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„Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud tenni,
nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánjuk.”

(Móricz Zsigmond)

A  Nemzetgazdasági  Minisztérium  elkészítette  és  közreadta  a  „Nemzeti  Hajózási 
Stratégia avagy Magyarország és fővárosa a víz felé fordul” című, 2012. szeptemberi 
dátumozású vitaanyagát, mely olvasható az alábbi helyen:
http://www.kormany.hu/download/3/8a/a0000/NHS_20120919.pdf
Az anyagra a továbbiakban NHS-ként hivatkozok.

Ebből, sokat!

1. A modal split, azaz a mód (szállítási mód) szerinti megoszlás
Nyugalmazott  közúti  mérnökként  az  első,  amit  a  NHS-ban keresek  a  modal  split 
változása!
Ismerve ugyanis  a mai  közúti,  vasúti,  vízi,  légi  szállítási  teljesítményeket és  ezek 
arányait (a modal splitet) - a NHS-ból elsősorban azt szeretném kiolvasni, hogy a 
NHS  ezeket  miként  akarja  megváltoztatni,  milyen  mértékben  változtatja  meg  a 
közlekedési,  szállítási  munkamegosztást  és milyen eszközökkel.  Akarja-e például  a 
közútról a vízre terelni a teherforgalom mainál jóval nagyobb részét. Meghatározza-e 
azt, hogy mennyi terelhető a vízre?  Közutasként elsősorban a közúti teherszállítás, 
az utak gyilkosainak, a kamionoknak a vízre terelése érdekel.
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Csak nem ez a jövő?

Vagy még nagyobb, még hosszabb, vagy mit is hívunk kamionnak? Csodálatos lenne a „K” jelű!

http://www.youtube.com/watch?v=2W4_84c8w68

http://www.youtube.com/watch?v=x2BQuwBU7Pw
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Ez maga az „abnormal”, ahogy az egyik képen látjuk!
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Valamikor  a  vízi  szállítás  volt  maga  a  teherszállítás!  A  teherszállítás  lényegében 
„csak” a vízi szállítás volt. Ez az egy szállítási mód volt lényegében az egyetlen mód, 
mivel akkor nem volt sem út, sem vasút, az év nagy részében csak sár és víz.

Mára a helyzet alapvetően megváltozott! 
Kezdetben a vízi szállítás helyére a vasúti lépett, majd ezt is lecserélte a közúti.

A változás tehát kettős: egyrészt beléptek a közúti, a vasúti, légi és a csővezetékes 
szállítási  módok.  Másrészt  ezek  közül  hatalmas  fölényre  tett  szert  a  közúti 
közlekedés.
A változás  a  vízi  szállítástól  a  közúti  teherszállítás  dominanciájáig  hatalmas  volt, 
melynek rengeteg oka ismeretes. 
Mára  több  módon  (vízi,  közúti,  vasúti,  légi,  csővezetékes)  lehet  árut  szállítani, 
közlekedni. Ez egy módkeverék. A helyzetet, az arányokat, ezek változását a modal 
split méri. 
Biztos az, hogy a jövőben is fennmarad a többféle szállítási mód, de nem 
mindegy  az,  hogy  milyen  lesz  az  egyes  szállítási  módok  szállítási 
teljesítménye, kapacitása illetve ezek ARÁNYA. 
Rendkívül lényeges az optimális keverék, az optimális mix megtalálása!
Nyilvánvaló,  hogy  az  arányváltozást  jórészt  a  pénzen  keresztül  lehet 
elérni.

Ezen téma fontosságát az adja, hogy készül a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS). 
Véleményem szerint  a  NKS-nak is  főleg  a  modal  split  megváltoztatásával  kellene 
foglalkozni! 
Közutasként  sajnálom,  hogy a  NHS meg sem említi  a  NKS-t,  hogy a NHS egyik 
számomra  nyilvánvaló  hibáját  leírjam!  Pedig  ezeknek  egymásra  kellene  épülni, 
egymásra kellene hivatkozni. 
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A közlekedési, szállítási feladat nagyban hasonlít ahhoz az energetikai problémához, 
hogy az ország éves energiaigényét milyen mértékben, arányban elégítsük ki olajból, 
gázból, szélből, napból, atomból, meleg vízből, egyéb megújuló energiából.
Ott is az arányok a fontosak, pontosabban az optimális arányok megtalálása.

Az ezzel kapcsolatos vita az energetikusoknál is a legnagyobb vita, nem harcolunk 
tehát egyedül. A hasonlóság azért  is kísérteties, mert mindkettő rendkívüli  módon 
összefügg környezetünk és főleg társadalmunk védelmével, az ún. „zöldekkel” vívott 
küzdelemmel.

A közlekedési alapkérdés: a teherszállításban mi az optimális mix, keverék? Ezt az 
arány-meghatározást kell kommunikálni a társadalomnak, mert ez érthető.

Természetesen  nagyra értékelem és rendkívül  bátornak tartom a NHS öntözésre, 
öntözéses mezőgazdaságra, a Duna-Tisza – csatornára tett remek megállapításait is.

Tehát:

Meg kell jegyezni azt, hogy ez a változás nem egyetemes, van ország, ahol egészen 
mások az  arányok.  A következő  ábra alsó  sorában látható a vasúti  teherszállítás 
hatalmas aránya az USA-ban! Tehát egyáltalán nem nevezhető a közúti teherszállítás 
túlsúlya a világ legtermészetesebb dolgának!
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http://www.kti.hu/index.php?
mact=Album,m5,default,1&m5albumid=123&m5returnid=503&page=503

