
 

 SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
Európai Vasút Éve: a Connecting Europe Express ma elindul 

 
A „Connecting Europe Express”, az Európai Vasút Éve 2021 alkalmából összeállított különvonat szeptember 2-

án útnak indul Lisszabon állomásáról. Öthetes útja során több mint 100 városban áll meg – érintve Sopront és 

Budapestet is –, mielőtt október 7-én megérkezik Párizsba, összekötve az Európai Tanács portugál, szlovén és 

francia elnökségét. A HUNGRAIL a Connecting Europe Express kapcsán is a vasút népszerűsítésére buzdít. 

 

Adina Vălean, az Európai Bizottság közlekedési biztosa elmondta: „A vasút formálta gazdag, közös 
történelmünket. Ugyanakkor a vasút Európa jövője is, az út az éghajlatváltozás mérsékléséhez és a világjárvány 
utáni gazdasági fellendüléshez, megvalósítva a széndioxid-semleges közlekedési ágazatot. Az elkövetkező 
hetekben a Connecting Europe Express gördülő konferenciává, laboratóriummá és nyilvános vita fórumává 
válik, választ keresve: miként érhető el, hogy közlekedésre a vasutat válasszák az utasok és a vállalkozások. 
Kérjük, fogadjon minket szeretettel, amikor megállunk a közeli vasútállomáson.” 
A Connecting Europe Express az Európai Bizottság és az Európai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok Közössége 
(CER), az európai vasúttársaságok, pályahálózat-üzemeltetők és számos más Uniós és helyi szintű partner 
páratlan együttműködésének eredménye. Az út során változatos rendezvényeket terveznek a vonat 
fogadására Európa vasútállomásain. A vasút szerelmesei követhetik a vonaton zajló vitákat és konferenciákat 
az EU infrastruktúra-politikájáról és a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) szerepéről, amelyeket az 
esemény weboldalán közvetítenek Lisszabonból, Bukarestből, Berlinből és Bettembourgból. 
A CER üdvözli a vonatot Gdanskban is, ahol vasúti vezetők találkoznak a CER éves közgyűlésén, amelynek 
házigazdája a Lengyel Államvasutak (PKP). A plenáris héten az Európai Parlament tagjai és az Erasmus by Rail 
szervezet képviselői is meghívást kaptak Strasbourgba, az SNCF-el együttműködésben szervezett 
rendezvényre, amely az ifjúság, a vasút és a fenntarthatóság témaköreire összpontosít. 
Andreas Matthä, a CER elnöke és az Osztrák Szövetségi Vasút vezérigazgatója hangsúlyozta a közös projekt 
jelentőségét: „A Connecting Europe Express lenyűgöző bizonyítéka az Európai Vasút Éve sikerének, ugyanakkor 
rámutat az előttünk álló közös kihívásokra. A CER tagjai elkötelezettek a Zöld megállapodás sikeres 
megvalósítása mellett. Az erős európai vasúti ágazat létfontosságú az EU éghajlati céljainak eléréséhez. 
Jelenleg túl sok a technikai akadály a határokon átnyúló vasúti közlekedésben, és nagyon bonyolult az Európán 
belül határátlépéssel járó vonatok közlekedtetése. Folytatnunk kell az árufuvarozás átcsoportosítását a közúti 
szállításról a vasútira, hatékony szolgáltatásokat kell nyújtanunk a napi ingázóknak, és ki kell terjesztenünk a 
nemzetközi távolsági vasúti személyszállítást nappali és éjszakai szolgáltatásokkal. Meggyőződésem, hogy a 
Connecting Europe Express felhívja a figyelmet ezekre a kihívásokra. Szeretnék köszönetet mondani minden 
kollégának és partnernek, akik lehetővé tették ezt a projektet, és jó utat kívánok az Connecting Europe 
Expressnek. ” 
 
