
a növekedés az elsõ két hónapban 
– ami ha kicsi is, de legalább volt. Ak-
tívabb üzletszerzéssel európai szintû,
nemzetközi együttmûködések remél-
hetõleg hozzásegítenek minket további
forgalmakhoz. Abban is bízunk, hogy
az idei év jó lesz a magyar mezõgazda-
ság számára, és így elérhetõ közelség-
be kerül a 4 millió tonnás magyar for-
galom. A román GDP a tavalyi 2–2,5
százalék után idén ugyanennyivel nõ-
het, ami biztató a számunkra is. Az új
román kormány új gazdaságpolitikai
vízióval rendelkezik, ez stabilitást hoz-
hat, jobbá teszi a gazdasági környeze-
tet, ami hozzásegít a prognózisok való-
ra váltásához – az IMF-megállapodás
védernyõje alatt, amelynek feltételei-
nek Bukarest mára eleget tett.

– Az IMF-megállapodás kitért a
nagy állami vállalatok helyzetére is,
külsõ szakértõk bevonását írva elõ. Mit
jelent ez a gyakorlatban?

– Az IMF és a román kormány kö-
zötti egyezmény értelmében a nemzeti
vállalatok irányításába külsõ tanács-
adócégek embereit is be kell vonni – ez
az átláthatóságot szolgálja, de a kine-
vezett vezetõk döntési szabadságát és
felelõsségét nem érinti, és az állam tu-
lajdonosi lehetõségei sem csorbulnak.
Õk nem politikai tanácsadók, hanem
nagy nemzetközi cégek (például a
PwC) romániai leányvállalatai, vagyis
továbbra is az állam mondja ki a végsõ
szót fõrészvényesként a stratégiai kér-
désekben.

– Folyamatban van a román vasúti
árufuvarozó társaság többségi rész-
vénypakettjének értékesítése. Milyen
hatása lehet ennek?

– A CFR Marfa privatizációjának
csak pozitív hozadéka lehet: pillanat-
nyilag veszteséges a cég, ha ennek
mértéke csökken, már nyert rajta az
ágazat. A szolgáltatási színvonalukkal
sem vagyunk elégedettek, de mivel va-
lamennyi vasútvállalattal együttmûkö-
dünk, szerencsére a partnereink sincse-
nek kizárólag rájuk utalva, válogathat-
nak a vasútvállalatok között tetszésük
szerint. A kikötõ sínhálózata mindenki
elõtt nyitva áll, hiszen a kikötõ csak
infrastruktúramenedzser, árufuvaro-
zásra nincs engedélye, csupán a sínhá-
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George Gabriel Visan, a Constantai Kikötõ kereskedelmi igazgatója

Közel duplájára nõtt
a kikötõ magyar forgalma

Kiemelkedõen jó éve volt 2012-ben a Constantai Kikötõnek,
az áruforgalom meghaladta az 50,5 millió tonnát, 10 száza-
lékkal múlva felül az elõzõ évit. A konténerforgalom is növe-
kedett 685 ezer TEU-ra. A magyarországi forgalom tavaly-
elõtti visszaesése csak rossz emlék immár, tavaly a 2009-es
szintre, 3,16 millió tonnára nõtt a forgalom hazánk és a feke-
te-tengeri kikötõ között.

– Örvendetes fejlemény, hogy a 2011-es
„megingás” után 2012-ben ismét 3 mil-
lió tonna felett volt a constantai magyar
forgalom. Minek köszönhetõ ez?

– A jó eredmény részben annak
tudható be, hogy a Duna vízállásával
nem voltak tavaly olyan komoly gon-
dok, mint tavalyelõtt, így a forgalom
kétharmadát adó gabonaforgalom 
– amely alapvetõen vízi úton jut el Ma-
gyarországról a Fekete-tengerhez – bõ
egymillió tonnával nõtt a 2011-es bá-
zishoz képest. Örömteli, hogy a gabo-
na mellett más szegmensek is jól telje-
sítettek, szinte mind bázis felett, így 
3 160 863 tonna magyarországi forgal-
mat regisztrálhattunk 2012-ben, ami
86,37 százalékkal múlja felül az elõzõ
évit, ám elmarad a 2010-es közel 

4 millió tonnás forgalomtól. Ez azon-
ban jelzés is, hogy van még mód és le-
hetõség a fejlõdésre.

– Önt elsõ ízben köszönthettünk
Budapesten. Mondana pár szót magá-
ról?

– Lassan húsz éve élek Constantá-
ban, ahol a közgazdászdiplomám meg-
szerzésétõl kezdve dolgozom. A kikötõ
elõtt egy állami érdekeltségeket kezelõ
magáncégnél, kereskedelmi területen
igazgatási, ügyvezetési, üzletfejlesztési
és beszerzési feladataim is voltak.

– A tavalyi év 10 százalékos forga-
lombõvülést hozott Constantában. Mit
várnak az idei évtõl?

– A forgalom szempontjából ez az
év nem kezdõdött a legjobban, a tava-
lyihoz képest csupán 2 százalékos volt



lózat karbantartását és üzemeltetését végezzük a saját terüle-
tünkön – ami nem kis feladat, hiszen a vasúti vágányok min-
den terminálhoz és raktárhoz elvezetnek. A cél a kapacitása-
ink minél hatékonyabb kihasználása – torlódások nélkül. A
kikötõi vonalhálózat közvetlenül csatlakozik a nagyobb
részt már felújított Bukarest–Constanta vasútvonalhoz, a na-
gyobb sebesség miatti rövidebb árufuvarozási idõt már érzé-
kelhetik a szállítmányozók.

– Hogyan határozná meg a Constantai Kikötõ piaci hely-
zetét, lehetõségeit?

– A Constantai Kikötõ a legnagyobb kapu a Fekete-ten-
gerre. Többfunkciós kikötõként itt mindenféle szállítási mód
elérhetõ, a világ összes mélytengeri kikötõjével kapcsolat-
ban áll, kihasználva a mólók 17 méteres mélységét, amelyek
a térségben egyedüliként szinte bármilyen óceánjáró fogadá-
sára alkalmassá teszik. A 120 millió tonnás elvi csúcskapa-
citás jó lehetõség, amit a számos új terminálnak hála igyek-
szünk kihasználni. Egyedülálló elõnyünk, hogy nemcsak
tengeri, hanem folyami kikötõ is vagyunk a Duna-csatornán
keresztül, amelyen tavaly közel 12 millió tonnányi áru moz-
gott, amiben a magyar forgalom jelentõs arányt képvisel.