Az utóbbi években a közúti szállítás térnyerése fokozódott:
„A 90-es évek végére kialakult közúti fuvarozói dominancia tovább erősödött a 2000. év óta 
eltelt időszakban: az árutonna-kilométer alapján számított teljesítménye – az összes szállítás 
növekedési  ütemét  is  meghaladva  -  183%-kal  nőtt,  ezáltal  az  összes  áruszállításhoz  mért 
részaránya 48%-ról (2001) 71%-ra emelkedett (2009).”
Ugyanakkor:
„A vízi szállítás nem tudott ilyen sikeresen alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. 
Annak ellenére, hogy a 2001-2009 közötti időszakban 71%-kal nőtt az árutonna-kilométerben 
kifejezett  hazai  vízi  szállítási  teljesítmény,  a  növekedési  dinamika  elmaradt  az  összes 
szállítási  mód  tekintetében  számított  növekedési  ütemtől,  így  az  áruszállítás  vízi  módon 
történő részaránya a 2001. évi 4%-ról 3,7%-ra csökkent 2009-re.”
Nem kis szerepe van ebben:
„Hazánkban a hajózás állami támogatása a közlekedési alágazatok közül elsőként szűnt meg 
1992-ben.  Ez  egyben  azt  is  jelentette,  hogy  elsőként  került  ki  –  védelem  nélkül  –  a 
nemzetközi  piaci  versenybe.  Ennek  következtében  az  egykori  állami  hajózás  nemzetközi 
versenynek  kitett  részei  megszűntek  (tengeri  áruszállítás),  illetve  külföldi  tulajdonban 
vegetálnak (folyami áruszállítás).”
Van mit behozni:
„A folyami  áruszállító  hajózás  a  többi  közlekedési  ággal  szemben  már  az  1980-as  évek 
elejétől meggyengült. A hazai hajózási vállalkozások jelenlegi összesített flottája (~20 önjáró 
hajó)  elenyészően  kicsinek  számít  a  nemzetközi  versenyben.  Összehasonlításul,  a  román 
folyami áruszállító flotta közel 300 hajóból áll.  A magyar szakasztól nyugatra eső piacokon 
pedig  –  többek  között  –  a  mintegy  1600  német,  és  7000  holland  lobogójú  hajóval  kell 
versenyezniük  a  magyar  hajózási  vállalkozóknak.  Magyarországon a II.  világháború óta a 
gazdasági  és  a  közlekedési  szakigazgatás  nem  fordított  megfelelő  figyelmet  a  kikötők 
fejlesztésére, technológiai modernizálásuk elmaradt, …”
Nem lesz egyszerű feladat a két tendenciát egyszerre megfordítani!

Mi sem lenne természetesebb, mint a közúti teherszállítás hazai túlsúlyát 
megbontani,  annak szállítási teljesítményéből minél többet visszatenni a 
vasútra és főleg a vízre.  
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A  Nemzeti  Hajózási  Stratégiának  elsődleges  célja  lenne  annak 
meghatározása, hogy a mai közúti teherforgalomból mennyit lehet átrakni 
a vízre. Ha készülne hasonló vasúti stratégia, akkor annak elsődleges célja 
szintén  az  lenne,  hogy  a  közúti  forgalomból  mennyit  lehet  átrakni  a 
vasútra. Ha ez a két mennyiség tisztázódott, akkor csak a maradék lenne a 
közút feladata. 

Nyilván  ez  nem  megy  magától,  ebben  a  pénznek  szánnám  a  legfőbb 
szerepet,  azaz:  mind a vízi,  mind a vasúti szállításnál legyen drágább a 
közúti teherszállítás, akkor is, ha ez bizonyos részérdekeket sért. Ezeknél 
sokkal lényegesebb a társadalom érdeke. Mint az előbbiekből kitűnik, még 
az előbbi stratégiák elkészítési sorrendje is fontos, mivel ezek egymásra 
épülnének.

Ez az eddigi folyamat visszafordítását jelenti! 
A feladat nagyon egyszerűek tűnik, mégis hatalmas a háttere, hatalmasak 
a  kihatásai,  okai,  következményei  nagyon  messzire  vezetnek,  mivel  a 
jelenség rendkívül komplex. 

Ezt  a  változást  a  magunk  érdeke  miatt  is  meg  kellett  volna  már  tenni!  Az  EU 
tagországaként  azonban  végre  kell  hajtanunk  az  EU  2020-as  stratégiáját.  A  mi 
szempontunkból most a 3. pont az érdekes. 

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_hu.htm

Teljesen természetes az,  hogy olyan szállítóeszköz kell,  amely  fajlagosan  keveset 
fogyaszt, mert az olcsó, és keveset szennyez, és ez a vízi közlekedés. Fentiek miatt 
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nincs másról szó, mint amennyire csak lehetséges vissza kell térni a vízi és a vasúti 
teherszállításra!

Hogyan oldja meg ezt a feladatot, az eltorzult munkamegosztási arány visszaállítását, 
a NHS?

2. Szerencsére a NHS tartalmaz sok olyan kijelentést, amellyel egyet lehet érteni. 
Ezek egyúttal a vízi teherszállítás melletti érvek is, ezért felsorolásuk, tudatosításuk 
rendkívül fontos.
2.1.
„Magyarországon 464 olyan  település  van,  amely  víz  mellett  helyezkedik  el,  ezekben  4,5 
millió ember él, ez is bizonyítja, hogy hazánk számára fontos a víz és vízi közlekedés.”
2.2.
„A magyar történelemben a hajózás több évszázadon keresztül tradicionális  sikerágazat volt. 
Minden  szegmensében,  a  hajótervezésben  és  építésben,  az  úszódaruk  gyártásában,  a 
kereskedelmi-  és  hadihajózásban,  a  hajóstiszt-  és  kereskedőképzésben,  kikötőépítésben  és 
üzemeltetésben, valamint  a vízépítésben hosszú ideig világszínvonalon álltunk. A tapasztalt 
szakemberek,  a  műszaki  dokumentációk,  a  tudás  ma  is  rendelkezésre  állnak,  egyelőre 
azonban nagy részük külföldi társaságok javára hasznosul.”
2.3.
„Az  1895-ben alapított  Magyar  Királyi  Folyam-  és  Tengerhajózási  Rt.  (M.F.T.R.),  illetve 
jogutódja  a  Magyar  Hajózási  Rt.  (M.H.R.T.)  a  hajózás  minden  területén  működő,  jól 
szervezett,  és  kiválóan  menedzselt  társaságok  voltak,  jelentős  nemzetközi  presztízzsel. 
Megmutatták, hogy egy stratégiai ágazat többségi nemzeti tulajdonban tartásával, folyamatos 
kormányzati  kontrolljával,  és  szakmailag  elhivatott  menedzsmenttel  erős  piaci  pozíciók 
építhetők  ki.  A  MAHART  lépcsőzetes  és  elnyújtott  privatizációja  azonban  2006-ban 
befejeződött,  és  azóta nem beszélhetünk  erős  magyar  hajózásról.  Sőt,  egyáltalán,  magyar 
hajózásról sem nagyon.”
2.4.
„A MEFTER-MAHART 111 éves története azonban egy magasabb szinten való folytatásra és 
továbbf
ejlesztésre érdemes, mert mindez elősegítené

  a nemzetközi turizmus és idegenforgalom hazai vonzáserejének növelését,
  a minőségi munkahelyteremtést,
  a magyar ipar és járműgyártás újjáélesztését,
  az európai áruforgalmi logisztika egy nagyobb szeletének Magyarországra 

koncentrálását, valamint
  az ezekből fakadó járulékos előnyöket.”

