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KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI 
SZEMLE

XLV. évfolyam 2. szám 1995. feb ruár

Tájékoztató a Közlekedéstudományi Egyesület 
XV. Tisztújító Küldöttközgyűléséről

DR. IVÁNY ÁRPÁD

A Közlekedéstudományi Egyesület legfelsőbb 
döntéshozó szerve a Küldöttközgyűlés 1990. május 
23-án tatotta a XIV. tisztújító tanácskozását. E köz
gyűlés óta eltelt több mint négy és fél esztendő idő
szakának félidejében az Egyesület tisztségviselői
1992. december 9-én Közgyűlés keretében számol
tak be a tagság küldöttei előtt a végzett munkáról.

A Közlekedéstudományi Egy esület A lapszabálya, 
illetőleg a Szervezeti és Működési Szabályzata sze
rint az újabb, a XV. tisztújító közgyűlést 1995. janu
ár 4-én tartották meg a MTESZ budapesti Kossuth 
téri székházában. A tanácskozáson áttekintették az 
Egyesület 1990-1994. között végzett munkáját, le
köszöntek a tisztségviselők és megtörtént az új ve
zetőség megválasztása.

A Közlekedéstudományi Egyesület XV. Tisztújító 
Küldöttközgyűléséről a következő tájékoztatást adom.

A küldötteket és a meghívottakat dr. Kerkápoly 
Endre a Közlekedéstudományi Egyesület elnöke üd
vözölte. Elmondta, hogy az Egyesület 1949. január 
29-én alakult Közlekedési- és Mélyépítéstudományi 
Egyesület néven. Már az első alapszabály kimondta, 
hogy a mérnöki teendők mellett foglalkozni kell a 
forgalmi, a szállítási és a közlekedéspolitikai tudo
mányos kérdésekkel, a közlekedés jogi témáival.

Az Egyesület első területi szervezete 1990-ben 
Miskolcon alakult meg, majd hamarosan követték 
ezt a többi területi szervezetek is.

Az Egyesület mai nevét 1959-ben vette fel. Meg
alakulása óta az Egyesület a közlekedésnek a tudo
mányos szervezete, amely megrázkódtatás nélkül 45 
év óta végzi feladatát, segíti a közlekedési kultúra, a 
műszaki haladás fejlődését jó kapcsolatban a min
denkori közlekedési minisztériummal, az egyetemek
kel, a főiskolákkal, a különböző tudományos

szervezetekkel, a közlekedési vállalatokkal, és nem 
utolsó sorban a fuvaroztatókkal.

A KTE elnöke ezután méltatta az Egyesület tagjai
nak és vezetőségének az elmúlt négy és fél évben vég
zett munkáját. Megállapította, hogy a közgyűlésen 247 
küldött jelent meg, így tehát az határozatképes.

A Közgyűlést üdvözölte Lotz Károly közlekedé
si, hírközlési és vízügyi miniszter is. Méltatta az 
Egyesületben végzett tudományos munkát, majd tá
jékoztatást adott az aktuális közlekedéspolitikai kér
désekről. Leszögezte, hogy olyan közlekedéspoliti
kára van szükség, amely az évezred végéig, majd azt 
követően a további években is elősegíti a közleke
dés előtt álló feladatok hatékony és gazdaságos meg
oldását. Alapkérdés, hogy sikerüljön a vasutat kor
szerűsíteni, az úthálózatot fejleszteni, és megfelelő 
színvonalon fenntartani, a járműállomány rekonst
rukcióját végrehajtani, a vízi közlekedést megújíta
ni, a légi közlekedésnél korszakváltást elérni, meg
oldani a városi közlekedési problémákat, mind 
szélesebb körre kiterjeszteni a kombinált fuvarozást.

Mindezeket a követelményeket és a megvalósu
lást célzó elgondolásokat a minisztérium a közleke
déspolitikai koncepcióban fogalmazta meg. A 
koncepciót már átadták tárca egyeztetésre és remél
hetőleg rövidesen a Kormány, majd a Parlament elé 
kerül. Szükségesnek tartaná, ha ennek tárgyalására a 
Parlamentben egy "közlekedési vita napon" kerülne 
sor, lehetőleg még ennek az évnek az első felében. 
Kérdés, hogy a Parlamentben annak sok-sok prog
ramja mellett lehet-e erre az adott időszakban meg
felelő időt találni.

A közlekedéspolitikai koncepció négy fő  straté
giai pontot jelöl ki. A megoldandó feladatok e négy 
célkitűzés köré csoportosíthatók.
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Az első célkitűzés az Európai Unióba való integ
rálódás elősegítése. A közlekedéspolitikának ki kell 
jelölnie azokat a területeket, ahol bizonyos követel
ményeknek eleget kell tenni ahhoz, hogy az Európai 
Unió fogadjon bennünket. Véleménye szerint jó úton 
haladunk. Külföldi megbeszélésein is tapasztalta ezt. 
Fontos az előrelépés az oktatás és a kutatásfejlesztés 
harmonizálásában is.

A második stratégiai irány az ország kiegyensú
lyozottabb térségi fejlődésének az elősegítése. Itt sok 
jogos igényt kell kielégíteni. Az ország egyes terüle
teinek fejlesztésében nagy szerepe van a közlekedés
nek. Példaképpen említette az autópályák további 
építésének szükségességét.

A harmadik stratégiai irány az emberi élet és kör
nyezet védelme. E kérdések sokáig másodrendűek 
voltak, így például a légszennyezés és más káros, 
ártalmas hatások kiküszöbölése. A téma fontosságát 
mutatja az is, hogy a különböző nemzetközi tanács
kozásokon elsőrendű szempontként kezelik az e te
rületen való előrelépést. E témakörbe tartozik a 
veszélyes áruk fuvarozása is. Ma már a szállított áru- 
mennyiség közel egynegyedét ezen áruféleségek te
szik ki. Ide tartozó téma a közlekedésbiztonság is, 
az emberi élet védelme. Szerencsére az utóbbi évek
ben némi kedvező eredmények mutatkoztak a halá
los és a súlyos balesetek számának csökkenésében.

A negyedik kérdéscsoport a nemzetgazdaság fe j
lődésének és a piacgazdasági viszonyok kiépülésé
nek elősegítése hatékony, piackomform közlekedés
szabályozással. Ma a piacgazdaság kiépítésének és 
a privatizációnak a korszakát éljük Ezért sok min
dent át kell értékelni a közlekedési ágak egymás közti 
versenyében és olyan szabályozásra van szükség, 
hogy az illegális tevékenységek megszűnjenek, de 
legalábbis lényegesen csökkenjenek mind a belföl
di, mind a nemzetközi forgalomban. A privatizáció 
és a külföldi tőkebevonás a közlekedésben is foko
zódik ezért e kérdéseket végiggondolva segíteni kell 
a korszerű megoldásokat.

A közlekedéspolitikai koncepció négy stratégiai 
irányának felvázolása után a közlekedési, hírközlési 
és vízügyi miniszter röviden kitért az egyes közleke
dési alágazatokfejlesztésének kérdéseire. A koncep
ció a jelenlegi helyzetet alapul véve és a jövőbeni 
anyagi lehetőségeket megfelelően mérlegelve igyek
szik kijelölni az alágazatok előtt álló feladatokat.

Az egyik legfontosabb feladat a vasút jövőjének 
megoldása. Múlt év októberi kormányhatározat fog
lalkozott e kérdés egyes részeivel. A határozatban 
megjelenteket végiggondolva kell dönteni a részle
tes teendőkről. Elsősorban ide tartozik a vasúti mel
lékvonalak kérdése. E feladat megoldása sok 
jóindulatú félreértése ad okot. A Miniszter kijelen
tette, hogy meggondolatlanul nem fognak vonalat 
megszüntetni. Már e témakör első áttekintése is arra 
mutat, hogy jó eredmények várhatók. így például a 
helyi önkormányzatokkal, illetve az érdekelt gazdál

kodó szervezetekkel egyeztetve előtérbe kerülhet az 
egyszerűsített üzemmód, vagy e vonalak helyi vas
úti szervezetté való átalakítása.

A vasút korszerű szervezetének kialakításához 
megfelelő állami támogatás szükséges. Válságkeze
lést és modernizációt együtt kell megoldani. A vas
úti pálya közismerten rossz állapotban van, nagyon 
sok a lassújel. Ezért végig kell gondolni az általános 
pályafelújítást. Az alágazatok közötti versenyképes
ség növelése érdekében korszerűsítéseket kell végezni 
és további villamosítást végrehajtani.

A közlekedéspolitikai koncepcióban lefektetett 
stratégiai elképzelések megvalósítása esetén három 
év alatt ki lehet alakítani egy olyan korszerűsödő 
vasutat, amely a hosszabb távú modernizációs prog
ram kezdete lehet. A MÁV Rt. új vezetőségének és a 
vasút dolgozóinak meg van a tehetsége és a ráter
mettsége e feladat megvalósításához.

A közúti közlekedésen belül alapvető az autópályák 
további építése, csatlakozva az európai, nemzetközi 
hálózatokhoz. Célkitűzés az is, hogy a magyar nem
zeti úthálózat sugaras szerkezete gyűrű irányú kap
csolatokkal, a városokat elkerülő szakaszokkal épüljön 
ki. Sikerült az útalapot a teljes eladósodástól megmen
teni, de legalábbis könnyíteni a helyzeten. Az utak 
építéséhez a külföldi befektetőket is váijuk.

A légi közlekedésben kialakult az új vezetőség, 
amely képes lesz az alágazat előtt álló feladatokat 
megoldani. A Miniszter közölte, hogy a légi közle
kedés helyzetét, az Európában játszó szerepét, a re
pülőpark korszerűsítését és a repülőterek fejlesztését
-  a megoldások feltételrendszerét biztatónak látva-  
az új vezetőkkel áttekinti.

A vízi közlekedés kifejezetten "környezetbarát" 
közlekedési ágazat. Végig kell gondolni, hogy sze
repének növelése érdekében mit kell tenni, ide értve 
elsősorban a dunai vízi út kihasználtságának foko
zását. A vízi közlekedés előtt nagy lehetőségek van
nak különösen azzal, hogy Ausztria belépett az 
Európai Unióba. Az EU országokba való közúti szál
lításaink nehézségein (a közúti nemzetközi szállítási 
engedélyek korlátozott száma, az autópályák, az au- 
tóutakon való különböző korlátozások stb.) sokat 
segíthet a kombinált közúti-vízi szállítás. Magyaror
szág közlekedési tranzit szerepének erősödésével 
közlekedési piaci lehetőségeink is növekednek.

A városi közlekedésben elsőrendű célkitűzés a tö
megközlekedés aránycsökkenésének mérséklése, 
majd megállítása. E területen is sok-sok feladat áll 
előttünk. A közlekedéspolitikai koncepció felvázol
ja a megoldási lehetőségeket.

Összefoglalva a közlekedési, hírközlési és vízügyi 
miniszter megállapította, hogy a közlekedéspolitikai 
koncepcióban megfogalmazott feladatok és a meg
valósításához szükséges személyi, valamint az anyagi 
lehetőségek megteremtése lehet a biztosítéka a kor
szerű közlekedés hatékony és gazdaságos működé
sének. Most csak néhány mondattal érintette egy-egy
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közlekedési alágazat jelenlegi helyzetét és jövőbeni 
fejlesztési elképzeléseit, de éppen ezért tervezi, hogy 
ez év első felében a KTE Elnökségének kibővített 
ülésén részletesen is áttekintik és megvitatják a köz
lekedéspolitikai koncepciót.

A Közlekedéstudományi Egyesület 1990-1994. 
évi munkájáról szóló főtitkári jelentését dr. Zahumen- 
szlcy József főtitkár nyújtotta be és egészítette ki. A 
jelentésből és a szóbeli kiegészítésből megtudhattuk, 
hogy a Közlekedéstudományi Egyesület önkéntes 
társuláson alapuló önálló jogi személy, amely saját 
bevételeiből gazdálkodik. Tevékenységéhez az állam 
anyagi támogatást nem nyújt. A társadalmi-tudomá
nyos tevékenységet a kialakuló piacgazdaság viszo
nyai között kell végeznie.