– Mit kellene tenni a forgalom fellendítése érdekében?
– A kikötõhöz csatlakozó, azt kiegészítõ infrastruktúra

fejlesztését nagyon fontosnak tartjuk, úgy a szárazföldi (út

és vasút), mint a tengeri és folyami hálózatok vonatkozásá-
ban. Nem gyõzzük eleget hangsúlyozni a Dunában lévõ po-
tenciált, amelynek kihasználásához a folyami kikötõhálózat
bõvítése mellett a hajózhatóság javítása is fontos lenne.
Utóbbi hiánya több millió tonnás forgalomkieséssel jár aszá-
lyosabb években. Hiába van az utolsó 65 kilométeren két he-
lyen is duzzasztás, ha az azt követõ 867 kilométeren Belgrá-
dig is csupán ennyi van, felette, Budapestig (473 kilométe-
ren) pedig egy sem. Ennek ellenére erõfeszítéseket tettünk a
belföldi folyami hajózás fejlesztésére, és komoly lépéseink
voltak a kombinált (hajó-vasút, hajó-közút) forgalmak bein-
dítására. Ez egy jó példa lehet az európai VII-es folyosó
(azaz maga a Duna) élettel telítésére. Rendkívül nagynak
tartom az európai folyami kikötõk kiszolgálási potenciálját.
A célunk az, hogy Ausztriáig bezárólag szolgáltassunk
Kelet-Közép-Európában. E modellben Magyarország egy
elosztási pont lehet, csak az eddiginél jobb és fejlettebb
kooperáció szükséges a résztvevõk között. 

– Mit tehet a kikötõ, hogy magához csalogassa az áru-
alap-tulajdonosokat?

– Az árutulajdonosok és a szállítmányozók az árak és a
minõség alapján és a teljes útvonalat nézve választanak az
egyes desztinációk között. Erre a kikötõknek viszonylag kis
ráhatásuk van, õk csak annyit tehetnek, hogy versenyképes
árak mellett gyors rakodást és megfelelõ merülési mélységet
biztosítanak, de persze az is elvárás, hogy a kikötõnek olyan
földrajzi helyzete legyen, hogy a hátország irányába a meg-
felelõ minõségû eljutási lehetõségek legalább közúton és
vasúton – de elõny, ha vízi úton is – biztosítva legyenek. E
tekintetben Constanta egyedi a Fekete-tenger térségében, de
még a legtöbb földközi-tengeri kikötõvel is állja az összeha-
sonlítást. Stratégiai célunk, hogy növeljünk kikötõnk
elosztóközponti szerepét a Fekete-tenger medencéjében. Az
óceánjárók fogadására mi vagyunk a legfelkészültebbek,
azok áruját rá- és elhordó tengerjárókkal teríthetnék a többi
kikötõbe. Ez nem lenne újdonság, elvégre a konténerforgal-
munk javát egy idõben épp az ilyen forgalmak adták. Dolgo-
zunk rajta, hogy a jövõben újra jelentõs legyen a „beltenge-
ri” forgalmunk, a moldáv kikötõvel például kiváló az együtt-
mûködés e téren. Andó Gergely
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A Hajózható Csatornák Igazgatósága fel-
ügyeli többek között a Cernavodától ki-
ágazó, Portoa Albánál Navodari és Cons-
tanta irányába kettéváló Duna–Fekete-
tenger-csatorna üzemét. Bár tevékenysé-
gük nem közvetlenül kapcsolatos a kikö-
tõ munkájával, mégis jelentõs hatással
van rá. A Port Saidban feladott, a Közép-
Keletrõl az északi-tengeri kikötõkbe szál-
lítandó áruk útját a Duna–Majna–Szajna-
csatorna jelentõsen lerövidítheti: több
mint 3 ezer kilométernyi hajóút helyett
nem egész ezer kilométert kell tengeren
„úsztatni” a rakományt, amely a hátrale-
võ távolságot a folyamon vagy száraz-
földön rövidebb idõ alatt teheti meg.

A modern csatornák igénybevétele
jelenti a legrövidebb és leggyorsabb
utat a folyam és a tengeri kikötõk kö-
zött, szabályozott vízszintjük biztonsá-
got nyújt. Az igazgatóság által fel-
ügyelt Duna–Fekete-tenger-csatorna a
Panama- és a Szuezi-csatornák után a

Föld harmadik legnagyobb csatornája.
Fõfeladata hajózási lehetõség biztosí-
tása, de emellett hûtõközegként szolgál
atomerõmû számára, illetve energia-
hordozóként két vízi erõmû számára is.

A folyami utat 400 kilométerrel el-
rövidítõ fõcsatorna 64,4 km hosszú, a
víziút szélessége 90 méter. A 7 méteres
vízmélységben legfeljebb 5,5 méteres
merülésû hajók közlekedhetnek, leg-
feljebb 12 km/h sebességgel. A hidak
alatt 16,5 méteres szabad tér van, a
hajózóutat két zsilip szakítja meg.

Az északi ág 27,5 kilométeres, szé-
lessége 36–50 méter között változik.
Az 5,5 méteres vízmélységet legfel-
jebb 3,8 méteres merülésû hajók hasz-
nálhatják. A 12,5 méteres hídmagassá-
gok mellett az alkalmazható legna-
gyobb sebesség 10 km/h. Ezen az ágon
is két zsilip található.

A forgalom 2001 és 2012 között 50
százalékkal emelkedett, tavaly 31 mil-

lió tonnányi áru haladt keresztül a csa-
tornákon, ezen belül 2005 óta a konté-
nerforgalom 15 százalékkal nõtt.

A Hajózható Csatornák Igazgatósá-
ga minden dolgozója elkötelezett
amellett, hogy a kezelésükben levõ
víziutakon mindenkor biztosítsák a ha-
jók biztonságos közlekedését – tette
hozzá a vezérigazgató.

M. M.
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Hajózható Csatornák Igazgatósága

Rövid, gyors és biztonságos útvonalak
Daniel Georgescu, a hajózható csatornákat kezelõ vállalat új
vezérigazgatója bevezetõjében örömét fejezte ki, hogy a szál-
lítmányozás elismert szakembereinek mutathatja be a vállalat
mûködését és a kezelt víziutakat. Az igazgatóság tevékenysé-
gét rövidfilmen bemutatva ismertette a fõbb tudnivalókat.



Codin Tudor Popescu, a Fertgas Handels
GmbH vezérigazgatója a céget és magyar
kapcsolatait mutatta be. A társaságot 2007-
ben alapították, alaptevékenysége vegyi ter-
mékek és kapcsolódó szolgáltatások kereske-
delme és nyújtása. Emellett logisztikai, pénz-
ügyi és konzultációs szolgáltatások széles ská-
lájával állnak megrendelõik rendelkezésére.
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Fertgas Handels GmbH

Új piacokon, többek között hazánkban

A beszállítóikkal való kapcsolataik kiváló feltételek nyúj-
tását teszik lehetõvé ügyfeleik és partnereik számára. Szé-
leskörû marketingszolgáltatásokkal állnak a beszállítók és
partnerek rendelkezésére, kulcspiacaik mélységi ismereté-
vel, rendszeres szállítással és optimális pénzügyi konstruk-
ciókkal támogatva. Szolgáltatásaikat személyre szabott cso-
magokban kínálják. Igyekeznek elébe menni partnereik igé-
nyeinek. Integrált szolgáltatóként megpróbálnak megfelelni
megrendelõik minden igényének, ezért szolgáltatásaik lefe-
dik az ellátási lánc minden kulcselemét, így a finanszírozást,
a logisztikát és a vámkezelést is.