2.5.
„A Duna gazdasági szerepét vizsgálva ma  abból kell  kiindulnunk,  hogy az Európa–Távol-
Kelet  forgalom  óriási  növekedése  jelentősen  befolyásolja  a  közép-európai  térség  teljes 
logisztikáját. A nyugati és észak-európai kikötők túlterheltsége következtében egyre erősödik 
a forgalom az EU keletebbre fekvő tengeri kikötői felé.  Hazánk szempontjából Constanta, 
Koper és Rijeka elmúlt években tapasztalható forgalomnövekedésének van jelentősége.”
2.6.
„A Duna, mint az európai gazdasági tér VII. számú folyosója kiemelt jelentőségű a nemzeti és 
a  transznacionális  területfejlesztési  programokban,  óriási  logisztikai  lehetőséget  jelent  az 
átrendeződő európai szállítási rendszerben.”
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2.7.
„Az Európai Unió és a világ többi része közötti kereskedelem több mint  kétharmada (70%) 
tengeri hajókon bonyolódik le.” Tehát a 70% vízen!

2.8.
„A legnagyobb  európai  tengeri  kikötőkből  adott  a  lehetőség  a  belvízen  való  gazdaságos 
árutovábbításhoz, hazánk irányába.”
2.9.
„A hazai belvízi szállítás azonban nem éri el a kívánatos szintet,”
2.10.
„Magyarországon a vízi úton szállítható áruk mezőgazdasági termékek és ipari alapanyagok 
formájában  régóta  jelen  vannak,  és  további  nagy  forgalomnövekedést  lehet  elérni  a 
konténerizált  áruk  vízi  útra  terelésével  is,  ahogy  az  Németországban  és  Hollandiában  az 
elmúlt  évtizedekben végbement.”  Meg kellene vizsgálni azt, hogy mi konténerizálható, 
azaz mi terelhető vissza a vízre!
2.11.
A vízi szállítás elsőbbségét igazoló arányok:
 folyami vasúti közúti
 áruszállítás, fuvarozás
Fuvarteljesítmény azonos energiafelhasználás mellett 15 8 1
Beruházási költségigény (tonnakilométerre vetítve) 1 5 8
Átlagos fuvardíjak 1 3,3 7,8
Nemzetgazdasági szintű költségek (tonnakilométerre vetítve) 1 3 8
Balesetek miatti költségek 1 7 15
Munkaerőigény 1 7 11

2.12.
„Keleti irányú hajózás elindítása
Az öntözéses gazdálkodás által termelt magas minőségű zöldségeknek, gabonaféléknek szinte 
korlátlan felvevő piaca lehet Oroszország. A túlzsúfolt nyugateurópai víziutakkal szemben, az 
Al-Duna – Fekete tenger – Azovi tenger – Don –Volga útvonalon csaknem korlátlan kapacitás 
áll a folyami-, a tengeriparthajózási és a folyam-tengeri hajózások rendelkezésére. Ebben az 
irányban  a  magyar  hajózás  számára  javasolt  új  technológia,  a  hűtőkontéhűtőkonténeres 
folyami  hajózás  kifejlesztése  is.”  „Amennyiben  a magyar  hajózás  keleti  irányba  fordul  a 
nagyon erős nyugati irányú hajózási verseny helyett, továbbá alkalmassá válik a konténeres és 
hűtőkonténeres szállítási módra is, belátható időn belül attraktív növekedést érhet el.”
2.13.
„Jelenlegi helyzet az áruszállításban
Európai  kitekintésben  a  hazai  belvízi  hajózás  teljesítménye  az  összes  szállítási 
teljesítményhez viszonyított részarányával jelenleg az európai uniós átlag alatti.”
2.14.
„A víziközlekedés  környezetbarát,  és eltérően minden  más  gazdasági tevékenységtől,  az a 
gazdasági tevékenység, ami a környezet állapotának megőrzésébe leginkább beleillik.”
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2.15.

„Az energiahatékonyságot az 1 liter üzemanyag segítségével 1 kilométer távolságra 
eljuttatható áru súlya fejezi ki:

 közúton 50 tonna,
 vasúton 97 tonna,
 belvízi úton pedig 127 tonna.”

Miért lehet ez? Ugyanazon tömeg elszállításához mennyi közlekedési eszköz kell?

http://hajozas.uw.hu/ervek/ervek.htm
Egy  hajó  =  50  kamionnal!  Jusson  eszünkbe,  amikor  a  kamionok  elfoglalják  az 
autópályák szélső sávját! Néhány hajóval üressé lehetne tenni az autópályát.
2.16.

 „Energiafelhasználása, környezetterhelése töredéke más fuvarozási módoknak;
 Zajártalom (korszerű infrastruktúra mellett) gyakorlatilag nincs;
 Mérsékli a közúti infrastruktúra terhelését, a közlekedés zsúfoltságát, és ezzel enyhíti a 

balesetveszélyt;
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 A  hajózás  externális  költségei  egységnyi  fuvarozási  teljesítményre  vetítve 
egyharmadát teszik ki a vasúti, és egy tizedét a közúti közlekedés által a társadalomra 
rótt terheknek.”