 
Háttér 
 
A Connecting Europe Express megvalósulását az európai vasúti ágazat résztvevői, valamint Uniós, nemzeti és 
helyi intézmények együttműködése tette lehetővé. Európa eltérő nyomtávú vasútvonalai miatt a Connecting 
Europe Expresst valójában három vonat alkotja – az ibériai, a normál nyomtávú és a balti –, amelyek útjuk 
során találkoznak. A projekt felhívja a figyelmet az európai vasúthálózat egyes részei közötti interoperabilitás 
hiányára, ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy a vasúttársaságok és a pályahálózat-üzemeltetők között nagyon jó 
az együttműködés. 
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A szerelvény kocsijait Európa más-más vasúttársaságai biztosítják. A MÁV vagonja az Európai Éghajlat-politikai, 
Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség (CINEA), valamint a Shift2Rail 
együttműködésében megvalósuló mobil kiállításnak ad otthont. Ez a vasút nyújtotta élményt fokozó számos 
technológia és innováció világába enged betekintést, valamint azt mutatja be, hogy az EU hogyan támogatja az 
infrastrukturális projekteket. Továbbá egy konferenciakocsi (SNCF, Franciaország), két ülőhelyes kocsi (DB, 
Németország és SBB, Svájc), egy étkezőkocsi (FS, Olaszország) és egy alvóhelyes kocsi (ÖBB, Ausztria) teszik 
teljessé a vonatot. A Portugáliában és Spanyolországban közlekedő ibériai vonatot a Renfe spanyol üzemeltető 
biztosította, míg a balti vonatot a litván LTG üzemelteti. 
A világjárványra tekintettel a biztonság elsőbbséget élvez a Connecting Europe Express minden rendezvényén. 
Egyes eseményeket élőben közvetítenek, és a vasútrajongókat a HUNGRAIL is arra ösztönzi, hogy a biztonságos 
lehetőségek keretein belül fogadják a vonatot a hazai állomásokon. 
A Connecting Europe Express szeptember 11-én érkezik Sopronba, majd szeptember 19-én Budapestre, a 
Keleti pályaudvarra. 
  
További információ: 
Az Connecting Europe Express útvonala és menetrendje: https://www.connectingeuropeexpress.eu/ 
Gyakori kérdések a Connecting Europe Express kapcsán: https://www.connectingeuropeexpress.eu/faq/ 
A Connecting Europe Express partnerei: https://www.connectingeuropeexpress.eu/partners/ 
Tények és számok: https://www.connectingeuropeexpress.eu/about/ 
Európai Vasút Éve 2021: https://europa.eu/year-of-rail/index_hu 
 
 
Budapest, 2021. szeptember 2. 
 

 

Sajtókapcsolat:  

Bondor Tibor marketing és kommunikációs munkatárs: bondor.tibor@hungrail.hu 

Telefon: +36 30 010 61 83 

Fotó: Connectingeuropeexpress.eu 

 

Az idén 15 éves HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület az alapítók szándéka szerint szakmai érdekképviseletet lát 
el a hazai vasúti személyszállítási, árufuvarozási, infrastruktúraépítési, üzemeltetési és járműgyártási ágazat 
területein. Tevékenységünk alapját azok a szakmai bizottságok jelentik, amelyek állásfoglalásaikkal és 
javaslataikkal tevékenyen részt vesznek az állami vasúti jogszabályalkotás és szabályozás hatékonyságának 
növelésében. Külföldi szervezetek tagjaként nemzetközi színtéren is biztosítjuk a magyar vasúti érdekek 
megfelelő szintű képviseletét. Az egyesület tagi körén keresztül a vasúti árufuvarozási piac 90 százalékát, a 
vasúti személyszállítási piac 100 százalékát fedi le. Tagvállalatainak árbevétele éves szinten megközelíti a 600 
milliárd forintot, a szakmai szervezetben képviselt árufuvarozási vállalatok teljesítménye meghaladja az évi 50 
millió tonnát, a személyszállítással foglalkozó társaságok pedig évente megközelítőleg 150 millió utast 
juttatnak el célállomásaikra. Az egyesület elnöke dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója. 
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