A társaság számára a constantai kikötõ kiemelten fontos,
hiszen a 2012–13-as pénzügyi év elõkészítésekor 25 ezer
tonna forgalmat terveztek Constantán keresztül, amelynek
mintegy 30 százalékát már realizálták is. Szem elõtt tartva a
folyamnak a Fertgas szállításaiban betöltött fontos szerepét,
a társaság csatlakozott a Pro Danube International szövet-
séghez is.

Az éves adatokról szólva kiemelte, hogy évi 170 ezer ton-
na mûtrágyát szállítottak, amelybõl mintegy 100 ezer tonna
a Dunán utazott. Tevékenységük évente 50 millió eurós for-
galmat jelent.

Idén az új gázdivízió tapasztalt és motivált munkatársai
kiterjesztik tevékenységi körüket. Az elsõ elért új piacok kö-
zé Németország, Ausztria és Csehország tartoznak, amelye-
ket Magyarország, Szlovákia és Szlovénia követ. Mivel a
Duna a legfõbb szállítási útvonaluk, így Magyarország az
egyik legfontosabb mûködési területük; jó kapcsolatot alakí-
tottak ki a hazai kikötõkkel is.

A jövõbeli terveikrõl szólva a vezérigazgató elmondta,
hogy új tevékenységként tervezik bevezetni a cseppfolyós
földgázzal és a petrolkémiai termékekkel való kereskedel-
met, illetve a mûtrágyatermékek közvetlen kiszállítását a
kulcspiacokra. Monostory Miklós



Az RCA konszern „Balkán-stratégiá-
ját” már egy ideje Budapestrõl vezérli
Kovács Imre, az RCH Igazgatóságának
elnöke. A horvát privatizáció és a szerb
kooperáció mellett a román piacon va-
ló intenzív megjelenés áll ennek elsõd-
leges fókuszában. A román gazdaság
évrõl évre jobban teljesít, mint a ma-
gyar: 2011-ben 2,4 százalékos volt ott
a növekedés, míg itthon csak 1,9 száza-
lék, tavaly a románok 0,4 százalékkal
nõttek, mi visszaestünk. A növekedési
potenciál Romániában most jobb, mint
Magyarországon. Az államadósság ott
a GDP 36,3 százalékára rúg, míg ná-

lunk annak 78,6 százaléka, ráadásul a
román kormánynak van élõ megállapo-
dása az IMF-fel is, ami garantálja az
adósság finanszírozhatóságát. Ezek
eredõjeként idén 1,8 százalékos, jövõre
2,7 százalékos növekedést várnak Ro-
mániában az elemzõk, nálunk eközben
0,1 százalékot, illetve 2014-re 1,5 szá-
zalékot.

Sajnos 2012-ben az export és az im-
port stagnált a román piacon is, ám a
gazdasági növekedés hatására nõhet a
forgalmuk a fõbb partnereikkel, elsõ-
sorban Németországgal, Olaszország-
gal, Magyarországgal, Franciaország-

gal és Törökországgal. Érdekes adat,
hogy 2011-ben 2,4 százalékos GDP-
növekedés mellett a román vasúti áru-
fuvarozás volumene tonnában 28 szá-
zalékkal, árutonna-kilométerben 38 szá-
zalékkal nõtt, de még 2012-ben is nö-
vekedett 2 százalékkal, az idei évre 
3 százalékot várva. A CFR Marfa e nö-
vekedésbõl kevéssé tudta kivenni a ré-
szét, így a 2012-es bõvülést az RCH-
nál kevéssé érezték.

A román vasúti árufuvarozást alap-
vetõen a szén-, koksz- és szénhidro-
gén-szállítások jellemzik, ezek teszik
ki a forgalom bõ 70 százalékát, és a
magánvasutak is jellemzõen e szeg-
mensben aktívak. A vegyipari szállítá-
sok 7 százalékkal, a nehézipar és érce-
ik 9 százalékkal részesednek. E piacra
tehát leginkább nemzetközi fuvarokkal
lehet betörni, például konténervona-
tokkal, gabonaszállítással. E fuvarok
azonban feltételezik és igénylik a kikö-
tõi kapcsolatot. Budapesthez legköze-
lebb a trieszti kikötõ van, ám annak je-
lentõsége csekély, mert a közeli Koper
(különösen konténerforgalomban) igen
erõs. Alternatívája lehet Kopernek
Rijeka, a horvát EU-csatlakozás erõsö-
dõ versenyt hozhat a két kikötõ között.
Ez a vasúttársaságok és operátorok
szempontjából azt jelenti: ugrásra ké-
szen kell állniuk a rijekai forgalmak le-
bonyolítására is.

Az adriai kikötõk után a fekete-ten-
geri Constanta van a legközelebb, 
1100 km-re, ám míg az adriai kikötõk-
be az állandó pályafelújítások ellenére
is versenyképes áron képes szolgáltatni
a vasút, Constanta felé a közút ver-
senyelõnyben van árban és idõben is.
Ez talán változik: a Budapest–Kürtös
vasútvonal modernizációja a végéhez
közeledik, ám a Kürtös–Bukarest sza-
kasz kivitelezése csak most pörgött fel,
teljesen kiszámíthatatlanná téve a te-
hervonatok közlekedését. Ennek elle-
nére 620 ezer tonna volt az RCH cons-
tantai forgalma. Ennek dandárját két
tétel adta: szénimport Dunaújvárosba
(270 ezer tonna), valamint koksz
tranzitszállítása Lengyelországból 
(287 ezer tonna). E fuvarokat az tette
versenyképessé, hogy a két szállítást
összekombinálták, így az üresfutás na-
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Rail Cargo Hungaria Zrt.