2.17.
A közlekedés „Ugyanakkor számos – nem, vagy csak részben ellentételezett – költséget is ró 
a  társadalomra,  amelyek  közösségi  szinten  jelentkeznek.  Az  általánosan  ismert 
költségtényezők  mellett  ilyen  külső  költségek  pl.  a  környezetterhelésből  eredő társadalmi 
költség, a zsúfoltságból adódó időveszteség, valamint  a balesetek meg nem térített költségei 
és  társadalmi  veszteségei.  Ezeken  a  területeken  a  hajózás  mutatószámai  kiemelkedően  a 
legjobbak.” „Az  előző  hiányosságok  jelentős  károkat  okoznak  a  hazai  közlekedési 
munkamegosztásban, ugyanis a hajózás a leginkább környezetkímélő közlekedési mód.”  „A 
belvízi  hajók - a többi szállítóeszközzel ellentétben - alig  károsítják a környezetet. A hajók 
üzemeltetése  (hajócsavarok működése  révén)  növeli  a  folyók  vizének  oxigéntartalmát,  ily 
módón segítve a vízi élővilág fennmaradását.”
2.18.
„Az  utóbbi  30  évben  jelentősen  átrendeződött  a  hazai  áruszállítási  módok  közötti 
munkamegosztás: a rendszerváltást követően – a vasút térvesztése mellett – a közút átvette a 
vezető szerepet.  A vasúti közlekedés – hála  a  hazai  vasúthálózat  európai viszonylatban  is 
kiemelkedő  hálózati  sűrűségének  –  továbbra  is  jelentős  áruforgalmat  tud  felmutatni,  ami 
azonban az utóbbi években ismét  (a gazdasági visszaesést  meghaladó mértékű) csökkenést 
mutat.”
2.19.
„A közúti túlsúly hosszú távon nem tartható fenn,  hiszen egy növekedési pályát  megcélzó 
gazdaság  növekvő  szállítási  igényei  olyan  további  közúti  infrastrukturális  fejlesztéseket 
vetítenek előre, amelyek sem pénzügyi,  sem környezeti szempontból nem jelenthetnek valós 
alternatívát  a  jövő  számára,  miközben a vasúti szektor és a belvízi  hajózás  kihasználatlan 
kapacitásokkal  rendelkezik.  A közúti áruszállítás  folyamatosan  növekvő  járműpark-mérete 
oda vezet,  hogy a közút  egyéb  használóit,  de  gyakran  önmagát  is  korlátozza.  A  fajlagos 
eljutási idők egyes relációkban folyamatosan nőnek, növelve ezzel a közúti közlekedésnek a 
társadalmat  terhelő  külső  költségeit.  A  forgalomnövekedés  miatti  eljutási  idő  kitolódás  a 
közúton több viszonylatban is  - különösen nemzetközi forgalom esetében - versenyképessé 
teszi a vasutat és a vízi áruszállítást a közútival szemben.” 
2.20.
„A  hajózás  csaknem  kizárólag  az  intermodális  szállítási  lánc  elemeként  tud  az 
árufuvarozásban  részt  venni  –  azaz  szüksége van  közúti vagy vasúti  rá-  és  elszállításra.” 
„Olyan  intermodális  kikötőket  kell  fejleszteni  -  földterületüket  állami  tulajdonban  tartva-, 
amelyek legalább három közlekedési ágazat - közút, vasút, víziút - kapcsolatát biztosítják.” 
Ezt tudnia kell az ún. trimodális kikötőknek.
2.21.
„A jövőben  elő  kell  segíteni  a  magyar  Duna  szakasz  mentén konténerterminálok  vízparti 
kialakítását.”
2.22.
„Törekedni  kell  arra,  hogy  a  közlekedési  munkamegosztásban  a  magyarországi  összes 
szállítási teljesítményeken belül a vízi áruszállítás részesedése érje el a 8-10%-os részarányt.” 
Pontosabban: minél magasabb arányt! Ki kell nyomozni, hogy a teherszállításból mi 
mehet vissza a vízre.
2.23.
„Hazánk  közúti,  vasúti,  vízi  és  légi  közlekedési  létesítményei  Európa  közlekedési 
érrendszerének központi és kritikus jelentőséggel bíró részét képezik, amelyeken keresztül a 
kontinens minden fő irányában haladnak a személyek,  az áruk és a szolgáltatások. A gond, 
hogy nagyobb  részt  egyelőre  valóban  csak  áthaladnak,  jelentős  károkat  okozva épített  és 
természetes környezetünknek, gazdaságunk mérhető haszna nélkül.”
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2.24. 
„A  hajózás  áruszállítási  szerepében,  nagyobb  távolságokra  -  túlnyomó  részt  nemzetközi 
viszonylatokra - igénybe vett árufuvarozási mód, de ma már a járműméretek kialakult nagy 
választéka,  valamint  a  rakodási  technológia  dinamikus  fejlődése  miatt  rövidebb  szállítási 
szakaszokon (100-150 km-en belül) is versenyképes.”
2.25.
„Mára  megváltozott  a  hajózásról,  azon  belül  elsősorban  a  vízi  áruszállításról  korábban 
kialakult  sablon,  miszerint  „a  hajózás  elsősorban  nagy térfogatú,  nagy tömegű  áruk nagy 
távolságra  történő  továbbítására  alkalmas,  olcsó,  de  lassú  szállítási  mód.”  Ezek a  tézisek 
sorban megdőltek. A konténeres szállítási módot például kifejezetten a hajózásra „szabták”. 
Konténerben  ma  már  minden  fajta  árut  szállítanak,  mikroelektronikai  alkatrészektől  a 
gabonáig.  Tehát a hajózás a konténerizáción keresztül minden árufajta szállítására alkalmas 
mód.  A  nyugat-európai  víziúthálózaton  rendszeresek  a  120-150  km  –  tehát  hajózási 
szempontból - kistávolságú konténer- és üzemagyag szállítások.”
2.26.
„A közúti és vasúti közlekedésben már Magyarországon is bevezetett út- vagy pályahasználati 
díjakból befolyó összegek, számítások szerint még az infrastruktúra fenntartásának költségeit 
sem fedezik” Nem beszélve a többi, miattuk felmerülő költségről!
2.27.
„A Duna hajózhatóságát pedig már nemzeti szintű döntésekkel, megfelelő elhatározással és a 
források odairányításával is lehet javítani.”

3. Van az NHS-ban egy kitérő igyekezet, mellyel valószínűen igyekszik megfelelni a 
90-es  évek  „környezetvédelmi”  ideológiájának.  Ez  azonban valószínűen  egy téves 
irány, egy kényszer kör, hiszen ezeket a mondatokat a NHS más fejezeteiben (lásd a 
4. pontot) maga is helyteleníti.
3.1.
„A magyar  hajózás  jelentős piaci  sikereket  érhetne el  azzal,  ha  egy sajátságos,  hosszú  és 
széles, de kis merülésű önjáró áruszállító hajótípust fejlesztene ki és állítana minél nagyobb 
számban üzembe.”
„Ma a dunai áruszállító hajók jellemzően 25-30 dm legnagyobb merüléssel rendelkeznek, a 
Duna Bizottság egy korábbi ajánlása miatt. A 60-as években ugyanis meggyőződéssé vált  a 
Duna menti államok között, hogy pár évtizeden belül a Dunán mindenhol lehet majd 25 dm 
merülésű  hajókkal hajózni,  még  kisvizes  időszakokban is.  Mára kiderült,  hogy a gyorsuló 
klímaváltozás és a zöld mozgalmak ellenállása miatt ilyen paraméterű hajóút nem építhető ki 
a Dunán a folyó teljes hosszában.” Tényleg kiderült?
3.2.
A külföldi  hajógyárak  azonban  továbbra  is  csak  nagy  merülésű  hajókat  építenek,  és  ez 
fokozottan  érvényes  a  Rajna  menti  üzemekre,  ahol  35-38  dm merülésű  hajók  építése  a 
jellemző.  Amennyiben Magyarországon olyan új hajótípust gyártanánk, amelyik kihasználná 
a maximális  hosszúsági és szélességi paramétereket, de legnagyobb merülése 20 dm lenne, 
azzal elérhetnénk, hogy a jelenlegi gazdaságosan hajózható napok száma jelentősen megnőne 
az  ilyen  hajók  számára.  A  maximális  hajóhossz  a  rajnai  hajóépítési  műszaki-felügyeleti 
előírások szerint  135 m, a legnagyobb szélesség pedig 11,4 m,  miután a Majna és a Duna-
Majna  csatorna  hajózsilipjei  -  amelyek  az  átjárást  biztosítják  a  Duna  és  a  Rajna  víziút-
rendszerei között - csak 12 m szélesek. A magyar tervezésű és építésű, új típusú, 135x11,4x2 
m főméretű hajó  1600-1800 tonna  rakományt  szállíthatna  teljes  merüléssel,  de kisvízállás 
idején még 15 dm merüléssel is képes lenne 1000-1200 tonna árut felvenni.  Ez pedig a mai 
kereskedelmi  hajózásban  optimális  rakomány-egységnek  tekinthető.  Ezzel  a  hajótípussal 
rugalmasabban lehetne kereskedni, továbbá meg lehetne nyújtani a
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hajózási napok számát. Segítségével a magyar hajózás olyan újdonságot hozna az áruszállítás 
területére,  amivel  jelentősen  növelni  lehetne  részesedésünket  az  európai  belvízi  hajózási 
piacon.
3.3.
„Másik nagy folyónk,  a Tisza,  a hajóút elégtelensége miatt csak kisebb személyhajók által 
használható.  Áruforgalomban  betöltött  jelenlegi  szerepe  elhanyagolható.”  Az  öntözéses 
gazdaság termékszállítására sem jó?
3.4.
Budapest túlértékelése! Csak a DILK és a Szabadkikötő!
„Budapest  nemzetközi  szerepének  további  felértékelődése  leginkább  a  városnak  Európa 
településhálózatában elfoglalt helyére alapozódhat.”

