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1. Bevezetés 

 

A dolgozatom a V4 országokban előforduló infrastruktúra területeiről, azon belül is főbb 

közlekedési és szállítmányozási tendenciáiról szól. Azért választottam ezt a témát, mert 

jobban meg akartam ismerni a Visegrádi Négyeket, illetve kíváncsi voltam a négy 

tagországban jelen lévő közlekedés és szállítmányozás működésére. Legelőször a Visegrádi 

Csoport rövid bemutatásával kezdem, majd a csoport tagjait jellemzem társadalmi és 

gazdasági szempontból, pontosabban GDP alakulás és népesség változás alapján. Mindezek 

után a szállítmányozási tendenciákat vizsgálom a grafikonok segítségével vasúti, közúti, légi 

és vízi szállítmányozás témákra lebontva. A szállítmányozás után a közlekedés témára térek 

át, amelyben ábrák felhasználásával mutatok be néhány közlekedési tendenciát befolyásoló 

adatokat a V4 országok területén. A sok-sok grafikon elemzésének végeztével, a dolgozatom 

összegző, befejező részében, összefoglalom, amit a grafikonok által megtudtam 

Magyarország, a Cseh Köztársaság, Lengyelország és Szlovákia közlekedési és 

szállítmányozási tendenciáiról, illetve ezáltal megfogalmazódnak főbb kérdések, amelyek 

megfejtésének célja dolgozatom alapjául is szolgál. Főbb kérdés az, hogy hogyan alakul a 

népesség, illetve a GDP a Visegrádi Csoport tagországaiban. Továbbá, hogyan alakult a 

magyar, a cseh, a lengyel, illetve a szlovák vasúti szállítmányozás az adott évek során? 

Milyen ütemben, milyen mértékben változott a közúti szállítás az adott országokban adott 

évek lefolyása alatt? Milyen módosulások zajlottak le a Visegrádi Négyek légi 

szállítmányozása terén, országonként lebontva az adott évek múlásával? Mennyire változott 

a vízi szállítmányozás adott évek alatt a Visegrádi Csoport tagjainak területén külön-külön? 

Hogyan alakultak a közlekedési tendenciák a V4 országokban, azaz milyen mértékben és 

módon változtak a vasúti közlekedést befolyásoló adatok az adott évek során, 

Magyarországon, Lengyelországon, a Cseh Köztársaságban, illetve Szlovákiában? Hogyan 

lehet jellemezni a közúti közlekedési tendenciákat, és az erre alkalmazott mutatók milyen 

mértékben változtak az adott időszakokban? Az évek során hogyan változtak a visegrádi 

országok főbb repülőtereinek forgalma, illetve hol fordulnak meg a legtöbben és a 

legkevesebben? Mivel jellemezhetjük a hajóval való közlekedés változásait a témában forgó 

országokban? Mindezen kérdések megválaszolásával világossá válhat számunkra, hogy 

mennyire fejlődött a közlekedés és szállítmányozás a Visegrádi Csoport tagjaira és a 

különböző közlekedési ágakra külön-külön lebontva. Dolgozatom írása során ezen 

kérdésekre való válaszok keresése során ismertem meg Magyarország, Cseh Köztársaság, 
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Lengyelország és Szlovákia területén az említett infrasturktúrális területek alakulását, a 

legfrissebb fellelhető adatok alapján, mindezzel fejlesztve tudásomat az egy számunkra is 

fontos csoport a Visegrádi Négyek átfogó ismerete terén. Tehát dolgozatom legfőbb célja 

az, hogy mind magamnak, mind másoknak (a dolgozatomat olvasóknak) adjak egy átfogó 

információt a jelenlegi és elmúlt évek helyzetéről az említett témával kapcsolatban.   
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2. A Visegrádi Csoport bemutatása 

 

1335-ben a visegrádi vár a lengyel, cseh és magyar király csúcstalálkozójának helyszíne volt. 

Az uralkodók kölcsönös, szoros együttműködésről állapodtak meg politika és kereskedelem 

terén. Azonban visegrádi csoportról csak később beszélhetünk. 1991-ben egy visegrádi 

találkozón Antall József magyar miniszterelnök, Václav Havel Csehszlovák Közösségi 

köztársasági elnöke és Lech Wałęsa lengyel elnök egy nyilatkozatot írtak alá, amely arra 

vonatkozott, hogy a három ország szorosan együtt fog működni az európai integráció 

megvalósítása érdekében, illetve ezen az eseményen választották meg a csoport nevét is. 

Először ezt az együttműködést Visegrádi Hármaknak hívták, az 1993-as Csehszlovák 

Közösségi Köztársaság kettéválása után beszélhetünk Visegrádi Négyekről. A Visegrádi 

Négyek négy közép-európai, egymással szomszédos, kölcsönösen együttműködő ország, 

melynek tagjai Magyarország, Cseh Köztársaság, Lengyelország és Szlovákia. A csoport 

mind a négy tagja törekedett arra, hogy tagja lehessen az Európai Uniónak. Ez a törekvés 

2004. május 1-jén elérte célját, hiszen mind a négy ország csatlakozott az EU-hoz. E tagságot 

egy újabb sikeres lépésnek tekintették annak érdekében, hogy a mesterséges európai 

határokat felszámolják. A csoport legfőbb célja, hogy minden országgal, elsősorban 

szomszédjaival sikeresen együttműködjön ezzel elérve a demokratikus fejlődést Európában. 

Mindemellett nagy figyelmet fordít a kultúra és kulturális értékek, oktatás, tudomány 

megőrzésére, erősítésére, továbbadására. A csoport a tavalyi évben, 2016-ban ünnepelte 25 

éves fennállását. Az eseményt Prágában tartották, ahol nem az ünneplés volt a fő cél, téma, 

hanem a migrációs válságról való tanácskozás. 2017 júliusától a Visegrádi Csoport 

elnöklését Magyarország veszi át, amellyel lehetőséget nyit országunk a Visegrádi Csoport 

bővítésére. Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, Szijjártó Péter Julie Bishop 

ausztrál külügyminiszterrel megállapodott abban, hogy elindítják a ,,V4-ek plusz Ausztrália” 

formátumú együttműködést. (Forrás: http://www.visegradgroup.eu) A következő képen a 

négy tagország földrajzi elhelyezkedése és az országok területe látható zászlajuk színeivel 

megjelölve. 

http://www.visegradgroup.eu/
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1. Ábra: V4 országok földrajzi elhelyezkedése. Forrás: http://www.mmonline.hu/ 

 

 A Visegrádi Csoport rövid bemutatása után, jellemzem a csoport tagjait, aktuális társadalmi, 

gazdasági állapotukat. Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor, Szlovákiáé Robert 

Fico, Lengyelországé Beata Szydło, Cseh Köztársaságé Bohuslav Szobotka. A következő 

grafikonon a négy ország népességének változása látható 2006 és 2015 között. 

 

2. ábra: V4 országok népességének változása. Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

Ezen az ábrán Lengyelország népességváltozását a jobb tengelyen értelmezve ábrázoltam. 

A grafikonon láthatjuk, hogy Lengyelország népessége 2006 és 2009 közötti időszakban 

először csökken majd ismét nő kisebb mértékekben, majd 2009-ben egy nagyobb csökkenés 

következik be (108 809 fővel), 2010 és 2011 között növekedő tendenciát mutat, majd 2011-

től 2015-ig végig csökkenő irányú változás zajlik átlagosan 19 211 fővel. Cseh Köztársaság 
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és Szlovákia népessége folyamatosan növekszik az évek lefolyása alatt, egyszer sem 

észlelhető csökkenés, ami gondokat okozhat, hiszen ebben az esetben fennállhat a 

túlnépesedés veszélye. Magyarország népessége kis mértékben folyamatosan csökken, ezért 

jellemző országunkra az elöregedő kifejezés. A következő grafikonon a négy tagország 

GDP-je látható 2006-ban és 2015 között. 

 

3. ábra: V4 országok GDP alakulása. Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

Cseh Köztársaság GDP-je 2006-ról 2008-ra 3300 euró/fővel nőtt, majd 2008-ról átugorva a 

2010-es évre történt egy minimális csökkenés, továbbá 2010-től kisebb növekedés és kisebb 

csökkenés látható. Magyarország GDP-je 2006-ról 2008-ra 1300 euró/fővel nőtt, majd 2008-

tól 2010-ig csökkenés tapasztalható, de 2010-től csak növekedés történt a GDP terén. 

Lengyelország gazdasági mutatója 2006 és 2008 között 2400 euró/fővel nőtt, majd 2009-

ben a 2008-as adatokhoz képest 1300 euró/fővel csökkent, viszont 2010-től csakis 

növekedés látható a lengyelországi GDP kapcsán. Szlovákiában a 2008 és 2009 közötti 

időszak kivételével az összes megadott időszakban növekedés tapasztalható a szlovák 

gazdaság terén. Megállapíthatjuk, hogy az évek során mind a négy ország fejlődött gazdasági 

szempontból, de talán a legnagyobb fejlődést Szlovákia és a Cseh Köztársaság érte el a 

Visegrádi Csoportból.    
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3. Szállítási tendenciák vizsgálata a V4 országokban 

 

Az idők múlásával egyre modernebb eszközök, megoldások állnak rendelkezésünkre az áruk 

szállítása terén. Napjainkban szinte minden tárgy, termék szállítása megoldhatóvá vált, akár 

a világ egyik pontjából a másikba, viszonylag rövid időn belül. Az áruszállításon belül 

találkozhatunk különböző fogalommal, amelynek pontos jelentése talán kérdéses lehet 

számunkra, ezek a külső szállítás, belső szállítás, rakodás, illetve tárolás. Külső szállítás 

esetén, nagy távolságokon viszonylag nagy tömeget kell továbbítani. Belső szállítást rövid 

szállítási távolságról és viszonylag kis szállított tömegről lehet felismerni, amely lehet 

üzemrészek közötti, munkahelyek közötti szállítás, kiszolgálás. A rakodás jelentheti a 

szállítóeszközbe való be- és onnan való kirakását, a szállítóeszközök közötti átrakását és az 

ezekkel kapcsolatos műveletek összességét. A tárolás pedig egy idő szakasz, amikor az áruk 

nyugalmi állapotban vannak, szállításra, megmunkálásra, felhasználásra, fogyasztásra 

várnak. (Szegedi, Prezenszki, 2010) Mindezek mellett mivel a szállítmányozás terén 

vizsgálódók, szeretném tisztává tenni maga a szállítmányozás jelentését. ,,A Polgári 

Törvénykönyv XLIII. fejezet 514. § (1) szerint: ,,Szállítmányozási szerződés alapján a 

szállítmányozó köteles valamely küldemény továbbításához szükséges fuvarozási és egyéb 

szerződéseket a saját nevében és megbízója számlájára megkötni, valamint a küldemény 

továbbításával kapcsolatos egyéb teendőket elvégezni, a megbízó pedig köteles az ezért járó 

díjat megfizetni.””(Némon et. al., 2005, 245. o.) A szállítmányozásban áruszállítási 

rendszerekről beszélhetünk, amelyek név szerint a vasúti, közúti, légi és vízi áruszállítás. 

Ezen rendszereket vizsgálom a továbbiakban a Visegrádi Csoport tagjainak területén. 

 

3.1. Vasúti szállítás a V4 országok területén 

 

A vasút olyan eszköz, amellyel nagy mennyiségű áru nagy távolságra fuvarozható. Ahhoz 

képest, hogy a korszerű pályák és biztonsági eszközök kiépítése, karbantartása nagy 

költségigényű, viszonylag egy olcsó árutovábbítási mód. Ez az árufuvarozási rendszer 

konténeres és kombinált fuvarozásra is alkalmas, amely lehetővé teszi a többi fuvarozási 

ággal való rugalmas összekapcsolódását. A vasúti fuvarozók felelősségét a COTIF/CÍM, 

illetve a SZMGSZ alapján vizsgálják. A COTIF/CÍM alapján a vasút felmenthető a 

felelősség alól, ha a kár a fuvaroztató késői, utólagos rendelkezésének eredményéül 

keletkezett, illetve nem felelős az élő állatok fuvarozásáért. Az SZMGSZ szerint árukár 
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esetén a fuvarozó kártérítésének az alapja a fuvaroztató döntése alapján lehet a kereskedelmi 

számlában lévő ár vagy az áru tőzsdei ára, illetve értékbevallás esetén a bevallott érték. 

(Némon, Sebestyén, Vörösmarty, 2005) A vasúti árufuvarozásnak vannak előnyei és 

hátrányai, amelyek szerint mérlegelhetjük, összehasonlíthatjuk a különböző szállítással 

kapcsolatos rendszereket. Főbb előnyei, hogy viszonylag független a külső környezeti 

tényezőktől, szinte minden árufajta szállítására megfelelő, környezetkárosító hatása és a 

fajlagos energiaigénye például a közúti szállításhoz képest kisebb, illetve a tarifarendszere 

előre is jól kalkulálható. Azonban vannak hátrányai is, amelyek a következők: hosszú az 

áruk eljutási ideje, kicsi a hálózat sűrűsége, kevésbé rugalmas a fuvaroztatói igények 

változásaihoz, illetve nagy az áruk dinamikus igénybevétele. Ezen szállítási rendszer 

esetében különböző vasúti teherkocsikról beszélhetünk, amelyek a pőre, nyitott, fedett, élő 

állat szállító, romlandó árut szállító, önürítős, mélyített rakfelületű, konténer-, illetve 

csereszekrény szállító, zsebes, lengőhidas, kis átmérőjű kerekes, alacsony rakfelületű 

teherkocsi. A vasúti szállítás bemutatása után a következő oldalakon a tendenciáit 

vizsgálom. 