Az 1990-1994. évek közötti időszak sorsformáló 
volt az Egyesület életében. Ebben az időszakban 
korszerűsítették a szervezeti élet demokratikus ele
meit, erősítették az alulról való építkezést, a területi 
szervezetek, tagozatok, szakosztályok működésének 
önállóságát. A piacgazdasággal komform egyesületi 
munka fejlesztése keretében növelték a tagság erköl
csi és anyagi megbecsülését, a területi szervezetek 
és tagozatok önálló gazdálkodását.

A piacgazdaság körülményeihez való igazodás 
mellett nagy figyelmet fordítottak a tagság fiatalítá
sára és az anyagi erőkhöz mérten segítették szenior
jaik egyesületi aktivitását.

A KTE tevékenységét átlagosan közel 6000 tag, 
ezen belül mintegy 250 tisztségviselő szervezte és 
végezte. Az egyesületi élet az évtizedek során kiala
kult és az 1991. évben kiadott "Szervezési és Műkö
dési Szabályzat"-bán rögzített formákban
-  tagozatokban, szakosztályokban;
-  állandó bizottságokban, folyóirati szerkesztőbi

zottságokban;
-  területi és önálló városi szervezetekben, szakcso

portokban, üzemi csoportokban;
-  munkabizottságokban folyt.

A társadalmi-tudományos munkát a tagok
-  a Vasúti, Hajózási és Légügyi (VHL);
-  a Gépjárműközlekedési;
-  a Városi Közlekedési;
-  a Közlekedésépítési, valamint
-  az Általános Közlekedési tagozatokban 18 megyei,

2 városi és a MÁV Rt. Budapesti Üzletigazgató
ság területi szervezeteiben valósították meg.
A társadalmi-tudományos munkát a 70 fős (1992 

előtt 60 fos) Országos Elnökség, a 11 fős Intéző Bizott
ság és az Országos Titkári Tanácskozás irányította.

Az Országos Elnökség negyedévenként, az Intéző 
Bizottság havonta (július, augusztus kivételével), az 
Országos Titkári Tanácskozás pedig szintén negyed
évenkéntülésezett. Az Egyesület folyamatos ügyinté
ző szerve az "Alapszabály "-nak megfelelően az Intéző 
Bizottság, amely előkészítette az Országos Elnökség 
tanácskozásait és annak ülései közötti időben intézte 
a KTE életét befolyásoló operatív feladatokat.

Az Országos Elnökség által jóváhagyott rendez
vénynaptárban évente 18-20 nagy rendezvény (bel
földi és nemzetközi) szerepelt, ami a beszámolási 
időszak alatt csaknem 80 konferenciát jelentett, át
lagosan 130 személy részvételével. A konferenciá
kat általában a területi szervezetek és a tagozatok 
szervezték. Egy-egy, rendszerint kétnapos tudomá
nyos konferencián 15-22 előadás, illetve korreferá
tum hangzott el.

Egynapos, néhány előadást magába foglaló anké
tet elsősorban a szakcsoportok és az üzemi csopor
tok, valamint a szakosztályok szervezték. Egy-egy 
ilyen rendezvényen az átlagos megjelenés 40-50 fő 
volt. A beszámolási időszakban a KTE szervezetei 
148 kiállítást és bemutatót tartottak, amelyeken a 
látogatók megismerkedhettek korszerű anyagokkal, 
technológiákkal, eszközökkel, gépekkel, számítás- 
és irányítástechnikai berendezésekkel, biztonságtech
nikai felszerelésekkel.

Az eltelt négy és fél esztendőben az Egyesület 
különböző szervezetei 372 tanulmányi -  köztük jó 
néhány külföldi -  kirándulást szerveztek.

Kedvelt formái voltak az egyesületi tudományos 
munkának a különböző előadások, vitadélutánok, 
klubnapok és kerekasztal megbeszélések. Ezek szá
ma megközelítette az 1500-at. Figyelembevéve az át
lagos 20-25 fos résztvevőt, közel 30000 közlekedési, 
illetve fuvarozási szakember jelent meg ezeken.

A társadalmi-tudományos tevékenység jelentős 
területe volt a megbízásos szakértői munkák végzé
se. Ilyen jellegű munkák különösen jó alkalmat nyúj
tanak a tudomány gyakorlati alkalmazására. Meg
említi a főtitkári beszámoló, hogy fontosak voltak a 
különböző felkérésre készített vélemények, ajánlá
sok vonatkozzanak azok az egyetemi és főiskolai 
alkotásokra, az ágazati, vagy az alágazati koncep
ció-tervezetekre, vállalatok, egyéb gazdálkodási szer
vezetek strukturális és technikai fejlesztésére, a kör
nyezetvédelemre, vagy a közlekedés biztonságára.

Foglalkozott a főtitkári beszámoló a szakirodal
mi tevékenység ismertetésével is. Az Egyesület 3 
szakfolyóirata
-  a Közlekedéstudományi Szemle,
-  a Közlekedésépítési és Mélyépítéstudományi

Szemle és
-  a Városi Közlekedés
rendszeres megjelenésekkel szolgálta a közlekedés 
ügyét, a közlekedés szakembereinek és a közlekedés 
iránt érdeklődőknek tudományos ismerteket nyújtott, 
a közlekedés helyzetéről, feladatairól és jövőjéről 
tájékoztatásokat adott. A szakfolyóiratok az érintett 
szakterületek színvonalas, elismert sajtóorgánumai 
és a szakcikkek megfelelően tükrözik az egyesületi 
tudományos munkát.

Az egyesületi szervezetek és szerkesztőbizottsá
gok közötti kapcsolat rendszeres. Az értékelő beszá
molókat, valamint a konferenciák anyagát megjelen
tetik, közlik a szakfolyóiratokban. Ajelentés nagyon
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fontosnak tartja, hogy a folyóiratok a következő évek
ben is változatlan formában és tartalommal megje
lenjenek és a közlekedési valamint a fuvaroztatói 
szerveket érintő mind színesebb cikkekkel segítsék 
a közlekedéstudomány és gyakorlatának fejlődését.

A KTE különböző fórumain bárki részt vehet, 
szakmai véleményét elmondhatja, szakmai vitát kez
deményezhet és folytathat. Ez a nyitottság biztosítja 
az Egyesület tevékenységének tudományos igényes
ségét, fórumainak demokratizmusát.

A Közlekedéstudományi Egyesület fontos part
nerei a Műszaki és Természettudományi Egyesüle
tek Szövetségi Kamarája, a Mérnöki Kamara, továbbá 
a területi MTESZ szervezetek. Az Egyesület együtt
működik a társegyesületek közül főként a Gépipari, 
az Elektronikai és Híradástechnikai Egyesülettel, 
valamint a Hidrológiai Társasággal, de néhány té
mában az Építéstudományi Egyesülettel is. Kézen
fekvő és előnyös a kapcsolat a felső- és középfokú 
oktatási intézmények köréből különösen a Budapes
ti Műszaki Egyetemmel, a Budapesti Közgazdaság- 
tudományi Egyetemmel, a Széchenyi István Közle
kedési és Távközlési Műszaki Főiskolával, a Jáky 
József Szakközépiskolával.

Az Egyesület rendszeres kapcsolatot tart az ága
zati és más főhatóságokkal, így a Közlekedési, Hír
közlési és Vízügyi Minisztériummal, az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottsággal, a Magyar Tudo
mányos Akadémiával, az Ipari és Kereskedelmi Mi
nisztériummal, valamint a Belügyminisztériummal.

Hangsúlyozottan jelentőséget tulajdonít a KTE az 
önkormányzatokkal, a polgármesteri hivatalokkal 
való kapcsolatnak.

Az Egyesület valamennyi szervezete természetes 
és gyümölcsöző kapcsolatot tart fenn a közlekedési 
és közlekedésépítési vállalatokkal, intézményekkel, 
a szakmai kutató- és tervezőintézetekkel. E szerve
zetek foglalkoztatják az egyesületi tagság számotte
vő részét. A KTE-nek van olyan szervezete is, amely
-  a közlekedésbiztonság szempontjából is -  hasznos 
kapcsolatokat épített ki az adott területen működő 
biztosító társaságokkal.

Széleskörű az Egyesület nemzetközi kapcsolata is. 
Kétoldalú együttműködés alakult ki a szomszédos és 
távolabb lévő országok tudományos-társadalmi köz
ponti és regionális szervezeteivel, valamint egyes vál
lalataival. A jelentés külön kiemeli az ún. határmenti 
kapcsolatokat, amelyeket elsősorban a területi szer
vezetek ápolnak. A nemzetközi szakmai tudományos 
szervezetekkel a kapcsolatokat főként az Egyesület 
központi szervezetei építették ki és ápolják.

A társadalmi-tudományos tevékenység folyamatos 
megújulására változatlanul törekszik a Közlekedéstu
dományi Egyesület. Célja a közlekedéstudományok 
korszerű külföldi elméleti-gyakorlati eredményeit fel
tárni és a sokrétű hazai hasznosítást szem előtt tartó 
módon közkinccsé tenni, elősegítve -  az Európai Gaz
dasági Közösséggel megkötött társulási szerződések

re is figyelemmel -  a közlekedési gyakorlatnak az 
európai színvonalhoz való felzárkózását. Ezt szolgál
ja kiemelkedő tudású külföldi előadók meghívása is 
az Egyesület rendezvényeire.

Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját Galántai 
József a Bizottság elnöke nyújtotta be. A beszámo
lóból kiderül, hogy 1991-ben az Alapszabálynak 
megfelelő Szervezeti és Működési Szabályzat ké
szült. Ebben részletesen meghatározták a területi szer
vezetek, a szakosztályok, a tagozatok, az Országos 
Elnökség, az Intéző Bizottság, a Titkárság szerveze
teinek, tisztségviselőinek feladatát, hatáskörét, az 
ülések gyakoriságát, a szervezetek egymás közti kap
csolatát stb.

E szabályzat előírásai szerint az Intéző Bizottság 
negyedévenként legalább kétszer, az Országos El
nökség egyszer megtartotta üléseit. Az Egyesület 
céljainak és feladatainak megfelelő témák kerültek 
döntés-előkészítésként az Intéző Bizottság elé, jóvá
hagyásra pedig az Országos Elnökséghez.

A KTE 1990. január 1-től alakult át saját vagyon
nal rendelkező önálló mérleget készítő társadalmi 
szervezetté. Azóta a rendkívül megváltozott és ál
landóan nehezedő időszak alatt az Egyesület meg
őrizte, sőt növelte vagyonát, miközben nagy 
erőfeszítésekkel, de biztosította a közlekedési társa
dalmi-tudományos munka zavartalan végzéséhez a 
pénzügyi fedezetet.

Az ellenőrzések és vizsgálatok alapján megálla
pították, hogy a KTE az elmúlt öt évben az Alapsza
bály előírásai szerint megfelelően, eredményesen 
működött, a rendelkezésre álló eszközöket az Alap
szabályban meghatározott célok szerint használta fel.

A napirend következő tárgysorozata szerint dr. 
Svéda Erzsébet az, "Alapszabály Szerkesztő Bizott
ság" vezetője javaslatot nyújtott be az Alapszabály 
módosítására. A módosítások között szerepelt többek 
között az "örökös tag"-ság és a "pártoló tag"-ság léte
sítése, valamint annak rögzítése, hogy az Országos 
Elnökség tagjainak száma legfeljebb 70 fő (60 fő he
lyett) lehet, az "ügyvezető igazgató" megnevezés he
lyébe pedig a "titkárságvezető" megnevezés lépjen. 
Módosul az Intéző Bizottságra vonatkozó rész is. A 
javaslat szerint az Intéző Bizottságot a főtitkár hívja 
össze 2 évi időtartamra (rotáció). A bizottságban 1-1 
fővel képviselteti magát az öt tagozat, a területi szer
vezetek közül 6, a Fuvaroztatók Fóruma és a Titkár
ság vezetője. Az Intéző Bizottság ülésére állandó 
meghívott az Egyesület elnöke, a társelnökök, a főtit
kárhelyettesek, az Ellenőrző Bizottság Elnöke, és a 
jegyzőkönyvvezető titkársági munkatárs.

Ezután nyolcán (dr. Czére Béla, Bencsik Endre, 
dr. Fekete György, dr. Nemesdy Ervin, Keserű Kál
mán, Dózsa János, Bede János, Kovács Péterj szól
tak hozzá a közgyűlés elé benyújtott három jelentés
hez és azok szóbeli kiegészítéséhez. A felszólalók 
egy-egy részkérdést érintettek és általában elfoga
dásra javasolták a jelentéseket.
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A felszólalásokra a választ dr. Zahumenszky Jó
zsef, a KTE főtitkára és dr. Kerkápoly Endre, a KTE 
elnöke adta meg. A közgyűlés küldöttei egyhangú
lag, illetve döntő szótöbbséggel elfogadták a jelen
téseket, és az azokra adott válaszokat.