4. Az anyagból a hajózás kulcskérdésének tűnik a 25 dm merülésű hajók útjának a 
biztosítása. Milyen érvek találhatók a NHS-ban a 25 dm merülési mélységű hajók és 
az ilyen hajók járását lehetővé tevő hajózási útvonalak mellett?
4.1.
„A 25 dm-es  merülés  biztosításának  versenyképességi  hatását  a  2009.  évi  be– és kirakott 
árumennyiség  tekintetében  vizsgálva:  a  magyar  kikötőkben  be  és  kirakott  árumennyiség 
2009-ben  5.786.032  tonna,  azaz  4996  „átlaghajó”  volt.  A  teljes  export  és  import 
mennyiségből  a  felső-dunai  és  a  rajnai  viszonylatokban  bonyolított  forgalom  1.830.267 
tonnát, azaz 2667 „átlaghajót” tett ki, míg az al-dunai viszonylatokban 3.049.888 tonna, azaz 
2329 „átlaghajó” volt.
Amennyiben a hajók a vizsgált időszakban 25 dm-es merüléssel közlekedhettek volna, akkor 
hajórakományonként átlag 666 tonnával többet szállíthattak volna. 
A  különbség  érzékeltetésére  hajó  darabszámot  vizsgálva  megállapítható,  hogy  azonos 
mennyiség elszállításához 25 dm-es merüléssel közel 30%-kal kevesebb, (4996 darab helyett 
3628 darab)  átlagos  hajó  lett  volna  elegendő,  azaz a  hajózás  amúgy  is  alacsony fajlagos 
környezetterhelése még alacsonyabb lett volna. Ugyanez igaz az egy tonna elszállítására eső 
fajlagos költségekre is.
A számítások alapján a kimaradó mennyiségek, fuvardíjak, költségek és kisvízi pótlék alapján 
az  árutulajdonosokat  sújtó  hajónkénti  „kihasználatlan  kapacitás  okozta”  veszteség 
összességében 29,4 Mrd Ft  veszteséget  (többletkiadást) okozott, ennyivel  rontva a magyar 
áruk, többek között mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, vegyipari termékek, kőolajipari 
termékek, és gépi berendezések, versenyképességét.”
4.2.
„A  25  dm-es  merülés  biztosításával,  továbbá  a  kikötői  infrastruktúra,  multimodális 
kapcsolatok  fejlesztésével  szakmai  várakozásaink  szerint  elérhető  további  termékek: 
üzemanyagok, hulladékok, veszélyes áruk, gépjárművek, a túlméretes mezőgazdasági gépek, 
nagyméretű oszthatatlan rakományok, transzformátorok, versenyképes vízi szállítása a 2020-
ig  terjedő  időszakban.  E  piaci  rések  kihasználásával  2020-ig  becslések  szerint  30% 
forgalomnövekedés várható, elérve az évi 8-9 millió tonna árumennyiséget.”
4.3.
„A  hajózhatóság  javításának  környezeti  hatásaival  kapcsolatban  a  versenyképességi 
elemzésnél is használt 2009. évi bemenő adatokkal számolva: az ott említett árumennyiségek 
tekintetében a rajnai viszonylaton a 21 dm-es merülés helyett 25 dm-es, illetve az al-dunai 
viszonylatokon  a  22  dm  helyett  25  dm-es  merüléssel  való  hajózás  esetében  a  rajnai 
viszonylatokon  megjelent  kb.  1.830.000  tonna  áru  elfuvarozásához  5.200  tonna 
üzemanyaggal,  az aldunai viszonylatokon pedig a kb. 3.049.000 tonna áru elfuvarozásához 
mintegy 3.100 tonna üzemanyaggal lehetett volna kevesebbet felhasználni. Ez összesen 8.300 
tonna  üzemanyag,  mely  a  ténylegesen  elhasznált  üzemanyag  mennyiségének  22%-a.  A 
fenntarthatóság elvében a rendelkezésre álló  energiaforrások minél kisebb mértékű, és mind 
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hatékonyabb  felhasználása  is  benne  van.  Így  a  Duna  jobb  hajózhatósága  nagymértékben 
szolgálhatná a jövőben a környezetvédelem és a fenntarthatóság céljait.
Az  üzemanyag-fogyasztásból  egyenesen  következik,  hogy a káros  anyagok kibocsátása  is 
ugyanilyen arányban lehettek volna kisebbek, összességében kb. 26.000 tonna CO2-dal,  418 
tonna NOx-dal, 21,5 tonna PM-mel és 28,5 tonna SO2-dal kevesebb került volna a levegőbe.”
„A  forgalomátterelés  környezeti  hatásait  elemezve  a  belvízi  fuvarozás  részarányára 
feltételezett 10%-ot, és az ehhez tartozó 7,32 millió tonna többlet árumennyiséget alapul véve, 
mely  5%-ban közúti,  1%-ban vasúti fuvarozásból származik.  A közúti és vasúti fuvarozás 
együttes energiafogyasztását  és kibocsátásait  összehasonlítva az ugyanekkora árumennyiség 
belvízi  elszállítása  során  elhasznált  energiával  és  kibocsátásokkal  az  látható,  hogy  a 
forgalomátterelés révén 81.650 tonna helyett mindösszesen kb. 47.000 tonna gázolajra lenne 
szükség, tehát a fuvarozás energiafelhasználása 57%-ra csökkenhetne.
Az ehhez tartozó káros anyag kibocsátás értelemszerűen ezzel együtt csökken, kb. 147.000 
tonna CO2-dal, 661 tonna NOx-dal, és 368 tonna SO2-dal kevesebb kerül a levegőbe. Egyedül 
a  PM  (finom  szemcsés  anyagok)  kibocsátás  lenne  nagyobb,  mintegy  77  tonnával. 
Megjegyzendő azonban, hogy a közúti szállításnál egyöntetűen EURO 4 besorolású járművek 
kibocsátásával  számoltunk,  ami  lényegesen  jobb  a  jelenlegi  átlagnál.  A  kibocsátás 
számításánál – annak érdekében, hogy teljesen reális  képet kapjunk - figyelembe  vettük az 
adott  energiaforrás  (dízelolaj  vagy  villamos  energia)  előállításakor  keletkező  káros  anyag 
mennyiséget  is.  A  forgalomátterelés  érdekében  végzett  Duna-hajózhatóság  javításának 
társadalomra  gyakorolt  hatásait  vizsgálva  -  légszennyezés,  zajterhelés,  baleseti  kockázat, 
torlódások okozta problémák - az ezekből származó költségeket ma még nem azok viselik, 
akik  okozzák,  hanem  igen  nagy  részben  az  egész  társadalmat  terhelik  ezek  a  kiadások. 
Mindezekhez hozzászámítandó még az infrastruktúra karbantartására, javítására fordított, az 
áruszállítást terhelő költség.”
„Az említett, ma még a társadalmat terhelő költségösszetevők természetesen különböznek az 
egyes fuvarozási módokat illetően, és elmondható, hogy a belvízi hajózásnak e tekintetben is 
óriási az előnyei vannak a másik két szállítási módhoz képest. Az említett 7.32 millió  tonna 
áru közúti és  vasúti fuvarozása  kb.  178 millió  euróval  terhelte  a  társadalmat.  Ugyanezen 
árumennyiség  belvízen  való  elszállítása  viszont  csak  mintegy  19  millió  euró  társadalmi 
költséggel  járt  volna,  vagyis  kb.  159  millió  eurót(!)  lehetett  volna  megtakarítani 
össztársadalmi  szinten  (ez  275  forintos  árfolyamon  számolva  43,7  milliárd  forint). 
Nyilvánvaló,  hogy az ily  módon jelentkező  kiadáscsökkenés  ugyanolyan  fontossággal  bír, 
mint a hajózás – egyéb helyeken bemutatott – gazdaságélénkítő hatása!”
Valószínű azonban, hogy ennél sokkal több érv szól a 25 dm merülésű hajók és az 
ezek közlekedését biztosító víziutak mellett! 
Valószínű azonban, hogy a NHS nem mert szembefordulni a tegnapi és sajnos a mai 
politika  állásfoglalásaival,  melyek  egyértelműen  szembemennek  a  vizes  szakma 
tudásával, tapasztalataival és sajnos az ország érdekeivel is.