 

4. ábra: A vasút pályák hossza a V4 országokban. Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

Az alábbi diagramon a V4 országok vasúti pályáinak hosszát mutatom be, amelyen a Cseh 

Köztársaság vasút pályájának hossza a jobb tengelyen értelmezendő. Láthatjuk, hogy 

Lengyelországban 2004-től 2007-ig szinte nem változik a vasúti pályák hossza, viszont 2007 

és 2008 között csökken, mégpedig 771 kilométerrel. 2008 és 2011 között ismét nem nagyon 

változik, majd 2011 és 2013 között szintén csökken 1 114 kilométerrel. Lengyelországot 
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jelölő vonal alatti piros vonalon a Cseh Köztársaságra jellemző vasúti pályával kapcsolatos 

változásokat ábrázoltam. 2004 és 2005 között egy növekedés látható, melynek értéke 231 

kilométer, majd ezt az állapotot csökkenés követi 312 kilométerrel. 2006-os évtől folyamatos 

csökkenés tapasztalható kisebb-nagyobb mértékekkel. 2006-ról 2007-re a vasúti pálya 

hossza Cseh Köztársaságban 34 kilométerrel csökken, míg 2007-ről 2008-ra a csökkenés 

mértéke 94 kilométer, majd 2008 és 2009 között 39 kilométerrel való csökkenés következett 

be, végül 2009 és 2013 között átlagosan 18 kilométerrel csökkent a cseh vasúti pálya hossza. 

Magyarországon 2004 és 2005 között a pálya hossza nem változik, majd 2005 és 2006 között 

jelentős csökkenés látható, melynek értéke 3 222 kilométer. 2006-tól az előbbi nagyon 

meredek csökkenés után jelentősebb változások nem történtek, láthatóak kisebb-nagyobb 

növekedések, illetve csökkenések, de ezek értéke maximum 290 kilométer. Végül a 

negyedik ország, amelyet vizsgáltam az Szlovákia. Ebben az országba 1-10 maximum 29 

kilométer értékű növekedés, illetve csökkenés történt 2004 és 2013 között. Ha rangsorolni 

akarjuk az országokat vasúti pályájának hossza szerint, akkor a legelső helyen egyértelműen 

Lengyelország áll, melynek 2004 és 2013 között a leghosszabb pálya hossza 38 920 

kilométer volt. A második helyen a Cseh Köztársaság áll, ahol az adott évek során, azon 

belül is 2005-ben volt tapasztalható az országban a leghosszabb, mintegy 16 156 kilométeres 

pálya. Hazánkat a harmadik hely illeti meg, amelyet a megadott évek során tapasztalható 

legnagyobb pályahosszával, azaz 12 735 kilométerrel ért el. Végül jön Szlovákia, ahol a 

vasúti pályájának hossza 2004-ben érte el maximumát, melynek értéke 3 660 kilométer volt, 

de a további évek során is csak nagyon kis léptékkel csökkent vagy nőtt ez az érték. 

 

 

5. ábra: A V4 országok vonat vagonjainak teherbírása. Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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Az itt látható ábrán a Visegrádi Csoport tagországaiban található vonatvagonok teherbírását 

vizsgálom. A diagramon látható, hogy az évek teltével, a technológia fejlődésével nem 

növekedett a vagonok teherbírása, hanem leginkább csökkent vagy stagnált. Ennek talán az 

is lehet az egyik oka, hogy a nagy tömegek eloszoljanak a vagonok között, tehát ne az legyen 

a fő cél, hogy egy nagy teherbírású vagont húzzon a mozdony, hanem inkább több kisebb 

teherbírású vagont. Egy másik ok, amely kiválthatja ezt a fajta változást, hogy az évek 

múltával a vagonok ,,elöregednek”, elkopnak és muszáj csökkenteni a teherbírásukat, annak 

érdekében, hogy a vagonok száma ne csökkenjen, és ne kelljen új vagonokra költeni. A 

vagonok vizsgálatát Lengyelországgal kezdtem, ahol 2004 és 2006 között a teherbírás 939 

ezer tonnával csökkent, majd 2006-ról 2007-re 852 ezer tonnával nőtt. 2007 és 2011 között 

átlagosan 211 ezer tonnával csökkent a lengyel vonatok vagonjainak teherbírása. Aztán 

2011-ről 2012-re 139 ezer tonnával nőtt a teherbírás, majd 209 ezer tonnával csökkent. 

Mindezek után piros vonallal a Cseh Köztársaság vagonjainak teherbírását ábrázoltam, 

amely alapján megállapítható, hogy 2004-ről 2005-re 521 ezer tonnával csökkent a 

teherbírás, majd 2005 és 2006 között szinte nem változott, viszont 2006 és 2007 között 

történt egy kisebb csökkenés 255 ezer tonnával. Ezek után 2007 és 2008 között egy jelentős 

növekedés következett be teherbírás terén, melynek értéke 781 ezer tonna volt, majd 2008-

tól 2013-ig csak csökkenés tapasztalható, amely csökkenés átlagosan 131 ezer tonnával 

egyenlő. A következő ország, Szlovákia, amelynek jelölő vonala a zöld színt kapta. 2004-

ről 2007-re a szlovák vagonok teherbírása 117 ezer tonnával nőtt, 2007-ről 2009-re 606 ezer 

tonnával csökkent, majd 2009 és 2012 között nőtt átlagosan 51 ezer tonnával végül 2012-ről 

2013-ra 55 ezer tonnával csökkent a teherbírás. Az alábbi esetben az utolsó vizsgált ország 

Magyarország, ahol a magyar vagonok teherbírása 2004-ről 2005-re 159 ezer tonnával 

csökkent, 2005 és 2007 között szinte alig változott, majd 2007-ről 2009-re 219 ezer tonnával 

csökkent. Ezt követően jelentősebb változás 2011 és 2012 között történt, mégpedig 

csökkenés 425 ezer tonnával, majd 2012 és 2013 között szintén jelentősebb, de növekedés 

látható, melynek értéke 484 ezer tonna. A diagramon is jól látható, hogy a legnagyobb 

teherbírású vonat vagonok Lengyelországban vannak, amelyet a Cseh Köztársaság követ. A 

csoport két vezető vagon teherbírású országai után, a sorban Szlovákia majd Magyarország 

említhető meg. 
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6. ábra: Szállított áruk évente a V4 országokban. Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

Az alábbi diagramon az évente szállított áruk alakulását mutatom be a visegrádi csoport 

tagországaiban, amely diagramon Magyarország a jobb tengelyen értelmezendő. 

Magyarország a megadott években átlagosan 49 183 ezer tonna árut szállított. 

Részletesebben jellemezve 2005-ről 2006-ra 3 855 ezer tonnával nőtt a szállított áruk 

mennyisége, majd 2006-ról 2007-re 3 185 tonnával csökkent, 2007 és 2008 között szinte 

alig változott, viszont 2008-ról 2009-re egy nagy ugrás történt csökkenő irányba, melynek 

értéke 9 266 ezer tonna. 2009 és 2012 között folyamatos növekedés tapasztalható, amelynek 

eredményeképpen 2012-re a szállított áruk mennyisége a 2009-es évi adatokhoz viszonyítva 

4 607 ezer tonnával nőtt, 2012 és 2015 között ugyanilyen tendenciájú növekedés látható, 

melynek eredménye, hogy 2015-ben a 2012-es adatokhoz viszonyítva a szállított áruk 

mennyisége 3 449 ezer tonnával nőtt. A következő ország Lengyelország, ahol a szállított 

áruk mennyisége 2005-ről 2006-ra 21 841 ezer tonnával nőtt, majd 2006-ról 2007-re 46 087 

ezer tonnával csökkent. 2007 és 2008 között egy apróbb növekedés történt 3 553 ezer 

tonnával, míg 2008 és 2009 között ismét egy jelentősebb csökkenés látható 48 041 ezer 

tonnával, aztán 2009-ről 2011-re 47 787 ezer tonnával nőtt az áruk mennyisége, majd ismét 

csökkent 2011 és 2012 között 17 728 ezer tonnával. Végül 2012 és 2015 között folyamatos 

csökkenés észlelhető, melynek eredménye, hogy 2015-ben a szállított áruk mennyisége a 

2012-es adatokhoz képest 6 558 ezer tonnával csökkent. A Cseh Köztársaságban 2005-ről 

2007-re nőtt a mennyiség 14 164 ezer tonnával, majd 2007ről 2009-re csökkent 23 062 ezer 

tonnával. 2009 és 2011 között folyamatosan kis mértékben nőtt, 2011 és 2013 között pedig 
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szintén folyamatosan és kis mértékben csökken az áruk mennyisége. Végül 2015-ben a 

2013-as adatokhoz képest a mennyiség 13 323 ezer tonnával nő. Szlovákiában a szállított 

áruk mennyisége átlagosan 46 953 ezer tonna. Az országban inkább kisebb változások 

történtek az adott évek során, kisebb, mint az eddig említett országokban. 2005-ről 2007-re 

a mennyiség 2 503 ezer tonnával nő, majd 2007-ről 2009-re 14 210 ezer tonnával csökken. 

2009 és 2010 között történt egy kisebb növekedés, melynek mértéke 6 724 ezer tonna. 2010 

és 2012 között szinte nem változott a mennyiség, viszont 2014-ben a 2012-es adatokhoz 

képest az áruk mennyisége 8 398 ezer tonnával nőtt. Végül 2014 és 2015 között 3 639 ezer 

tonnával csökkent a mennyiség. 

 

3.2. Közúti szállítás a V4 országok területén 

 

Manapság talán a közúti fuvarozás a legjelentősebb Európában. Hiszen szerintem ez a 

legkényelmesebb és rugalmasabb szállítmányozási típus. Mint minden árufuvarozási 

rendszernek, úgy a közútinak is vannak előnyei és hátrányai. Főbb előnyei, hogy 

vonalhálózata sűrű, az áru szállítása gyorsabb, mint a vasút esetében, megoldott a háztól-

házig szállítás, minden árufajta szállítására alkalmas, nagy az alkalmazkodó képessége, az 

áru útja pontosan nyomon követhető, rugalmas a szerződéskötés és tarifakialakítás. Azonban 

sajnos itt is tapasztalhatunk hátrányokat, amely például az, hogy viszonylag drága, tömegáru 

nagy távolságra való szállítására nem alkalmas, itt a legnagyobb a balesetveszély és az 

élőmunka-igény, nagyon károsan hat a környezetre, a nagy forgalom miatt, túlzsúfoltság 

alakul ki az utakon. A közúti fuvarozás esetében a fuvarozó felelősségét a CMR szabályozza, 

amely európai államok egyezménye a közúti fuvarozásra vonatkozóan. Ez esetben is csak a 

fuvarozás során keletkezett kárt köteles a fuvarozó megtéríteni. (Némon, Sebestyén, 

Vörösmarty, 2005) A közúti fuvarozásnál beszélhetünk közúti fuvareszközökről, amelyeket 

összefoglaló néven tehergépjárműveknek nevezünk. Ilyen például a nyerges szerelvény, a 

pótkocsis szerelvény, a ponyvás; a hűtő/fűtő dobozos; az önürítő; a rakodó hátfalas, illetve 

a tartályos felépítmény. (Horváth, Karmazin, 2014) Ezek után, a következő diagramokon a 

közúti szállítással kapcsolatos tendenciákat vizsgálom. 
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7. ábra: Az autópályák hossza a V4 országokban. Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

Az itt látható ábrán az autópályák hosszát vizsgálom a V4 országokban 2004 és 2014 között. 

Elsőként Magyarországot vizsgálom, ahol csak növekedést tapasztalhatunk kezdve azzal, 

hogy 2004 és 2005 között kisebb növekedés látható 67 kilométerrel, majd 2005 és 2006 

között szintén növekedés észlelhető 149 kilométerrel, 2006 és 2007 ismét kisebb növekedést 

mutat 73 kilométerrel. 2007-ről 2008-ra éles növekedést érzékelhetünk, amelynek mértéke 

416 kilométer. 2008 és 2009, 2011 és 2012, illetve 2013 és 2014 között nem történik 

jelentősebb változás, viszont 2009 és 2011 között folyamatos növekedés látható, melynek 

átlagos mértéke 356 kilométer, majd 2012-ről 2013-ra ismét éles növekedés mutatkozik 402 

kilométerrel. Hazánkhoz hasonlóan Lengyelországban is az adott évek alatt is szinte csak 

növekedés látható, pár kivétellel, amely 2004 és 2005, 2006 és 2007, illetve 2009 és 2010 

közötti időszakok, hiszen ezekben az esetekben stagnálás tapasztalható. A legjelentősebb 

növekedés 2010 és 2012 között történt, mintegy 508 kilométerrel. Kisebb növekedések is 

láthatóak 2005-ről 2006-ra, 2007-ről 2009-re, 2012-ről 2014-re 111, 186 és 191 kilométerrel. 