Ezután az országos Elnökség által jóváhagyott 
kitüntetések és az azokkal járó jutalmazások átadá
sára került sor, amelyeket dr. Kerkápoly Endre, a KTE 
elnöke nyújtotta át.
-  Jáky József díjat:
1. Dr. Goschy Béla Közlekedésépítési tagozat
2. Dr. Horváth Ferenc Vasúti, Hajózási és

Légügyi tagozat
3. Kerékgyártó Imre Hajdú-Bihar megye
4. Dr. Träger Herbert Közlekedésépítési tagozat
5. Vanya László Baranya megye
6. Varga Imre Vasúti, Hajózási és

Légügyi tagozat
-  Széchenyi emlékplakettet:
1. Brehószki György Hajdú-Bihar megye
2. Gárdái Gábor Sopron Városi Szervezet
3. Jaczó Győző Somogy megye
4. Kovács Péter Általános Közlekedési tagozat
5. Dr. Megyeri Jenő Vasúti, Hajózási és

Légügyi tagozat
6. Nagy Géza Hajdú-Bihar megye
7. Dr. Németh Márton Vasúti, Hajózási és

Légügyi tagozat
8. Regős Szilveszter Közlekedésépítési tagozat
9. Dr. Vary László Általános Közlekedési

tagozat
-  Egyesületi arany jelvényt:
1. Bacsó Antal Közlekedésépítési tagozat
2. Balogh Jenő Somogy megye
3. Benedek Károly Komárom-Esztergom megye
4. Birinyi István Gépjárműközlekedési tagozat
5. Dénes Béla Békés megye
6. Egész Emil BAZ megye
7. Erdélyi Gézáné Fuvaroztatók Fóruma

szakosztály
8. Dr. Éliás Egon Közlekedésépítési tagozat
9. Földi Gyula Bács-KisKiskun megye
10. Fülöp György Baranya megye
11. Hartyányi György Sopron megye
12. Dr. Horváth István Komárom-Esztergom megye
13. Jánszky Lajosné VHL tagozat
14. Juhász Gyula VHL tagozat
15. Katona János Hajdú-Bihar megye
16. Kerekes Tibor Hajdú-Bihar megye
17. Kiér Károly Városi Közlekedési tagozat
18. Lenthy Pál VHL tagozat
19. Palatinszky János Baranya megye
20. Pető Árpád Fejér megye
21. Polgár Antal Veszprém megye
22. Rácz Alpár MÁV Rt. Bp. Üzletigazgatóság
23. Szabó János Heves megye
24. Széplaki János MÁV Rt. Bp. Üzletigazgatóság
25. Töke László Vas megye

26. Üveges Lajos Általános Közlekedési tagozat
27. Vigh István Veszprém megye
-  Egyesületi ezüst jelvényt 47-en vehették át.
-  Ifjúsági díjat:
1. Harsányi Gábor Hajdú-Bihar megye
2. Csabai László VHL tagozat
3. Lakatos Béla MÁV Rt. Bp. Üzletigazgatóság
4. Szabó Tamás Hajdú-Bihar megye
A nevezetteken kívül jutalomban részesültek 89-en.

A közgyűlés döntött arról, hogy az a személy, aki 
kiemelkedő szakmai tudományos tevékenysége alap
ján arra érdemes, az Egyesületnek 15 éve tagja és 
rendelkezik legalább az Egyesület arany kitüntető 
jelvényével, az a KTE örökös tagja lehet. A tagoza
tok, illetve a területi szervezetek vezetőségének ja
vaslatára az Országos Elnökség a következő szemé
lyek "örökös tagságát" fogadta el.
1. Dr. Balázs György Közlekedésépítési tagozat
2. Dr. Cseh Lajos Gépjárműközlekedési tagozat
3. Erdőhegyi György Hajdú-Bihar megye
4. Fényes József Baranya megye
5. Füredi Gyula VHL tagozat
6. Galántai József Ellenőrző Bizottság elnöke
7. Dr. Gáspár László Közlekedésépítési tagozat
8. Grósz György Békés megye
9. Hegedűs Balázs Bács-Kiskun megye
10. Hegyi Kálmán Közlekedésépítési tagozat
11. Hernádi István BAZ megye
12. Kapronczay János Vas megye
13. Dr. Kecskés SándorVHL tagozat
14. Kmetty Gyula Hajdú-Bihar megye
15. Kontor László BAZ megye
16. Kulcsár József Hajdú-Bihar megye
17. Lovász Lázár Csongrád megye
18. Maráz Béla VHL tagozat
19. Martinovich István VHL tagozat
20. Dr. Nagy József VHL tagozat
21. Dr. Nemesdy Ervin Közlekedésépítési tagozat
22. Pammer László Vas megye
23. Papp László Hajdú-Bihar megye
24. Rádi Károly Gépjárműközlekedési tagozat
25. Sprőber József Békés megye
26. Szücs Sándor Hajdú-Bihar megye
27. Széles Péter Somogy megye
28. Tóth László VHL tagozat
29. Vándor Pál Békés megye

Az alapszabály módosítása alapján a KTE tiszte
letbeli tagja lehet az a külföldi személy, aki a közle
kedéstudományok művelése, gyakorlati alkamazása 
területén kiemelkedő, nemzetközi területen is elis
mert tevékenységet fejt ki, jelentős mértékben hoz
zájárul a KTE nemzetközi elismeréséhez. Az 
Országos Elnökség tiszteletbeli tag címet a követke
zőknek adományozott. A kiosztásra egy külön alka
lommal meghívás alapján kerül majd sor.
1. Iván Jatusic Horvátország
2. prof dr. Juraj Madjaric Horvátország
3. dipl. Ing. Josef Windsinger Németország
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4. Dr. techn. Klaus Riessberger Ausztria
5. Dr. Ernst Winkler Németország
6. Dipl. Ing. Nan Koorn Hollandia

A Közlekedéstudományi Egyesület szaklapjaiban
1993. július 1. és 1994. június 30-a között megjelent 
cikkek közül 6 cikknek a szerzői a közlekedés terü
letén kifejtett kiváló szakirodalmi tevékenység elis
meréseképpen "Szakirodalmi D íjat" kaptak. A 
Szakirodalmi Díjra a lapok szerkesztőbizottságai ad
tak javaslatokat. Az általuk javasolt cikkek közül egy 
semleges szakirodalmi zsűri terjesztette a javaslato
kat az Intéző Bizottság elé. Az Intéző Bizottság elő
terjesztése alapján az Országos Elnökség döntött a 
díjak odaítéléséről.A nyertesek nevei, a cikkek cí
mei és azok rövid tartalmi összefoglalásai a követ
kezők:
1. Dr. Szabó András: Tetszőleges görbületű pályán 
haladó vasúti járm ű keresztirányú dinamikai folya
matainak vizsgálata.

Megjelent a Közlekedéstudományi Szemle 1993. 
évi 7. számában.

A szerző bemutat egy dinamikai járműmodellt, 
amely alkalmas a tetszőleges görbületű pályán hala
dó négytengelyes, kétforgóvázas, hagyományos fu
tómű vasúti járm ű keresztirányú mozgásainak 
szimulációjára.
2. Dr. Tímár András: A városközi közlekedés költsé
geinek a fedezése.

Megjelent a Közlekedéstudományi Szemle 1994. 
évi 5. számában.

A városközi közlekedés társadalmi költségeinek 
számos, egymásnak ellentmondó értelmezése miatt 
kiszámításuk is nehézségekbe ütközik. A külsődle
ges költségeknek közvetlenül a közlekedőkkel való 
teljesmértékű megfizettetése ellentétes a gazdasági
társadalmi valósággal. A környezeti ártalmak meg
előzését, csökkentését megfelelő adózási, díjszabási 
és finanszírozási módszerek együttes alkalmazásá
val célszerű elősegíteni.
3. Kovács Zoltán: Áttekintés a P+R rendszer város- 
politikai összefüggéseiről, tervezéséről, elfogadtatá
sáról, bevezetéséről és üzemeltetéséről.

Megjelent a Városi Közlekedés 1993. évi 5., 6. és
1994. évi 1. számában.

A háromrészes cikk a hazai szakirodalomban 
egyedülálló, alapos és teljeskörű, a gyakorlatban 
közvetlenül felhasználható, jó  stílusú ismertetés, 
amelynek budapesti időszerűsége közismert.
4. Szálka Miklós-Tőkés Balázs: A budapesti kerék
párforgalmi hálózat fejlesztése.

Megjelent a Városi Közlekedés 1993. évi 6. szá
mában.

A cikk a budapesti kerékpárforgalmi hálózat ki
alakításának elveit részletezi és a megvalósítás üte
mezéséről tudósít. A kerékpáros közlekedést a 
közlekedési munkamegosztás integrációs részeként 
mutatja be.

5. Dr. Bakó András: Forrásigény és forráselosztás 
megoldása számítógéppel.

Megjelent a Közlekedésépítés- és Mélyépítéstu
dományi Szemle 1994. évi 2.-3. számaiban.

A szerző cikkében ismerteti a forrásigény és for
ráselosztás pontos, optimális megoldást adó modell
jét, és a megvalósított interaktív eljárást.
6. Dr. Szepesházi Róbert: Altalaj eredetű építmény
mozgások elemzésének módszerei és tapasztalatai.

Megjelent a Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudo
mányi Szemle 1994. 2.-3- számaiban.

A szerző a cikkben megjelölt több épületmozgás
sal kapcsolatos megfigyelés, mérés és elemzés ta
pasztalatait, a szükséges intézkedéseket ismerteti.

A kitüntetések és jutalmak átadása után a köz
gyűlés elfogadta a KTE 1995-1998. évre szóló prog
ramját, melyet e tájékoztató után közlünk lapunkban. 
Ezután lemondtak a tisztségviselők és a Közgyűlés 
elnöki teendőit Földvári László, a KTE tiszteletbeli 
elnöke vette át.

A Közgyűlés elfogadta a tisztségviselők lemon
dását. Dr. Farkas Károly, a Jelölőbizottság elnöke 
nyújtotta be javaslatait az új tisztségviselőkre. Mint 
mondotta a 13 tagú jelölőbizottság mintegy 1000 
taggal beszélve tette meg javaslatait.

A szavazás lebonyolítása és a szavazatok össze- 
számlálása után a Mandátum és Szavazatszedő Bi
zottság vezetője Toppantó Imre ismertette a megvá
lasztott új tisztségviselők névsorát.

A Közlekedéstudományi Egyesület
-  tiszteletbeli elnöke dr. Kerkápoly Endre a BME 

professzora,
-  az elnöke dr. Gyurkovics Sándor, a KHVM köz- 

igazgatási államtitkára,
-  a főtitkára Katona András, a Közlekedési Múze

um főigazgatója,
-  az Ellenőrzési Bizottág elnöke Dr. Loykó Miklós 

tagjai pedig
-  Bakonyi Ferenc,
-  Bujdosó Attila,
-  Dr. Kisbalázs Péter
-  Majoros Imre,
-  a senior felelős Gárdái Gábor,
-  a junior felelős Felföldi Károly
lett Ezenkívül 38 tagot választottak az új Országos El
nökségbe. Az Országos Elnökség többi tagja a tagoza
tok és területi szervezetek által már előzőleg megválasztott 
tisztségviselőkből (elnökök, titkárok) tevődik össze.

A Közgyűlés ezután úgy döntött, hogy Dr. 
Kerkápoly Endre és Dr. Zahumenszky József eddigi 
érdemeit jegyzőkönyvben kell megörökíteni.

A Közgyűlés megválasztott új elnöke dr. Gyurko
vics Sándor és új főtitkára Katona András megkö
szönték a tagság bizalmát és ígéretet tettek, hogy a 
tisztségviselők és a tagság segítségével, együttmű
ködésével igyekeznek az Egyesület célját a követke
ző négy évben megvalósítani. A Közgyűlést dr. 
Gyurkovics Sándor, a KTE elnöke zárta be.
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A Magyar Közlekedéstudományi Egyesület 
Programja az 1995-1998. évekre

A Magyar Közlekedéstudományi Egyesület az
1990-1994. évek során, -  célkitűzésének megfelelő
en -  a nemzet gazdasága kibontakozásának elősegí
tése érdekében folyamatosan és sokrétűen foglalko
zott a piacgazdaság közlekedésszervezési, — szerve
zeti kérdéseivel, a közlekedésbiztonság, a környe
zetvédelem, továbbá a közlekedés építési és műsza
ki feladatai korszerű megoldásaival, ezek szakmai 
érdekkép viseletével.

