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II. Gabonalogisztikai konferencia Baján

Árvíz után, aratás elõtt

Második alkalommal rendezte meg
a nemzetközi gabonakonferenciát a
Magyar Közlekedési Kiadó közre-
mûködésével a Bajai Országos
Közforgalmú Kikötõmûködtetõ
Kft. Ám ezúttal nem dr. Révfy Zol-
tán polgármester köszöntötte a vá-
rosháza dísztermében összegyûlte-
ket, ugyanis neki, mint a helyi vé-
delmi bizottság elnökének, a gáta-
kon volt a helye június 9-én. Kilenc
métert meghaladó vízállást muta-
tott a mérce aznap, ilyenkor soka-
sodik a város vezetõjének dolga.
Ugyanakkor írásban köszöntötte a
tanácskozás résztvevõit, a BOKK
Kft. ügyvezetõje, Nagy László ol-
vasta fel a polgármester levelét. 
A levélben arra is felhívta 
a figyelmet, hogy Baja
aranykora addig tartott,
amíg a kereskedelem zöm-
mel a vízen zajlott, hiszen
mintegy száz tölgyfahajó
állt menetre készen, hogy
megrakva útra keljen a Du-
nán, vagy éppen terhes ra-
kományától megszabadul-
jon a város piacán. A fonto-
sabb vasútvonalak azonban
elkerülték Baját, így amint
a vasút vette át a fõszerepet
a teherfuvarozásban, csök-
kent az addig virágzó város
gazdasági szerepe, és vele
az ereje is. Ugyanakkor azt is hang-
súlyozta a polgármester, hogy a ba-
jai kikötõ a mai napig meghatározó
jelentõséggel bír, hiszen a legna-
gyobb gabonaforgalmat bonyolítja
le Magyarországon. „Az elsõ kon-
ferencia is sikeres volt, és most, az
aratás elõtt ismét vannak aktuális
kérdések, amelyeket érdemes meg-
vitatni az ágazat szereplõinek” –
állt a polgármester köszöntõjében.

Nagy László igazgató a levél
felolvasását követõen két fontos
bejelentést tett. Egyrészt a dunai
árvíz miatt elmaradt a kikötõláto-
gatás, hiszen az objektum részben
víz alá került. Továbbá felhívta az
elõadók figyelmét az idõtartamok
betartására, mert mint mondta: „A
halászlé nem tûr halasztást!”

Kovács György a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium képviseleté-
ben hangsúlyozta: a mezõgazda-
ságnak szüksége van az olcsó, kör-
nyezetbarát vízi szállításra. Megje-
lentek már az uniós források is a
vízi közlekedés fejlesztése érdeké-
ben. Hazánkban fontos cél a vízi
út, a hajópark, a közút, a vasút, a
szolgáltatások, valamint a folyami
információs rendszer fejlesztése.

Szalma Botond, a Magyar Hajó-
zási Országos Szövetség elnöke
kissé szkeptikusan szólt a Dunáról,
illetve az ahhoz kötõdõ szállítmá-
nyozási lehetõségekrõl. Vélemé-
nye szerint ugyanis elõször illene
rendbe tenni a folyamot annak ér-

dekében, hogy valódi hajóúttá vál-
jon. Úgy véli, az elfogult, a szak-
mához mit sem konyító zöldek an-
nak ellenére gátat szabnak a Duna
szabályozásának, és ezzel az
egyébként környezetbarát vízi
szállítás szerepének növelésének,
hogy valós érvekkel tudnák alátá-
masztani tiltakozásukat. Amíg
nem sikerül eredményt elérni ezen
a téren, addig majdhogynem feles-
leges a hajózásról, a vízi szállítmá-
nyozásról és a logisztikai szolgál-
tatások minõségérõl beszélni.
Ugyanakkor arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a kereskedelemben
érdemes lenne egymást segíteni a
honi szereplõknek. A termelõk,
kereskedõk, raktározók és fuvaro-
zók egyaránt arra törekednek,

hogy megfelelõ minõségû árut ál-
lítsanak elõ, illetve minõségi szol-
gáltatást biztosítsanak. Ezt illõ len-
ne akkor is figyelembe venni, ami-
kor az árakról egyeztetnek az érde-
kelt felek. Hasonlóan nyilatkozott
Vancsura Kornél a Bácska és Du-
na-melléki Mezõgazdasági Szö-
vetség részérõl. Amint mondta:
nem terményt, hanem profitot sze-
retnének termelni. Az együttmûkö-
dés fontosságát hangsúlyozták a
bajai kikötõben egymás mellett
mûködõ, hasonló profilú, elsõsor-
ban a gabonakereskedelemben ér-
dekelt cégek (ÁTI Depó Zrt.,
Agro-Handel Hungária Kft., Agro-
sziget Kft.) vezetõi is.

A tanácskozás zárásaként Nagy
László mutatta be az éppen rész-
ben víz borította bajai országos
közforgalmú kikötõt, ahol számos

jelentõs cég kapott terüle-
tet, a felsoroltak mellett ki-
kötõje van például a Ge-
menc Zrt.-nek is, nem be-
szélve a Ro-Ro-terminál-
ról. A fejlesztések kapcsán
szó esett a veszélyes hulla-
dékok leadására is szolgáló
zöld terminál kiépítésérõl,
utak és parkolók építésé-
rõl, amelyekre már bead-
ták pályázatukat, valamint
a tervezett logisztikai köz-
pontról is.

A nemzetköziség je-
gyében bemutatták a kon-
ferencián Constanta kikö-

tõjét is, amely a legjobb paramé-
terekkel rendelkezik a térségben.
A 120 millió tonnás kapacitással
rendelkezõ létesítmény összeköti
az európai és az ázsiai térséget,
továbbá a legközelebbi fekete-
tengeri kikötõ, amely helyet ka-
pott a TOP 20-ban. Ugyancsak
üzleti megfontolásból jelent meg
a szerb Agenta Plus. A belgrádi
székhelyû cég szállítmányozás-
sal, raktározással, fuvarbiztosí-
tással és kereskedelemmel foglal-
kozik. A víz mellett a sínek is
szerepet kaptak a bajai gabona
konferencián. A Rail Cargo Hun-
garia kereskedelmi igazgatója,
Vernes András hívta fel a figyel-
met a vasúti teherforgalom kulcs-
szerepére. G. Zs.

A vizek városában, a dunai árvíz árnyékában gyûltek össze Baja
legendásan szép fõterén a gabonaágazatban, szállítmányozás-
ban érdekelt szakemberek. Aratás elõtti lehetõségek, gondok és
üzleti kapcsolatok kerültek terítékre a híres bajai halászlé elõtt.

Az elõadások letölthetõk:
www.magyarkozlekedes.hu

A II. Bajai Gabona Partnerség
védnöke dr. Fónagy János or-
szággyûlési képviselõ, dr. Révfy
Zoltán polgármester és Zsigó
Róbert, Baja és térsége ország-
gyûlési képviselõje, médiapart-
nere Kiss Pál, a Navigátor és a
Magyar Közlekedés fõszerkesz-
tõje volt.