A Rail Cargo Carrier meghódítaná
a román piacot

A román vasúti árufuvarozási piac újabb mérföldkõ elõtt áll,
idén eladhatják a CFR Marfa részvényeinek többségét, ami
új helyzetet teremthet Európa egyik leginkább nyitott pia-
cán, ahol a magánvasutak részaránya példátlanul magas. 
A Rail Cargo Group is készül az új helyzetre, többek között új
leányvállalatán keresztül próbál új forgalmakra szert tenni. 
A február végén megrendezett Constantai Nap konferencián
Vernes András, a Rail Cargo Hungaria (RCH) kereskedelmi
igazgatója tartott elõadást a vállalat tervezett stratégiájáról.



gyobbik része megspórolható volt. Magyarországról gabo-
naexportban 57 ezer tonnát vittek az RCH vonatai a kikötõ-
be, emellett vasúti sínek és farostlemezek vonatoztak tranzit-
forgalomban Constanta felé vagy felõl. Magyarország lehet-
ne Constanta kelet-közép-európai elosztóközpontja – véli
Vernes András, ebben az RCH partner is lenne.

E törekvést megalapozhatja a constantai kikötõ kapacitá-
sa, nagysága (az a legnagyobb konténerkikötõ a térségben),
a folyamatos infrastruktúrafejlesztések, a projektvonatok
közlekedtetése, valamint a vasúti kapcsolat fejlesztése az
RCH és RCA bázisán, annak szaktudására és eszközeire is
építve a kisebb és rugalmasabb Rail Cargo Carrier (RCC) ré-
vén, amely kvázi magánvasúti tevékenységet végezve a ro-
mániai piacokat kötné össze Magyarországon át Európával.
Az RCC a Rail Cargo Group nemzetközi üzemeltetési karja
lesz saját mozdonyokkal és mozdonyvezetõkkel (az irányítá-
si rendszere egy szolgáltatási központéhoz lesz hasonló az
ÖBB leányvállalata, az ÖBB Produktion analógiájára),
amely versenyképes költségekkel szolgáltat Kelet-Európá-
ban (saját vontatási kapacitással cseh, magyar, román és bol-
gár területen). Az RCC fókuszában a minõségileg kiváló
nemzetközi zárt vonatok lesznek, a szórt küldeményes for-
galmakat és területi rendezést a helyi vasutakkal partnerség-
ben végezné, ám a legmagasabb compliance-igények fenn-
tartásával.

Vernes András hozzátette: az RCH részt vesz a GIFT
(Green Intermodal Freight Transport) projektben (ld. részle-
tesen a 28. oldalon. A szerk.), amelynek célja a Magyarorszá-

got átszelõ IV-es, V-ös és VII-es páneurópai közlekedési fo-
lyosók feltérképezése, új közlekedési stratégiák kialakítása
annak érdekében, hogy a folyosók egyre inkább „zöld” inter-
modális folyosókká alakuljanak át. Ennek keretében elké-
szült a Németországtól Constantáig, illetve Görögországig
tartó IV-es korridor SWOT analízise, amely számos megálla-
pítást tartalmaz. A folyosó erõssége az erõs árufuvarozási
piac, az intermodális központok megléte és a folyamatban lé-
võ infrastruktúrafejlesztések. Lehetõség van az exportforgal-
mak növelésére, egy közös intermodális stratégia kidolgozá-
sára az érintett országok együttmûködésével, a „zöld” nor-
mák és irányelvek használatára. Ám a folyosó gyengesége a
sok helyen egyvágányú vasúthálózat, az autópályák és az in-
formációs rendszerek integrációjának hiánya.

A forgalomra pedig továbbra is veszélyt jelent a gazdasá-
gi krízis, illetve azon környezõ országok, amelyek olcsóbb
és/vagy magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtanak. Az
egyes alágazatok költségét vizsgálva megállapították, hogy a
vasút és a közút árutovábbítási sebessége nagyjából egyfor-
ma lehet a korridoron (1,5 óra / 100 km), míg a hajók 10 óra
alatt tesznek meg ekkora utat. Az infrastruktúradíjak terén a
vasút versenyhátránya jelentõs, a közúton még mindig nulla,
a vasúton 0,003 euró árutonna-kilométerenként (átkm). Ér-
dekesség, hogy az elvben „ingyenes” folyami hajózás díja a
Dunán 0,01 euróra adódik átkm-enként. Az összköltségben
azonban már „helyreáll a rend”: víziúton 0,02, vasúton
0,033, közúton 0,040 euró egy átkm mozgatása.

Andó Gergely
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A tavalyi constantai napon úgy fejez-
tem be az elõadásomat, hogy a magyar
szakpolitikai kormányzat támogat min-
den lehetõséget, amely a tengeri kikö-
tõkre kaput nyitó közúti és környezet-
kímélõ vasúti folyosók létrehozásához,
a víziutak fejlesztéséhez vezet. Ma-
gyarországon a készülõ Nemzeti Köz-
lekedési Stratégiát is a közös fenntart-
hatósági, környezet- és klímavédelmi
politikákra alapozva dolgozzuk ki. A
kereskedelmi kapcsolatok bõvítése
megköveteli a közlekedési és infokom-
munikációs infrastruktúrák folyamatos
fejlesztését. A tavalyi konferencián a
tengeri és a belvízi árufuvarozás össze-
köttetéseinek fejlesztési irányairól be-
széltem. Ma szeretném a közlekedési
szakpolitika, a logisztika és a vasúti
szállítások szempontjait is megvizs-
gálni.

A magyar közlekedési szakpolitika
a globális gazdasági verseny keretei
között a fejlesztési források maximális
kihasználására és ésszerû felhasználá-
sára törekszik. A logisztika világában 
– mint a gazdasági élet számos más te-
rületén – egyszerre zajlik egy globális,
számos regionális és még több lokális
verseny. E párhuzamos versenyfutások
célja közös: mindegyik a tõkéért, a be-
ruházásokért, a fejlesztésekért, a mun-
kahelyekért folyik. 

Miközben minden ország, régió, vá-
ros és szolgáltató a logisztikai köz-
ponttá válás vágyát tûzi zászlajára, a
logisztikai csomópontok alapvetõen
piaci, üzleti alapon alakulnak ki. Egy-
egy termelõ- vagy kereskedelmi válla-
lat vonzza a logisztikai szolgáltatókat,
és ez a hatás üzleti és földrajzi értelem-
ben is megjelenik. Azt kell tehát helye-
sen felmérnünk, hogy Magyarország
kedvezõ adottságaiból és korlátozott
lehetõségeibõl kiindulva hol találkoz-
hat leginkább a hazai kínálat a nemzet-
közi kereslettel. A magyar logisztikai
szakma kibontakozásában, útkeresésé-
ben fontos a szakmai párbeszéd meglé-

te, a szakmai javaslatok megvitatása,
az érdemi megoldások kidolgozása,
végigvitele.

