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Vasúti szektor

• Az albán vasúti hálózat 1947 - 1986 között épült ki, hogy 
kiszolgálja az albán ipart és gazdaságot.

• Az építés célja az utasok kiszolgálása volt.

• Az albán vasúti hálózat 420 km:

❑ 350 km tartozik a lapos területhez, lejtviszony 9 m / 1000 m

❑ 30 km fekszik dombos területen, lejtviszony 13 m/1000 m

❑ 40 km hegyvidéki területen, lejtviszony 18 m / 1000 m
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Az albán vasúti hálózat egy sugárirányú 
rendszer

Az albán vasúti hálózat sugárirányú rendszer, kiindulva Durres  városából, 
ahol Albánia legnagyobb tengeri kikötője helyezkedik el, és három 
irányban folytatódik:

• Észak-Albánia:
• Shkodra város irányában és azontúl Bajza határnál -TUZI
• CB Vasút állomás, a Zónában összeköti az Albán Vasutakat (HSH) az EU-

val.

• Dél-Albánia:
• Vlora város irányában Vlora 2. kikötőjével. 

• Kelet-Albánia:
• Pogradec város irányában, mely mellett van Lin állomás,
• Egy lehetséges vasúti kapcsolat észak-Macedóniával.

3



Vasúthálózat Albánia
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Némi statisztika. A közlekedési módok súlyaránya %-BAN
1950-1990.

Közúti közlekedés
71%

Vasúti közlekedés
19%

Tengeri közlekedés 9%

Légi közlekedés
1%

A közlekedési módok súlyaránya %-ban 1950-1990.

Road Transport Railway Transport Maritime Transport Air Transport
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A KÖZLEKEDÉSI MÓDOK SÚLYARÁNYA %-BAN
1990-2007
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A vasúti közlekedés dinamikája 2010-2018.

•
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Az albán vasút fontos városokat köt össze

• A legfontosabb  személyszállítási kapcsolat: Durres-Tirana.

• Nincs vasúti kapcsolat Albánia és a szomszéd országok 
Görögország, Észak-Macedónia vagy Koszovó között.

• Jövőbeli országok közötti kapcsolat: Görögország, Észak-
Macedónia és Koszovó.

• A hálózat fő pályaudvara a vasútállomás Durres-ben.

• 1991 után a legtöbb vasutat használó ipari üzem bezárt. 

• Ennek eredményeként  vasút elvesztette szinte az összes 
bevételét, és a kormányzati támogatás nem volt az igényelt 
szinten.

• Közúti fejlesztési programokba és más infrastruktúra 
prioritásokba ruháztak be. 
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Az albán vasút manapság

▪ A vasúthálózat egyáltalán nem villamosított és a 
vonatokat dízel mozdonyok húzzák. 

• Az egész rendszer egyvágányú, kerülő vágányokkal.

• A beruházás hiánya miatt a vasúti infrastruktúra 
nagyon gyenge.

• Hiányzó fejlett pályaudvarok, vágányok és vonalak, 
kivéve a Durres-Tirana vonalat

• A Durres-Tirana vonal átlagos állapotban van, 
hamarosan rehabilitálni kell.
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Az albán vasút manapság

• Vasúti járművek (tehervagonok, személykocsik és 
mozdonyok) elavultak, cseréjük szükséges. 

• A biztosítóberendezés szinte teljesen elavult. 

• Sok alkotóelem tönkrement az évek során.

• Albánia vasúti szektora 10 éve állandóan hanyatlik.

• A legkevésbé fejlett és vonzó a vasúti szektor.  

• Ezért EU tanulmányok vannak folyamatban a 
WB6/EU-ban.

• WB6 = Nyugat Balkán 6
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Az albán vasúti rendszer üzemeltetője

Az albán vasúti rendszer üzemeltetője az Albán
Vasutak Részvénytársaság.

• Infrastruktúra és Energia Minisztérium és 
Energia programok felülvizsgálat.

• A Pénzügyi és Gazdasági Minisztérium a 
tulajdonos.