5. Mit lehetne ezek után tenni?
Most is hangsúlyozom, hogy célom a közúti teherforgalom vízre terelése.
http://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-1-a-mobilitas-es-az-intermodalitas-
fejlesztese
„A Duna belvízi hajózási kapacitása egyértelműen nincs kihasználva. A dunai árufuvarozás (a 
felhasznált paraméterektől függően) legfeljebb 10–20 %-át éri el a rajnainak. Ezt a lehetőséget 
jobban ki lehetne aknázni, …”
http://realzoldek.weboldala.net/albums/userpics/10001/VII_folyos%C3%B3_Duna-haj
%C3%B3z%C3%A1s-v%C3%ADzisz%C3%A1ll%C3%ADt
%C3%A1s2%5B1%5DKHEM.pdf
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„Bár a dunai teherhajózás feltételei fokozatosan javulnak, Európa második legnagyobb vízi 
útjának kapacitását továbbra is csak mintegy 7 százalékban használják ki a szállítók (ugyanez 
az arány a Rajnán 72 százalék).”
Ahhoz,  hogy az  alapcélomat  elérjem,  kénytelen  vagyok  kilépni  a  szélesebb  tája, 
amely ma sajnos leginkább egy ingoványra, egy lápra hasonlít.
Tehát:
5.1.
Logisztikai  feladatként  minél  előbb  hasznos  lenne  tisztázni  azt,  hogy  mekkora 
árutömeg terelhető a közútról a vízre. Ez még nem hajózási kérdés! Az első lépés 
elég nyilvánvaló: a kamionokból mennyi terelhető át a vízi szállításra?
5.2.
Logisztikai feladatként kellene tisztázni, át kellene gondolni, fel kellene mérni, hogy 
mit lehet konténerekbe rakni, hogyan lehet a hazai konténerizációt elindítani? Persze 
ehhez a tönkretett  magyar  iparnak és mezőgazdaságnak be kellene  indulni,  mert 
addig nincs mit szállítani. Ez még mindig nem hajózási feladat! Ezeket az adatokat 
még a NKS kiadása előtt tisztázni kellene, mert ezek annak is alapadatai!
5.3.
Tisztázni,  hogy mi van az  új  Széchenyi  tervben,  mert  ez  már  politikai  szándékot 
tükrözhet.
Dunai vízlépcsők a Széchenyi Tervben
http://nol.hu/lap/mo/20110205-dunai_vizlepcsok_a_szechenyi_tervben#
Az  ÚSZT  úgy  fogalmaz:  „Amikor  sikerül  elérni  a  társadalom  jelentős  többségének 
támogatását,  a  Duna  többlépcsős  duzzasztását  célszerű  megkezdeni.  A  megépítendő 
vízierőművek  –  az  egyéb  pozitív  hatásukon  túl  –  olcsó,  tiszta  megújuló  energiát 
biztosítanának a gazdaság számára.”
5.4.
Hogyan legyen az ún. zöldekkel?
Kénytelen vagyok erről is írni, mert az alapvetően modal split tárgyú ügynek sajnos 
ilyen fekélyesedő vonatkozása is van.
Magyarországon mintha a zöldeknek két csoportja létezne. Az egyik, akik adnak a jó 
szándékú és tudású mérnökök tapasztalatára, javaslataira és elkövetnek mindent a 
beavatkozásokkal járó esetleges károk csökkentésére, mint ahogyan a mérnökök is.
Például:
http://www.youtube.com/watch?v=ywatmmbFuLI
http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=619008
(Közbeszéd)
Van azonban  egy hangos csapat,  akik  az  ún.  rendszerváltáskor  is  hangosak,  sőt 
harciasak voltak. Nem fukarkodtak a leminősítő, a megbélyegző jelzőkkel, bizonyos 
mérnöki  szakmák  elsöprésével,  alaptalan  vádolásával.  Mondanivalójuk  lényege  a 
teljes tagadás.
Jó lenne tudni, hogy kik állnak mögöttük!
Meg kellene tudni,  hogy ki  fizeti őket,  mert akkor az is kiderülne, hogy 
kiknek miféle érdekeit képviselik.
Kíváncsi lenne ezekre az adatokra minden bizonnyal a társadalom is.
5.5.
Meg lehetne keresni az osztrák és a német társakat, akiknek már sikerült kivédeni a 
„zöldek”  gáncsoskodásait.  Kérjük  tapasztalataikat,  kérjük  támogatásukat,  ismerjük 
meg munkamódszerüket.
Meg kellene keresni az ebben aktív osztrák és német politikusokat, kérni a 
segítségüket!
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Érdekes  az  az  ellentmondás,  hogy  ugyanaz  a vízlépcső  Magyarországon  maga a 
sátán, míg Ausztriában semmi gond. Valami itt agyon nem stimmel!
5.6.
Az  eltelt  két  évtized  hibái  miatti  károk  ma  már  számszerűsíthetők.  E  károkat  is 
nyilvánvalóvá kellene tenni a társadalom előtt, és megkérni a károkozókat az okozott 
károk megtérítésére.
A mérnöki gondolkodástól teljesen idegen az érvelés helyett tabuvá tenni egy témát, 
mint tették! Milyenek a nagyságrendek?
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Úgy tűnik, hogy lenne mit kiszámlázni!
5.7.
A  média  bőségesen  önti  a  laikusokra  a  „zöldek”  rém  tudományosra  beállított 
állításait,  melyeket  hatalmas  tudósokként  bemutatott  potentátok  vezetnek  elő. 
Legalább ugyanennyi műsoridőt kell biztosítani a témában mértékadó mérnököknek, 
a másik oldalnak is! Hallgatassék meg a másik fél is!
