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Marin Anton Ambroziu Duma Horváth Zsolt Csaba Kovács Imre

IV. Constantai Nap Budapesten

Közös erõfeszítések
a kapcsolatok erõsítésére

A Constantai Kikötõben évrõl évre
növekvõ mennyiségû magyar ren-
deltetésû vagy feladású árut rakod-
nak – a válság ellenére is. A növe-
kedés részben annak köszönhetõ,
hogy a dunai folyami hajózás kezd
magához térni a több évtizedes ká-
bultságból, és egyre többen látnak
fantáziát annak felfuttatásában.
Ennek egyik jele, hogy a kikötõ
szakmai találkozójával egy idõben
két helyen is tárgyaltak Budapes-
ten (nyolc ország szakmai és poli-
tikai vezetõi) a Duna hajózhatóbbá
tételérõl.

A szakmai napon nyitóbeszédet
mondott Ambroziu Duma, a Cons-
tantai Kikötõ üzemeltetési igazga-
tója, Horváth Zsolt Csaba, a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság elnöke,
Stefan Imre, Románia Budapesti
Nagykövetségének miniszteri taná-
csosa, korábbi külkereskedelmi
államtitkár és Marin Anton, Ro-
mánia Közlekedési és Infra-
struktúra Minisztériumának ál-
lamtitkára Erdélyi Lászlónak, a
Constantai Kikötõ magyarországi
képviselõjének elnöklete mellett.

Minden elõadó utalt arra, hogy
a Duna egész éves hajózhatósága
kulcsfontosságú lenne a forgalom
növekedéséhez, ez egyes helyeken
csak duzzasztógátak építésével
biztosítható – amely gátak energia-
termelésre és árvízvédelmi célokra
is felhasználhatók, ráadásul a fe-
lettük lévõ mesterséges tavak, a Ti-
sza-tóhoz hasonlóan, komoly kör-
nyezetvédelmi jelentõséggel és tu-
risztikai potenciállal is bírnának. A
gátépítéseknek szinte csak „mel-
lékhatása” volna, hogy egész év-
ben garantálni lehetne a legalább
2,5 méteres merülési mélységet.

Persze nemcsak a homokpadok
állnak a hajózás útjában, hanem
olykor adminisztratív akadályok
is, ahogy arra Horváth Zsolt Csaba
utalt, aki szerint fontos lenne felül-
vizsgálni a hajózással foglalkozó –
sokszor régi és elavult regulákat
tartalmazó – jogszabályokat, hogy
ne az egyes országok szakhatósá-
gai legyenek a környezetbarát fo-
lyami hajózás fejlõdésének gátjai.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság
elnöke szerint a közelgõ magyar
EU-elnökség jó lehetõség lenne
arra, hogy prioritásként kezeljük a
Duna-kérdést. Erdélyi László, a
kikötõ magyarországi képviselõje
arra hívta fel a figyelmet, hogy
2009-ben 10%-kal nõtt a dunai
áruforgalom Constanta felé, ami
válságos idõben kimagasló telje-
sítmény, a jelenlévõk közös sikere.
Stefan Imre, a nagykövetség mi-
niszteri tanácsosa nemrég érkezett
Budapestre külszolgálatra, ám el-
tökélt célja a két ország közötti
gazdasági kapcsolatok erõsítése,
amihez az alapot a szállítás adja,
amely nélkül nincs kereskedelem.

Marin Anton, a romániai szak-
tárca államtitkára hosszan ismertet-
te azokat a beruházásokat, amelyek
a Constantai Kikötõ, valamint a du-

nai vízi út fejlesztését célozzák. A
román kormány ugyanis nemcsak a
szavak szintjén elkötelezett a kikö-
tõfejlesztések és folyami beruházá-
sok mellett, de az európai uniós tá-
mogatások igénybevételével a for-
rásokat is képesek biztosítani. Még
2009-ben kiírtak egy közbeszerzést
egy Duna-csatorna feletti közúti
hídra, amely összekötné a kikötõ
területén belül annak északi és déli
részét 30 millió euróért – egyúttal
biztosítva a kapcsolatot a Bukarest
felé vezetõ fõúthoz, és 2010-ben
várhatóan kiírják a vasúti kapacitás
növelésére is a kivitelezési tendert.
A strukturális alapból 140 millió
eurót kívánnak költeni egy 1050
méteres gát megépítéséhez (a meg-
lévõt hosszabbítanák meg), ami nö-
velné a kikötõ védettségét a hullá-
mok ellen. Az erre kiírt közbeszer-
zést is sikerült már lezárni.