• Ez az üzemeltető nyújtja a teher- és 
személyszállítási szolgáltatásokat.
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Perspektíva a TEN-T hálózat fejlesztésére – amire 
szükségünk van és amit akarunk

• Az Európai Unió országainak bővítési folyamata új országok és földrajzi 
régiók bevonásán keresztül, megszabva az igényt az Európai Közlekedési 
Hálózatok (TEN) kiterjesztésére, hogy tartalmazza a régió országait, 
melyek határosak egymással, és az utóbbiak az Európai Unióval. 

• A nyugat-balkáni országok, beleértve Albániát, részei ennek a 
folyamatnak.

• Az Európai Közlekedési Politika a fő alap az Albán vasúti szektor 
fejlesztéséhez, és kitűzi a jövőképet egy integrált, korszerűsített és 
intermodális vasúti közlekedéshez, egy jövőképet, mely alkalmazható 
Albániában a vasúti rendszerének korszerűsítéséhez, életrekeltéséhez és 
integrálásához az EU vasúti korridorjaival.

• Az albán vasúti szektor fejlesztése az albán jövőkép Kormányánál. 

• Felújított, korszerűsített és intermodális vasút.
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Perspektíva a TEN-T hálózat fejlesztésére –
amire szükségünk van és amit akarunk

• Egy jövőkép, alkalmazva az albán reneszánszban/kapcsolatban.

• Az adriai régió integrálja a vasúti rendszerét az EU korridorokkal.

• A jelenlegi kormányzati erőfeszítések a törvények 
megfogalmazására fókuszálnak. 

• A törvények igazítása az EU-hoz, a vasúti stratégia előfeltételeként.

• Átfogó intézményi reform, kapacitás megerősítés.

• A folyamat kiterjesztése a WB6 egy hihető perspektívája.

• Európai Únió, az országok és régiók összekapcsolhatósága.

• A WB6 régió európai közlekedési hálózatai (TEN). 

• A CBCs (Határokon Átvezető Együttműködések) és a SERA 
(Egyedülálló Európai Vasúti Terület) összehozása az Európai 
Únióval. 

• A WB6 magába foglalja Albániát, e folyamat törzs részeként.
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TEN-T vasúti törzshálózat
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A TEN-T vasúti törzs/teljes hálózat jelzésértékű kiterjesztése a WB6-ra
Csatlakoztathatóság a TEN-T MED-ben, Montenegro-Albánia-Görögország R2 és CVIII   

Jelmagyarázat
Vastag vonal = törzshálózat
Vékony vonal = teljes hálózat



Perspektíva a TEN-T hálózat fejlesztésére –
amire szükségünk van és amit akarunk

• EU követelmények jóváhagyott fő funkciók  az 
Albán Kormány (GoA) részéről

• A vasúti infrastruktúra-kezelői funkciók 
szétválasztása.

• Vasúti vállalkozási követelmények a 
közszolgáltatásokhoz.

• Igényli a jóváhagyott üzemeltetőket a 
törvénykezés korszerűsítések szerint.
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Perspektíva a TEN-T hálózat fejlesztésére – amire 
szükségünk van és amit akarunk

• Az Albán Vasúti Hálózat jelenleg korszerűsítés alatt 
van a hatékonyság irányában. 

• Az Albán Kormány közlekedéspolitikája 
jóváhagyást kapott.

• Az ÁME-kban, EN/ISO-ban lévő európai műszaki 
feltételek megvalósítása.

• A vasúti szektor Albániában jelentős 
leszabályozáson megy át.

• A szabályozási változások elérik a teljes rendszer 
újra-strukturálását.
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Perspektíva a TEN-T hálózat fejlesztésére – amire 
szükségünk van és amit akarunk

• Albán vasúti piac, bevezetett magán üzemeltetők, vasúti 
vállalkozások (RU)

• 2 üzemeltető működik a vasúti teherszállításban. 

• 1 üzemeltető működik az adminisztrációban az állammmal

57 km vasúti infrastruktúra a Ballsh-Fier-Vlora
vasútvonalakon a teher- és személyszállításban.

• Magán és állami szolgáltatások a vasúti piacon.

• Az üzemeltetőknek elsődlegesen meg kell valósítani a 
szabályozási változtatásokat. 

• A vasúti törvénykezés beillesztése a nemzeti politikába.

• A vasúti piac teljes beintegrálása az EU piacba.