Az Egyesület ez idő alatti társadalmi-tudományos 
tevékenységét elemezve és értékelve az 1995. január 4-
i küldöttközgyűlés azt összességében jónak ítélte meg. 
Az értékelés alapján az 1995-1998. évekre a következő 
főbb célok kitűzését és módszerek alkalmazását a kül
döttközgyűlésjavasolja az Egyesület tagjainak.

Az Egyesület célja

-  Társadalmi-tudományos tevékenységgel a közle
kedési kultúra, a közlekedési gyakorlat európai 
színvonalához való közelítésének és felzárkózá
sának előmozdítása.

-  A termelési erőforrások -  elsősorban az emberi erő
források -  hatékonyabb felhasználása érdekében a 
közlekedéstudomány eredményeinek közkinccsé 
tétele, gyakorlati alkalmazásának előmozdítása.

-  A közlekedés és a közlekedésépítés feladataival 
foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek is
mereteinek, tapasztalatainak hasznosításával az 
Egyesület egyéni,jogi és pártoló tagjai érdekeinek 
szolgálata Mindazok szakmai tudásának gyarapí
tása, akik érdeklődést tanúsítanak a közlekedéssel 
kapcsolatos ismeretek iránt.

-  Szakmai konzultációk, továbbképzések, klubok 
szervezése, amelyek keretében a különböző néze
tek megvitathatok.

-  Az egyes fórumokon ajánlások megfogalmazása 
abból a célból, hogy a közlekedés mindjobban ele
get tegyen a piacgazdaság követelményeinek és he
lyes választ adjon a társadalmi-gazdasági fejlődés 
által felvetett új műszaki-közgazdasági kérdésekre.

Az egyesületi élet és fó' irányai

A KTE önkéntes társuláson alapuló tudományos 
egyesület. Tagja lehet bármely egyén, vállalkozó vagy 
más jogi személy, aki a közlekedés, a közlekedés
építés és a kapcsolódó tudományok (továbbiakban: 
közlekedéstudományok) iránt érdeklődik.

Az Egyesület nyitott, fórumain bárki részt vehet, 
szakmai véleményt mondhat, szakmai vitát kezde
ményezhet és folytathat. A nyitottság az Egyesület 
tevékenységének tudományos igényességét, fóruma
inak demokratizmusát szolgálja; e a működés összes 
elemeit teljes körűen felöleli.

Az Egyesület működéséről, annak céljairól, fel
adatairól és gyakorlatáról az ALAPSZABÁLY tájé
koztat teljes körűen. Az egyesületi élet döntő eleme, 
mozgatója az alulról való építkezés, a tisztségvise
lők demokratikus választása.

Az egyesületi célkitűzések megfogalmazása és 
valóra váltása akkor válhatik sikeressé, ha a tevé
kenység a lehetséges mértékben figyelembe veszi 
tagjai igényét, akik abban a meggyőződésben vesz
nek részt az egyesületi életben, hogy egyéni-szak- 
mai-társadalmi célkitűzéseikre az Egyesület fórumai 
megoldást kínálhatnak.

Az Egyesület fontos szerepének tekinti a közle
kedéstudományok élenjáró külföldi és hazai elméle
ti-gyakorlati eredményeinek feltárását és sokrétű 
hasznosítását.

Az Egyesület a maga lehetőségeivel előmozdítja 
a közlekedéstudományok és a gyakorlat nemzetközi 
kapcsolatainak ápolását és fejlesztését. Ennek kere
tében biztosítja a szakmai területén dolgozó szak
emberek részvételét a különböző pályázatokon és 
bekapcsolódásukat az Európai minősítési re rendsze
rekbe (pl. EUR. ING, EUR. ING. PAEV stb.)

A cél olyan szakmai egyesületi élet folytatása, 
amely elsődlegesen a közvetlen emberi kapcsolatokra 
épít. Ezt kell szolgálniok az Egyesületben a rugal
mas, dinamikus szervezeti megoldásoknak.

Alapvető feladat a közlekedés elméleti és gyakor
lati kérdései általános és specifikus ismereteinek 
művelése. Ennek során az Egyesület igényli és biz
tosítja a hatékony megoldást kereső független szak
mai vélemény nyilvánítását.

Az Egyesület a közlekedés és közlekedésépítés 
területén fontos feladatának tekinti az elmélet és gya
korlat közötti transzfer (híd) szerepének betöltését.

Kiemelt társadalm i-tudom ányos tevékenység

-  A közlekedés biztonságát, a környezetbarát köz
lekedés és szállítás elterjedését segítő elmélet és a 
gyakorlati tapasztalat elterjesztése;

-  A közlekedés műszaki-technológiai és a szerve
zési, valamint gazdaságossági kérdéseinek átfogó 
elemzése;
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-  A gazdasági struktúra változásait prognosztizál
va a közlekedés és háttéripara fejlesztési koncepció
ja  folyamatos korszerűsítésének előmozdítása;

-  Az Egyesület szakmai érdekképviseleti tevékeny
sége révén a társadalmi-tudományos munka mód
szerével, javaslatok előterjesztésével az állami és 
önkormányzati ágazati irányítás korszerűsítése 
megalapozásának, majd továbbfejlesztésének se
gítése.
Az egyesületi tevékenység fontos területe a vál

lalkozási alapon végzett társadalmi munka, amely 
szakmailag hasznos és az egyesületi munka vitelé
hez szükséges feltételek megteremtésének jelentős 
forrása is.

A célok megvalósításának, a feladatok 
megoldásának módszerei

Az Egyesületi tevékenység módszere és eszköze 
a közlekedéstudománnyal összefüggő elméleti és 
gyakorlati megoldások, problémák, szabad, nyílt vi
tafórumainak, tapasztalatcseréinek szervezése.

Az Egyesület által irányított és szerkesztett, az 
olvasói igényeket szolgáló szakmai-tudományos fo
lyóiratok megjelentetése.

Fővárosi és egyéb területi szellemi centrumok 
kialakítása, amelyek segítik a konkrét cselekvési 
programok kialakítását és megvalósítását.

Kiemelt fontosságú a szakmai igényeket kielégí
tő közlekedéstudományi tanácskozások, konferenciák 
szervezése.

Az Egyesület hatékony együttműködésre törek
szik a Magyar Tudományos Akadémia bizottságai
val, a testvér-tudományos egyesületekkel, a közle

kedés és közlekedésépítés ágazati és a kapcsolódó 
feladatokat gondozó állami, önkormányzati, válla
lati és társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.

Az Egyesület a tisztségviselői és a tagság között 
folyamatos kapcsolattartást szolgáló
-  rendszeres elnökségi, intézőbizottsági, szakosztá

lyi, területi szervezeti és tagozati megbeszélése
ket tart;

-  a tisztségviselők a tagságnak időközönként beszá
molnak az elvégzett munkáról.
Az Egyesület a tagállomány megtartása és a tag

létszám növelése érdekében lehetőségeitől függő 
ösztönző kedvezményekben részesíti tagjait.

A működéshez szükséges anyagi feltételek 
biztosítása

Az egyesületi élet folyamatos működéséhez szük
séges, és a tagság igényeit kielégítő tevékenység biz
tosításához a KTE számít és épít az egyéni, jogi és 
pártoló tagok anyagi hozzájárulására, a közösen 
megállapított mértékű tagdíjak befizetésére.

Az Egyesület működésének anyagi feltételét biz
tosítja továbbá:
-  az Egyesület tagjaiból különböző feladatokra szer

vezett vállalkozásokból származó eredmény több
let;

-  a rendezvények, a továbbképzések eredmény több
letei.
Az egyesületi tevékenység anyagi feltételeinek 

megteremtését szolgálja az egyének és csoportok 
konkrét feladatokra való anyagi ösztönzése, amely
nek részleteit a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza.
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A közlekedési externáliák meghatározási 
módszerei

TÁNCZOS LÁSZLÓNÉ DR.

Bevezetés

A közlekedésgazdaság egyik központi kérdése 
annak az átalakítási eljárásnak a meghatározása, 
amelynek eredményeként a közlekedési balesetve
szélyt és a környezet károsítást, mint külső hatáso
kat az egyéni döntéshozók vállalkozói magatartásuk 
alakítása során figyelembeveszik és értékelik. Olyan 
gazdasági rendszerben, amelyben piaci koordináció 
érvényesül, ez a folyamat olyan kormánybeavatko
zásokkal befolyásolható, amelyek által a költség- és 
ármegállapítást a korábban szabadon hozzáférhető- 
nek tekintett javakra is kiterjesztik.

A külső elemek, externáliák gazdasági értékkel 
való felruházása azzal az előnyei jár, hogy azok ha
tásai más gazdasági hatásokkal összehasonlíthatóvá 
válnak. A továbbiakban áttekintést és értékelést adunk 
azokról a módszerekről, amelyekkel a nemzetközi 
gyakorlatban az extemáliákat értékelik, másszóval: 
intemalizálásukat (elsősorban a kedvezőtlen hatások 
okozóit tekintve) megoldják.

1. Az erőforrások költsége szerinti megközelítés

E szerint a megközelítés szerint minden olyan 
veszteséggel járó esetet, amely közúti közlekedési 
baleset vagy közúti közlekedés által okozott környe
zeti kár révén jön létre, erőforrás-csökkenésként kell 
kezelni. Ezt a veszteséget az adott erőforrás újra-elő- 
állítási költségével és a megsemmisült, illetőleg tönk
rement javak elmaradt jövőbeni hozamával kell ér
tékelni. Az emberi lények, az állatok és a növények 
ebben a vonatkozásban éppen úgy kezelendők, mint 
az anyagi javak, vagyis e koncepció szerint egyenlőek 
a tőkejavakkal, tehát értékük (vásárlási vagy 
újraelőállítási költségként) meghatározható. Ha pl. 
egy közúti közlekedési baleset halállal végződik, 
akkor a költség érték koncepció alkalmazása olyan 
számítást jelent, amelynek során figyelembe veszik, 
hogy az elhunyt személy felnevelése mennyi költsé
get okozott a társadalomnak, emellett számbaveszik 
az áldozat várt élettartama alatt a társadalomnak po
tenciálisan nyújtható minden alkotó hozzájárulását. 
Az erőforrás-csökkenés veszteségértékét “nettó” for
mában kell számszerűsíteni, vagyis a közúti közle
kedési balesetek áldozatainak a fogyasztását úgy kell

tekinteni, mint ami az adott társadalomban már nem 
jön létre, mivel a társadalom létszáma ezen áldoza
tok számával csökkent. Akkor viszont, ha a baleset
megelőzés költségét értékelik, vagyis a forgalombiz
tonság növelését célzó beavatkozás költség-haszon 
elemzését végzik, akkor azok jövőbeni felhasználá
sát, fogyasztását is figyelembe kell venni, akik a biz
tonságosabb közlekedés révén nem válnak a jövő
ben közlekedési balesetek áldozataivá.

Az extemáliákat az erőforrás költsége szerint meg
közelítő módszer olyan közvetlen értékelési eljárás, 
amely közvetlenül az okozó veszteséghez kötődik. 
Gyakran nevezik ezt a módszert “objektív”-nek, mivel 
az az összes hatást a nemzeti termékhez kötődő muta
tószám használatával értékeli. Mivel az extemáliáknak 
az erőforrások költségei szerinti megközelítése a nem
zeti terméket olyan módosított értékkel fejezi ki, amely 
már figyelembe veszi a társadalmi jólétet is, ezért nem 
tekinthető teljesen objektív megközelítésnek.

A módszer hátrányaként említhető, hogy alkalma
zásával kapcsolatosan gyakran etikai kérdések is fel
vetődnek. Ez különösen a halálos kimenetelű közúti 
balesetek kapcsán merül fel. Elvileg ugyanis az “erő
forrás költsége” elv a keletkezett veszteséget olymó
don számszerűsíti, hogy meghatározza - az emberi 
életre vonatkozóan is - az elveszett “javak” újra-elő- 
állításához szükséges költségeket. Mivel a “kieső jö
vőbeni hozam” elv alkalmazása negatív eredményhez 
is vezethet, ezért a baleseti költségek értékelésénél arra 
kell törekedni, hogy a pozitív vagy negatív feltétele
zettjövőbeni hozam egyedi becslése helyett megfele
lően átlagolt értékeket alkalmazzanak. (Pl. a Német 
Szövetségi Köztársaság közlekedési projektértékelé
seinél ilyen átlagértékekkel dolgoztak).