A Cseh Köztársaság értékei és növekedésének vagy éppen stagnálásának mértéke 2004 és 

2007 között szinte megegyezik, majd 2007 és 2014 között a növekedés folyamatos és szinte 

egyenletes. 2007-ről 2012-re a növekedés az eddigi változási adatokhoz képest kismértékű, 

mivel 94 kilométer, majd 2012 és 2013 között szintén kismértékű, sőt az eddigiekhez képest 

még kisebb mértékű és értékű változás, azonban ismét növekedés látható, amely 

számszerűsítve 25 kilométer. Végezetül az autópályák e vizsgálata Szlovákiával folytatódik 

és zárul, melynél az előző országokhoz hasonlóan csak növekedés, illetve stagnálás, 
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változatlanság tapasztalható. 2004-ről 2006-ra a szlovák autópálya hossza 11 kilométerrel 

nő, 2006-ról 2010-re a növekedés 88 kilométer. 2010 és 2014 között nem látható 

különösebb, jelentősebb változás, maximum 4 kilométerrel nyúlt ebben az időszakban az 

ország autópályáinak hossza. Szlovákiáról elmondható, hogy az előző három ország 

autópályáival kapcsolatos változásaihoz viszonyítva, ezen ország adatai változtak a 

legkisebb mértékben. Sőt a grafikonon is láthatjuk, hogy a legfrissebb adatok szerint, ha 

autópálya hossz alapján rangsoroljuk az országokat, akkor Szlovákia áll az utolsó helyen, 

mely előtt a Cseh Köztársaság jön. Az utóbbi országot Lengyelország követi és a visegrádi 

négyek közül autópálya hossz alapján Magyarország áll az első helyen. 

 

 

8. ábra: V4 országokon belül közúton szállított áruk mennyisége. Saját szerkesztés. 

Forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

Az alábbi diagramon a Visegrádi Csoport tagországain belül közúton szállított áruk 

mennyiségének változását mutatom be. Az első vizsgált ország Lengyelország. 2005 és 2006 

között szinte alig történt változás, viszont 2006 és 2009 között csak növekedés látható 

átlagosan 76 985 ezer tonnával. 2009 és 2010 között ismét alig észlelhető változás, de 2010-

ről 2011-re jelentős növekedés történt 108 055 ezer tonnával és 2011-ről 2012-re pedig 

jelentős csökkenés látható 98 092 ezer tonnával. Majd 2012 és 2013 között ismét növekedés 

tapasztalható 34 526 ezer tonnával, 2013-ról 2015-re pedig csökkenés tapasztalható 56 701 

ezer tonnával. A következő vizsgált ország a Cseh Köztársaság, amelyre, a grafikonra 

ránézve, több jelentősebb csökkenés is jellemző a kisebb növekedések mellett. 2005 és 2006 

között a csökkenés értéke 25 526 ezer tonna. 2006 és 2007 között egy kisebb növekedés 
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tapasztalható, mely számszerűsítve 9747 ezer tonna. 2007-től egészen 2012-ig csak 

csökkenés látható, melynek átlaga 25 293 ezer tonna, viszont 2012-től pozitív irányba haladt 

a Cseh Köztársaságban szállított áruk mennyisége, amelynek értéke átlagosan 31 320 ezer 

tonna. A vizsgált országok sorában Magyarország következik, amely esetében a Cseh 

Köztársasághoz hasonlóan kisebb mértékű a növekedés, mint a csökkenés. 2005 és 2006 

között pozitívan változott a szállított áruk mennyisége, amely értéke 17 046 ezer tonna. 2006 

és 2007 között az előző pozitív változás után negatív jelenség tapasztalható, amely 

számszerűsítve 15 186 ezer tonna. Később 2007-ről 2008-ra a változás ismét pozitív irányú 

lett mintegy 13 853 ezer tonnával. 2008-tól egészen 2013-ig csökkenő irányú volt az áruk 

mennyisége, ennek a csökkenő tendenciának az értéke átlagosan 27 529 ezer tonna. 2013 és 

2014, illetve 2014 és 2015 között növekedés tapasztalható, az első esetben nagyobb mértékű 

22 055 ezer tonnával, a második esetben pedig egy jelentősebben kisebb 4398 ezer tonnával. 

Az utolsó vizsgált ország Szlovákia, ahol 2005-ről 2007-re csökkenés következett be 22 830 

ezer tonnával, majd 2007-ről 2008-ra 16 217 ezer tonnával nőtt az áruk mennyisége. 

Mindezek után 2008-tól 2013-ig jelentős csökkenés látható, melynek átlagos értéke 15 184 

ezer tonna, illetve számszerűsítve a 2008-as és 2013-as értékeket: 2008-ban az áruk 

mennyisége 168 323 ezer tonna volt, míg 2013-ra ez az érték 92 402 ezer tonna lett. 2013 és 

2014 között kismértékű növekedés látható 8771 ezer tonnával, illetve 2014 és 2015 között 

az előbbi esetnél még kisebb mértékű, de csökkenés tapasztalható 475 ezer tonnával. 

 

 

9. ábra: A V4 országok nemzetközileg szállított áruinak mennyisége. Saját szerkesztés. 

Forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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Az itt látható ábrán a Visegrádi Négyek nemzetközileg szállított áruinak mennyiségét 

mutatom be 2005 és 2015 között, ahol Szlovákia a jobb tengelyen értelmezendő. Az első 

vizsgált ország Szlovákia, ahol 2005 és 2006 között nagyon kismértékű csökkenés történt a 

nemzetközileg szállított áruk terén, viszont 2006-ról 2008-ra jelentős növekedés következett 

be, amelynek értéke 10 981 ezer tonna. 2008 és 2009 között egy 2005 és 2006 közötti 

változáshoz hasonló esemény történt, amely csekély mértékű, de 2009 és 2012 között 

jelentős változás tapasztalható pozitív irányba, melynek értéke átlagosan 2438 ezer tonna, 

illetve a kezdő- és végpontot összehasonlítva, 2009-ben 30 246 ezer tonna volt az áruk 

mennyisége, 2012-ben pedig 37 561 ezer tonna volt. 2012-ről 2013-ra 931 ezer tonnával 

csökkent a mennyiség. 2013 és 2015 között pedig a pozitív átlagos változás értéke 4949 ezer 

tonna. A következő ország Lengyelország, ahol szinte csak pozitív változások mentek végbe 

az adott évek során. 2005 és 2010 között az átlagos növekedési mérték 18 204 ezer tonna. 

2010 és 2011 között kismértékű változás tapasztalható, míg 2011 és 2013 között ismét 

jelentős növekedés következett be, hiszen 2011-ről 2013-ra a szállított áruk mennyisége 

41 938 ezer tonnával nőtt. 2013 és 2015 között Szlovákiához hasonlóan Lengyelországban 

is növekedés látható 21 053 ezer tonnával. A következő ország a Cseh Köztársaság, 

amelynél csekélyebb mértékű változások láthatóak az előző két ország esetéhez képest. 

2005-ről 2006-ra 9009 ezer tonnával nőtt, 2006-ról 2007-re 859 ezer tonnával csökkent, 

2007-ről 2008-ra 3740 ezer tonnával nőtt a szállított áruk mennyisége. Mindezek után 2009-

ről 2011-re 15 619 ezer tonnával nőtt a mennyiség, 2011 és 2013 között először ismét 

csökkent, majd ismét nőtt az áruk mennyisége. Végül 2013-ról 2015-re kismértékkel, de 

csökkentek a szállított áruk mértéke. Az utolsó vizsgált ország Magyarország, ahol csak 

növekedés zajlott le az adott évek lefolyása alatt. 2005 és 2015 között az átlagos növekedés 

értéke 2764 ezer tonna, illetve összehasonlítva az értékeket, 2005-ben a nemzetközileg 

szállított áruk mennyisége 12 559 ezer tonna volt, míg 2015-re ez az érték 40 197 ezer 

tonnára növekedett. Összehasonlítva az Visegrádi Csoport tagországainak nemzetközileg 

szállított árumennyiségeinek változásait, megállapíthatjuk, hogy aki a legjelentősebben 

változott az Lengyelország, ebben a rangsorban második helyen áll Magyarország, hazánk 

után áll Szlovákia, és végül, aki a legkisebb mértékben fejlődött az a Cseh Köztársaság. 

 

3.3. Légi szállítás a V4 országok területén 

A légi áruszállítás közel olyan népszerű napjainkban, mint a közúti szállítás. Ezt az 

eredményt olyan előnyök eredményezték, mint például az, hogy nagy szállítási távolság 
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esetén rövid az áruk eljutási ideje, kicsi az áruk igénybevétele, a szállítási határidők pontosan 

és jól betarthatók, illetve bizonyos áruk esetében ez a legolcsóbb szállítási forma. Azonban 

hátrányokkal is találkozhatunk ez esetben is, ilyen például az, hogy csak az áruk egy 

bizonyos típusa esetén vehető számításba, itt a legnagyobb a szállítás fajlagos energiaigénye, 

a zajhatása kedvezőtlen a környezetre. A légi fuvarozás esetében a fuvarjogot a Varsói 

Egyezmény egységesítette, amelynek hatálya az utas-, poggyász- és árufuvarozásra is 

kiterjed. Ezen kívül érinti a fuvarozási szerződés megkötésének módját, okmányát, 

feltételeit, a felelősség eseteit és mértékét, a felszólamlás módját és határidejét is.(Némon, 

Sebestyén, Vörösmarty, 2005) A légi áruszállításnak is vannak járművei, amelyek segítenek 

alkalmazkodni a szállított áru típusához, ezek a merevszárnyú repülőgépek, illetve 

helikopterek. A következő oldalakon a légi szállítás tendenciáinak vizsgálata látható 

diagramok segítségével. 

 

10. ábra: Repülőterek száma a V4 országokban. Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

Az alábbi diagramon a V4 országok repülőtereinek számát hasonlítom össze 2005 és 2014 
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következő ország a Cseh Köztársaság, ahol változás csak 2006 és 2007 között történt mivel 

itt az adott mennyiség 4-ről 5 darabra növekedett. Mindezek után a vizsgált országként 

Szlovákia következik, ahol 2008 és 2011 között, illetve 2012 és 2014 között nem történt 

változás, azonban 2005-ről 2006-ra 4-ről 2 darabra csökkent, 2006-ról 2007-re pedig 2-ről 4 

darabra nőtt a repterek száma. 2007 és 2008 között, illetve 2011 és 2012 között ugyanolyan 

mértékű változás történt, csak az első esetben negatív irányú változás, a második esetben 

pedig pozitív irányú változás tapasztalható. Végül, az ábrán fekete, jelölőkkel ellátott 

vonallal jelölve látható Magyarország, ahol az előző három országhoz képest a legtöbb 

változás történt az adott időszakokban. 2006 és 2007 között 1-ről 3-ra nőtt, míg 2008 és 2009 

között 3-ról 2-re csökkent a repülőterek száma. Ezután 2010-től egészen 2013-ig ugyanolyan 

mértékű változások láthatóak, amelyeknek csak az irányai eltérőek, hiszen egyik esetben 

pozitív máskor negatív irányúak, azaz egyszer 2-ről 3-ra növekszik, máskor 3-ról 2-re 

csökken az adott mennyiség. 2013-ról 2014-re pedig 3-ról 1-re csökkent a repülőterek 

száma. Persze országunk esetében is volt olyan szakasz, ahol nem történt változás, ilyen a 

2005 és 2006, 2007 és 2008, illetve a 2009 és 2010 közötti időszakok, illetve látható a 

diagramon, hogy 2008-ban és 2011-ben Szlovákia és Magyarország ugyanannyi nagy 

forgalmú repülőtérrel rendelkezett, melynek értéke 3. Ha össze akarjuk hasonlítani az 

országokat a repülőterek száma szerint, akkor az első helyen egyértelműen Lengyelország 

áll a legfrissebb adatok szerint 12 repülőtérrel, őt követi a Cseh Köztársaság 5, Szlovákia 4, 

majd Magyarország 1 nagy forgalmú repülőtérrel.  