A közlekedés és a szállítás kulcs-
fontosságú szerepet játszik a gazdaság-
ban és a társadalomban, virágzó gazda-
sági élet elképzelhetetlen hatékony
közlekedési rendszer nélkül. Jelentõsé-
ge messze túlmutat azon a részará-
nyon, amit a szállítási ágazatok képvi-
selnek a magyar gazdaság összteljesít-
ményében: a szállítás és a raktározás
nemzetgazdasági aránya a nemzetgaz-
daság bruttó hozzáadott értékében 
6,2 százalék, a foglalkoztatottak szá-
mában 7,2 százalék, és itt tevékenyke-
dik a mûködõ vállalkozások 4–5 száza-
léka. A 4 fõ feletti vállalkozások, a
költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek adatai alapján a
nemzetgazdaság összes beruházásának
14 százaléka itt valósult meg.

A magyar közlekedési kormányzat
esetében is fontos és hatékony eszköz a
közlekedésdiplomácia által nyújtott
üzleti lehetõségek feltárása, szakmai
érdekek képviselete, a magyar vállala-
tok, vállalkozások számára új piacok
felkutatása. A magyar közlekedésdip-
lomácia logisztikai szempontú aktivi-
tását mutatja, hogy a szállítási ágaza-
tok a szolgáltatások külkereskedelmi
forgalmából 20 százalékkal részesed-
nek, arányuk az exportban évek óta 20
százalék körüli, az importon belül
16–19 százalék között változik. A szál-
lítás azon kevés szolgáltatásfajta egyi-
ke, amelyikre rendszeresen éves aktí-
vum jellemzõ.

Az európai országok versenyképes-
ségi indexének alakulása is azt a tényt
támasztja alá, hogy az országok verse-
nyében az együttmûködõ gazdaságok
tudnak eredményesebbek lenni. A pia-
ci trendek ismeretében az elmúlt idõ-
szakban az egyes országok közlekedé-
si szektorai egyre intenzívebben kere-
sik a lehetõségeket a saját piaci része-
sedésük növelésére. A megvalósítás

eszköze a víziutak használata mellett a
szárazföldi szállításoknak a termelõ- és
áruelosztó tevékenység vasútalapú lo-
gisztikájának biztosítása és a forgalom
– kiemelten a tranzit – vasútra terelése.
Szárazföldön a vasút jelenti a legjobb
megoldást, ha nagy távolságra, nagy
mennyiségben, biztonságosan, ver-
senyképes áron, energiahatékony és
környezetkímélõ módon kívánják az
árut eljuttatni az egyik helyrõl a má-
sikra.

Hazánk az európai nyugat-keleti és
észak-déli közlekedési vonalak egyik
találkozási területe, sugaras vasútháló-
zata kedvezõ adottságokkal rendelke-
zik a tranzitforgalom lebonyolítására.
Az áruszállítási teljesítmények túlnyo-
mó részét a nemzetközi forgalom adja,
kihasználva az országot átszelõ vasúti
közlekedési folyosókat és a záhonyi át-
rakási lehetõségeket is. Ez jelentheti a
kibontakozás útját, ez eredményezheti
a magyar közlekedésdiplomácia sike-
rét is.

A vasút szerepének is vannak azon-
ban korlátai. Jelenleg a konténeres áru-
szállítás szinte kizárólagosan vízen tör-
ténik Európa és Ázsia között. A világ
tíz legnagyobb konténeres áruforgal-
mat lebonyolító kikötõjének elsõ hat
helyén ázsiai városok találhatók, ezek
közül három kínai. A termékek széles
skálája miatt azonban a vízi és a légi
szállítás egyre kevésbé tudja megfelelõ
színvonalon kielégíteni a keletkezõ
igényeket. Ugyanakkor a vasút a repü-
lõvel történõ szállítással szemben az
eljutási idõ, a vízi szállítással szemben
pedig az ár tekintetében nem képes fel-
venni a versenyt.

A szállítás meghatározója az áruk
konténerizáltsága, ez az európai import
esetében jelentõsen meghaladja az 
50 százalékot. Az export esetében a ré-
gióban a legkisebb konténerizáltsággal
Lengyelország rendelkezik (25 száza-
lék), míg a legnagyobbal Magyaror-
szág (75 százalék). A hajók befo-
gadókapacitása azonban csak erõsen
korlátosan növelhetõ a hajóépítés ha-
talmas beruházási költségei miatt; az
ekkora hajók fogadására és kiszolgálá-
sára alkalmas kikötõk fejlesztésének
költségei miatt; az útvonalak bizonyos
szakaszain (fõleg a csatornákon) túl
nagy méretû hajók nem tudnak átkelni,
ezért hosszabb úton kell haladniuk,

CONSTANTA 2013.  MÁRCIUS

14

Schváb Zoltán, az NFM közlekedésért felelõs helyettes államtitkára

Logisztikus Magyarország
A globális és lokális kereskedelmi kapcsolatok
kiegyensúlyozott fejlesztése minden gazdaság
érdeke. Minden árunak célba kell érnie, ez a
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csözõ megoldást jelentsen – ez a legnagyobb kihívás.



vagy növelni kell a csatornák áteresztõképességét; csökken a
hajók szállítási rugalmassága; növekszik az árugyûjtés és az
elosztás ideje. A hatalmas távolság miatt új útvonalak kiala-
kítása nagyon költséges lenne, ezért a már meglévõ szállítá-
si útvonalak fejlesztésére irányul a figyelem. 

Ami a vasút versenyelõnyét illeti, Oroszország a szárazföl-
di híd Ázsia és Európa között. A transzszibériai vasútvonal
villamosítása Moszkvától egészen a Csendes-óceánig 2002-
ben befejezõdött. Ezt követõen olyan információs rendszer
épült ki, amellyel az egész útvonalon megvalósítható a valós
idejû árukövetési rendszer. Dél-Koreából, Sanghajból és Kína
északi területeirõl az Európába történõ szállítás esetén a
transzszibériai útvonal kedvezõbb lehet, mint a vízi fuvarozás,
Kína déli területei azonban továbbra is a vízi szállítást fogják
választani. Valószínûleg ki fog alakulni egyfajta árverseny a
két útvonal között, amely késõbb egy egyensúlyi helyzetet,
egészséges munkamegosztást teremthet. 

Miközben a konténerforgalom legnagyobb része várható-
an továbbra is vízen fog történni, van és lesz létjogosultsága
a vasúti szállításnak is. A vízi útvonalak túlzsúfoltak, és egy-
re több idõt vesz igénybe az egy-egy csatornán történõ átke-
lés. Ugyanakkor a vasút jelenlegi állapota és a technika adta
lehetõségek messze nincsenek összhangban. Különbözõ ko-
ordinált fejlesztésekkel a vasúti szállítás idõszükséglete
gyorsabban és költséghatékonyabban csökkenthetõ, mint a
vízi szállításoké. A jelenlegi eurázsiai áruforgalom 1–2 szá-
zalékának vasútra terelése a vasúti árufuvarozási volumen
megkétszerezõdését eredményezheti. A vasút nagy elõnye a
kedvezõbb szállítási idõ. Hajóval, majd Európán belül vasúti
szállítással Sanghaj és Bécs között 45 nap az út, vonattal
mindez a harmadára, 13–15 napra csökkenthetõ. Ráadásul
ha a vonatban lévõ áru értéke elér egy küszöbszintet, akkor
a kamatköltségek miatt már pénzügyileg is megéri a vasutat
választani. 

