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KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN 

11. hét 

A közlekedés környezeti összefüggéseinek 

bemutatása a Duna hajózóút fejlesztési 

tervein keresztül 

Ungvári Gábor 

Amivel számolni szokás a hajózás kapcsán és 

amivel nem 

• Amit régóta tudunk: Hatékonyság az energia felhasználásban 

• Alacsonyabb zsúfoltsági problémák 

• Kevesebb baleset  

• De, amivel az összevetések nem számolnak: a víziút kialakításának és 

fenntartásának költségei + a folyó átalakításának közvetett költségei a part 

mentén élőkre (az átnézett EU finanszírozta tanulmányok a jegyzetben) 

• A kérdés valójában az, hogy hol az egyensúly a szállítási hatékonyság növeléséből 

(koncentráltan) jelentkező előnyök és a többi folyó (és az érintett hatásterület) 

használó számára rövid és hosszú távon jelentkező hátrányok között.  

• A szükséges ismeretek nem kerültek be a döntési folyamatba 

–A folyó és árterének ökológiai szolgáltatásaira és azok használóira gyakorolt hatások 

számszerűsítése 

–A közlekedési ágazat szerepeinek sok-szempontú átgondolása – piaci buborékokon 

innen és túl 
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Európa szerepe a világgazdaságban és a 

kontinensen belüli szállítási infrastruktúra 

szerepe az európai jólétre 
• A szállítás fő trendjei az európai ipari központok felívelésének (XVIII-XIX. század) 

időszakában: nyersanyag áramlás a gazdasági központokba és késztermék áramlás 

a központokból.  

• A szállítási pályák kiépítése a kontinensen belül az atlanti dominanciájú 

kereskedelembe való bekapcsolódást segítették elő. Ami megteremtette a piacra 

termelés lehetőségét  

• A szállítás hatékonyságának növelése akkor is a közösségi „pénztárcánk” rovására 

történt – nyertesekkel és vesztesekkel (ez a folyó közép szakaszának eleddig fel 

nem dolgozott története!)  

• DE a szállítás hatékonyságának növekedése egyszerre volt kedvező Európa 

társadalmai számára a piac elérés szempontjából és a feldolgozás (gyártás, 

termelés) miatt, ami kompenzált a természeti tőke csökkenésből fakadó, mert:  

• A FELDOLGOZÁS MULTIPLIKÁTOR HATÁSAI, A TOVAGYŰRŰZŐ HASZNOK ITT 

EURÓPÁBAN JELENTKEZTEK.  

DE Európa helyzete megváltozott! 
• Az export orientált gazdasági növekedés tere szép lassan beszűkült, a piac kitágult 

és a komparatív előnyök területi megoszlása mára átalakult. A nyersanyag és 

munkaerő-igényes termelés kitelepül a kontinensről és ez a folyamat nem fog 

megállni.  

• Az áruáramlás megváltozott. Az EU aszimmetrikus kereskedelmi viszonyokkal néz 

szembe. Az import összetétele miatt is nagyobb volumenű (fizikai méretekben), mint 

a kontinens exportja. 

• A munkaerő MI MAGUNK! versenybe került a világ feltörekvő részével. És a 

pozíciónk fenyegetett: (1) A tudás előnyünk szép lassan de kiegyenlítődik, a politikai 

rendszerbeli különbségek megakadályozzák (2) az európaihoz hasonló jóléti 

rendszerek kiépülését (tartósan alacsonyabb munkaerő költségű versenytársakkal 

kell szembenéznünk) és (3) hasonló környezeti előírások kikényszerítését. 

Következmény: A legkevésbé alkalmazkodó képes társadalmi csoportokat tesszük 

ki az egyre élesebb versenynek, egyre nagyobb egyéni és közösségi költségű 

alkalmazkodást generálva 
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• A jelen helyzetben a szállítás hatékonyságának növelése a nagyobb mértékben 

terhelődik a közösségi pénztárcánk rovására mivel a feldolgozás kitelepülése miatt 

hasznainak csak a töredéke csapódik le a kontinensen, a kárai viszont (pont a 

korábbi tájátalakítások miatt megörökölt állapotban) növekvőek. Szembekerült 

egymással egyéni vásárlói érdekünk (minél olcsóbban vegyünk) és köz érdekünk 

ami az ökológiai-rendszerműködés haszonvételeiből származik. 

Megoldások? 

• Mi szabhat határt a piaci logika alapján elkerülhetetlen tényező ár 

kiegyenlítődésnek?  

– Előremenekülés: a tudás tőke növelése és az adaptációs, innovációs és 

vállalkozói képességünk javítása 

– A közvetett költségeink csökkentése: a helyben előállítható és helyben 

fogyasztható jóléti szolgáltatások által biztosítható kedvezőbb termelési és 

életfeltételek. (Ökológiai szolgáltatások) 

– A távolságokból adódó költségek  

• A dunai hajózás jelenlegi fejlesztési koncepciójával probléma – a fejlesztendő 

képességeink rovására akar bővülni egy túlhaladott világkereskedelmi stratégia 

alapján. 

