
NÉZÕPONT2012.  MÁRCIUS

3

A magyar és általában az európai ter-
mékek versenyképes áron leginkább
vízi utakon juttathatók el a tengeri ki-
kötõkbe. Az Európai Unió verseny-
képessége tehát a tengeri és a belvízi
árufuvarozás összeköttetéseinek fej-
lesztésével erõsíthetõ. A következõ
évtizedben követendõ közösségi
közlekedéspolitikáról szóló Fehér
Könyv szerint a forgalomirányítás
hatékonysága informatikai megoldá-
sok alkalmazásával javítható, és ez-
zel az adminisztratív költségek csök-
kenthetõk. Az Európai Unió és Ma-
gyarország közös célja, hogy javítsa
a belvízi hajózás versenyhelyzetét és
megkönnyítse integrációját az inter-
modális logisztikai láncba. A tavaly
áprilisi, esztergomi konferencia
résztvevõi elismerték annak szüksé-
gességét, hogy a NAIADES program
kifutását követõen is rendelkezésre
álljon egy, a belvízi hajózásban rejlõ
lehetõségek hasznosítását szolgáló
uniós szintû program. A Közlekedési
Tanács júniusi ülésén fogadta el azo-
kat a tanácsi következtetéseket, ame-
lyek lehetõvé teszik a NAIADES II.
program megvalósítását.

A kevésbé energiaérzékeny, tisz-
tább és biztonságosabb közlekedési
módokra való szükségszerû áttérés
egyik meghatározó iránya a belvízi
személyszállítás és árufuvarozás
részarányának növelése a közlekedé-
si munkamegosztásban. A nyilvánva-
ló tényt, hogy a magyarországi belví-
zi szállításban bõségesen van még
tartalék, kihasználatlan lehetõség,
egy összehasonlító adatpárral szeret-
ném érzékeltetni. Belgiumban mint-
egy 1400 kilométernyi természetes
és mesterséges vízi út szolgálja a
kontinentális fuvarozást. Magyaror-
szágon a természetes és mesterséges
vízi utak teljes hossza ezzel szinte
megegyezik: 1460 kilométer. Belgi-
umban hozzávetõleg évi 65 millió
tonna árut fuvaroznak a belsõ vízi út-
jaikon. Hazánk külkereskedelmi áru-
szállításában azonban ennek keve-
sebb mint tizede, évi 6 millió tonna
áru szállítása valósul meg a hajózás
révén.

Az elmúlt évek nemzetközi fej-
lesztõi tevékenysége teremtette meg
annak lehetõségét, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium szeptem-
bertõl kötelezõen elõírhatta a Dunán
közlekedõ nagyhajók azonosítását és
követését biztosító AIS-készülékek
használatát. A folyami információs
szolgáltatások  (RIS) bõvítésével a
kereskedelmi, hajózási és környezet-
védelemmel összefüggõ tevékenysé-
gek szervezhetõbbé, hatékonyabbá
és ellenõrizhetõbbé válnak. A RIS
magyarországi rendszerének kiépíté-
sét és üzemeltetését a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság és a Rádiós Se-
gélyhívó Országos Egyesület szak-
mai együttmûködése tette lehetõvé.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság a
múlt év elsõ felében pályázati úton
adta használatba a hajóüzemeltetõk
számára a szaktárca és az Európai
Unió támogatásával beszerzett 145
eszközt.

A belvízi infrastruktúra kiépítésé-
vel kapcsolatos kormányzati törekvé-
sek következõ fontos állomása az
IRIS Europe 3 projekt. Ennek egyik
sarkalatos eleme az elektronikus ha-
józási térképeket megjelenítõ szoft-
veralkalmazások beszerzése, amelyet
a szaktárca szintén támogatott for-
mában tervez biztosítani.

A közelmúltban tartottuk a dunai
vízi út üzemeltetõk közötti együttmû-
ködés elmélyítését célzó NEWADA
projekt zárókonferenciáját Budapes-
ten. A 2,8 millió eurós összköltségve-
tésû projekt célja a Duna mint Euró-
pai Közlekedési Folyosó hatékonysá-
gának növelése a víziút-üzemeltetõ
szervezetek közötti együttmûködés
fokozása által, hozzájárulva a költ-
séghatékony és környezetbarát belví-
zi hajózás népszerûsítéséhez. A 2009
áprilisában megkezdett projektben
nyolc dunai országból (Ausztria,
Szlovákia, Magyarország, Horvátor-
szág, Szerbia, Románia, Bulgária és
Ukrajna) összesen tizenkét szervezet
vett részt. Jelentõs mérföldkõnek szá-
mít, hogy a felek összehangolt straté-
giát dolgoztak ki a vízi utak fenntar-

tására, a megvalósult hajózási WiFi-
hálózatokon pedig a felhasználók az
egységes NEWADA dunai portált is
elérhetik.

Ha nem vízi úton jutunk el a ten-
geri kikötõkig, akkor elsõsorban a
vasútra épülõ zöld folyosók kialakí-
tásán érdemes dolgoznunk. Az Ori-
ent vasúti árufuvarozási folyosó irá-
nyítótestülete elsõ ülését november-
ben tartotta Budapesten. A kilenc eu-
rópai árufuvarozási folyosó közül az
Orient érinti a legtöbb országot, Prá-
gából Bécs és Pozsony, majd Buda-
pest érintésével jut el Bukaresten ke-
resztül Constantáig. A folyosók me-
netvonalak összességébõl állnak, a
rendkívül rugalmas struktúrában az
érintett vasútvonalak köre akár éven-
te is változhat, miközben a fõirányok
nem módosulnak. Az árufuvarozási
folyosó mûködése a tervek szerint
2013 végén indulhat meg.

A kelet-nyugati mellett észak-déli
irányban is fontos kitörési pont min-
den, a régió országaiból a tengeri ki-
kötõkig kiépítendõ közúti és vasúti
összeköttetés. A Délkeleti Közleke-
dési Tengely (South-East Transport
Axis – SETA) nemzetközi projektet
az Európai Unió 2,8 millió euróval
támogatja. A Bécsen és Pozsonyon,
majd Burgenlandon, Alsó-Ausztrián
és Nyugat-Dunántúlon keresztül az
adriai kikötõkig húzódó közlekedési
folyosó fejlesztési tervének kidolgo-
zásában magyarok is részt vesznek.
A vasúti folyosó magyarországi sza-
kaszai a minisztérium döntése nyo-
mán októberben kerültek a projekt
magyar partnere, a GYSEV Zrt. va-
gyonkezelésébe.

A magyar szakpolitikai kormány-
zat támogat minden lehetõséget,
amely a tengeri kikötõkre kaput nyi-
tó közúti és környezetkímélõ vasúti
folyosók létrehozásához, a vízi utak
fejlesztéséhez vezet. A készülõ Nem-
zeti Közlekedési Stratégiát is a közös
fenntarthatósági, környezet- és klí-
mavédelmi politikákra alapozva dol-
gozzuk ki. Így a Constanta által biz-
tosított lehetõségekkel is érdemben
számolni kívánunk a jövõben.
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Magyarország számára a tengeri
kikötõk nyitnak kaput a világpiacra