Árutonna-kilométerben mért adatok szerint a magyaror-
szági vasutak által 2012-ben lebonyolított külkereskedelmi
forgalom több mint 75 százaléka az Európai Unióba irá-
nyult. A vasúti szállításban fõ kereskedelmi partnereink a
2012. évi nemzetközi forgalmat tekintve is Ausztria, Szlová-
kia, Németország és Olaszország, az unión kívüli országok
közül Ukrajna, Oroszország és Horvátország. Az országon
átmenõ vasúti tranzitszállítások fõ célpontja Románia, Né-
metország, Görögország, Horvátország és Szlovénia. A tran-
zitárukat feladó országok sorát Lengyelország, Románia,
Ausztria és Szlovákia vezeti. A vasúti áruszállítási szolgálta-
tás liberalizálásának következtében a két tradicionális vasút-
társaság mellett a kisebb vasúttársaságok piaci részesedése
15 százalékot ért el, és folyamatosan növekszik. A kisebb
vasúttársaságok meghatározott piaci szegmensekben (példá-
ul irányvonatok közlekedtetésében) voltak aktívak. A nem-
zetközi szállítás túlnyomó része a külföldre irányuló, illetve
a külföldrõl érkezõ szállítások során realizálódott. 

A korszerû közlekedéspolitika a mobilizációs igények le-
hetõ leghatékonyabb kielégítése mellett legalább egyenérté-
kû törekvésként kezeli az energiatakarékossági, klímavédel-
mi szempontok érvényesítését. Ennek megfelelõen a környe-
zetkímélõ és energiahatékony alternatívák, a vasút és a vízi
közlekedés versenyhelyzetének megerõsítése a nemzetközi
és hazai szakpolitikák elsõdleges céljai. A Duna mint Euró-
pa második leghosszabb folyója lehetõséget adna a környe-
zetbarát belvízi áruszállításra a magyarországi szakaszon. A
kedvezõ természeti adottságokkal rendelkezõ EU-tagorszá-
gokban a magyarországinál jóval magasabb ennek a szállítá-
si módozatnak az aránya.

A hazai folyóink közül egyedül a Duna alkalmas nemzet-
közi hajóforgalomra. A Duna magyarországi szakaszát – a
magyaron kívül – fõként német, román, ukrán, bolgár, oszt-
rák és holland felségjelû hajók használják. A Dunán Ma-
gyarországra behozott áruk közel fele (46 százalék) románi-
ai kikötõkbõl, közel egynegyede Ausztriából, 9 százaléka
Ukrajnából, 8 százaléka Hollandiából érkezett. A magyar
export legfontosabb belvízi célállomásai német kikötõk vol-
tak 26 százalék részesedéssel. Ausztria részesedése 25, Ro-
mániáé 21 százalék a kiviteli rangsor 2. és 3. helyén. A vízi
szállítás jellegébõl adódik, hogy a hajón történõ áruszállítás
csupán egy közbülsõ eleme a több szállítási módot magában
foglaló szállítási láncnak, a belvízi kikötõkben ki-, illetve
berakott áruk döntõ hányada vonaton, tehergépkocsin vagy
egy másik – tengerjáró – hajón jut el a végsõ felhasználóhoz.
A Dunán szállított áruk negyede mezõgazdasági termék volt,
a magyar export nagy részét, 60 százalékát is ez az árucso-
port tette ki.

A közösségi és a hazai stratégia összhangjának megte-
remtése a korszerû Nemzeti Közlekedési Stratégia alapja. A
magyar szakpolitikai kormányzat a közösségi stratégiaalko-
táshoz idõben és szemléletben is alkalmazkodva megkezdte
a szakstratégia kidolgozását. Az Európai Unió egyeztetés
alatt álló közlekedéspolitikai Fehér Könyvében ambiciózus
vállalásokat kezdeményez. A dokumentum szerint 2030-ra a
300 km feletti közúti áruszállítások 30 százalékát, 2050-re
több mint felét vasútra vagy vízi útra kell átterelni. 2030-ra
a jelenlegi nagy sebességû vasúthálózat megháromszorozá-
sa, 2050-re teljes kiépítése a cél, hogy addigra a közepes tá-
volságú utazások többsége vasúton történjék. 2030-ra EU-
szerte intermodális TEN-T törzshálózat, 2050-re magas mi-
nõségû és nagy kapacitású hálózat létrehozása van elõirá-
nyozva, 2050-re pedig az összes törzshálózati repülõtér ösz-
szekötése – lehetõleg nagy sebességû – vasúttal, valamennyi
törzshálózati tengeri kikötõ pedig megfelelõen kapcsolódjon
a vasúti és – ahol lehet – a belvízi hálózathoz.

A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) fejlesztésé-
rõl szóló rendelettervezet Magyarország és a közép-európai
régió számára közlekedéspolitikai és gazdasági szempontból
egyaránt nagy jelentõségû jogszabály-javaslat. A tervezet a
közlekedési infrastruktúrafejlesztések kiindulópontjaként
egy kétszintû hálózat bevezetését kezdeményezi, amely a
teljes uniós közlekedési hálózatot magában foglaló átfogó
hálózatból és annak részeként a legmagasabb uniós hozzá-
adott értéket megjelenítõ vonalakat tartalmazó törzshálózat-
ból áll. A rendelettervezet megfogalmazása szerint az új
törzshálózati folyosók implementációs eszközökként lefedik
a törzshálózat legfontosabb, határokon átívelõ, nagy távolsá-
gú közlekedési áramlatait.

Összefoglalóan elmondhatjuk, az utóbbi két évtizedben
sokat javultak Magyarország és a közép-európai régió kelet-
nyugati irányú közlekedési lehetõségei. Nagyrészt azonban
hiányoznak még a régió országai és a tengeri kikötõk közötti
észak-déli közúti és vasúti hálózati elemek. Az Orient árufu-
varozási folyosó Prágából Bécs és Pozsony, majd Budapest
érintésével jut el Bukaresten keresztül Constantáig, illetve
Vidinen és Szófián át Athénig. A teherkorridor létesítésére
vonatkozó uniós elõírások az adott mûszaki paraméterek
mellett kívánják minél magasabb szintre emelni a szolgálta-
tási színvonalat. A magyar közlekedési kormányzat minden
lehetséges fórumon megerõsíti érdekeltségét a kelet-nyugati
és az észak-déli irányú közös közlekedésfejlesztési projek-
tekben.
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Szalma Béla kiemelte: fontosnak tartja,
hogy a kikötõk az európai VII-es korri-
doron keresztül integrálódjanak az eu-
rópai belvízi hálózatba. A Magyar Du-
nai Kikötõk Szövetsége 23 tagot szám-
lál, ez a taglétszám az összes magyar-
országi kikötõi teljesítmény 85 száza-
lékát jelenti. A szövetség célja a ma-
gyar kikötõk független érdekképvisele-
te, a tagok részére szakmai informáci-
ók gyûjtése és szolgáltatása, a tagok
szakmai érdekképviselete harmadik
személyek, hatóságok irányában, szak-
mai napok, konferenciák szervezése, a
tagszervezetek munkavállalóinak ösz-
szehangolt továbbképzése, valamint ál-
talános szolgáltatási feltételek kidolgo-
zása.