 

 

11. ábra: A V4 országok légi áruszállítása. Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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Az alábbi diagramon a Visegrádi Csoport tagországainak légi áruszállítása látható 2005 és 

2013 között. Elsőként Magyarországot mutatom be, ahol a növekedés és csökkenés 

körülbelül ugyanolyan arányban oszlik el az adott évek lefolyása alatt. 2005-ről 2007-re 13 

ezer tonnával nőtt a szállított áruk mennyisége, majd 2007-ről 2009-re 14 ezer tonnával 

csökkent. 2009-ről 2011-re az adott mennyiség az előző esethez hasonló mértékkel, de eltérő 

irányba változott, mivel 14 ezer tonnával nőtt, majd 2011-ről 2012-re 6 ezer tonnával 

csökkent. Mindezek után az áruk mennyisége 2012 és 2013 között 2 ezer tonnával nőtt. A 

következő vizsgált ország a Cseh Köztársaság, láthatjuk, hogy 2009 és 2011 között szinte 

ugyanolyan értékei voltak, mint Magyarországnak. 2005-ről 2007-re 5 ezer tonnával nőtt a 

szállított áruk mennyisége, majd 2007-ről 2009-re 6 ezer tonnával csökkent. 2009-ről 2011-

re 14 ezer tonnával nőtt, az előbb említett mennyiség, illetve 2011 és 2012 között 9 ezer 

tonna változás tapasztalható, melynek iránya negatív, illetőleg 2012-ről 2013-ra az áruk 

mennyisége 4 ezer tonnával csökkent. A harmadik ország Lengyelország, ahol szinte csak 

növekedés látható az adott időszakok között. 2005 és 2008 között az átlagos növekedés 

értéke 9 ezer tonna. 2008-ról 2009-re az előző esetekben előforduló értékekhez képest 

csekély mértékkel, mindössze 4 ezer tonnával csökkent az áruk mennyisége. 2009-től 

egészen 2013-ig ismét csak növekedés fordult elő, melynek átlagos értéke 6 ezer tonna, 

számszerűsítve a kezdő és végpontok értékeit 2009-ben 54 ezer tonna volt a szállított áruk 

mennyisége, míg 2013-ra ez az érték 77 ezer tonnára nőtt. Végül az utolsó ország, amely 

légi eszközzel történő áruszállításának változásait vizsgálom Szlovákia, ahol 

Lengyelországhoz hasonlóan szintén nagymértékben csak növekedés figyelhető meg a 

grafikon alapján. 2005-ről 2006-ra a szállított áruk mennyisége az előző országok 

változásaihoz képest csekély mértékkel, ezer tonnával nőtt, majd 2006-ról 2007-re 3 ezer 

tonnával csökkent. 2007 és 2011 között csak pozitív irányú változás látható, mely változás 

átlagos értéke 5 ezer tonna. 2011 és 2013 közötti időszakban viszont változás nem történt. 

Ha a legfrissebb adatok szerint rangsoroljuk az országokat, akkor egyértelműen 

Lengyelország kerül az első helyre, őt követi Magyarország, Cseh Köztársaság, végül 

Szlovákia. A legtöbbet pedig szintén Lengyelország változott, amelyet változás 

szempontjából Szlovákia követ. 

 

3.4. Vízi szállítás a V4 országok területén 

A vízi és légi fuvarozás jelentősen megkönnyíti az óceánnal, tengerrel elhatárolt, illetve azok 

mellett lévő területekre és területekről történő szállítást. A vízi szállítás esetében is jelen 
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vannak különböző előnyök és hátrányok. Főbb előnyei, hogy itt a legkisebb a szállítás 

fajlagos energiaigénye és itt jelentkezik a legkevesebb környezetkárosító hatás, minden áru 

szállítására alkalmas, nagy tömegű áruk szállítására is megfelelő, díjszabásai rugalmasak. 

Hátránya az, hogy az áruk eljutási ideje hosszú, a szállítási határidők betartási függ az 

időjárási viszonyoktól, nagy az áruk fizikai igénybevétele, kisebb kikötők az áruszállító 

hajók fogadására nem alkalmasak. A vízi szállításon belül megkülönböztethetünk folyami 

fuvarozást, amely a CMNI (Egyezmény a belvízi árufuvarozási szerződésről) feltételei 

szerint szabályoznak és tengeri fuvarozást, amelyet a HVR (Hágai- Visby Szabályok) szerint 

szabályoznak. A folyami fuvarozás eszközei lehetnek önjáróhajók, uszályok, bárkák, Ro/Ro 

hajók, folyam-tengeri hajók. A tengeri szállítás speciális hajóinak tekinthető a Ro/Ro hajók, 

a LASH és a tartályhajók is. (Némon, Sebestyén, Vörösmarty, 2005) Továbbhaladva záró 

dolgozatomban a vízi szállítás tendenciáit vizsgálom különböző diagramok segítségével. 

 

12. ábra: A V4 országok hajózható vízi útjai. Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

A következő ábra a Visegrádi Csoport tagjainak hajózható vízi útjainak változásait mutatja 

be 2005 és 2013 között, a Cseh Köztársaság adatai a jobb tengelyen értelmezendők. Az első 

vizsgált ország Lengyelország, amelyet egy jelölőkkel ellátott lila színű vonal képvisel.  Az 

adott évek folyamán csak minimális változások történtek a lengyel vízi utak területén. 2005-

ről 2006-ra 22 kilométerrel nőtt a hajózható vízi utak terjedelme, azonban 2006 és 2009 

között semmilyen változás nem történt. 2009-ről 2010-re pár tized kilométerrel csökkent a 

vízi utak hajózható távja, viszont 2010 és 2012 között ismét nem zajlott semmilyen változás. 

2012 és 2013 között egy apró csökkenés történt, melynek értéke 4,7 kilométer. Mindezek 
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után a Cseh Köztársaság adatait mutatom be, ahol az adott évek során csak pozitív változások 

zajlottak. 2005 és 2007 között nem történt változás, azonban 2007-ről 2008-ra egy nagyon 

minimális növekedés látható a vízi utak terén, majd 2008-ról 2009-re egy az nagyobb ugrás 

történik, hiszen 12 kilométerrel nőtt a szóban forgó út terjedelme. 2009-től 2012-ig ismét 

nem tapasztalható egy tized kilométernyi változás sem, de végül 2012-ről 2013-ra ismét egy 

2008-2009-es időszakhoz hasonló pozitív ugrás látható, melynek értéke 11 kilométer. 

Harmadik vizsgált országként Magyarország következik, melynél a legtöbb időszakban 

semmilyen változás nem történik. A vizsgált időszakok két részre oszthatóak Magyarország 

esetében. Az első rész két szélső határa 2005 és 2009, amely évek között a hajózható vízi 

utak terjedelme 1 587 kilométer. Ezután 2009-ről 2010-re az eddigiek közül a legnagyobb 

ugrás látható, melynek értéke kilométerben kifejezve 277. A második rész a 2010 és 2013 

közötti időszak, amikor a Magyarország esetében a hajózható vízi utak területe 1 864 

kilométer. Az előző két vizsgált országhoz hasonlóan hazánkban is csak növekedés volt 

tapasztalható az adott időszakok folyamán. A diagram negyedik feltüntetett országa 

Szlovákia, ahol a vizsgált évek alatt, azaz 2005 és 2013 között a kilométerek száma, sem 

pozitív, sem negatív irányba nem mozogtak, így Szlovákia hajózható vízi útja 172 kilométer 

maradt az évek során. Az ábra elemzése után, láthatjuk, hogy a Visegrádi Csoport országai 

közül, aki a legnagyobb mértékben változott (pozitívan) az adott téma területén, az 

Magyarország, mivel egyik évről a másikra sokszorosával fejlődött. 

 

 

13. ábra: A V4 országok vízen szállított árumennyiségei. Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

E
ze

r 
to

n
n

a

Év

A V4 országok vízen szállított árumennyiségei 

Cseh Köztársaság Magyarország Lengyelország Szlovákia

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database


23 

 

A dolgozatom tizenharmadik ábrája a V4 országok vízen szállított árumennyiségeinek 

alakulását mutatja be, az adott évek, azaz 2007 és 2015 között. Elsőként országunkat, 

Magyarországot elemzem a diagram segítségével, amelyen látható, hogy a szállított áruk 

mennyisége 2007-ről 2008-ra 419 ezer tonnával növekedett, míg 2008-ról 2009-re az előző 

érték több mint duplájával. azaz 1084 ezer tonnával csökkent. 2009 és 2010 között egy nagy 

ugrás történt pozitív irányba 2207 ezer tonnával, majd 2010 és 2011 között az előzőhöz 

közeli értékkel 2777 ezer tonnával csökkent. 2011 és 2012 között ismét egy növekedés 

történt 960 ezer tonnával, majd ezt az értéket ismét egy csökkenés követte az előzőekhez 

képest csekélyebb értékkel, 278 ezer tonnával. 2013-ról 2014-re egy minimális mértékű 

csökkenés látható, azonban 2014-ről 2015-re ismét pozitív változás tapasztalható 338 ezer 

tonnával. A második vizsgált ország Szlovákia, amely 2010-ig szinte ugyanolyan mértékben 

változott, mint Magyarország. 2010 és 2011 között 1892 ezer tonnával csökkent, 2011 és 

2012 között pedig 31 ezer tonnával nőtt a szállított áruk mennyisége. 2011-től, pedig csak 

negatív irányú változás figyelhető meg az említett ország fejlődésének elemzésekor, 

amelynek értéke átlagosan 840 ezer tonna. A következő ország Lengyelország, amely 

esetében 2007-ről 2008-ra az áruk mennyisége 343 ezer tonnával, majd 2008-ról 2009-re 

2 727 ezer tonnával csökkent. 2009 és 2010 között ismét csökkenő tendenciákat mutatott a 

vízi úton szállított áruk mennyisége 554 ezer tonnával, majd 2010-ről 2011-re 323 ezer 

tonnával nőtt. 2011-ről 2012-re 569 ezer tonnával csökkent az eddig említett mennyiség, 

míg 2012-ről 2013-ra ugyanez a mennyiség 611 ezer tonnával nőtt. 2013 és 2014 között 

folytatódott a növekedés 2 714 ezer tonnával, amely megnövekedett érték 2014-ről 2015-re 

863 ezer tonnával csökkent. Végül az utolsó elemezendő ország a diagramon a Cseh 

Köztársaság, amely a visegrádi csoport négy tagja közül a legkisebb mértékben változott. 

2007-ről 2008-ra 389 ezer tonnával csökkent az áruk mennyisége, majd 2008-ról 2009-re 52 

ezer tonnával nőtt. 2009-től egészen 2011-ig pozitív irányú fejlődés látható, melynek átlagos 

értéke 54 ezer tonna. 2011-ről 2012-re, illetve 2012-ről 2013-ra csökkent a mennyiség 73, 

illetve 230 ezer tonnával, majd 2013 és 2015 között ismét nőtt az áruk mennyisége átlagosan 

121 ezer tonnával. A diagram elemzése után megállapíthatjuk, hogy az ország, amely az 

évek során a legnagyobb mértékben fejlődött a vízen szállított áruk mennyiségét illetően, az 

egyértelműen Lengyelország. 
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14. ábra: Hajókkal kapcsolatos beruházási és karbantartási kiadások a V4 országokban. 

Saját szerkesztés. Forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

A fenti ábra a hajókkal kapcsolatos beruházási és karbantartási kiadásokat ábrázolja a V4 

országokban 2006-os, 2010-es, 2012-es és 2013-as (fellelhető) adatokat felhasználva.  

Lengyelország és Szlovákia a jobb tengelyen értelmezendő. Elsőként a Cseh Köztársaság 

adatainak alakulását mutatom be, ahol 2006 és 2010 között a kiadások 945 millió euróval 

nőttek, míg 2010 és 2012 között az előző értéknél kicsit többel, 994 millió euróval csökkent. 

Az 2012 és 2013 közötti időszakban pedig ismét negatív irányba, de az előző adatokhoz 

képest jelentősen kisebb mértékkel, 201 millió euróval mozdult el a Cseh Köztársaság 

kiadásainak mutatója. Következő elemzés Magyarországra vonatkozik, ahol 2006 és 2010 

között a hajókkal kapcsolatos beruházási és karbantartási kiadások 395 millió euróval 

növekedtek, majd a 2010 és 2012-es időszakban a korábban megnövekedett érték csökkenő 

irányba mozdult el 325 millió euróval. 2012 és 2013 között a csökkenés tovább folytatódott, 

melynek értéke az előző számadatokhoz képest jelentősen kevesebb 73 millió euró. 

Folytatva az elemzést Szlovákia és Lengyelország kerül sorra. Szlovákia esetében a 2006-

ról 2010-re a kiadás összege 5 millió euró lett. Mindezek után 2010-ről 2012-re a korábban 

csökkent pénzösszeg ismét negatív irányba változott 1,1 millió euróval, majd végül 2012-

ről 2013-ra csekély értékkel növekedett. Lengyelország Szlovákiához hasonlóan változott, 

persze eltérő értékekkel. 2006-ról 2010-re 55 millió euróval, majd 2010-ről 2012-re 

körülbelül 1 millió euró harmadával csökkent a kiadás mennyisége. 2012-ről 2013-ra a 

szlovák kiadásokhoz hasonlóan a lengyelek beruházási és karbantartási adatai is pár tized 

millió euróval növekedtek. 
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4.  Közlekedési tendenciák vizsgálata a V4 országokban 

 

A 21. században már sok-sok közlekedési eszköz közül választhatunk. Választhatjuk a 

legkényelmesebb és rugalmasabb megoldást, a személygépkocsit, illetve a repülőgépet, de 

dönthetünk a környezetre kevesebb káros hatással rendelkező vonatot is. Ha pedig vízen 

szeretnénk vagy muszáj utaznunk, akkor a különféle hajók, csónakok és más vízi 

közlekedési eszközök állnak rendelkezésünkre. A következő oldalakon a vasúti, közúti, légi, 

illetve vízi közlekedési adatokat fogok vizsgálni, bemutatni a V4 országok területére 

vonatkozóan. 