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Kéretik az alábbi – a környezeti szempontokat is figyelembe vevő – mérnökök alábbi 
írásait elolvasni, nyilatkozatait megnézni. Biztos könnyebb lesz utána dönteni.
dr. Mosonyi Emil
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mosonyi_Emil
http://www.hsz.bme.hu/hsz/oktatas/feltoltesek/BMEEOHSASC3/mosonyi_emil.doc
http://www.matud.iif.hu/09aug/15.htm
http://www.atikovizig.hu/vizugyimuzeum/elod_mosonyiemil.aspx
http://www.keresztenytv.hu/index.php?id=52&p=video
http://nanastv.hu/nanastv/mosonyi-emil-video_a5c755f35.html
http://www.youtube.com/watch?v=e0DLwzeLhuA
http://www.eszk.org/content/arch/2009/2009_2/eloadas/20090910_szivtar_ea.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/97-0910/ch04.html
http://www.realzoldek.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=760
http://realzoldek.hu/dok/Mosonyi/2004-Beszelgetes-Mosonyi-Emil-mernok-
akademikussal.doc
http://nol.hu/archivum/archiv-398278
http://nol.hu/archivum/archiv-398278
http://www.vit.bme.hu/vit/oktatas/feltoltesek/BMEEOVVAV30/bnv_tortenet_rovid.pdf
http://realzoldek.hu/modules.php?name=Universal&file=print&sid=661
http://realzoldek.hu/velemenyek/2012/09/07/a-hazai-vizgazdalkodas-tavlati-
feladatainak-meghatarozasa-ahogy-mosonyi-professzor-javasolta-es-ahogy-egy-
duna-kor-os-kornyezetvedo-latja-ki-az-igazi-kornyezetvedo/
http://auditnow.net/?base=news&i=293
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%91s%E2%80%93nagymarosi_v%C3%ADzl
%C3%A9pcs%C5%91
http://realzoldek.hu/dok/PeteriLaszlo/2006-04-25-Kivonat-Bos-Nagymarosi-Vizlepcso-
Kerenyi.doc
http://www.mlszksz.hu/wp-content/uploads//Juhos-L%C3%A1szl%C3%B3-Duna-
civil-szemsz%C3%B6gb%C5%91l-Igazs%C3%A1got-Nagymarosnak1.pdf
dr. Kováts Gábor
http://www.mernokkapu.hu/index.php?
n=5&tartalom_id=301&area=10&kulcsszo=kov%E1ts
dr. Somlyódi László
http://www.balkancenter.hu/pdf/elemzes/somlyody.pdf
Götz Sándor
http://www.duna-media.hu/2012-05-29/duna-strategia-6-resz-mentoov-a-
hajozasnak-video_505471df8.html
Ujhelyi Géza
http://realzoldek.hu/velemenyek/2011/02/08/ujhelyi-geza-levele-a-nepszabadsag-
reszere/
http://zoldtech.hu/cikkek/20080319-bos-gabcikovo-15-eves/dokumentumok/bos-15-
ev.doc
Kerényi A. Ödön
http://zoldtech.hu/cikkek/20080319-bos-gabcikovo-15-eves/dokumentumok/bos-15-
ev.doc
http://www.youtube.com/watch?v=MYlH-w10OH8
http://www.youtube.com/watch?v=BTXsPctmVik&feature=related
http://hu.scribd.com/doc/51563609/Kerenyi-A-Odon-levele-Fellegi-Tamas-
miniszterhez
Somlóvári László
http://www.youtube.com/watch?v=Re_HlKxMnmM&feature=relmfu
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Van itt muníció, pedig a fentebbi felsorolás korán sem teljes! Nem is értem, nélkülük 
miként lehet stratégiát írni?
5.8.
Fontos lenne, hogy ne tegyük magunkat teljesen nevetségessé!
http://www.gazdasagiradio.hu/cikk/79015/
Újabb vita Brüsszellel: dunai hajózás vagy kerékpárút (?)
MTI, Gazdasági Rádió, 2012. június 18. 08:04
„A  jövő  héten  Johannes  Hahn,  az  EU  regionális  politikáért  felelős  biztosa  a  Duna 
hajózhatóságának  fejlesztésével  kapcsolatos  magyar  aggályokról  tárgyal  Völner  Pál 
infrastruktúráért  felelős  államtitkárral  -  írta  a  Világgazdaság.  A  lapban  kifejtik:  a  tavalyi 
magyar  EU-elnökség  egyik  prioritásának  tartott  Duna-stratégiának  központi  eleme  a 
hajózhatóság javítása, hogy 2020-ra 20 százalékkal növekedjen a dunai árufuvarozás mértéke. 
Magyarország  ezt  környezetbarát  módon kívánja  elérni,  úgy,  hogy a  "hajókat  igazítsák  a 
Dunához, ne a Dunát a hajókhoz". Ennek jele  a lap szerint, hogy a kormány kezdeményezte 
az  EU-nál  a  Duna-projekthez  rendelkezésre  álló  20,7  milliárd  forintos  uniós  forrás 
felhasználási  céljának  módosítását  kerékpárút-építésre.  A  lap  brüsszeli  értesülése  szerint 
azonban az EU ragaszkodni fog a pénz eredeti felhasználási céljához. Az EU-biztos másfél 
hete  vetette  fel  a  találkozó  lehetőségét,  miután  a  Duna-menti  országok  közlekedési 
minisztereinek  -  Brüsszel  által  kezdeményezett  -  első  tanácskozásán  egyedüliként 
Magyarország nem írta alá azt a nyilatkozatot, amely egy sor kötelezettségvállalást tesz 
a hajózási útvonal használhatóságának biztosítására. A fejlesztési tárcánál a lapnak annyit 
mondtak: a minisztérium nyitott az egyeztetésre Brüsszellel.”
http://kitekinto.hu/europa/2012/06/08/budapest_nem_irta_ala_a_dunai_hajozasi_nyi
latkozatot/
„Budapest nem írta alá a dunai hajózási nyilatkozatot
Magyarország  nem csatlakozott  csütörtökön ahhoz a nyilatkozathoz,  amelynek aláíró 