Dilemmaként merült fel a verseny
vagy kooperáció kérdése; a válasz a
szövetség létrehozása és az annak kere-
tein belüli együttmûködés. Hivatalosan
ugyan 52 kikötõ szolgáltat statisztikai
adatot, a szövetségnek 23 tagja van, 3
országos közforgalmú kikötõ van nyil-
vántartva, és 7 kikötõ tartozik a TEN-T
rendszerbe – a nyilvántartásoktól füg-
getlenül minden kikötõ segítségért ki-
ált! Anyagi segítségre van szükségük,
de ezt csak akkor kaphatják meg, ha van
jövõjük. Nagyon nehéz ezt bebizonyí-
tani, fõleg akkor, amikor a nemrégiben
létesült konténerterminálok és Ro-Ro
kikötõk vízoldali forgalma a nullához
konvergál. Ennek ellenére hiszik, hogy
a hajózás és vele együtt a dunai kikö-
tõk fejleszthetõk és fejlesztendõk;
ehhez érkeznek is támogatások úgy az
uniótól, mint kormányzati forrásból. 
A cél a vízoldal, a meglévõ infrastruk-
túra és a vasút, illetve a közút együtt-
mûködésének bõvítése a trimodalitás
jegyében.

A Duna-menti országok közlekedé-
si miniszterei együttmûködési megál-
lapodást írtak alá a Duna hajózhatósá-
ga érdekében. A megállapodás meg-
újítja a Duna hajózhatóságával kapcso-
latos, eddig vállalt kötelezettségeket,

és újakat állapít meg a fennálló problé-
mák (alacsony vízállás, zátonyok)
megszüntetése érdekében. Ausztria,
Románia, Németország, Moldova,
Bulgária, Horvátország és Szlovákia
miniszterei aláírták a megállapodást,
míg Szerbia levélben biztosította támo-
gatásáról az aláírókat. Magyarország a
mai napig is hiányzik az aláírók sorá-
ból... A miniszterek megegyeztek egy
újabb találkozóban, valamint kifejez-
ték készségüket az országok közötti te-
vékenység összehangolásában, a Duna
Stratégiára és a Transz-európai Közle-
kedési Hálózat belvízi víziutakra for-
dítható forrásainak felhasználásában.

Elõadásában a szakember felidézte
Siim Kallas, az Európai Bizottság alel-
nökének szavait: „Tavaly a hajózás
akadályoztatása több mint 6 millió
euró veszteséget okozott. A Duna ha-
józhatóságának nem megfelelõ volta
jobb víziút-karbantartással, jobb kom-
munikációval és jobb monitoringgal
elkerülhetõ.”

Magyarországon van Nemzeti Köz-
lekedési Stratégia, évek óta készül a
Logisztikai Stratégia, hamarosan szü-
letni fog egy Hajózási Stratégia is.
Annyi stratégia van ebben az ország-
ban, hogy egy hajót meg lehetne tölte-
ni vele, csak nincs, ki fizesse a fuvardí-
jat... Jó lenne elérni, hogy a közlekedés
adó-, díj- és járulékrendszere a tényle-
ges hatásokat és költségeket fedezze.
Szentségtörésnek minõsül ugyan errõl
beszélni, de a Duna mint VII-es korri-
dor szabályozása, a víziút karbantartá-
sa nélkül teljesen fölösleges új kikötõ-
ket építeni, modernizálni, mert ha
nincs víz, akkor sem a kikötõk, sem a
hajózás nem tud dolgozni.

A vízkészlet-gazdálkodás tekinteté-
ben új, komplex hozzáállásra van szük-
ség, amely magában foglalja az ivóvíz-,
az iparivíz-, a mezõgazdaságivíz- és
hajózóvíz-gazdálkodást is. Az elmúlt
húsz évben folyamatosan hangsúlyoz-
ták a hajózóutak, kikötõk karbantartá-

sának szükségességét, ám rájöttek,
hogy tulajdonképpen utolsók a fontos-
sági sorrendben. A hajózásnál sokkal
fontosabb a jövõnk: az ivóvíz, az ipari
víz, az öntözéshez szükséges vízmeny-
nyiség, a talajvízszint, az árvizek keze-
lése. A komplex vízkészlet-gazdálko-
dási megközelítés eredményeképpen
elkerülhetõk a káros következmények,
de mindennek az alapfeltétele a Duna
szabályozása.

A 2002-es modal split szerint a ha-
józásra az áruszállítási munkamegosz-
tásból 2 százalék jutott, az álmok sze-
rint ezt kellene 2030-ra feltornázni 10
százalékig. A forgalom ötszörösére
emelése nagyon komoly feladat. Az el-
múlt évben 151 napig, azaz az év 
41 százalékában fordult elõ, hogy meg-
felelõ vízmélység hiányában a hajók
csak részben megrakva közlekedhet-
tek. Egy átlagos dunai hajó teljes me-
rüléssel 1600 tonnás terheléssel közle-
kedhetne. Alacsony vízállásnál 45–70
ezer euróval kevesebb bevételt hoz. A
kikötõkben ez a probléma éves szinten
2–2,3 millió tonna árukiesést okoz.
Volt olyan államtitkár, aki szerint ez a
forgalom gond nélkül vasútra terelhe-
tõ, de jó, ha tisztában vagyunk vele: a
vasút sem tud csodákat véghez vinni,
nem alkalmas arra, hogy egyik napról a
másikra ekkora árutömeg szállítását át-
vegye – hívta fel a figyelmet Szalma
Béla. M. M.
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Magyar Dunai Kikötõk Szövetsége

„Minden kikötõ segítségért kiált”
Szalma Béla, a Magyar Dunai Kikötõk Szövetségének elnöke
a szervezet szerepét mutatta be. A legfontosabb a közutak,
vasutak és víziutak találkozása, a trimodalitás. „Deklarálni
szeretném, hogy a közutat is szeretjük, a vasutat is szeretjük,
sõt egy szerelmi vallomással is tartozom: nélkülük nem tu-
dunk élni” – jelentette ki.



