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Az Európai Unió az 1992-es Maastrichti Szerződés 
óta támogatja a Transzeurópai Közlekedési 
Hálózat (TEN-T) ötletét. A TEN-T elősegíti az EU 
belső piacainak fejlődését, erősíti a gazdasági és 
szociális kohéziót, és összekapcsolja a szigeteket, 
szárazföldbe zárt és peremrégiókat az EU 
központi régióival. Emellett közelebb viszi az 
EU-t szomszédaihoz és a világ piacaihoz. 

A tagállamokat a TEN-T kialakításában segítő első iránymuta-
tásokat 1996-ban fogadták el az Európai Parlament és Tanács 
határozataként. Ezeket az iránymutatásokat jelentősen átdol-
gozták és frissítették a 2004-es bővítés után. 

Több figyelemreméltó sikertörténet is megtalálható a TEN-T 
irányelv keretrendszerében: például a nagysebességű 
vasútvonal a Párizs–Brüsszel–Köln–Amszterdam–London 
vonalon, vagy az Øresund vasúti és úthálózati kapcsolat Dánia 
és Svédország között. Ott van továbbá a Madrid–Barcelona 
nagysebességű vasútvonal, a Malpensa repülőtér Milánóban, 
a Cork–Dublin–Belfast–Larne–Stanraer vasúthálózat és még 
sok más futó projekt. 

finomhangolás a jövőért
Az elmúlt tizenöt év tapasztalataira építve az Európai Bizottság 
átfogó felülvizsgálat alá vetette a TEN-T irányelvet, és új 
iránymutatásokat javasolt a tervezéshez és alkalmazáshoz. Ezek 
az új iránymutatások, amelyeket az Európai Parlament és Tanács 
várhatóan 2011 második felének elején fogad el, előtérbe helyezi 
a jelentősen átdolgozott megközelítést, amely az erősségekre 
épít, segít a felismert hiányosságok orvoslásában és új 
kihívásokkal néz szembe. 

Eddig a TEN-T fejlesztése az egyes tagállamok kiemelt 
projektjeinek fokozatos azonosításával és alkalmazásával, 
apránként, alulról építkező megközelítésben történt. Ahogy 
korábban szemléltettük, ez a megközelítés segített a TEN-T 
keretein belül fontos projektek felismerésében és 
kidolgozásában, de önmagában nem volt alkalmas egy teljesen 
integrált, multimodális transzeurópai hálózat kialakítására. 

Két kiegészítő hálózat
Az új tervezési keretrendszer két szintből áll: alapszintként egy 
átfogó hálózat, és egy, az átfogó hálózatra épülő, a TEN-T 
stratégiailag legfontosabb elemeit tartalmazó alaphálózat. 

Az átfogó hálózat a jelenlegi TEN-T frissítésével és korrekcióival 
jön létre, és magában foglalja a tagállamok vonatkozó meglévő 
és tervezett infrastruktúráit. Az alaphálózat a TEN-T azon 
elemeire épül, amelyek fókuszában a nemzetközi teher- és 
személyforgalom áll, és amelyek biztosítják az Unió nyugati és 
keleti, illetve perem- és központi régióinak összekapcsolását.

A két hálózat együttesen alkotja majd az Egységes Európai 
Közlekedési Térség infrastrukturális alapját, hatékony 
multimodális kapcsolatot biztosítva az EU fővárosai között, és 
beköti az EU fő gazdasági központjait és a határok belépési 
pontjait az európai közlekedési rendszerbe. 

Összehangolt tervezés és fejlesztés 
Az új TEN-T irányelv elsősorban az európai szintű hálózattervezést 
és –fejlesztést teszi összehangoltabbá. Olyan koherens és 
átlátható európai tervezési metodikán alapul, amelyet a 
Bizottság ellenőriz, és amelynek fejlesztését az érdekeltek széles 
körével való konzultáció előzi meg. 

európa MUltiModális KÖzleKedési hálózata

A teljes TEN-T beruházás napjainkig 
(1996-2013)

mintegy 800 
milliárd €

EU finanszírozási források napjainkig*
mintegy 230 

milliárd €

Jövőbeli beruházási igények (2020-ig)
mintegy 550 

milliárd €

* ten-t program, kohéziós alap, erdF, eiB kölcsönök és hitelgaranciák

a ten-t irányelv 
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Összehangolt megvalósítás
Emellett az új TEN-T irányelv megvalósítása összehangoltabb 
lesz. Az alaphálózatra épülve egy sor folyosó kerül azonosításra 
és fejlesztésre, párhuzamosan a növekvő kapacitási igényekkel. 
A folyosók általános megvalósítása egy Európai koordinátor 
égisze alatt történik, míg a többéves Folyosófejlesztési Tervek 
megadott időkereten belül azonosítják a szükséges fő 
beruházásokat és a kisebb léptékű rövidtávú fejlesztéseket.

Végül az új irányelvi megközelítés nagyobb hangsúlyt fektet 
az EU pénzügyi részvételének feltételességére és koordinációjára. 
A projektek társfinanszírozása függ az azonosított alaphálózat 
hiányzó láncszemeinek és szűk keresztmetszeteinek kezelésétől 
és a hatékony ko-modalitás biztosításától, míg azok a 
projektek élveznek prioritást, amelyek európai szinten 
a legtöbb hozzáadott értéket hozzák (pl. határok 
közötti kapcsolatok véglegesítése). Ezzel 
egyidejűleg egy integrált közlekedéstámo-
gatási keretrendszer biztosítja a Kohéziós 
és Strukturális Alapok jobb koordináci-
óját a TEN-T irányelv céljaival, befo-
lyásolva a megvalósításuk sebessé-
gét és hatékonyságát. 

A többféle közlekedési mód biztosítása létfontosságú 
az ipari régiókban.