 

4.1. Vasúti közlekedés a V4 országokban 

 

,,A vasúti közlekedés úgynevezett kötöttpályás közlekedés, csak ott valósítható meg, ahol a 

pályákat kiépítették.”(Némon-Sebestyén-Vörösmarty, 2005, 258. o.) Ha összehasonlítjuk a 

többi közlekedési ággal, olcsóbb, mint ha ugyanazt az utat például autóval, vagy busszal 

tennénk meg. A következőekben a vasúti közlekedés tendenciáinak vizsgálata látható. 

 

15. ábra: Vonatmozgások a visegrádi csoport tagjainak területén évente. Saját szerkesztés. 

Forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

Az alábbi diagram a Visegrádi Csoport tagjainak területén történő vonatmozgásokat mutatja 

be évente 2007 és 2013 között. Magyarország adatai a jobb tengelyen értelmezendők. 

Elsőként Lengyelországot vizsgálom, ahol kisebb-nagyobb növekedések, illetve 
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csökkenések történtek. 2007-ről 2008-ra 9 579 ezer kilométerrel nőttek, míg 2008-ról 2009-

re 25 341 ezer kilométerrel csökkentek a vonatmozgások. 2009 és 2010, 2010 és 2011, illetve 

2011 és 2012 közötti időszakokban növekedés volt tapasztalható ugyanazon téma terén 

átlagosan 9 838 ezer kilométerrel. 2012-ről 2013-ra viszont ismét csökkenés következett be 

32 142 ezer kilométer értékkel. A következő vizsgált ország a Cseh Köztársaság, ahol kisebb 

változások történtek, mint az első esetben. 2007-ről 2008-ra növekedés történt 4 452 ezer 

kilométerrel, amelyet csökkenés követett hosszabb időszakon keresztül (2008-2011) 

átlagosan 1 893 ezer kilométerrel. 2011-ről 2012-re 9 117 ezer kilométer értékű növekedés, 

majd 2012-ről 2013-ra 5 818 ezer kilométer csökkenés látható. Hazánkat a jobb tengelyen 

vizsgálom, ahol láthatóak meredek csökkenések és növekedések is. 2007-től egészen 2010-

ig csak csökkenés volt tapasztalható átlagosan 2 651 ezer kilométerrel. Később az előbbi 

esetnél rövidebb időszakon át (2010-2012), de növekedés zajlott, mégpedig átlagosan 1 224 

ezer kilométerrel, majd 2012-ről 2013-ra a magyar vonatok mozgása kilométerben számítva 

5 073 ezerrel csökkent. Szlovákiát vizsgálva láthatjuk, hogy 2007 és 2008 között az 

eddigiekhez képest a legkisebb mértékű növekedés történt, melynek értéke 110 ezer 

kilométer. 2008-ről 2009-re egy nagyobb negatív ugrás látható 9 509 ezer kilométerrel, majd 

ezután kisebb mértékű negatív, illetve pozitív változások zajlottak le. Végül a 2013-as, azaz 

az utolsó adat 43 251 ezer kilométer, ami azt jelenti, hogy 2007- hez képest 2013-ra a szlovák 

vonatok mozgása kilométerben kifejezve 8 293 ezerrel csökkent. A négy ország induló, 

illetve végpontját (2007-2013) vizsgálva, állíthatunk egy sorrendet vonatmozgásuk 

változásának mértéke alapján. Ezáltal az első helyre Lengyelország kerül 18 391 ezer 

kilométeres csökkenéssel, a második Magyarország 10 577 ezer kilométeres csökkenéssel, 

a harmadik Szlovákia 8 293 ezer kilométer csökkenéssel és végül az utolsó a Cseh 

Köztársaság 2 073 ezer kilométer növekedéssel.  
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16. ábra: Utasforgalom vonatok esetében a V4 országok területén. Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

Az itt látható ábra segítségével vizsgálom a vonatok utasforgalmát a V4 országok esetében 

külön-külön, ahol Szlovákia a jobb tengelyen értelmezendő. Elsőként Lengyelország adatait 

megfigyelve, észrevehető, hogy 2007-ről 2008-ra 6 864 ezer fővel nőtt, majd 2008 és 2011 

között csökkent az utasforgalom átlagosan 11 268 ezer fővel. 2011-ről 2012-re 26 957 ezer 

fővel történt pozitív változás, azonban 2012 és 2014 között ismét csökkenés volt 

tapasztalható átlagosan 2 876 ezer fővel. Következőleg Szlovákiára áttérve 2007-ről 2008-

ra 1 671 ezer fős növekedés, majd 2008-ról 2009-re 2 058 ezer fős csökkenés volt 

tapasztalható. 2009-ről 2010-re a többihez képest nagyon csekély mértékű csökkenés 

mutatkozik meg, melynek értéke 88 ezer fő. 2010-ről 2011-re pozitív változás látható 944 

ezer fővel, míg 2011-ről 2012-re meredek, negatív változás érzékelhető 2 844 ezer fővel. 

2012 és 2014 között az előző értékhez hasonló mértékű módosulás látható, amelyben 

növekedés mutatkozik átlagosan 2 245 ezer fővel. Tovább lépve, láthatjuk, hogy mind a 

Cseh Köztársaság, mind Magyarország esetében nem tapasztalhatóak olyan nagymértékű 

változások, mint az utóbbi két esetben. A Cseh Köztársaság esetében 2007 és 2010 között 

végig csökkenő tendenciát mutatott az utasok száma, amelynek átlagos értéke 6 514 ezer fő, 

majd 2010-től 2014-ig az előző esettel ellentétben növekedés látható átlagosan 2 766 ezer 

fővel. Magyarország esete nagyon hasonló az előzőleg vizsgált országéhoz, hiszen 2007 és 

2010 között itt is csak csökkenő változás érzékelhető, persze más értékkel, amely átlagosan 

3 051 ezer fő. 2010-től 2013-ig úgy, mint cseh utasforgalom változás esetében, tehát az előző 

időszakkal ellentétben itt növekedés mutatkozik meg, átlagosan 2 660 ezer fővel. Végül 
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2013-ról 2014-re az utasok száma 2 369 ezer fővel csökkent. A négy ország utasainak számát 

összehasonlítva, amely persze függ a népesség számtól is, láthatjuk, hogy a legtöbb utas 

Lengyelországban van, ahol a legnagyobb érték 2008-ban volt, amely 272 859 ezer fő. A 

második legtöbb utast egyértelműen a Cseh Köztársaság képviseli, ahol a legtöbb ember 

2007-ben fordult meg, amely 184 184 ezer főt jelent. Ezek után Magyarország, majd 

Szlovákia jön a sorban 149 551 (2007), illetve 49 098 (2014) ezer fővel. 

 

 

17. ábra: Vonatbalesetek száma a V4 országok területén adott években. Saját szerkesztés. 

Forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

Az itt látható diagramon a vonatbalesetek számának változása rajzolódik ki a Visegrádi 

Csoport tagországainak esetében külön-külön 2005 és 2015 között. Lengyelország esetében 

2005-ről 2006-ra a balesetek száma 192 darabbal csökkent, majd 2006-ról 2007-re 131 

darabbal nőtt. 2007 és 2010 között csak pozitív változás történt, mivel a balesetek száma 

folyamatosan csökkent, átlagosan 50 darabbal. 2010-ről 2011-re ugyanezen témában 

növekedés történt 60 esettel, majd 2011-től 2014-ig ismét pozitívan alakult a balesetek 

száma, hiszen átlagosan 78 darabbal csökkent. 2014-ről 2015-re kismértékű növekedés 

látható 15 esettel. A következő vizsgált alany Magyarország, ahol 2005 és 2007 között 

csökkent a balesetek száma első esetben 250, majd 12 esettel. 2007 és 2009 közötti 

időszakban egyre több vonatbaleset fordult elő Magyarországon, mivel 2007-ben az előbb 

említett szám 151 volt, azonban 2009-ben ez a szám már 176 lett. 2009-ről 2010-re pozitív 

változás történt, melynek értéke 24, majd 2010-től egészen 2014-ig negatív módosulás 

sújtott minket, melynek átlagos értéke átlagosan 13 darab. Mindezek után 2014-ről 2015-re 
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jelentős értékkel, 55 darabbal csökkent a vizsgált fogalom. Következőleg az ábrán piros 

vonallal jelölt Cseh Köztársaság következik, amely esetében látható, hogy a kisebb-nagyobb 

növekedések ellenére, végül csökkenő tendenciát mutat. 2005 és 2007 között először 196, 

majd 95 darabbal csökken a témában forgó szám, majd 2007-ről 2008-ra, illetve 2009-ről 

2010-re 57-el és 37-el nő a balesetek száma. 2008-ról 2009-re a két negatív mutató között 

egy pozitív változás is látható 65 darabbal. 2010-től kezdődően egészen 2013-ig pozitívan 

alakul a helyzet, azonban 2013-ról 2014-re ismét növekedett, illetve 2014-ről 2015-re az 

előző esethez képest hasonló értékkel csökkent vonatbalesetek száma. Az utolsóként 

bemutatott ország adatai, amely Szlovákia, szinte minden egyes évben tartja azt a rendszert, 

hogy egyik évben nő, másik évben csökken. Hosszabb távú csökkenés 2009 és 2011 között 

látható, ahol átlagosan 10 darabbal módosulnak az adatok. 2007 és 2009 között pedig 

hosszabb távú negatív módosulás tapasztalható, mivel növekedett a vonat 

szerencsétlenségek száma átlagosan 8 esettel. Ha megfigyeljük a négy ország balesetre 

vonatkozó adatait, nyilvánvalóan kiderül, hogy ott történik a legtöbb vonat baleset évente, 

ahol a legnagyobb a népesség, mivel ott valószínűleg több vonat mozog, mert több ember 

utazik. Ezek a jellemzők mind Lengyelországra igazak, ahol az az év, amikor a legtöbb 

vonatbaleset történt, az 2005 694 esettel. 

 

4.2. Közúti közlekedés a V4 országokban 

 

A közúti közlekedés a 21. században a legnépszerűbb közlekedési ág, ezen ágon belül is a 

legtöbb ember autóval közlekedik a közúton, mivel rugalmas, nem kell menetrendhez 

igazodni, elkerülhető az, hogy más emberekkkel egy térben zsúfoltan legyünk, háztól-házig 

közlekedhetünk vele, azonban szerintem sokkal drágább, mint ha busszal vagy villamossal 

utaznánk. A továbbiakban a közúti közlekedést fogom ábrák segítségével jellemezni. 
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18. ábra: Személygépkocsik darabszámának változása a V4 országokban 2005 és 2015 

között. Saját szerkesztés. Forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

A fent látható diagram segítségével mutatom be Visegrádi Négyek nevű csoportba tartozó 

országokban lévő személygépkocsik számának változását 2005 és 2015 között. Elsőként a 

vizsgálatot Magyarországgal kezdem, amelynek adatai a jobb tengelyen értelmezendők. 

2005 és 2007 között a személygépkocsik száma megnövekedett Magyarországon először 

325 000, majd 48 000 darabbal. A 2007 és 2011 közötti időszakban az autók száma csökkent 

átlagosan 73 548 darabbal, majd 2011 és 2015 között az előző esettel ellentétben és kisebb 

mértékkel nőtt, mégpedig 57 262 darabbal. Lengyelország esetében az évek teltével az autók 

száma egyre csak növekedett 2005-ben 12 339 000 autó volt Lengyelországban, ez a szám 

2015-re 8 384 423 darabbal nőtt, tehát 2015-ben a személygépkocsik száma 

Lengyelországban 20 723 423 darab volt. A Cseh Köztársaság és Szlovákia esetében a 

lengyel esethez hasonlóan évről évre egyre csak nőtt az autók száma, szinte hasonló 

mértékkel, de persze eltérő értékekkel. A Cseh Köztársaságban 2005-ben a 

személygépkocsik száma 3 959 000 volt, amely érték 2015-re 1 156 316 darabbal nőtt, tehát 

2015-ben a csehek 5 115 316 darab autót birtokoltak. Szlovákiában 2005-ben 1 303 700 

darab személygépkocsi volt, míg 2015-ben ez a szám 730 874 darabbal, azaz 2 034 574 

darabra nőtt. Ezen a diagramon szintén kirajzolódnak a népességszámbeli eltérések az 

országok között, hiszen minél több ember él egy országban, annál több ember vesz autót, 

azonban ezeket az adatokat a jövedelmi helyzet is befolyásolhatja. Hiába élnek sokan egy 

országban, ha a lakosságnak nincs elég pénze ahhoz, hogy vegyen egy autót, vagy az adott 

ország lakosának éppen nem autóra van szüksége, nem azt akar venni először. Véleményem 
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szerint inkább pozitív dolog az, hogy egy országban a lakosok kevesebb darab autóval 

rendelkeznek, mert talán ez azt is jelentheti, hogy nem szennyezik annyira a környezetet 

azzal az anyaggal, amit az autók kipufogója bocsát ki magából, mivel a tömegközlekedést 

választják, illetve melegebb időszakokban, ha van lehetőségük rá inkább biciklivel indulnak 

útnak, ami biztosan az egészségükre válik. 