A válasz az, hogy a hajózásra szükség
van. Emlékeztetett Cato híressé vált
mondására: „Ceterum censeo
Carthaginem esse delendam”, vagyis
„Márpedig az a véleményem, hogy
Karthágót el kell pusztítani” – ez az ál-
lamtitkár képében földre szállt Illés
próféta véleménye a hajózásról. „Az én
véleményem viszont az, hogy a hajó-
zásra és a vasútra pedig szükség van” –
fûzte hozzá Szalma Botond.

Szerinte a válság alapja az erkölcsi
és morális válság, ami nem most kez-
dõdött, de most kezdjük észrevenni –
és mostanra elérkezett a hajózáshoz is.
A dunaújvárosi kikötõben 12 egység
áll üresen; ebbõl hat 135 méteres hajó,
és van köztük, amelyik már egy hónap-
ja ott áll. A Dunán több üres uszályt le-
het fényképezni, mint rakottat. Nem-
csak a gazdaság, nemcsak a hajózás
van komoly válságban, hanem az egész
Európai Unió.

A szakember erõs kritikát fogalma-
zott meg a túlszabályozottsággal szem-
ben, felemlítve a régi igazságot: „két-
féle gyerek van: tiszta és boldog”. „Ne
próbáljunk ott rendet rakni, ahol nem
kell” – szólított fel –, „nem biztos,
hogy a gazdaságon és a hajózáson a be-
teges szabályozás segít”. A gazdaságot
a termelõcégek tartják fenn, a szolgál-
tatások rájuk épülnek; ezeket a terme-
lõcégeket kellene elsõsorban megerõ-
síteni. Ha ez elmarad, akkor nagyon
nagy bajban leszünk.

A világ kereskedelmének több mint
90 százaléka érinti a tengerhajózást,
ezért oda kell figyelni az ott történtek-
re; minden baj a tengerhajózással kez-
dõdik. A gazdasági kényszer takaré-
kosságra szorította a hajózási társasá-
gokat, a megtakarítás alacsonyabb mo-
torfordulatszámmal érhetõ el, így sok-
kal kisebb a fogyasztás. Ennek követ-
kezménye az alacsonyabb sebesség, a
konténerszállító hajók sem hagyják
már le a többi kereskedelmi hajót. A
megtakarítás hajónként dollár-tízmil-
liókat jelent. Itt az idõ, hogy elkezd-

jünk spórolni! Figyeljünk rá, hogy tíz-
éves hajókat selejteznek, mert ez a je-
lenség hamarosan át fog terjedni a fo-
lyami hajózásra is! A számítások sze-
rint ha az új építésû hajó 30–40 száza-
lékkal kevesebbet fogyaszt, már meg-
éri selejtezni az „öreget”.

A transzeurópai közlekedési hálózat
kiemelt projektjei közé tartoznak a
kontinenst körülölelõ tengerhajózási
útvonalak, de úgy látszik, senki nem

vette észre, hogy van egy sokkal rövi-
debb út is: a Duna–Rajna–Majna! Per-
sze ehhez kellene egy épkézláb Duna-
stratégia, de egyelõre se Duna, se stra-
tégia... „Gratulálok a zöldeknek, õk
nyertek: a hajók állnak a Dunán, a Raj-
nán és a Majnán is, az autópályán meg
tömött sorokban állnak az autók. Lehet
építeni a kerékpárutakat abból a húsz-
milliárdból, amit a hajózástól vettek el.
Jó lenne észrevenni végre, hogy egy
csónakban evezünk – ami ha léket kap,
mi, hajósok, legalább tudunk úszni!”

Újrakezdõdik ugyanaz a Nagy Át-
verés-show, ugyanaz, ami tizenöt évvel
ezelõtt már egyszer megtörtént. Elõ-
ször mindenki ácsorog, aztán elkezd-
jük vontatni egymást. Aztán búvárt
rendelünk egy hajóhoz, és nem fizetjük
ki – ez a valóságból vett, néhány napos
példa! Kezdõdik az átverések kora. Ad-
dig verjük le az árakat, amíg a hajósok
végül nem tudnak megmozdulni. Spó-
rolni a javításon, üzemanyagon és le-
génységen lehet, de a javításon, le-
génységen nem érdemes. Egy év alatt
46 százalékkal emelkedett az üzem-
anyag ára...

„Ha jól akarunk haladni, ha messzi-
re akarunk jutni, közösségben kell
mennünk. Akkor is, ha versenytársak
vagyunk: versenyhelyzetben is össze
kell fognunk” – foglalta össze monda-
nivalóját Szalma Botond.

Monostory Miklós
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Magyar Hajózási Országos Szövetség

„Versenyhelyzetben is össze kell fognunk”
Szalma Botond, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnö-
ke a tõle megszokott dinamikus felütéssel kezdte elõadását:
„Normálisak vagyunk? Egy csomó vasban tartunk egy csomó
pénzt és energiát, amit hajózásnak hívnak. Miért nem költ-
jük ezt valami normális dologra?”



A constantai üzletemberek – a George
Gabriel Visan kereskedelmi igazgató
által vezetett kikötõi küldöttség és a
Daniel Georgescu vezérigazgató által
vezetett Duna–Fekete-tenger-csatornai
delegáció tagjai – ellátogattak a csepe-
li kikötõbe, majd a Mahart Container
Center vendégei voltak. A Fábián
Zoltán kereskedelmi igazgatóval foly-
tatott párbeszéd után annak remé-
nyében váltak el a tárgyalófelek, hogy
a Csepel–Constanta közötti folyami
konténerszállítást közös erõvel fellen-
díthetik.

A szakmában jól ismert Szalma test-
vérek meghívására a Vénhajó fedélze-
tén két háromoldalú együttmûködési
megállapodás aláírására került sor a
Constantza Port–MAHOSZ–MDKSZ,
illetve a Duna-csatorna–MDKSZ–MA-
HOSZ között. Ezután Erdélyi László, a
kikötõi és a csatornavállalat magyaror-
szági képviselõje ünnepélyes keretek
között adta át Szalma Bélának a Ma-
gyar Dunai Kikötõk Szövetségébe való
belépési kérelmét. A „négyesfogat” je-
lentõs erõt képviselhet az al-dunai for-
galomban.

Közvetlenül a konferenciát követõ-
en a constantaiak a román nagykö-
vetségen jártak. Hazaindulás elõtt a 
két delegáció a BILK Kombiterminált
is meglátogatta. Reményeik szerint
Fullér István vezérigazgató és Huszti
István kereskedelmi igazgató prezentá-
ciója, illetve helyzetelemzése is segít
az új lehetõségek megtalálásában.
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Háromoldalú együttmûködési megállapodások

Budapesti tárgyalások
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