A svédországi útépítéseknél alkalmazott hatékony- 
sági számításokhoz a források értékeit úgy határozták 
meg, hogy azokat a korábbi balesetmegelőzési intéz
kedések tényleges költségeiből vezették le. Az így 
kalkulált értékek lényegében a társadalom fizetési 
hajlandóságát tükrözték, kifejezvén azt, hogy mennyit 
hajlandók az emberek fizetni a közúti közlekedési 
balesetek megelőzéséért. A közúti közlekedés által 
okozott környezeti ártalomra vonatkozóan az erőfor
rások költsége szerinti közelítés módszere a Ridker 
féle formula alkalmazását jelenti:

D{=fi (CO, CH, NOx...)
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ahol:
i az okozott kár fajtája,
D. a fizikai kár mennyiségi kifejezése, 
f.  a mennyiségi kapcsolatot kifejező

függvény, amely számszerű összefüggést 
ad a kibocsátott szennyezés és az okozott 
kár között, úgy, hogy tartalmazza a 
feltételezett színergikus hatásokat is.

Ha az i típusú kár fajlagos költségét C jelöli, ak
kor a környezetnek okozott kár teljes költsége:

n I
K= X D C  (I I

1=1

A C. nagyságának értékelésekor elméletileg lehe
tőség van arra is, hogy azt a kár megszüntetéséhez 
szükséges költséggel vegyék figyelembe. Ez a meg
közelítés természetesen feltételezi, hogy a megsem
misített erőforrás újra előállítható, ezért ez csak az 
anyagi káros és a kisebb sérüléseket okozó közúti 
balesetekre alkalmazható, illetve azokra a környeze
ti károkra, amelyek még helyreállíthatok. Az, hogy 
milyenjövőbeni jövedelem-érték származhatott volna 
az adott baleset, illetve környezetszennyezés elkerü
lésével, legtöbbször csak modell-szimuláció segít
ségével határozható meg.

2. A hasznossági megközelítés

Amíg az erőforrás költsége szerinti megközelí
tés lényegében azt vizsgálja, hogy az adott veszte
ség milyen hatást gyakorolt a jóléti tényezőkkel mó
dosított nem zeti term ék alakulására, addig a 
hasznossági megközelítés arra összpontosít, hogy 
az egyén milyen értékűre becsüli az adott hatást. 
Ez az értékelési módszer az általános egyensúlyi 
elméletben használt egyéni viselkedési hipotézisre 
épül. Ez a “homo ökonomikusz” hipotézis két elem
ből áll: az információs premissza feltételezi, hogy 
az összes szereplő rendelkezik a gazdasági értéke
lés szempontjából mértékadó adatokkal, az ítélet- 
alkotási posztulátum  pedig azzal számol, hogy az 
egyén (preferencia sorrend, vagy hasznossági függ
vények alkalmazásával) minden lehetséges gazda
sági feltétel és körülmény esetében képes a kon
zisztens értékelésre. Az egyének “hasznosság 
értékelése” viselkedésükben, illetve magatartásuk
ban tükröződik és az egyéneknek a magatartás vál
tozása szolgál alapul a hasznosságértékelésükben 
bekövetkezett változások méréséhez. Mivel a ke
resleti függvények normális esetben az árakat is, 
mint független változókat tükrözik, ezért a hasz
nossági mértékek már pénzértékben nyernek kife
jezést. A monetarizált hasznossági mértéknek ez a 
formája már Marshall óta ismert. Ő vezette be a 
fogyasztói többlet koncepciót. Ez a fogalom jelen
tős fejlődésen ment keresztül. Ennek a koncepció

nak a döntő eleme az, hogy az egyének fizetési vagy 
eladási hajlandósággal válaszolnak a gazdasági kör
nyezetükben bekövetkezett változásokra. Az érté
kelésnek ez a formája is közvetlennek tekinthető, 
mivel az lényegében a változás révén keletkezett 
veszteségre, vagy a várt haszonra reagál.

Az extemális javak tekintetében ez a szubjektív 
értékelés megfelelőnek tekinthető. Ha ugyanis a fo
gyasztók egymástól függetlenek, akkor a Lindahl- 
féle  voluntarista megközelítés szerint az emberek 
képesek meghatározni mind a számukra szükséges 
javak mennyiségét, mind az azokhoz rendelhető költ
ségek nagyságát. Ez a Lindahl-féle elv azonban nem 
érévnyesülhet, ha a közjavakat az egyének fizetség 
nélkül használhatják (ún. tiszta közjavak esete). Ezért 
a gyakorlati alkalmazás során fontos egy olyan mér
tékű fizetési hajlandóság meghatározása, amely a le
hetőségek szerint mentes minden stratégiai célú 
torzítástól.

A közúti közlekedési balesetek következményei
nek értékelését nem lehet az egyén fizetési hajlandó
ságára alapozni. E tekintetben szerencsésebb az 
illetékes szervek, hatóságok által megállapított 
balesetmegelőzési költségekből kiindulni. A közúti 
közlekedés által a környezetben okozott károk egyé
ni értékelése már több sikerrel kecsegtet, különösen 
akkor, ha a környezetet az ott élők becsben tartják. 
Itt az első teendő a tulajdonjogok helyes kijelölése 
és annak tisztázása, hogy kinek miért kell fizetnie. 
Ha pl. a szerzett jogokkal való visszaélés esetét fel
tételezve, a környezettel kapcsolatos tulajdonjogok
-  egyébként helytelenül -  a szennyező anyag kibo
csátókat illetik, akkor azoknak kell fizetniük a ko
rábbi, szennyezés előtti állapot visszaállításáért, 
akiknek el kell viselniük a környezetszennyezést. 
Ilyenkor a díjak megállapításához a fizetési hajlan
dóság elvét célszerű alkalmazni. Ezzel szemben, ha 
a tulajdonjogok azokat illetik meg, akiknek el kell 
viselniük a környezetszennyezést, akkor a szennye
zés kezdeményezőinek kell megvásárolniuk a jogot 
ahhoz, hogy bizonyos mértékben szennyezhessék a 
környezetet. Ilyenkor viszont a fizetendő díjak meg
állapításához az eladási hajlandóság oldaláról kell a 
kérdést megközelíteni.

A kétféle megközelítés eredménye jelentős mér
tékben eltérhet egymástól, különösen akkor, ha a 
szennyezés hatásaira vonatkozó információk nem 
teljeskörűek. Annak a pénznek a nagysága, amit fizet
ni kell a tulajdonosi joggal rendelkezők számára azért, 
hogy beleegyezésüket adják a környezet adott mérté
kű szennyezéséhez, valószínűleg jóval nagyobb an
nál, mint annak az ajánlatnak a maximuma, amennyit 
ugyanezek az emberek hajlandóak lennének fizetni 
azért, hogy azonos mértékű szennyezettségi állapotot 
elhárítsanak a saját környezetükben.

A fizetési vagy az eladási hajlandóság mérhető és 
értékelhető feltételezett viselkedési minták segítsé
gével is. A véleményalkotási folyamatot azonban
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nagyon gondosan fel kell tárni ahhoz, hogy a hasz
nossági megközelítés egyértelmű legyen.

E területen Schulz 1985-ben reprezentatív minta
vétel alapján végzett mértékadó vizsgálatokat [2]. A 
vizsgálat során 4500 berlini lakost kérdezett ki ar
ról, mekkora lenne a maximális havi díjfizetési haj
landóságuk különböző szintű levegő-minőség 
biztosítása érdekében. A kapott eredményeket tekint
ve az NSZK teljes légszennyezési költségére 50 mil
liárd DM-t kapott ami az 1985. évi NSZK-beli 
GNP-nek (nemzeti terméknek) 3 %-át tette ki.

Azok a kísérletek, amelyek ezt a kérdést úgy közelí
tették meg, hogy mennyit áldoznának az egyének arra, 
hogy a "mennyezett környezet elkerülése érdekében más 
lakóhelyet válasszanak, nagyon nagy szórású eredmé
nyekhez vezettek. A nagyobb jövedelemmel rendelke
zők ugyanis sokkal többet hajlandók áldozni a jobb 
környezeti feltételek megteremtéséért. Pommerchene 
1986-ban Basel-ban végzett mérései szerint [2] pl. a 
lakások bére jelentősen csökkent a közlekedés okozta 
zajszennyezési mérték növekedésével. A kapcsolatot 
leíró logaritmus függvény szerint a lakbér csak 1 %-kal 
csökken, ha a zaj 30-ról 31 dBA-ra növekszik, de már 
1,4 %-kal, ha az egy dBA értékű növekedés a 70 és 71 
dBA értékek között tartományban következik be.

Az ártalom elkerülésének költségeire alapozott 
mérés problémája (azaz annak monetáris kifejezése, 
hogy az egyén mennyit hajlandó arra költeni, hogy a 
közúti közlekedés által okozott lég- és zajszennye
zéssel terhelt eredeti lakókörnyezetét feladja, más
hová költözzék) abból fakad, hogy a háztartások nagy 
“tehetetlenségi nyomatéka” miatt nagyon nehéz szét
választani a környezetet az egyéb tényezőktől. Ez 
különösen Európában igaz, ahol az> emberek általá
ban sokkal nehezebben mozdulnak ki megszokott 
lakókörnyezetükből, mint pl. Amerikában.

3. A társadalmi jólétet maximalizáló megközelítés

A közúti közlekedési balesetek és a környezeti ká
rok közvetlen értékelésére mind az erőforrás költségét, 
mind pedig a hasznosságot tekintő megközelítést, mint 
kölcsönösen független alternatív megoldásokat alkal
mazzák. Egy rövid betekintés a társadalmi jóléti elmé
letekbe azt mutatja, hogy lényegében mindkét előző 
megközelítési elv megjelenik a jólét maximalizálására 
irányuló formulában, amelynek kialakítása Kotz, Müller 
és Rothengatter [1] nevéhez fűződik.

Tételezzük fel, hogy a társadalom C anyagelhasz
nálást és S  korlátozott erőforrást (emberi és környezeti 
tőke) olyan u hasznossági függvénnyel értékel, amely, 
egyszerűség kedvéért, minden fogyasztónál azonos:

«=« (C, S) 
u>o

C

u>o

Ez az összefüggés abban különbözik a közgazdasá
gi alaptankönyvekben található függvényektől, hogy a 
rendelkezésre álló S  természeti erőforrásokat is magá
ban foglalja. Hosszabb időszakot figyelembe véve, az 
időszak minden évét jellemezze C( fogyasztás mennyi
ség és St erőforrás készlet. Ha az évi hasznosságértéke
ket úgy összegezzük, hogy tudomásul vesszük, hogy a 
társadalom nagyobb értéket tulajdonít a ma rendelke
zésre álló egységnyi hasznosságnak, mint a holnapi
nak, akkor az ún. “utilitárius”, azaz haszonérdekeltség 
a következő összefüggéssel fejezhető ki:

oo

W = fu (C l,S 1) exp (S t)d t  
o

ahol:
8> o a társadalmi türelmetlenség rátája.

A fogyasztási javak termeléséhez -  a modell szerint -  
olyan technológia áll rendelkezésre, amely a munkát (L), 
a tőkét (K) és a természeti erőforrásokat (R) a következő 
függvény szerint alakítja át Y nemzeti termékké:

Yr  F(K , L,, R,), 

figyelembe véve, hogy

Ha a természeti erőforrásokból rendelkezésre álló 
teljes készlet korlátozott (Só), akkor a jelenlegi idő
szakban felhasználható természeti erőforráskészlet 5(, 
a következő kifejezéssel adható meg:

/
S~  S - Í R  dtt o J  t o

azaz, az idő múlásával S( állandóan csökken.
Definiálva a jelen időszakra a természeti erőfor

rások változását (csökkenését):

A jólét maximalizálására felírt formulából leve
zethető, hogy az erőforrás csökkenés optimális mér
téke a vizsgált tényező határtermelékenységével, azaz 
a természeti erőforrás egyensúlyi árával egyenlő.