• A közelítés az Európai Uniós törvénykezéshez kötelező. 17



Perspektíva a TEN-T hálózat fejlesztésére –
amire szükségünk van és amit akarunk

• 144/2016 sz. Törvény , 2016.12. 22., Albánia Vasúti Törvénye, jóváhagyva
• A törvény összhangban van az EU direktívákkal és szabályokkal, mint pl. a SERA 

Direktíva.
• Direktíva 2012/34, “Az egyedülálló európai vasúti terület (SERA) létrehozásáról”
• Direktíva 2016/798, “A vasút biztonságról”,  (átdolgozás) és 2016/797 (átdolgozás)
• A vasúti rendszer interoperabilitásáról az Európai Unión belül, összehangolva
• Európai Parlamenti és Bizzottsági leszabályozások 2016/976, ERA, részben 

összehangolva
• EU leszabályozás 1370/2007 A közforgalmú személy szállítási szolgáltatáskról 

közúton/vasúttal
• E törvény szerint követlezik az albán vasúti reform megvalósítása.
• Megcélozva a vasúti adminisztrátor elválasztását a HSH társaság vasúti vállalkozásaitól. 
• Új vasúti testületek: leszabályozó hatóság, vasút biztonsági hatóság, balesetek és 

események nemzeti hatósága, és az engedélyező hatóság létrehozása már javaslatra 
került a közlekedési ügyekért felelős MIE résézéről

• Követő eljárások a vasúti csomagban nyújtott jogi tevékenységek jóváhagyására.
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Perspektíva a TEN-T hálózat fejlesztésére –
amire szükségünk van és amit akarunk

• A vasúti jogi csomag tervezetei már elkészítve;

❑EU Műszaki Segítség együttműködésben a MIE-vel.

❑Albán Vasutak és Vasúti Felügyeleti Igazgatóság

❑A Közlekedési Intézet a vonali Minisztérium alatt részt 
vett benne

❑ Jelenleg 3 magán vasúti társaság üzemel Albániában.

• A jogi aktusok tervezete benyújtva jóváhagyásra. 

• A Miniszterek Tanácsa fogja jóváhagyni 2019 végén.
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Perspektíva a TEN-T hálózat fejlesztésére –
amire szükségünk van és amit akarunk

• Az albán kormány prioritása megerősíteni a kapacitásokat és  
emberi erőforrásokat, minden szinten fel kell építeni a 
struktúrákat, amik a normál üzemeléshezes szükségesek. 

• A nyílt piac átlátható, nem diszkriminatív feltételei.

• Kitűnő és korrekt kapcsolatokat kell ápolni WB6

• Az Európai Vasút Ügynökséggel és az összes európai 
intézménnyel megkapjuk a tapasztalatokat más országoktól.

• Albánia megtesz minden tőle telhetőt, hogy felemelkedjen az 
oktatásokon keresztül. 

• Új lehetőségek az elkötelezett vasúti személyzet oktatására

• Az új vasúti hatóságok kezelése, és e célből műszaki segítséget 
igényeltünk az EU-tól.
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Perspektíva a TEN-T hálózat fejlesztésére –
amire szükségünk van és amit akarunk

• Az albán vasúti hálózat „lábnyoma” a Nyugat Balkáni 
európai vasúti hálózat és a dél-kelet európai hálózat 
fejlesztési térképén.

• A nyugat balkáni európai vasút fejlesztése

• Dél-kelet európai hálózat és a SERA, MAP REA.

• Az Albán Kormány (GoA) intézményi és jogi reformjai

• A vonalak tervezett éves karbantartása, előkészületben.

• Az igényelt dokumentumok elkészítése a HSH számára

• Finanszírozás biztosítása az Európai Vasúti Regionális 
projektekből.

• Albánia földrajzi helyzete az áruk tranzit szállításához.
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Perspektíva a TEN-T hálózat fejlesztésére –
amire szükségünk van és amit akarunk

A nyugat-balkáni miniszterelnökök mind egyetértettek. 
(2015)

• Az albán vasúti szektor benne van a törzs/teljes 
hálózatban:

• A Pán-Európai Vasúti Hálózatban lévő VIII. Korridor 
bevonása a fő Európai Közlekedési Hálózatba.