 

 

19. ábra: Autó- és trolibuszok darabszámának változása a V4 országokban 2005 és 2015 

között. Saját szerkesztés. Forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

Ezen az ábrán az autó- és trolibuszok darabszámának változását mutatom be a Visegrádi 

Négyek tagországaiban 2005 és 2015 között. Elsőként Lengyelország adatait mutatom be, 

amelyek a jobb tengelyre épülnek. Már csak az adatokat jelölő lila vonalból 

megállapíthatjuk, hogy a lengyel autó- és trolibuszok száma az évek múltával egyre csak 

nőtt. Ezt tanúsítja az, hogy a buszok száma 2005 és 2011 között átlagosan 3 386 darabbal 

nőtt, majd 2011-ről 2012-re volt egy kisebb visszaesés, melynek értéke 313 darab, azonban 

2012-től 2015-ig folytatódott a korábbi években is tapasztalt pozitív változás átlagosan 3 337 

darabbal. A Lengyelország adatait keresztező piros vonallal jelölt Cseh Köztársaságot 

jellemezném következőleg. 2005 és 2008 között a számok majdnem hogy stagnálnak, alig-

alig változnak, hiszen 2005-ről 2006-ra 197 darabbal, illetve 2006-ról 2007-re 85 darabbal 

nőtt, 2007-ről 2008-ra pedig csökkenő irányú változás történt a cseh buszok számának 

esetében. 2008-ról 2009-re és 2009-ről 2010-re a módosulás ismét negatív irányú lett, de 

nagyobb értékekkel, mivel első esetben 432, második esetben 2 302 darab különbség 

mutatkozott. Az utolsó ábrázolt időszakban, azaz 2010 és 2015 között végig növekedés volt 
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tapasztalható, amelyből megállapítható, hogy az utóbb említett időszakban a cseh autó- és 

trolibuszok száma átlagosan a 2008 és 2010 közötti eredményekhez képest, elenyésző 

mértékkel, 203 darabbal nőtt. Harmadik elemzésem Magyarország adataira esik, ahol 2005-

ről 2006-ra 2 323 darabbal, majd 2006-ról 2007-re 225 darabbal nőtt a buszok száma. 

Mindezek után 2007-től 2012-ig hosszú távú csökkenés érzékelhető átlagosan 539 darabbal. 

Az előző két országhoz hasonlóan a magyar buszok száma is növekedett az utolsó 

összefüggően vizsgált időszakban, hiszen 2012-ről 2013-ra, 2013-ról 2014-re, illetve 2014-

ről 2015-re átlagosan 278 darabbal. Végül a zöld vonallal jelölt Szlovákia adatai szerint 

láthatjuk, hogy több negatív, mint pozitív változások történtek a szlovák autó- és trolibuszok 

számának változása terén. A kiinduló év és az utolsó vizsgált évet összehasonlítva csökkenés 

tapasztalható 122 darabbal. 

 

 

20. ábra: Villamosok darabszámának változása a V4 országokban 2008 és 2015 között. Saját 

szerkesztés. Forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

A fent látható diagram segítségével a villamosok számának változását mutatom be a V4 

országokban. Magyarország adatai a jobb tengelyen értelmezendők. Az első vizsgált ország 

Lengyelország, ahol a villamosok száma a vizsgált időszak lefolyása alatt (2008-2015) végig 

csökkent kisebb nagyobb értékekkel, ha az átlagát vesszük a csökkenésnek, akkor 43 darabot 

kapunk. Magyarország adatait másodikként vizsgálom, több kisebb nagyobb csökkenés, 

illetve növekedés is történt. 2008-ról 2009-re 5 darabbal csökkent a magyar villamosok 

száma, míg 2009 és 2012 között csak pozitív változás történt, melynek értéke átlagosan 11 

darab. 2012-ről 2013-ra egy nagyobb zuhanás zajlott le negatív irányba 25 darabbal. 

690

700

710

720

730

740

750

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

d
b

d
b

Év

Villamosok számának változása a V4 országokban

Cseh Köztársaság (bal) Lengyelország (bal)

Szlovákia (bal) Magyarország (jobb)

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database


33 

 

Mindezek után 2013-tól egészen 2015-ig pozitív irányú változás uralkodott magyarországi 

villamosok számának alakulása terén, melynek értéke átlagosan a 2009 és 2012 közötti 

időszakhoz hasonlóan 11 darab. Következő piros vonallal jelölten látható ország a Cseh 

Köztársaság, ahol 2008 és 2010 között negatív irányú módosulás látható átlagosan 28 

darabbal, majd 2010-ről 2011-re a szóban forgó dolog megnövekedett csekély mértékkel, 2 

darabbal. 2011-ről 2012-re ismételten csökkenés érzékelhető, mintegy 11 darabbal. 2012-

ről 2013-ra 18 darabbal nőtt, míg 2013 és 2015 közötti időszakban átlagosan 66 darabbal 

csökkent a villamosok száma. Az utolsó vizsgált ország Szlovákia, ahol a 2008 és 2009 

közötti 10 darabos csökkenés után egészen 2013-ig stagnál, azaz egyáltalán nem változik a 

darabszám a villamosok terén, majd 2013-ról 2014-re csökkent, 2014-ről 2015-re pedig 

növekedett a villamosok száma, melyeknek értéke első esetben 3 darab, második esetben 

pedig 61 darab.  

 

4.3. Légi közlekedés a V4 országokban 

 

Légi közlekedés a mai világban nagyon népszerű, mivel egyik országból a másikba csupán 

pár óra alatt ellehet jutni, viszonylag olcsón és kényelmesen. A következő oldalakon 

táblázatok elemzése látható, amelyek azt mutatják meg, hogy a Cseh Köztársaságból, 

Magyarországról, Lengyelországról, illetve Szlovákiáról mely országba utaznak a legtöbben 

adott évekre lebontva. (A táblázatokat méretük és helyhiány miatt a mellékletben 

helyeztem el, amelyek a melléklet első, második, harmadik és negyedik számú ábrája.) 

 

A mellékletben található egyes számú ábrán (43. oldal) egy olyan táblázat látható, amely az 

utasforgalmat mutatja a Cseh Köztársaság és más országok főbb repülőterei között (Cseh 

Köztársaságból más országokba). Csak a 2012 és 2015 közötti időszakot vizsgálom, mivel 

ezekben az években álltak rendelkezésemre teljes, egész adatok a Visegrádi Csoport összes 

tagországa esetében. Az ábra baloldalán más országok néven Ausztria, Belgium, Bulgária, 

Svájc, Németország, Dánia, Egyiptom, Görögország, Spanyolország, Finnország, 

Franciaország és Írország látható. A táblázatban szereplő adatsorok a különböző országok 

esetében színes háttérrel vannak megjelölve, ezzel emelem ki azt, hogy mely esetben volt 

tartós csökkenés (piros), tartós növekedés (zöld) és kevert, azaz pozitív és negatív változás 

is (szürke). Zölddel jelöltem Görögország, Finnország és Írország adatait, mivel itt az adott 

évek során csak növekedés tapasztalható az utasforgalom terén. Tehát a Cseh Köztársaság 
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repülőtereiről ezekbe az országokba utaznak repülővel a legtöbben. Piros jelölést kaptak 

Franciaország adatai, mivel az évek múlása során az adatok végig csökkenő tendenciát 

mutattak. Ausztria, Belgium, Bulgária, Svájc, Németország, Dánia, Egyiptom és 

Spanyolország esetében növekedés és csökkenés is tapasztalható felváltva. Ha a zölddel 

jelölt adatsorokból meg akarjuk állapítani, hogy a jelen adatok közül a Cseh Köztársaság 

főbb repülőtereiről mely más ország főbb repülőtereibe utaztak legtöbben 2015-ben, akkor 

láthatjuk, hogy az nem más, mint Németország. 

 

A mellékletben található kettes számú ábrán (44. oldal) az mutatkozik, hogy a Budapest 

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és más országok főbb repülőterei között mennyi az 

utasok száma a 2012 és 2015 közötti években (Budapestről más országokban). Más országok 

főbb repülőterei megnevezés magába foglalja Zürich, Frankfurt, München, Helsinki, Párizs, 

Dublin, Róma, Amszterdam, Eindhoven, Isztambul és London egy főbb repülőterét. A 

különböző adatsorokat színes háttérrel jelöltem, annak érdekében, hogy megkülönböztethető 

legyen, hogy az adott négy év alatt mely repülőterek közötti forgalom nőtt (zöld), csökkent 

(piros), illetve növekedett és csökkent is (szürke). Ebből kiindulva láthatjuk, hogy tartós 

csökkenés nem történt az utasforgalom terén, azonban növekedés annál inkább, mégpedig 

Budapest - Helsinki, Budapest - Párizs, Budapest - Róma, Budapest - Isztambul esetében. 

Néhány esetben történt csökkenés és növekedés is utasforgalmakra vonatkozóan. A négy 

zölddel jelölt adatsorok közül, amelyik esetben az utasforgalom leginkább növekedett, az a 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Párizsi - Charles de Gaulle Nemzetközi 

Repülőtér közötti repülő út. Ennek bizonyítéka az, hogy 2012-ről 2015-re az utasforgalom 

az utóbb említett esetben 76 621 ezer fővel nőtt. 

 

A mellékletben található hármas számú ábra (45. oldal) számokkal ábrázolva mutatja be az 

utasforgalom változását 2012 és 2015 között Lengyelország főbb repülőterei és más 

országok főbb repülőterei között (Lengyelországból más országokba). Más országok főbb 

repülőterei alatt Frankfurt, London, München, Párizs és Amsterdam repülőtereit értem, 

illetve Lengyelország főbb repülőterei ebben az esetben Kraków Balice Nemzetközi 

Repülőtér és Varsó - Chopin Nemzetközi Repülőtér. A különböző repülőterekhez tartozó 

adatsorokat különböző színekkel jelöltem, ahhoz mérten, hogy az utasforgalom 2012 és 2015 

között csak növekedett (zöld), csak csökkent (piros), illetve csökkent és növekedett is 

(szürke). Zölddel lett jelölve Lengyelország (Kraków Balice) - Frankfurt, Lengyelország 
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(Kraków Balice) - London (Stansted), Lengyelország (Varsó - Chopin) - Amszterdam 

(Schiphol), Lengyelország (Varsó - Chopin) - London (Heathrow) esete. Tartós csökkenés 

az előző esethez hasonlóan itt sem történt. Növekedő és csökkenő változást mutatott az 

utasforgalom több esetben is. A zöld háttérrel jelölt adatsorokat összehasonlítva, megkapjuk, 

hogy Lengyelország (egyik főbb repülőtere) és a London Heathrow Nemzetközi Repülőtér 

közötti utasforgalom növekedett a leginkább 2012 és 2015 között, mégpedig 156 794 ezer 

fővel. 

 

A mellékletben szereplő négyes számú ábra (46. oldal) az utasforgalmat mutatja be 2012 és 

2015 közötti évekre bontva Szlovákia főbb repülőterei és más országok főbb repülőterei 

között. (Szlovákiából más országokba). Más országok főbb repülőterei alatt Brüsszel, 

Dublin, Róma, Birmingham, Liverpool, London, Bécs és Prága adott főbb repülőterét értem. 

Szlovákia főbb repülőterei ebben az esetben a Pozsonyi Nemzetközi Repülőtér és a Kassai 

Nemzetközi Repülőtér. Az előző három táblázathoz hasonlóan, itt is különböző színekkel 

jelöltem a növekedést (zöld), a csökkenést (piros), illetve a vegyes változásokat (szürke). 

Ezen ábra azt mutatja, hogy tartós növekedés csak egyetlen esetben volt 2012 és 2015 közötti 

időszakban, mégpedig a Pozsonyi Nemzetközi Repülőtér és a Dublini Nemzetközi Repülőtér 

között, hiszen 2012-ről 2013-ra 11 376 ezer fővel, 2013-ról 2014-re 2 004 ezer fővel, 2014-

ről 2015-re pedig 27 269 ezer fővel nőtt az utasforgalom ezen esetben. A többi esetben 

növekedő és csökkenő irányú változás is történt. Az a repülőtér, ahova a legtöbben utaztak 

Szlovákiából 2015-ben, a fent látható adatok szerint nem más, mint a London Stansted 

Nemzetközi Repülőtér.  