országai  egy  sor  kötelezettségvállalást  tesznek  a  dunai  hajózási  útvonal 
használhatóságának biztosítására.

A Duna-menti országok közül egyedül Magyarország nem csatlakozott csütörtökön ahhoz a 
Bizottság által kezdeményezett nyilatkozathoz, amelynek aláírói egy sor kötelezettségvállalást 
tesznek annak érdekében, hogy a jövőben ne szüneteljen a folyami hajózás a Dunán, miként 
az tavaly ősszel történt.
Ahogy arra az Európai Bizottság csütörtöki közleménye emlékeztet, tavaly szeptemberben és 
októberben  a nagyon  alacsony vízállás  miatt  több mint  38 napra teljesen  leállt  a  folyami 
hajózás.  Brüsszel  szerint  a  hajózási  társaságok  által  elszenvedett  6  millió  eurós  anyagi 
veszteségeken kívül a forgalom szünetelése aláásta a bizalmat  a dunai hajózásban, mint egy 
megbízható  és  költséghatékony  szállítási  módban,  azt  kockáztatva,  hogy  az  árufuvarozás 
kevésbé környezetbarát közlekedési módok felé mozdul majd el.
Ausztria, Bulgária, Horvátország, Németország, Moldova, Románia és Szlovákia közlekedési 
miniszterei  csütörtökön Luxembourgban  aláírták  az  erről  szóló  nyilatkozatot,  amit  külön 
levélben  Szerbia  és  Bosznia-Hercegovina  is  támogatásáról  biztosított.  Magyarország 
ugyanakkor egyedüliként nem írta alá a nyilatkozatot.
Ennek okáról nem nyilatkozott a magyar  fél,  Johannes  Hahn,  az EU regionális  politikáért 
felelős  biztosa ugyanakkor  közleményében  reményének  adott hangot,  hogy a hónap során 
találkozhat az infrastruktúráért felelős magyar miniszterrel, hogy megvitassák Magyarország 
„fennálló aggályait”.
A dolog érdekessége, hogy a folyami hajózás megkönnyítése egyike a magyar elnökség idején 
elfogadott Duna-stratégia meghirdetett prioritásainak. Budapestről ugyanakkor ismert,  hogy 
nem  lelkesedik  azért,  hogy  a  Dunán  való  hajózást  a  folyammeder  kotrás  útján  történő 
mélyítésével  oldják  meg.  „Nem  a  folyót  kell  a  hajókhoz  igazítani,  hanem  a  hajókat  a 
folyóhoz” – hangzik a környezetvédelmi központú magyar érvelés.
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„A  dunai  hajózás  megszakadása  elkerülhető  jobb  karbantartás,  kommunikáció  és 
megfigyelőrendszer  révén.  A mai nyilatkozat  kiváló  előrelépés  e tekintetben.  Várakozással 
tekintünk  az  elé,  hogy belátható időn  belül  Magyarország  is  aláírja”  –  jelentette  ki  Siim 
Kallas, az EU közlekedésért felelős biztosa.”
5.9.
Nem lehetünk egy ezeréves európai álom kerékkötői!
Az alábbi térképen látható Duna – Majna - Rajna vízi útvonal lényegében egy vízi 
autópálya, hasonló értelemben, mint az EU által használt tengeri autópálya!
Ha előttünk és mögöttünk autópálya épül nagy költséggel, akkor ennek a vonalnak a 
közepe, a közbülső magyar szakasza, ne maradjon kis teherbírású mellékút! 

5.10
Elő  kell  segíteni  a  komplex  mérnöki  gondolkodás,  általában a komplex  szemlélet 
térnyerését,  annak  a  társadalommal  való  megismertetését.  Komplex  szemléletű 
legyen a költségelés is, tehát kalkulálni kell szinte mindent. Például, ki kell számolni a 
vízi szállítás „zöldek általi”  gáncsolása miatt a közútra kényszerített teherszállítások 
többletköltségét, azok környezeti kárát, az öntözéses mezőgazdaság megvalósítási, a 
Homokhátság sivatagosodásának megelőzési, az atomerőmű vízellátási költségeit.

Végül halkan szeretném megjegyezni: vannak egyéb vizek is!
Szegediként szeretném jelezni, hogy Szeged is szeretne a víz felé fordulni. Szerintem 
a Tisza és a Maros is folyó, melyekről szinte említés sem történik. A NHS-ból, kivéve 
a Duna-Tisza – csatornát, sajnos mintha kimaradt volna a vidék. Vagy a vidék az 
öntöző mezőgazdaság? Készül az Aszály és Öntözési Stratégia is. Nem kellene erre 
utalni a NHS-ban? 

Szeged, 2012. október 9.

21

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