A természeti erőforrások ára -  a termelés révén 
keletkező tőke és a termelés útján nem reprodukál
ható természeti erőforrások között fennálló, helyette
sítési viszony miatt -  függ a tőke határtermelékeny
ségétől. Továbbmenve, az erőforrás ára egyenes 
arányban van az erőforrás határhasznával és fordí
tottan arányos az anyagfelhasználás határhasznával, 
így a természeti erőforrás (árnyék-) ára folyamato
san nő, a többi tényezőt változatlannak feltételezve.

Ez a fontos felismerés adja meg arra a választ, mi
ért szükséges a természeti erőforrások árának a figye
lembevétele, annak ellenére, hogy azok jelenleg nem 
képezik közvetlenül piaci kereskedelem tárgyát.

Bár a vázolt globális modell gyakorlati alkalma
zása a közúti közlekedés által okozott balesetek és
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környezeti károk hatásainak értékelésében sok ne
hézséggel jár, a maximális társadalmi jólét megíté
léséhez ez a megközelítés megfelelő keretet biztosít.

A Rothengather által az előző modellel végrehajtott 
gazdasági számítások [2] azt mutatták, hogy -  a termelé
si függvényben a Wicke által korábban (1986) számsze
rűsített 6 %-os értéknél jelentősebb, 8-20 %-os elaszticitás 
érték rendelhető a természeti erőforrásokhoz.

4. A megelőzésen alapuló megközelítés

Ezt a módszert arra használják, hogy meghatá
rozzák a káros extemális hatások keletkezésének 
költségeit és a gazdaságossági elv alapján a legin
kább költséghatékony prevenciót alkalmazzák a köz
úti közlekedés okozta veszteségek elkerülésére. Mivel 
ezek a költségek nem a veszteségekkel, hanem azok 
keletkezésének megakadályozásával kapcsolatosak, 
ezért ezt a módszert gyakran a közvetett költségek 
módszerének is nevezik. A költségek nagysága függ:
-  a megelőzési szintekre specifikált határértékektől és
-  a megelőzésre alkalmazott technológiától.

A megelőzési szintek meghatározására objektív 
és szubjektív módszereket egyaránt alkalmaznak. 
Mivel a környezeti ártalmak határértékeinek megál
lapításánál nagy szerepe van a valószínűségnek, ezért 
az emberek tűrőképességének kvantifikálásához szá
mos megfigyelést, mérést kell végrehajtani.

Az ártalom keletkezésének megelőzésére számos 
technológiai variáció képzelhető el. Ezek közül 
előnyben részesülnek azok, amelyek az ártalmak szi
nergia hatását (pl. a levegőszennyező komponensek 
kedvezőtlen együttes előfordulását) is figyelembe 
veszik. A megfelelő megelőzési technológiák kivá
lasztásánál (pl. zaj emissziót csökkentő kopogás-gátló 
üzemanyagok használata, a sebességhatárok csökken
tése, stb.) nagy gondot kell fordítani a leginkább 
költségtakarékos kombinációk alkalmazására, külö
nösen akkor, ha azok költsége kisebb, mint a közúti 
közlekedéssel okozott jövőbeli környezeti ártalom 
diszkontált jelenértéke.

5. A kockázat szerinti megközelítés

A közúti közlekedés és a baleset, valamint a kör
nyezeti ártalom előfordulása között sztochasztikus az 
összefüggés, ami azt jelenti, hogy a közlekedési tevé
kenységgel nem bizonyosan jár együtt az említett kár, 
de e tevékenység folytatásával minden esetre nő a vesz
teség előfordulásának valószínűsége. Ezért a társadal
mi szintű költségek meghatározásának egyik lehetséges 
módszere az is, ha egyéni vagy még inkább kollektív 
szinten felismerik a közúti közlekedéssel együtt járó 
kockázatok menedzselésének lehetőségeit.

A kockázat szerinti megközelítés mindig jövőori
entált, ugyanis a kockázat értékelés eredményeként 
született akció nem visszatekintésen, a múltbeli vesz

teségek elemzésén alapuló folyamat, hanem olyan 
jövőbeli kockázatok kitűzését jelenti, amelyekhez 
meghatározott valószínűségek rendelhetők és ame
lyek olyan stratégiával “tarthatók kézben”, melynek 
a diverzifikáció, a biztosítás és a megelőzés egya
ránt részét képezi.

a) Diverzifikáció. A diverzifikációs stratégia leg
inkább a pénzügyi befektetők üzleti filozófiájához 
áll közel, azaz a legkisebb kockázatú portfolió kiala
kítására törekszik. Ez a közúti közlekedés esetében 
azt jelenti, hogy nem csupán a leginkább környezet
kímélő közúti járműtípus kifejlesztésére összponto
sít, de gondot fordít a tömegközlekedés előnyben 
részesítésére, az akut környezeti ártalmak gyors be
avatkozással történő mérsékelésére és más alternatí
vák ezekkel párhuzamos fejlesztésére is. Pl. ezt a 
kockázat megosztási törekvést tükrözi az a több or
szágban is alkalmazott gyakorlat, mely szerint a vesz
teséges tömegközlekedés támogatásával kívánják a 
közúti közlekedés által okozott nagy egyéni kocká
zatot mérsékelni. Ilymódon a tömegközlekedési szol
gáltatások veszteségei felfoghatók a kockázat 
diverzifikálásának áraként is.

b) Biztosítás. A baleseti és környezeti ártalmak 
szempontjából a biztosítások a jövőbeli kockázatvi
selés gazdasági kategóriáinak tekinthetők.

A kockázatnak kitett egyének szempontjából a 
biztosítási szerződés olyan megállapodás, ahol a szer
ződő felek a kár bekövetkezési valószínűségével for
dított arányban vállalnak anyagi fizetési kötelezett
séget. Ez olymódon jöhet létre, hogy a nagyszámú, 
biztosítást kötött, de balesetet nem szenvedő egyén 
befizetése fedezi a kárt szenvedetteknek nyújtott 
kompenzáció költségeit. Sajnálatos, hogy a jelenle
gi biztosítási szerződések még nem fedezik a közúti 
közlekedés teljes társadalmi költségeit, azok csupán 
a baleseti károk kompenzálására korlátozódnak.

c) Megelőzés. Az egyén által definiált hasznos
ság közvetve attól függ, hogy milyen mértékben fo
gyaszt az adott áruból, illetve szolgáltatásból, 
továbbá attól, hogy mekkora az összes jövedelme. 
Mivel az egyén élete nehezen sorolható be ilyen 
értelemben a hagyományos áru fogalomkörébe, to
vábbá az egyén igen keveset tud tenni annak érde
kében, hogy a közúti közlekedésben növelje a 
halálos baleset elkerülésének valószínűségét, ezért 
olyan mechanizmusokat kell működtetni, ahol az 
egész érintett populációra vonatkoztatható a koc
kázat és az egész társadalom részt vállal a kockázat 
elhárításában.

Összegző értékelésként megállapítható, hogy 
mind a társadalmi jólétet maximalizáló, mind a koc
kázat szerinti megközelítést alkalmazó extemális 
költség-értékelő módszer túlságosan elméleti ahhoz, 
hogy a napi gyakorlatban alkalmazható legyen. Ezért 
adaptációra elsősorban az erőforrások költségét meg
határozó és a hasznossági elvet alkalmazó módsze
rek javasolhatók.
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6. A közúti közlekedés társadalmi előnyeinek, 
externális hasznának összefoglaló értékelése

A közúti közlekedés a kedvezőtlen externális ha
tások mellett, természetesen számos előnyt is bizto
sít a társadalom számára. Ezek közül a következők 
emelhetők ki:
-  a fogyasztás bővülése, a mobilitás növekedése 

révén elérhető életszínvonal növekedés, a társa
dalmi jólérzettségi fok növekedése;

-  a termelés és a fogyasztás decentralizálása révén 
új területi struktúrák kialakulása, a munkaerőpiac 
kibővülése, a költségvetési hatások javulása;

-  növekedési és szerkezeti hatások keltése, a just- 
in-time alapú szállítási logisztika megteremtése 
révén nagyobb termelési, fogyasztási rugalmas
ság kialakulása;

-  a közúti járműiparban tapasztalt innovációs hatás 
szinergia folyamatot kelt az ipar, a közlekedés, a 
területgazdálkodás és így az egész nemzetgazda
ság területén;

-  az így létrehozott magasabb minőségű szolgáltatás 
jelentősen növeli a nemzetközi versenyképességet. 
A PLANCO-Consult által kvantifikált externális

előnyök [4] a közúti közlekedésben az NSZK-ban 5- 
10-szeresét teszik ki az externális költségeknek.

A tanulmány megállapításaival vitába szálló szak
értők véleménye szerint a felsorolt előnyök döntő 
többsége nem valódi extemália, hiszen pl. a terme
lői, fogyasztói többlet, a multiplikátor hatás, az in
novációs effektus, stb. valójában piaci folyamatokban 
értékesül.

7. A számszerűsíthető' externális hatások 
lehatárolása és ajánlások a hazai adaptációra

Áttekintve és értékelve a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos externális hatások értékelésére kidolgo
zott módszereket, megállapítható, hogy a magyar 
gazdaság jelen állapotában a figyelmet elsősorban 
az externális költségek meghatározására célszerű

koncentrálni, ezek közül is elsősorban a baleseti, a 
lég- és zajszennyezési veszteségekkel és a forgalmi 
torlódások okozta időveszteségek értékelésével cél
szerű foglalkozni. Ezzel párhuzamosan törekedni kell 
az externális előnyök, elsősorban a piaci környezet
ben nem kellően realizálódó multiplikátor hatás mi
nél pontosabb bemutatására és lehetőségek szerinti 
számszerűsítésére is.

A számszerűsítéshez részben makro-ökonómiai 
szintű, azaz az adott veszteség-fajtákat a GNP %-ában 
kifejező mutatókat célszerű alkalmazni, főleg a nem
zetközi tapasztalatokra támaszkodva. Az ilymódon 
kapott számértékek ellenőrzésére egyes esetekben (pl. 
baleseti károk számszerűsítése, levegőszennyezettségi 
ártalom monetarizált értékeinek meghatározása, stb.) 
jól alkalmazhatók a mikroökonómiai szintű számsze
rűsítéssel nyert adatok, amelyek analitikus elven nyer
nek meghatározást.
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AZ ÉRINTŐSZÖG-ELJÁRÁSOS VASÚTI 
ÍVSZABÁLYOZÁS GYAKORLATI 

PROBLÉMÁI III. 
Az elméleti ívmagasságok meghatározása

KORMOS GYULA

1. Az elméleti ívmagasság szükségessége

Cikksorozatunk előző részeiben [1] [2] az érintő
szög-eljárás alkalmazása során leggyakrabban elkö
vetett hiba -  az egyeneshez való e jatlakozás -  helyes 
megoldásával, valamint a különböző görbületfügg- 
vényű átmentiívek esetén végzett grafikus érintőszög
eljárás szerkesztési problémáival foglalkoztunk.

A számítás során vagy a szerkesztéssel kapott el
tolási értékek helyességéről az eltolás után kialakí
tandó új ívmagasságok és a tökéletesen szabályos ív 
(átmenetiív, körív) ún. elméleti ívmagasságainak 
összehasonlítása révén győződhetünk meg. Különö
sen szükséges az ellenőrzést a grafikus émtőszög- 
eljárás során elvégezni, hiszen azt az alkalmazott 
léptékek és a szerkesztésből adódó pontatlanság in
dokolttá teszi [3].

2. Az új ívmagasságok meghatározása

Az új ívmagasságokat a szabályozás előtti régi 
ívmagasságok és az érintőszög-eljárás során kapott 
eltolási értékek segítségével határozhatjuk meg az 
1. ábra alapján [3] [4], Bal ív esetén a

I » Cn—\ "f €n+\ / 1 \húj =  h r ---------- - ------- +  ( 1 )

1. ábra Az új ívmagasságok meghatározása bal ív 
esetén

míg jobb ív esetén a

. _  * c,.-1 + e„+i .
fluj — hr + -------------------€n ( 2  )

2 v y

összefüggéssel számolhatunk, 
ahol: hr az n-edik osztáspontban mért régi

ívmagasság, 
en az -edik osztáspontban szükséges

eltolás előjelhelyes értéke.