 

4.4. Vízi közlekedés a V4 országokban 

 

A vízi közlekedés célja szinte ugyanaz, mint a légi közlekedésé, hiszen legfőbb feladata, 

hogy olyan kontinensek, országok között szállítson árukat, ahol nem oldható meg a közúti, 

illetve vasúti árufuvarozás. Ezen kívül a légi közlekedéshez hasonlóan, a vízi közlekedéssel 

is nagytömegű árukat lehet szállítani, persze korlátozott mértékben. Mint minden 

közlekedési ágnál, úgy a vízi közlekedésnél is többféle szállítási eszközök állnak 

rendelkezdésünkre, mind az áru és mind a személy fuvarozás esetében. Az áruszállító 

eszközökről már tettem említést korábban, a vízi szállítás tendenciáinak vizsgálatakor. Tehát 

most a vízi személyszállító eszközök fajtáit mutatom be. A személyszállító hajókon belül 
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vannak hordszárnyas- és egyéb gyorsjáratú motorhajók, városnéző-, kiránduló motorhajók, 

rendezvény- és konferencia motorhajók, kabinos üdülőhajók. A következő diagram 

segítségével a vízi közlekedést jellemzem. 

 

21. ábra: Belvízen történt balesetek a V4 országokban. Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

A fent látható ábra a belvízen történt balesetek számát mutatja a V4 országokban 2010 és 

2013 között. A megkülönböztethetőség érdekében, az eddig látott diagramokhoz hasonlóan 

itt is különböző színű vonalak jelölik a Visegrádi Csoport tagországait, amelyek a Cseh 

Köztársaság (piros), Magyarország (fekete), Lengyelország (lila), Szlovákia (zöld). Elsőként 

Magyarország adatait vizsgálom, ahol éles változások láthatók. 2010-ről 2011-re 38-ról 13-

ra csökkent a balesetek száma Magyarországon, majd 2011-ről 2012-re 13-ról 21-re, azaz 8 

darabbal növekedett, azonban 2012-ről 2013-ra ismét csökkent 17 darabbal. Szlovákia 

esetében 2010-ről 2011-re és 2011-ről 2012-re pozitív változás tapasztalható, első esetben 

7, második esetben pedig 4 darabbal. A következő vizsgálandó ország adatait piros színnel 

jelöltem, amely nem más, mint a Cseh Köztársaság. 2010 és 2011 között negatív irányba 

mozdult el a balesetek számának mutatója, de kis mértékben, hiszen 2 darabbal nőtt. 2011-

ről 2012-re 6 darabbal csökkent az imént is említett fogalom, illetve 2012-ről 2013-ra viszont 

az előző esethez hasonlóan 6 darabbal változott, azonban növekvő irányúan. Utolsóként 

vizsgált adatsorok Lengyelországhoz tartoznak. 2010-ről 2011-re 4 darabbal csökkent, 2011 

és 2012 között nem változott, azonban 2012-ről 2013-ra 7 darabbal nőtt a vízi balesetek 

száma Lengyelországban.  
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5.  Összefoglalás 

 

A dolgozatom fő részének befejeztével, a közlekedési és szállítmányozási tendenciák 

elemzésének végeztével, összefoglalom a dolgozatom tartalmát, illetve azt, amit megtudtam 

a diagramok elemzésével és válaszolok azokra a kérdésekre, amelyeket a dolgozatom elején 

feltettem. A záró dolgozatom a V4 országokban előforduló főbb közlekedési és 

szállítmányozási tendenciák vizsgálatáról szól, amelyek segítettek kicsit megismerni a 

Visegrádi Csoport tagországaiban zajló szállítmányozás és közlekedés jelenlegi állapotát, 

működését. Mindezek előtt informálódtam a tagok, azaz Magyarország, Szlovákia, 

Lengyelország és a Cseh Köztársaság gazdasági, társadalmi helyzetéről. Továbbá 

betekintést nyertem a Visegrádi Négyek létrejöttének történetéről, céljáról és annak 

feladatáról is, hiszen elsőként a V4-ek létrejöttével foglalkoztam. Mindezek után pedig úgy 

ismertem meg a tagországok gazdasági és társadalmi helyzetét, hogy elemeztem 

Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és a Cseh Köztársaság népességszámának 

változást, GDP-jének alakulását 2006 és 2015 között. Az ábrák alapján megállapítható, hogy 

a legnagyobb népességszámmal Lengyelország rendelkezik, őt követi a Cseh Köztársaság, 

majd Magyarország és végül Szlovákia. Továbbá Magyarország népessége folyamatosan, 

Lengyelországé pedig számottevően csökken, míg Szlovákia és a Cseh Köztársaság 

népessége folyamatosan nő. Véleményem szerint, sem a túlzott népességszám növekedés, 

sem pedig annak túlzott csökkenése nem pozitív egy ország számára, mivel a túlzott 

csökkenés következtében elöregedhet egy ország, ami nem jelent jót a gazdaságra sem, a 

túlnépesedés pedig a gazdasági indokok mellett a fenntartható fejlődés működését, 

megvalósítását is kockáztathatja. A GDP alakulása terén (csökkenő sorrendben), az első 

helyen a Cseh Köztársaság áll, őt követi Szlovákia, majd Magyarország és végül 

Lengyelország. Ha a két rangsort összevetjük, akkor azt láthatjuk, hogy Lengyelországnak 

hiába nagy a népességszáma, mivel az egy főre jutó GDP-je a négy ország közül a legkisebb. 

Hazánk helyzete, a rangsort nézve, arányos. Gazdaságilag a Cseh Köztársaság áll a 

legjobban. Ezek után a főbb szállítmányozási tendenciák vizsgálatára tértem át a Visegrádi 

Csoport tagországainak területén, amely téma feldolgozásában saját készítésű diagramok 

hada volt a segítségemre. Először a vasúti szállítás oldaláról kezdtem az elemzést, ahol 

vizsgáltam a vasút pályák hosszát, vonat vagonok teherbírását, illetve a vonaton évente 

szállított árukat a V4 országokban. Mindezek eredménye az lett, hogy a leghosszabb vasút 

pályával a legfrissebb adatok szerint Lengyelország rendelkezik, őt követi a Cseh 
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Köztársaság, majd Magyarország és végül Szlovákia. Ha összehasonlítjuk a szerint az 

országokat, hogy az első és utolsó vizsgált év közötti változás milyen mértékű akkor a 

sorrend a következő lesz: Magyarország, Lengyelország, Cseh Köztársaság és Szlovákia. Ez 

a sorrend csökkenő irányú, illetve mind a négy esetben csak csökkenés volt tapasztalható 

2004-ről 2013-ra. A vonat vagonok teherbírása a legfrissebb adatok szerint a legnagyobb 

Lengyelországban volt, amelyet követ a Cseh Köztársaság, majd Szlovákia és végül 

Magyarország. Az első és utolsó vizsgált év között a legnagyobb mértékű változás 

Lengyelországban történt, ahol 2004-ről 2013-ra 1002 ezer tonnával csökkent a vonatok 

teherbírása, a legkisebb változás pedig Szlovákiában történt, mivel ugyanazon évek között a 

teherbírás 387 ezer tonnával csökkent. Az évente szállított áruk mennyisége mind a négy 

ország esetében több kisebb-nagyobb mértékű csökkenés, illetve növekedés volt 

tapasztalható, de végül a legfrissebb adatok szerint, az az ország ahol a legtöbb árut szállítják 

vonattal az Lengyelország, őt követi a Cseh Köztársaság, Magyarország és végül Szlovákia. 

A vasúti szállítás vizsgálata után, ugyanezen témával kapcsolatban, de a közút terén 

vizsgálódtam. Az első diagram az autópályák hosszát mutatja be a V4 országok területén, 

amely szerint a leghosszabb autópályával a legfrissebb adatok szerint Magyarország 

rendelkezik, utána következik Lengyelország, majd Cseh Köztársaság és végül Szlovákia. 

Ez hatalmas változás, mivel az első vizsgált évben (2004-ben) Magyarország, Lengyelország 

és a Cseh Köztársaság autópályáinak hossza hasonló hosszúságú volt. Következőleg a V4 

országokon belül szállított áruk mennyiségét vizsgáltam, amely alapján megállapítható, 

hogy a közúton a legtöbb árut a legfrissebb adatok szerint Lengyelországban szállítanak, 

amelyet követ a Cseh Köztársaság, majd Magyarország és végezetül Szlovákia, ezt az 

eredményt kisebb-nagyobb pozitív, illetve negatív változások eredményezték. A következő 

vizsgált diagram címe a V4 országok nemzetközileg szállított áruinak mennyisége, ahol a 

legfrissebb adatok szerint az mutatkozott, hogy az ország, amelyből a legtöbb árut szállítják 

nemzetközi szinten, az Lengyelország, amelyet követ a Cseh Köztársaság, majd Szlovákia, 

végül Magyarország. A harmadik terület, ahol a szállítási tendenciákat elemzem, az a légi 

szállítmányozás, amelyen belül a repülő terek számát és a légi áruszállításának helyzetét 

mutatom be a V4 országokban, diagramok segítségével. Ezek alapján látható, hogy az adott 

évek alatt sok-sok változás zajlott le a repülőterek száma terén, voltak olyan időszakok, 

amikor a cseh, a szlovák és a magyar repülőterek száma majdnem hogy megegyezett, 

azonban 2014-re kialakult egy sorrend (a repülőterek száma szerint, csökkenő sorrend), ahol 

az első helyen Lengyelország áll, utána következik a Cseh Köztársaság, majd Szlovákia, és 

a legkevesebb repülőtér számmal Magyarország. A diagramok elemzése során az is kiderült, 
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hogy mely tagországban szállítják a legtöbb árut légi megoldással, amelynek 

eredményeképpen Lengyelország jár az élen (annak ellenére, hogy sokáig Lengyelország, 

Cseh Köztársaság és Szlovákia adatai megegyeztek, illetve kisebb-nagyobb eltérések voltak 

adataik között), követi őt Magyarország, majd a Cseh Köztársaság és utolsóként Szlovákia. 

Végül az utolsó szállítmányozási tendencia vizsgálat területe a vízi szállítás, ahol három 

diagramot használtam fel. Először a V4 országok hajózható vízi útjait vizsgáltam, amely azt 

mutatta, hogy a legfrissebb adatok szerint az élen Lengyelország jár, őt követi 

Magyarország, majd a Cseh Köztársaság és végül Szlovákia. Azonban a vízen szállított áruk 

mennyisége terén 2015-re máshogy alakult a sorrend (csökkenő sorrend), mivel 

Magyarország az első, amelyet követ Szlovákia, majd Lengyelország és végül a Cseh 

Köztársaság. Mindezeknek lehet oka az is, hogy a több vízi úttal rendelkező országok főleg 

személyszállításra használják fel vízi útjaikat. Az utolsó ebben a témában elemzett diagram 

címe a hajókkal kapcsolatos beruházási és karbantartási kiadások a V4 országokban, amely 

alapján megállapítható, hogy hajóira legtöbbet Cseh Köztársaság költ, amelytől csak egy 

kicsit tér el Magyarország, majd őket követi Szlovákia és Lengyelország. A szállítási 

tendenciák vizsgálatának végeztével áttértem a főbb közlekedési tendenciák vizsgálatára. 

Ebben az esetben is ugyanaz a felállás, mint a szállítási tendenciáknál. Tehát elsőként a főbb 

vasúti közlekedési tendenciákkal foglalkoztam, amelyen belül az első diagram a 

vonatmozgásokról szól a V4 országok területén évente. A második ábra az utasforgalom 

alakulását mutatja be a V4 országok területén, a harmadik pedig a vonatbalesetek számával 

foglalkozik. Másodikként a közúti közlekedési tendenciák sorakoztak fel diagramok 

formájában, ahol vizsgáltam a személygépkocsik számának változását, az autó- és 

trolibuszok számának változását, illetve a villamosok számának változását persze a 

Visegrádi Csoport tagjainak területén. Ezen két közlekedési ág tendenciái nagyon hasonlóak 

az eredményeik miatt, hiszen ha mind az öt diagram esetében megfigyeljük az utolsó vizsgált 

évben kialakult sorrendet, akkor észrevehetjük, hogy a sorrend mindig (csökkenő értékű 

sorrend) Lengyelországgal kezdődik, azt követi a Cseh Köztársaság, majd Magyarország és 

végül Szlovákia. Az imént azért említettem öt diagramot hat helyett, mivel a hatodik diagram 

a kivétel, amelynek a címe a vonatbalesetek száma a V4 országok területén. Ezen ábra 

eredménye csökkenő sorrendben Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Cseh 

Köztársaság (amely két tagországnak adatai nagyjából megegyeznek). Ezek után a légi 

közlekedés főbb tendenciáira tértem át, amelyekhez saját készítésű táblázatokat használtam 

fel. Elsőként a Cseh Köztársaság, majd Magyarország, Lengyelország, és Szlovákia főbb 

repülőtereiről más repülőterekre történő utasok számát mutattam be évenkénti lebontásban, 
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amelyekből megállapítottam, hogy a legfrissebben fellelhető adatok szerint (2015), Cseh 

Köztáraságból Franciaországba, Magyarországról (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtér) Londonba (London Luton Nemzetközi Repülőtér), Lengyelországból (Varsó-

Chopin Nemzetközi Repülőtér) Párizsba (Párizsi – Charles De Gualle Nemzetközi 

Repülőtér), Szlovákiából (Pozsonyi Nemzetközi Repülőtér) Londonba (London Stansted 