• A fejlesztés haszon áldozata nagy, mivel másba kellene ugyan ezeket a forrásokat 

fektetni. 

• A közlekedésen belül:  

– A belső kommunikációt, szomszéd régiós piacok elérését javító, de a külső 

feltártságot nem növelő közlekedési megoldásokra van szükség sub régiós és 

észak-dél kapcsolatok. 

– Egy talán bekövetkező növekedés megteremtése helyett a régióban már felfutott 

globális áruáramlási pályák mentén csillapítani. Adria – Észak 
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Jogosak-e a hajózóút fejlesztéshez kapcsolódó 

várakozásaink? 

• A Duna nem a Rajna 

• Ténylegesen a hajózó út paraméterek-e a szűk keresztmetszetek?  

• Miért van mélyen alulhasználva a jelenlegi kapacitás? Hol marad a kínálat 

alkalmazkodása a kereslet megváltozásához? 

• Amire alapozzuk a véleményünk:Hajóforgalom szempontú Duna hajózóút-fejlesztés 

költség-haszon elemzés 

• További gazdasági háttér: Socio-economic considerations on Plans for Inland 

Waterway Transport for the Danube River – 7.3 fejezet: Arguments about obstacles 

to IWT development 
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A mennyiségek 

• A Magyarországot érintő szállítási útvonalak a teljes dunai nemzetközi forgalom 

25%-át teszik ki. 

• A Magyarországon ki és berakott árúk (zöld), 12,7%, 

• A Szlovákiában ki és berakott árúk Magyarországon keresztül (sárga), 1,4% 

• A tranzit forgalom a magyarországi szakaszon (kék), 10,7% 

• A magyar szakaszt igénybevevő forgalom nagysága szállítási költség oldalról egy 

évi kb. 110-120 millió €-s piac 
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Eredmények a szállítási költségekben 

• A nagyobb mértékű beavatkozások esetén növekszik a nemzetközi forgalom 

részaránya a megtakarításokból 

• A minimumot meghaladó, többlet magyar vállalásoknak csak nemzetközi 

ellentételezés esetén van értelmük pl. a hordalék utánpótlás rendezése 

• Magyarországnak kiemelten fontos a német szakasz feltételeinek javítása 

 

Eredmények, 25 éves életciklus annuitására 

vetítve 
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Eredmények 

• Mo.-nak a magyar forgalom számára a legenyhébb beavatkozás érné meg 

• A teljes forgalom szempontjából mindegyik beavatkozás megtérülő az ágazat 

szintjén, de látszik, hogy egy szint után feleslegesség válik az intenzitás növelése. 

• Az ökológiai szempontok / közvetett hatások a csúcsgázlós és a hajó-forgalmi 

megközelítésű forgatókönyv közötti optimális beavatkozást tudják meghatározni. 

 

Gázló statisztika – Magyar szakasz 

• A magyar szakasz állapota – gázló előfordulás valószínűsége 



 

 

 

9 

 

• Legrosszabb-e a magyar szakasz állapota? Miből fakad az ellentmondás?  

• Összességében a magyar szakasz tűnik jobbnak, de a kedvezőtlenebb 

időszakokban az extrém alacsony vízállások valószínűsége alacsonyabb a német 

szakaszon 

 

Következtetések 

• Magyarországnak a magyar forgalom szempontjából a legenyhébb beavatkozás 

érné meg - összehangolva a német szakasz hasonló mértékű beavatkozásával. Már 

ez is teljesíti az AGN egyezmény elvárásait. 

• Az ökológiai szempontok / közvetett hatások figyelembevétele esetén a csúcsgázlós 

és a hajóforgalmi forgatókönyv közötti lehet az  optimális beavatkozás. 

• A teljes forgalom szempontjából mindegyik beavatkozás megtérülő az ágazat 

szintjén, de látszik, hogy az intenzívebb beavatkozások a tranzit forgalom számára 

jelentenek nagyobb megtakarítást, de egy szint után feleslegesség válik a meder 

beavatkozás intenzitásának növelése. 
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• A teljes forgalom (nemzetközi is) szempontjából optimális beavatkozást 

Magyarországnak akkor lehet érdemes felvállalnia, ha megegyezésre tud jutni pl.  

–a hordalék utánpótlásról,  

–A fenntartási munkák finanszírozásáról, amelyben benne foglaltatik a mellékágrendszer 

életbentartása is 

–A hajózás lehetőségét javító előrejelzési, forgalomszervezési, járműtechnológiai 

fejlesztések finanszírozásáról 

–A kikötők át- és berakási képességének fejlesztéséről 

–Integrált vasúti-folyami szállítási rendszerek kialakítása  

 
 


