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EUROMOBILITÁS
2002.  augusztus  1-jén

befejeződött  a  TEN-T  egyik

legnagyobb beruházása, a Kölnt

és  Frankfurtot  összekötő

gyorsvasút  megépítése.  A

beruházás  az  egységes  európai

közlekedési  hálózat

kialakításának  folyamatában

egy fontos mérföldkő.

Először  az  1960-as  években  merült  fel  ötlet  a  vasúti  közlekedésen  belül  egy  olyan

személyszállítási technológia kialakítására, amely képes gyorsabban és kényelmesen eljuttatni

az utasokat úticéljukba. Amikor Japán nekilátott saját

nagysebességű  vasútvonalának  fejlesztéséhez,  az

Európa  számára  is  új  impulzust  adott.  1976-ban  a

francia  kormány  pénzügyi  támogatásával  kezdték  el

kiépíteni első TGV (franciául Train à Grande Vitesse)

vonal  megépítéséhez  Párizs  és  Lyon  között.  1981

szeptember végén utazhattak rajta először utasok. 

A  Kölnt  Frankfurttal  összekötő  gyorsvasúti  vonalat

1995-ben  kezdték  el  építeni.  A  beruházás  6  milliárd  euróból  valósult  meg,  amelynek  nagy

részét az Európai Unió finanszírozta. A 180 km hosszú vasútvonal a Kölntől Frankfurtig vezető

útja során rengeteg gyönyörű kisvárost érint, mint például Siegburg, Montabaur és Limburg.

Turistáknak  is  érdemes  igénybe  venni  a  szolgáltatást,  ugyanis  az  itt  felsorolt  városok

mindegyikében van megálló, és az itt található nevezetességek (Limburgi Katedrális, Siegburg-

i Abtei Benediktiner templom, Montabaur-i Mon-stilettos) mind könnyen megközelíthetőek. 

 De mi is az a TEN-T? Az egyes tagállamok eltérő prioritások alapján, más-más műszaki

megoldásokkal  építették  ki  közlekedési  hálózataikat.  A  TEN-T  keretében  kialakítandó

TGV

Köln-Frankfurt vasút
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transzeurópai közlekedési hálózat az egész Európai Unióra kiterjedő közlekedési 

infrastruktúra fejlesztéséért és fenntartásáért felel. Ide tartoznak a vasútvonalak, kikötők, 

tengeri és hajózási útvonalak, repülőterek és nem utolsó sorban a közutak. A legfőbb cél a 

társadalmi, gazdasági és területi összetartozás erősítése az Európai Unióban, emellett a 

hiányosságok megszüntetése, a technikai akadályok felszámolása. A finanszírozás 

megteremtéséért hozták létre  a Kohéziós Alapot, ami a TEN (aminek egyik ága a TEN-T) 

pénzügyi forrása lesz.

Eleinte  a  legnagyobb  probléma  az  volt,  hogy  nem  volt  minőségi  közúti  és  vasúti

teherszállítás, valamint a szabadidő növekedéséből adódó gyors személyközlekedés igényeivel

nem tartott  lépést  a  közlekedési  infrastruktúra  fejlesztése.  Ezt  a  problémát  egy összehangolt

közlekedési  hálózat  megteremtésével  lehetett  orvosolni.  Az  Európai  Bizottság  1990-ben

fogadta el az első cselekvési terveket a transzeurópai hálózatokról. 

A projekt egyik leglátványosabb beruházása a dán

Koppenhágát és a svéd Malmöt összekötő Øresund híd,

ami a 2000. július 1-jén történt átadását követően Európa

leghosszabb közúti-vasúti hídja lett a maga 7845 méter

hosszúságával.  A  híd  a  két  part  közötti  távolság  felét

teszi  ki,  a  másik  felén  a  Peberholm  nevű  mesterséges

sziget  áll.  Onnan  alagút  folytatódik  a  dán  oldalra,  ami

egy szintén mesterséges félszigetre nyílik.

1994-ben  Essenben  a  transzeurópai  közlekedési  hálózatok  fejlesztésével  kapcsolatos

konferencián meghatároztak 14 elsődleges fontosságú beruházást.  Több közlekedési  fajtát  is

megcélzó észak-déli  nagysebességű vasút és kombinált  közlekedési vonal (Berlin és Nápoly

között)  az  elsők  között  szerepel,  ugyanakkor  a  Görögországban  kiépítendő  PATHE  és  Via

Egnatia (utóbbi, az egykori Római Birodalom jelentős kereskedelmi és hadi útjáról kapta nevét)

autópályák  is.  Légiközlekedés  korszerűsítése  érdekében  fejlesztési  programot  adtak  ki  a

milánói  Malpensa  repülőtérre.  Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  1996 júliusában  döntött  a

TEN-T  továbbfejlesztéséről,  ami  az  1997-es  európai  közlekedési  miniszteri  konferenciákon

kijelölt  ún.  Helsinki  folyosókkal  bővült.  Erre  épülve  a  páneurópai  közlekedési  folyosók

kiépítésének célja, hogy jó közlekedési kapcsolatot építsen ki az EU és szomszédai között.

Øresund híd
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Páneurópai folyosók

Kiköveztük  az  utat,  amely  Európa  harmonizált  közlekedési  rendszerének

megalapozásához vezet.  Az útvonalak,  mint  erek alkotják Európa érrendszerét,  ami  a  térség

éltető erejét adja.

Források:

Európa közlekedése és a regionális fejlődés - Erdősi Ferenc

A kohéziós politika elmélete és gyakorlata - Nagy Sándor Gyula, Heil Péter

Az Európai Unió közös politikái - Kengyel Ákos (szerk.)

https://ec.europa.eu/ten/transport/projects/doc/2005_ten_t_en.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Cologne%E2%80%93Frankfurt_high-speed_rail_line 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Köln–Frankfurt_nagysebességű_vasútvonal

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-

transport-network-ten-t_en 

https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/design/html/index.en.html#:~:text=They%20symb

olise%20the%20European%20spirit,the%20rest%20of%20the%20world.

https://hu.wikipedia.org/wiki/TGV

https://ec.europa.eu/ten/transport/projects/doc/2005_ten_t_en.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Cologne%E2%80%93Frankfurt_high-speed_rail_line
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln%E2%80%93Frankfurt_nagysebess%C3%A9g%C5%B1_vas%C3%BAtvonal
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t_en
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/design/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/design/html/index.en.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/TGV