Nemzetközi Repülőtér) utaznak a legtöbben légi közlekedéssel. Ezeken kívül még azt is 

jelöltem a táblázatokban (színekkel), hogy mely esetekben volt az adott évek során csak 

növekedés, csak csökkenés, vagy növekedés és csökkenés is (amelyek magyarázata, 

elemzése a diagramok alatt megtalálható). Az utolsó téma, amellyel foglalkoztam a 

közlekedési tendenciákon és a teljes dolgozatomon belül, az a vízi közlekedés vizsgálata a 

V4 országokban. Ezen témán belül, röviden bemutattam a személyszállító vízi eszközöket, 

illetve egy diagram segítségével a belvízen történt baleseteket vizsgáltam. Eredményül azt 

kaptam, hogy a legtöbb vízi baleset a legfrissebb adatokat mutató évben (2013) 

Lengyelországban történt, utána következik Szlovákia, majd a Cseh Köztársaság és 

végezetül Magyarország. Dolgozatom lezárásaként megállapítható, hogy általában a 

legnagyobb mennyiségek Lengyelországban lelhetők fel, nyilvánvalóan azért, mert nagy 

ország, nagy népességgel, így a népességszámmal arányos minden adat. Például a 

vonatoknál az utasforgalom is, hiszen sok ember fordul meg egy nagy népességszámú ország 

vonatállomásán (amelyekhez még csatlakoznak például turisták is). Ebből kifolyólag a 

legkisebb népességgel rendelkező ország, Szlovákia általában a diagramok alján, a 

sorrendek utolsó tagjaként helyezkedett el. A bevezetésben feltett kérdések mindegyikére 

sikerült válaszolnom, a diagramok elemzésének segítségével, a Visegrádi Csoport 

létrejöttének felkutatásával. Tehát megállapítható, hogy általánosságban Lengyelország 

maradt az élen, de nem mondható, hogy ő fejlődött a legtöbbet, hiszen az egyes 

diagramoknál más-más fejlődési mértékek mutatkoztak az Visegrádi Csoport tagjai között. 
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http://www.modellkit.hu/tools/_files/ecommerce/286381.jpg
http://teherautoberles.info/upload/images/273/1-32522-32545-mod-33810.jpg
https://hirdetes-expressz.hu/wp-content/uploads/2016/01/401175-725x490.jpg
http://berbe.hu/wp-content/uploads/DSC_5704-1024x680.jpg
http://www.pidokft.hu/images/images/man03.jpg
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7.  Mellékletek 

 

Más országok  2012 2013 2014 2015 

Ausztria 150 243 fő 160 889 fő 
158 414 fő 151 152 fő 

Belgium 226 358 fő 250 319 fő 
301 878 fő 398 903 fő 

Bulgária 155 719 fő 134 820 fő 
140 172 fő 158 878 fő 

Svájc 297 337 fő 342 564 fő 
310 972 fő 281 203 fő 

Németország 1 051 616 fő 1 094 697 fő 
1 054 203 fő 1 164 950 fő 

Dánia 192 700 fő 221 734 fő 
200 240 fő 223 756 fő 

Egyiptom 208 334 fő 169 922 fő 
201 119 fő 197 731 fő 

Görögország 419 324 fő 456 163 fő 
505 963 fő 533 903 fő 

Spanyolország 607 398 fő 586 773 fő 
539 949 fő 603 596 fő 

Finnország 145 118 fő 182 313 fő 
211 468 fő 221 541 fő 

Franciaország 1 006 570 fő 962 678 fő 
876 008 fő 874 096 fő 

Írország 102 161 fő 106 816 fő 
152 853 fő 198 963 fő 

1. ábra: Utasforgalom a Cseh Köztársaság főbb repülőterei és más országok főbb repülőterei 

között. (Cseh Köztársaságból más országokba). Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Más országok főbb repülőterei 2012 2013 2014 2015 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér  - 

Zürich Nemzetközi Repülőtér 

203 885 

fő 

231 408 

fő 

191 179 

fő 

186 079 

fő 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér  - 

Frankfurti Nemzetközi repülőtér 

392 608 

fő 

387 442 

fő 

389 935 

fő 

421 144 

fő 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – 

Müncheni Nemzetközi repülőtér 

316 804 

fő 

322 074 

fő 

321 339 

fő 

323 262 

fő 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér - 

Helsinki-Vantaa Nemzetközi repülőtér 

127 277 

fő 

175 790 

fő 

188 285 

fő 

199 655 

fő 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér  - 

Párizsi-Charles De Gaulle Nemzetközi 

Repülőtér 

346 384 

fő 

358 424 

fő 

362 493 

fő 

423 005 

fő 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – 

Dublini Nemzetközi Repülőtér 

191 629 

fő 

163 467 

fő 

179 454 

fő 

195 597 

fő 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér - 

Róma Fiumicino Nemzetközi Repülőtér 

174 265 

fő 

201 759 

fő 

219 246 

fő 

239 016 

fő 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér - 

Amszterdam Schiphol Nemzetközi Repülőtér 

360 511 

fő 

355 335 

fő      

365 107 

fő 

329 131 

fő 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér  - 

Eindhoven Nemzetközi Repülőtér 

229 103 

fő 

208 051 

fő 

182 306 

fő 

196 724 

fő 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér - 

Isztambul Ataturk Nemzetközi Repülőtér 

167 699 

fő 

169 510 

fő 

201 353 

fő 

229 092 

fő 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér - 

London Luton Nemzetközi Repülőtér 

399 740 

fő 

395 369 

fő 

431 995 

fő 

472 830 

fő 

2. ábra: Utasforgalom a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér és más országok főbb 

repülőterei között. (Budapestről más országokban). Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Más országok főbb repülőterei 2012 2013 2014 2015 

Kraków Balice Nemzetközi 

Repülőtér – Frankfurti 

Nemzetközi Repülőtér 184 531 fő 208 269 fő 244 892 fő 281 844 fő 

Kraków Balice Nemzetközi 

Repülőtér - London Stansted 

Nemzetközi Repülőtér 244 617 fő 248 609 fő 257 266 fő 306 077 fő 

Varsó-Chopin Nemzetközi 

Repülőtér – Frankfurti 

Nemzetközi Repülőtér 438 809 fő 436 450 fő 446 581 fő 467 884 fő 

Varsó-Chopin Nemzetközi 

Repülőtér – Müncheni 

Nemzetközi Repülőtér 292 480 fő 273 083 fő 274 282 fő 284 275 fő 

Varsó-Chopin Nemzetközi 

Repülőtér - Párizs-Charles De 

Gaulle Nemzetközi Repülőtér 475 144 fő 473 528 fő 477 458 fő 493 750 fő 

Varsó-Chopin Nemzetközi 

Repülőtér - Amszterdam 

Schiphol Nemzetközi Repülőtér 339 446 fő 350 803 fő 370 723 fő 377 599 fő 

Varsó-Chopin Nemzetközi 

Repülőtér - London Luton 

Nemzetközi Repülőtér 357 688 fő 249 658 fő 256 647 fő 232 593 fő 

Varsó-Chopin Nemzetközi 

Repülőtér - London Heathrow 

Nemzetközi Repülőtér 207 399 fő 289 286 fő 328 812 fő 364 163 fő 

3. ábra: Utasforgalom Lengyelország főbb repülőterei és más országok főbb repülőterei 

között. (Lengyelországból más országokba). Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Más országok főbb 

repülőterei 
2012 2013 2014 2015 

Pozsonyi Nemzetközi 

Repülőtér - Brüsszel  

Charleoi Nemzetközi 

Repülőtér 61 896 fő 64 025 fő 55 368 fő 57 549 fő 
Pozsonyi Nemzetközi 

Repülőtér – Dublini 

Nemzetközi Repülőtér 84 305 fő 95 681 fő 97 685 fő 124 954 fő 
Pozsonyi Nemzetközi 

Repülőtér - Róma Ciampino 

Nemzetközi Repülőtér 43 422 fő 43 385 fő 54 605 fő 61 913 fő 
Pozsonyi Nemzetközi 

Repülőtér – Birmingham 

Nemzetközi Repülőtér 47 715 fő 45 783 fő 46 055 fő 54 075 fő 
Pozsonyi Nemzetközi 

Repülőtér- Liverpool 

Nemzetközi Repülőtér 47 674 fő 47 718 fő 43 209 fő 54 819 fő 
Pozsonyi Nemzetközi 

Repülőtér - London Luton 

Nemzetközi Repülőtér 71 598 fő 65 908 fő 69 800 fő 73 000 fő 
Pozsonyi Nemzetközi 

Repülőtér - London Stansted 

Nemzetközi Repülőtér 217 508 fő 204 107 fő 204 826 fő 229 689 fő 
Kassai Nemzetközi 

Repülőtér - Bécs-Schwechati 

Nemzetközi Repülőtér  52 439 fő 54 909 fő 53 609 fő 58 900 fő 
Kassai Nemzetközi 

Repülőtér - Prága-Václav 

Havel Nemzetközi Repülőtér 59 208 fő 53 170 fő 44 937 fő 46 137 fő 

4. ábra: Utasforgalom Szlovákia főbb repülőterei és más országok főbb repülőterei között. 

(Szlovákiából más országokba). Saját szerkesztés. Forrás: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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A V4 országok szimbólumai, logói: 

 

 

5. ábra: Magyarország logója a visegrádi csoport tagjaként. Forrás: 

http://www.globecenter.hu/service-wellnesstrips.html 

 

 

 

6. ábra: Cseh Köztársaság logója a visegrádi csoport tagjaként. Forrás: 

http://www.visegradgroup.eu 

 

 

 

7. ábra: Lengyelország logója a visegrádi csoport tagjaként. Forrás: 

http://www.visegradgroup.eu 

 

 

http://www.globecenter.hu/service-wellnesstrips.html
http://www.visegradgroup.eu/
http://www.visegradgroup.eu/
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8. ábra: Szlovákia logója a visegrádi csoport tagjaként. Forrás: http://www.visegradgroup.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visegradgroup.eu/
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Közúti áruszállításra alkalmas tehergépjárművek:  

 

 

9. ábra: Nyerges szerelvény. Forrás: http://dkom.eu/images/24t.png 

 

 

10. ábra: Pótkocsis szerelvény. Forrás: 

http://www.modellkit.hu/tools/_files/ecommerce/286381.jpg 

 

http://dkom.eu/images/24t.png
http://www.modellkit.hu/tools/_files/ecommerce/286381.jpg
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11. ábra: Ponyvás tehergépjármű. Forrás: http://teherautoberles.info/upload/images/273/1-

32522-32545-mod-33810.jpg 

 

 

 

http://teherautoberles.info/upload/images/273/1-32522-32545-mod-33810.jpg
http://teherautoberles.info/upload/images/273/1-32522-32545-mod-33810.jpg
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12. ábra: Hűtő/fűtő dobozos tehergépjármű. Forrás: https://hirdetes-expressz.hu/wp-

content/uploads/2016/01/401175-725x490.jpg 

 

 

13.  ábra: Önürítő tehergépjármű. Forrás: http://ceoxaydung.com.vn/userfiles/kamaz1.jpg 

https://hirdetes-expressz.hu/wp-content/uploads/2016/01/401175-725x490.jpg
https://hirdetes-expressz.hu/wp-content/uploads/2016/01/401175-725x490.jpg
http://ceoxaydung.com.vn/userfiles/kamaz1.jpg
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14. ábra: Rakodó hátfalas tehergépjármű. Forrás: http://berbe.hu/wp-

content/uploads/DSC_5704-1024x680.jpg 

 

 

15. ábra: Tartályos felépítmény. Forrás: http://www.pidokft.hu/images/images/man03.jpg 

 

 

http://berbe.hu/wp-content/uploads/DSC_5704-1024x680.jpg
http://berbe.hu/wp-content/uploads/DSC_5704-1024x680.jpg
http://www.pidokft.hu/images/images/man03.jpg
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Személyszállító hajók: 

 

 

16. ábra: Hordszárnyas hajó. Kosztolicz Péter által készített kép. Forrás: 

http://folyamhajo.hu/folyamhajozas/hajotipusok 

http://folyamhajo.hu/folyamhajozas/hajotipusok
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17. ábra: Gyorsjáratú hajó. Kalmár Dániel által készített kép. Forrás: 

http://folyamhajo.hu/folyamhajozas/hajotipusok 

 

 

http://folyamhajo.hu/folyamhajozas/hajotipusok
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18. ábra: Városnéző-, kiránduló motorhajók. Kalmár Dániel által készített kép. Forrás: 

http://folyamhajo.hu/folyamhajozas/hajotipusok 

 

 

 

http://folyamhajo.hu/folyamhajozas/hajotipusok
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19. ábra: Rendezvény- és konferencia motorhajók. Kalmár Dániel által készített kép. Forrás: 

http://folyamhajo.hu/folyamhajozas/hajotipusok 

 

 

 

http://folyamhajo.hu/folyamhajozas/hajotipusok


57 

 

 

20. ábra: Kabinos üdülőhajók. Kalmár Dániel által készített kép. Forrás: 

http://folyamhajo.hu/folyamhajozas/hajotipusok 

http://folyamhajo.hu/folyamhajozas/hajotipusok