3. Az elméleti ívmagasságok közelítő' 
meghatározása

Könnyen gondolhatjuk azt, hogy az elméleti ív
magasságok mindig arányosak a görbület értékével, 
hiszen a 2. ábra alapján 2á l  húrhossz alkalmazásá
val körívben az ívmagasság

2. ábra az ívmagasság és a görbület összefüggése 
tiszta körívben, hasonló háromszögek segítségével

Ez valóban igaz akkor, ha a görbület lineáris (azaz 
egyenesben, tiszta körívben ill. klotoid átmenetiív 
esetén) és ha a húr teljes hossza a tiszta körívben 
vagy csak az átmenetiívben helyezkedik el. Ha azon
ban az ívmagasságmérést az átmenetiív eleje (ÁE) 
vagy vége (ÁV) pontok Ál környezetében végezzük,
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könnyen belátható, hogy a (3) összefüggés korrekci
óra szorul. Matematikailag a (3) összefüggés csak 
akkor lenne igaz, ha Al értékével közelítünk a zérus
hoz: A l—> o ,  azaz elvégeznénk a határátmenetet. 
Minthogy ezzel a húrhosszal nem mérhetnénk ívma
gasságokat, így Al valóságos értékét alapul véve kell 
a feladatot megoldani.

A 3. ábra azt az egyszerű esetet szemlélteti, ami
kor az ívmagasságmérést az átmentiív elejét mege
lőzően £ <Al távolságra végezzük el. Ekkor a mérés 
helye még az egyenes szakaszra esik, ahol a görbü-

3. ábra Az ívmagasság értéke az átmenetiív eleje 
előtti mérésnél

let G=0, így a (3) összefüggés alapján az elméleti 
ívmagasság is zérus lenne. Látható azonban, hogy a 
húr egyik vége már az f(x )  függvénnyel leírt 
átmenetiívben helyezkedik el, azaz az egyenes irány- 
tól_y kitűzési értékkel eltér. A kitűzési érték alapján a 
h ívmagasság ezen a szakaszon pontosan és könnyen 
számítható:

(4)

A szakirodalom [4] [5] [6] foglalkozik az ívma
gasságok pontos megoldásával átmenetiívekben,

azonban a kapott összefüggések egyrészt csak kizá
rólag az ÁE ill. ÁV szelvényekben ill. a tiszta 
átmenetiívben történő mérésekre vonatkoznak, más
részt általában túl bonyolultak ahhoz, hogy a grafi
kus érintőszög-eljárás szemléletéhez igazodó, 
egyszerűen kezelhető összefüggések lehessenek.

3.1. Az elméleti ívmagasság közelítő 
meghatározása klotoid átmenetiív esetén

A klotoid átmenetiívnél a (4) összefüggés segít
ségével az elméleti ívmagasság nagy pontossággal, 
könnyen meghatározható az átmenetiív kérdéses Al 
környezetében, hiszen a klotoid átmenetiív kitűzési 
képlete

v =
6 RL' (5)

így az ívmagasság értéke az ÁE szelvényt megelő
zően

h = j £ _
12/?/. (6)

lesz, míg az ÁE szelvényt követően Al távolságig -  
az elméleti háttér bemutatása nélkül -  a görbülettel 
arányos ívmagasságra az

n =J L
12RL (7)

halmozandó rá a 4. ábra szerint. Hasonlóképpen kell 
eljárnunk az ÁV szelvény Al környezetében is, azon
ban a korrekció negatív előjelű lesz.

A grafikus érintőszög-eljárásnál gyakorlatilag ele
gendő pontosságú eredményt érünk el, ha ezen har
madfokú parabola korrekciót az ÁE vagy ÁV

A l Al

4. ábra A görbületarányos ívmagassági ábra korrekciója klotoid átmenetiív esetén harmadfokú parabolával
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szelvények Al környezetében egy a görbülettel ará
nyos ívmagasság ábrán -  a harmadfokú parabola tu
lajdonságait ismerve -  görbevonalzóval berajzoljuk. 
(Á harmadfokú parabola befüggése a húrj ától ugyanis 
a másodfokú parabola f  befüggéséhez képest 1/3 f -  
el nagyobb, így a húrral párhuzamos tetőponti érintő 
behúzásával a parabola ív érintőlegesen megrajzolható.)

3.2. Az elméleti ívmagasság közelítő 
meghatározása hullámos görbületváltozású 

átmemtiivek esetén

A hullámos görbületváltozású átmenetiívek kö
zül hazánkban gyakorlatilag csak a koszinusz- 
átmenetiív használatos, ezért e helyen nem térünk ki 
részletesen a többi átmenetiívre. Az elméletileg tel
jesen pontos ívmagasságok ugyan meghatározhatók
[5], de az előzőekben említett okok miatt gyakorlati 
alkalmazásuk körülményes. A görbülettel arányos 
ívmagasság azonban a hullámos görbületváltozás 
miatt az ÁE szelvényt megelőző ill. az ÁV szelvényt 
követő Al szakaszon kívül a teljes átmenetiívben el
vileg korrekcióra szorul.

A (4) összefüggés segítségével az ÁE-t megelőző 
Al fél húrhossz távolságon belül (ill. a görbületi ábra 
ferdén szimmetrikus volta miatt az ÁV-t követő Al 
távolságon belül) a korrekciót még viszonylag egy
szerűen meghatározhatnánk, hiszen pl. a koszinusz- 
átmenetiív kitűzési értékei ezen a szakaszon igen jó 
pontossággal

AR 2 n 2R
(8)

sorbafejtés első három tagja valamint a (4) és (9) 
összefüggések felhasználásával

-

8R Ak 2R
1-

21}
* v
24 L*

(9)

A műveletek elvégzése és egyszerűsítések után

n
96 RL2

(10)

alapján számítható az ívmagasság.
Az ÁE és ÁV között a kitűzési értékek felhaszná

lásával a korrekció kiszámítására azonban már bo
nyolultabb eredmény adódik, ami a grafikus érintő
szög-eljáráshoz gyakorlatilag nem használható.

Egy egyszerű, elméleti alapot nélkülöző algorit
mussal azonban a görbülettel arányos hg ívmagas
ságok minden igényt kielégítő, meglepő pontossággal 
meghatározhatók. Ehhez a görbületarányos ívmagas
ságokat a (3) segítségével nem csak az egymástól Al 
távolságra lévő osztáspontoknál, hanem az osztás
pontok között AH2 távolságnál is ki kell számítani. 
Ezek után az adott osztáspontoknál a korrigált h'g 
ívmagasságot az osztáspontra kiszámított hg ívma
gasság és a tőle Al/2 távolságra lévő két szomszédos 
ívmagasság számtani átlagával állíthatjuk elő (5. 
ábra, 1. táblázat).

Az előzőeket egy számpéldán bemutatva is lát
hatjuk. Legyen a kiválasztott pl. koszinusz-átmenetiív 
hossza ¿=27 m, amely egy R= 700 m sugarú körív
hez csatlakozik. A koszinusz-átmenetiív görbületará
nyos ívmagasságait Al/2=5 m távolságonként a

i A/ fi * ihg = -—  1 -  cos — /,■
4 R K  L (11)

segítségével kiszámolva az 1. táblázatban foglaltuk 
össze. Ajelölt osztáspontoknál a korrigált ívmagas-

kp rrig á it ! v
: 1

5. ábra Görbületarányos ívmagassági ábra korrekciója koszinusz-átmenetiívnél
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1. táblázat
A görbületarányos ívmagassági értékek korrekciója és a pontos elméleti ívmagasságok összehasonlítása 
koszinusz-átmenetiívnél (L=27, R=700m)

Osztáspont h

(gőrbülctarányo« ívmagatság)

Korrigált

h',

Elméleti
pontos

f'mlm

0 0 0

1 1 0 ,2 2 ,8 2 ,8

6 8 ,4

2 11 2 5 ,5 2 6 ,6 2 6 ,6

16 4 6 ,0

3 21 6 3 ,1 6 0 ,1 6 0 ,2

2 6 7 1 ,2

4 ( 3 1 ) 7 1 ,4 7 1 ,3 7 1 ,2

( 3 6 ) 7 1 ,4

5 ( 4 1 ) 7 1 ,4 7 1 ,4 7 1 ,4

( 4 6 ) 7 1 ,4

6 ( 5 1 ) 7 1 ,4 7 1 ,4 7 1 ,4

( 5 6 ) 7 1 ,4

ság értékeket a három egymás meletti ívmagasság 
érték számtani átlagából képezve a táblázat 4. oszlo
pába írtuk. A táblázat utolsó oszlopában pedig a az 
elméletileg teljesen pontos ívmagasság értékeket 
láthatjuk abból a célból, hogy a bemutatott algorit
mussal képzett korrigált ívmagasság értékek pontos
ságát megállapíthassuk. (A táblázat utolsó két osz
lopában csak az osztálypontoknál számoltuk ki az 
ívmagasság értékeket, mivel az érintőszög-eljárás
nál csak ezekre van szükség.)

4. A korrekciók alkalmazásának szükségessége

A klotoid átmenetiív korrekcióit a 3.1 pont sze
rint minden esetben el kell végezni az ÁE és ÁV 
szelvények Ál környezetében. Az átmenetiív többi 
szakaszán az elméleti ívmagasság megegyezik a gör
bületarányos ívmagassággal.

A hullámos görbületváltozású átmenetiívek ese
tén a hullámos görbületváltozás miatt a korrekcóra 
elvileg az átmenetiív teljes hosszában szükség van. 
Ha azonban az átmenetiív Ál hosszánál számított ki
tűzési értéke az 1 mm-t nem haladja meg -  ez a kitű
zési táblázatból közvetlenül megállapítható - ,  úgy a 
gyakorlatban koszinusz és negyedfokú parabola 
átmenetiíveknél semmilyen korrekcióra nincs szük
ség, mivel az elkövetett hiba legfeljebb 0,5 mm lesz,

ami az ívmagasságmérés pontosságával összhang
ban van. A hullámos görbületváltozású átmenetiívek 
közül a koszinusz-átmenettiíveket megvizsgálva 
megállapítható, hogy korrekcióra legfeljebb csak a 
V=90 km/h alatti sebességekre tervezett, L=90 ln
nél rövidebb átmenetiíveknél van csak szükség, iga
zodva az ívmagaságmérés és ebből adódóan az érin- 
tőszög-eljárás pontossági igényeihez.
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Gazdaságstratégiai ajánlások a belvízi hajózás 
és a kikötőgazdaság szolgáltatás-fejlesztésére 

(Az önálló magyar hajózás 100 éves évfordulójára)
DR. NÁDAS PÉTER:

1. A víziközlekedés, mint alapvető közlekedési
szolgáltatási terület jelentősége

A víziközlekedés -  esetünkben alapvetően a fo
lyami fuvarozás -  számos, elsősorban nemzetgazda
sági síkon jelentkező eredendő előny hordozója. 
Pontosan ezek, a szabályozott piacgazdasági alapo
kon működő nyugat-európai szállítási rendszereknél 
jól kimutatható (nemzetgazdasági) előnyök indokol
ják a víziszállítás állami feltételrendszerének tuda
tos és tervszerű fejlesztését.

1.1. Konkrét összehasonlító előnyök a fuvarozásnál

A vízi utakkal, mint természeti adottsággal ren
delkező szárazföldi országok a tömegáruk és az egy
ségrakományos áruk vízi szállításakor a más közle
kedéshordozókhoz képest az 1980-as évek statisztikai 
adataiból összesítve a következő konkrét előnyöket 
realizálják azonos szállítási teljesítményre vetítve, 
pfennig/tonnakilométerben mérve (1. táblázat).

Minden belvízen 100 km-re elszállított egy tonna 
áru tehát, melyet egyébként közúton szállítanának, a 
nemzetgazdaságnak a pályaköltségektől függetlenül 
is 7,2 DEM az egyébként vasúti fuvarok esetén pe
dig 2,2 DEM megtakarítást jelent. Ezek a társadalmi 
költségviszonyok azt feltételezik, hogy minden, a 
környezetet romboló hatás kiküszöbölése előbb- 
utóbb meg kell történjen. Ahol nem ma fordítanak 
erre gondot, ott a természeti környezettel szembeni

társadalmi “tartozásokat” felhalmozó magatartás je
lentősen torzítja a költségfelhasználás képét és taka
rásban hagyja a közlekedési szolgáltatások optimális 
arányának beállítását sürgető okokat. így van ez még 
bizonyos mértékig Európa nyugati térfelén is, de fő
képpen így van a rengeteg hiánnyal küzdő volt szo
cialista országokban.