• Transz-Európai Vasúti hálózat bevonása a törzs TEN-T-be.
• TEN-T Közlekedési Hálózat és a CNC és RFC.
• A TEN-T hálózat jelzésértékű kiterjesztése a WB6-ban
• Nyugat Balkán Podgorica irányában – ALBÁNIA
• Durres/Tirana (Albánia) ROUTE (Útvonal) 2 része a 

Nyugat-Európai Törzs Közlekedési Hálózatnak.
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Perspektíva a TEN-T hálózat fejlesztésére –
amire szükségünk van és amit akarunk

• 2018 október az engedélyezési alkalmazások befejezve
• WBIF (EIB és EBRD) a részletes tervezési projektek 

elvégezve.
• Építőmérnöki projektek a CVIII korridor részeként 

Albániában
• Durres – Rrogozhina Szakasz Részletes Projekt, 33.4 km, 

tartalmazva a Környezeti és Társadalmi Felmérési tervet
• Részletes Előzetes Projekt Szakasz: Rrogozhina – Pogradec

– Lin, határ Észak Macedóniával, 137.8 Km, tartalmazva a 
Környezeti és Társadalmi Felmérést.

• 2019-ben Részletes tervezés a Durres – Rrogozhina
szakaszra, 33.4 Km, amit szintén a WBIF – EU fog 
finanszírozni
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Perspektíva a TEN-T hálózat fejlesztésére –
amire szükségünk van és amit akarunk

• A Durres –Tirana vasútvonal átépítése és egy új vonal építése, 
kapcsolat a Rinas Nemzetközi Repülőtérrel, az ajánlat kiértékelés 
végső fázisában van, már csak a verseny győztesének bejelentése 
várható, és az építési munkának azonnal meg kell kezdődnie a
Durres - Tirana 37 km hosszú vasúton, és az 5 km-en a TIA-hoz. 
(Tirana Nemzetközi Repülőtér)

• Vasútvonal Vora – Shkodra – Hani i Hotit, országhatár, 120.2 km 
hosszú.

• A részletes építőmérnöki megvalósítási projekt tervezése: "A Vora 
– Shkoder – Hani i Hotit vasútvonal átépítése “

• Egy fontos nemzeti szakasz, kapcsolódva a szomszédos 
Montenegro államhoz, elindításra került 2018 decemberben. 

• Ezt a projektet a WBIF nyugat Balkáni Unió finanszírozza, az Albán 
Kormány és a Nyugat Balkáni Unió közötti segélyezésen keresztül.
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A vasútvonal helyreállítási projektjének 
általános geo-térbeli terve.

A Foglalkoztatási Terv megvalósítása a Reform # 3-hoz
A Dr-TR-TIA vonal átépítése a projekt finanszírozási tervvel
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Perspektíva a TEN-T hálózat fejlesztésére –
amire szükségünk van és amit akarunk

• Az Albán Kormány figyelembe veszi a vasúti hálózatunk 
összekötettését a TEN-T Orient/East Med Vasúti 
Korridorral Görögországhoz Kapshtica-n és Florina-n 
keresztül külön-külön a Durres – Elbasan – Pogradec –
Kapshtice – Thessaloniki/Athén (Pireusz) vonalon, 
összekapcsolva Durres kikötőjét az Adriai tengerben 
Thessaloniki és az athéni Pireusz kikötőivel, amik az egyik 
legnagyobbak a Földközi tengerben.

• Az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány az Albánia -
Görögország vasúti kapcsolatra Kapshtica-ból egy közös 
alkalmazás a Görög Vasutak és a Közlekedési 
Minisztériumunk között, az INTERREG Albánia – Görög 
Regionális Együttműködési Program keretében.
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Perspektíva a TEN-T hálózat fejlesztésére –
amire szükségünk van és amit akarunk

• Ezen projektek megvalósítása jelzi az Albán 
vasúti hálózat statégiai projektjei 
belefoglalási folyamatának kezdetét az 
európai vasúti hálózatba, így integrálva az 
albán hálózatot az egyedülálló nemzetközi 
balkáni és európai rendszerbe, ahogy 
előirányozza a 2012/34 EU Direktíva, 
„Létrehozni egy Egyedülálló Európai Vasúti 
Területet “ (SERA).
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