A további tervek között szere-
pel egy összekötõ híd építése a
mesterséges szigetre, valamint a 3-
as és 4-es móló bõvítése 500 mil-
lió euróért – a forgalom növekedé-
sének függvényében. Ez összesen

800-1000 millió euró értékû beru-
házást jelent a kikötõben.

A román állam megvalósítható-
sági tanulmányt készíttet a Duna tu-
risztikai célú hasznosítására, amire
173 millió eurót szánnának, szintén
a strukturális alapból. Kiemelt stra-
tégiai cél a 2,5 méteres mélység biz-
tosítása a folyam teljes Romániai
szakaszán, 45 millió euróért idén
kezdõdik a kivitelezés az egyik
problémás szakaszon, a Bulgáriával
közös szakaszra pedig a két ország
együtt készíttet megvalósíthatósági
tanulmányt. Eközben a Duna-csa-
torna fejlesztése is folyamatban van,
sõt 2010 végére be is fejezõdik. Ter-
vezik továbbá a Bukarestbe vezetõ
csatorna megépítését, koncessziós
eljárásban keresve az egymilliárd
euró értékû fejlesztéshez a beruhá-
zót. Ha a terv megvalósul, fontos ki-
kötõvé válna a román fõváros.

Kovács Imre, a MÁV Cargo Zrt
elnök-vezérigazgatója ezúttal az
MLSZKSZ társelnökeként tartott
elõadást. Magyarország és Cons-
tanta között évi 150 ezer TEU kon-
téner mozog, javarészt közúton, mi-

vel a vasúti infrastruktúra és a
romániai vasúti szolgáltatások
színvonala miatt a vasút ver-
senyképtelen, a hajó pedig a
hétnapos menettartamával las-

sú. E szárazföldi hátrányokat csak
részben ellensúlyozza, hogy Cons-
tantán át 2400 tengeri mérfölddel
rövidebb az út a Távol-Keletrõl,
mint az északi kikötõkön át. A
Constantai Kikötõ irányába jelentõs
a kukoricaexport és a dunaújvárosi
szénimport, amely forgalmak rész-
ben a Dunán érkeznek, távoznak.

Érdekes elõadást tartott Ambro-
ziu Duma, a Constantai Kikötõ
üzemeltetési igazgatója. Elõadásá-
ból nemcsak a 19,5 méteres merü-
lési határral büszkélkedõ mélyten-
geri kikötõ adottságait, illetve a
2009-es forgalmi adatokat (42 mil-
lió tonnás összforgalom, 11 800
hajó kezelése, 600 ezer TEU-s kon-
ténerforgalom, 3,3 millió tonnányi
magyar feladású vagy rendeltetésû
tranzitáru, amelybõl 2,3 millió ton-
nányi folyami hajókon érkezett, tá-
vozott) ismerhették meg a jelenlé-
võk, hanem a biztonsági kamera
felvételét is bemutatta egy rakodá-
si balesetrõl, amelynek során a fa-
áru egy része a rakpartra és a vízbe
borult az egyensúlyából kibillent
tengeri hajóról. Andó Gergely

A Constantai Kikötõ hagyományos budapesti szakmai találkozóját
2010. február 25-én rendezte meg kiadónk Budapesten, a Rama-
da Plaza Hotelben. A nagyszámú érdeklõdõ a romániai kikötõ és
a román közlekedési tárca magas rangú tisztségviselõi mellett
Horváth Zsolt Csaba, Kovács Imre és Szalma Botond véleményét
is meghallgathatta a magyar-román vízi és vasúti áruforgalomról.

„A Duna egész éves hajózhatósága
kulcsfontosságú lenne.”