A fuvaroztatók -  éppen az említettek miatt -  a 
korántsem társadalmi költségfedezetet tükröző, tár
sadalmi közmegegyezéssel deformált fuvardíjak 
megfizetésekor a döbbenetes különbségből csak an
nak egy részét érzékelik, azaz érdekeltségük mérté
ke is ennek megfelelően alakul. A nyugat-európai 
statisztikai összesítések alapján az átlag fuvardíjak 
tonnakilométerenként a közúton 24,4 pf, vasúton 12,8 
pf és belvízen 3,9 pf.

A fúvaroztatói szektor tehát átlagban 20 Pfenni
get takarít meg minden (a közút helyett) víziúton el
szállított tonna esetében és 9 Pfenniget a vasúti fu
varral szemben. Ezen, millió tonnákkal beszorozva 
még mindig igen jelentős megtakarítás indokolja, 
hogy a nyugat-európai gyakorlatban az áruszállítási 
teljesítmények átlagosan 12-15 %-át a belvízi hajó
zás bonyolítja.

Magyarországon ez az arányszám az 1960-as évek 
6,7 %-áról 1980 után 5 % alá, 1990-re 3,7 %-ra csök
kent! Alapvető nemzetgazdasági érdek tehát a 
közelkedési munkamegosztás tendenciájának megfor
dítása, mely a folyami szállítások jelenlegi arányának 
megduplázásával, azaz további 2,5 milliárd tonnaki
lométer belvízi bonyolításával 10 Pfennig = 7 Ft ese-

1. táblázat
A víziszállítás konkrét előnyei más közlekedéshordozókhoz viszonyítva

Közlekedési alágazat
Energia
felhasz

nálás

Termőte
rület

felhasz
nálás

Zajhatás
ktg-i

Levegő és 
vízszeny- 

nyezés ktg.

Balesetek
ktg.

Egyéb
szociális

ktg.

Együttes
társ.ktg.
Pf./tokm

DEM / 
100 tokm

közúti közlekedés 1,75 0,115 0,37 1,883 1,891 1,89 7,899 =7,90

villamosított vasutak 0,53 0,974 0,637 0,177 0,116 0,42 2,854 =2,85

belvízi hajósás 0,35 - - 0,212 0,015 0,1 0,677 =0,68

(Fonás: A közlekedési miniszterek 1991. évi konferenciájának jelentése)
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tén 7 x 2,5 milliárd = évente legalább 30 milliárd fo
rint közvetlen és az extemális társadalmi költségek 
terén további évi mintegy 7,5 milliárd Forintot kitevő 
közvetett nemzetgazdasági megtakarítást eredményez.

1.2. Járulékos szolgáltatások

A belvízi hajózás költség- és környezetkímélő 
alapszolgáltatás jellege mellett a fuvarozás és az esz
közműködtetés számos járulékos szolgáltatását je
lenti, mozgósítja és vonzza mindazon térségekben, 
melyekre vonzáskörzete kiterjed. így például első
sorban c kikötőkben:
-  közvetlenül a fuvarozás részeként:

• árugyűjtés és tárolás, szortírozás és kistérségi 
elosztás;

• a kikötői árumozgatás és árurakodás, illetve 
készletezés;

• az árumanipuláció, köztes feldolgozás, 
komplettírozás és csomagolás;

• a különböző minőségvizsgálati és minőségta
núsítási szolgáltatások;

• a fuvarokmány-kiállítás és kezelés, a vámo
lás, az egészségügyi és egyéb tanúsítványok
kal kapcsolatos szolgáltatások.

-  a fuvareszközök (hajók) üzemeltetéséhez:
• az üzem és kenőanyagellátás;
• az élelmiszer és ivóvízkészletek beszerzése és 

kiszolgálása;
• a személyzet egyéb készleteinek pótlása, 

megrendelések, vásárlások révén;
• a fáradtolaj és szennyvíz, valamint hulladék 

átvétele, ezek megsemmisítése;
• a hajók és gépi berendezések alkatrész

utánpótlása, szervizelése;
• az egyre komplikáltabb navigációs és hírköz

lési berendezések szervize részegységcseréi;
• a hajók útközi és időszakos javításainak 

végzése, hajóépítés, illetve gyártás.

1.3. A külkereskedelmi akció-rádiusz kiterjesztése

A víziutak közvetlen vonzáskörzete a térség egyéb 
közlekedési ellátottságától függően Európában a 
víziutak 40-70 km-es környezetére terjed ki elsődle
gesen, de a közúttal és vasúttal kevésbé gazdaságosan 
szállítható tömegáruk (alapanyagok, mezőgazdasági 
nyerstermékek és ipari félkésztermékek) fuvarozása 
terén a 100-250 kilométeres rádiusz is a versenyké
pességi határon belül esik. Ilyen értelemben, és Ma
gyarországnak a víziutak által osztott területviszonyait 
figyelembevéve a víziközlekedés közismert gazdaság
élénkítő, területfejlesztő hatása a Duna mentén szá
mított legalább száz kilométeres sávban elsődlegesen 
érvényesül. Ez önmagában az ország területének több 
mint egyharmada. A Tisza bekapcsolása esetén pedig

az ország több mint kétharmada. (Ehhez azonban a 
Duna-Hsza-csatoma megépítése s a Tisza további 
szabályozása szükséges.)

A víziúttal, mint alternatív közlekedési foütőérrel, 
jó vasúti, közúti ráhordó hálózat révén (közvetett) 
kapcsolatban lévő térségek esetén másodlagos von
záskörzetként a nemzetközi forgalomban legalább 300- 
500 kilométeres “akció-rádiusz” vehető számításba.

A speciálisan víziútra “való” tömegáruk tekinte
tében (a magyar áruforgalomnak ez még ma is érték
ben egyötöde, tömegben közel egyharmada) a belvízi 
hajózás és a kikötőgazdaság megfelelő szolgáltatási 
színvonala olyan kereskedelem-szervező erő, mely 
ezen áruk regionális piaci lehetőségeit az olcsóbb 
fuvarozás és az elméletileg korlátlan kapacitások ré
vén jelentősen javítja.

2. A magyar víziközlekedés mai helyzete és a 
nemzetközi irányzatok Európában

2.1. Háttérbe szorult alágazat

A  belvízi hajózás Magyarországon az ország 
Duna- és Tiszamenti fekvéséhez, valamint alapvető
en kedvező tranzit helyzetéhez képest jelenleg hal
mozottan elhanyagolt helyzetű alágazat. A Duna- 
menti régión belül is az ötvenes-hatvanas évek volt 
az az utolsó időszak, amikor még nem volt érzékel
hető drasztikus leszakadás és amikor a korábbi, nagy
jából arányos piaci részesedés mind a többi orszá
gok hajózásaihoz, mind a más közlekedési módokhoz 
képest még fennállt. A jelzett időszakban a magyar 
belvízi hajózás az eszközök mintegy 10 %-ával a 
dunai hajózások össszteljesítményének tonnakilomé
terben mért 11-12 %-át adta. A hazai közlekedési 
teljesítmények 6,7 %-a volt még a víziközlekedésé.
Ez 1990-re (tehát már a jugoszláv események előtt!)
3,7 %-ra esett vissza.

Eközben Európában a folyami hajózás teljesítmé
nyei folyamatosan növekedtek. A közlekedési mun
kamegosztás környezet- és költségkímélő irányzatai 
a rohamos motorizáció és a vasutak újjáépítése mel
lett is fenntartották, illetve növelték a belvízi közle
kedési szolgáltatások részarányát. 1970 és 1990 
között a víziutakkal rendelkező öt nyugat-európai 
ország és Ausztria belvízi teljesítményaránya 8-12 
%-ról 15-20 %-ra nőtt A közlekedési miniszterek 
1991 évi konferenciájának jelentése ezen növekedé
si ütem további erősödését jelzi előre és 2000-ig a 
tonnakilométerben mért folyamhajózási teljesítmé
nyek évi 8 százalékpontos emelkedésével számol.

2.2. Az infrastruktúra fejlesztésének elhanyagolása

A  drasztikus hazai leszakadást egyértelműen az 
alágazat infra- és szupratruktúrájának fokozatosan
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növekvő elhanyagolása okozta. A víziút Bős-Nagy
marosban megtestesülő fejlesztési tervei, illetve ezek 
többszöri halasztása a gyakorlatban a korábbi rend
szeres folyószabályozás leállását, túlzott mértékű 
kavicskitermelést és így a hajóút egyre romló álla
potát jelentették mind a mai napig.

A Tiszán félig elkészült szabályozás (a befejezet
len rendszerek szokásos hatásaként) nem elősegítet
te, hanem nehezítette, majd a fuvarköltségekkel egyre 
inkább számoló, racionálisabb gazdálkodás előtérbe 
kerülése végképp kiszorította a versenyképes meg
oldások közül a folyamatos vízifuvarozási szolgál
tatás fenntartását.

A hazai kikötők meglévő, rendkívül hiányos há
lózatát az infrastrukturális, illetve a közforgalmi funk
ciók figyelmen kívül hagyásával a tervgazdaság a 
közlekedés központi fejlesztési programjaiból rend
re kifelejtette”. Az egyes kikötőket egyenként egy- 
egy hajózási, termelő vagy raktározási vállalathoz 
rendelte az állam és azokat a továbbiakban ezen vál
lalatok technológiai alegységeinek tekintette. A vál
lalati kategóriába utalt infrastruktúra-elemek ezen 
helyzetüknek és a fuvarozó vállalatok közismerten 
alacsony jövedelemtermelő képességének kiszolgál
tatva (a háborút is beszámítva) mintegy 60 éve nem 
fejlődhettek.

Mára “elértük”, hogy az európai belvízi hálózat 
kikötősűrűségének egynegyedét, tényleges teljesítő- 
képességének egy hatodát reprezentáló hazai kikötők 
illetve azok hiánya alapvetően gátolja a 
víziközlekedés hazai közlekedési rendszerbe történő 
integrálódását és nemzetközi versenyképességét.

Ma is hátráltató még a kikötőhálózattal kapcso
latban igen lassan változó közfelfogás, miszerint a 
belvízi kikötőt amolyan, éppen csak a hajó megállá
sára és kirakására alkalmas “hajóállomás"-ként 
tartják számon. A multifunkcionális elosztóközpont, 
a közlekedési fordítókorong és a regionális 
szolgáltatócentrum szerep előbb kötődik például egy 
külvárosi raktárházhoz, vagy teherpályaudvarhoz, 
mint a Csepeli Nemzeti Szabadkikötőhöz.

Részint ez a felfogásmód és a maradék-elvű köz
ponti forráselosztás az oka, hogy vízpartra települt 
üzemeink közül az újak az “illendőségből” hozzájuk 
tervezett kikötőket többnyire már fel sem építették. 
A korábbi meglévő üzemi rakodók és kikötőhelyek 
pedig közforgalmi funkciók, azaz jövedelmező te
vékenység hiányában elsorvadtak.

2.3. A hajópark elöregedése

A nem fejlődő infrastruktúra mind nagyobb arány
ban gátolta a (a dizelesítés után az 1970-es évek kö
zepéig még modemnek mondható) hajózási eszközök 
kihasználását. Az alágazat jövedelmezősége egyre 
gyengült. A rossz kihasználtság emelkedő fajlagos 
költségekkel, azaz egyre kevésbé vonzó fuvardíjak

kal járt együtt, a jövedelmezőség növekedése nél
kül. A jövedelmezőség hiánya és az ebből fakadó 
állandósuló forráshiány, valamint a monopolhely
zetből és az állami függésből eredő piacérzéketlen
ség megakadályozta a magyar belvízi hajózást abban, 
hogy megfelelő eszközmegújítással, technológiavál
tással kövesse a hajózási fuvarpiac európai változá
sait. És bár a folyami hajóállomány hordképessége 
az elmúlt 20 évben 15 %-kal, a vonóerőképesség 50 
%-kal növekedett, a dunai országok nemzetközi szál
lításokra alkalmas hajóparkján belül mind a vonó
erő, mind a hordképesség tekintetében a korábbi 10 
%-ról 6 %-ra Csökkent a magyar részesedés. Az ön
járó hajózás “Európa” típusú egységeire való átállás 
pedig csak jelképesen 1-2 %-os arányban kezdődött 
meg.

A folyami hajók 30 %-a van ma “0 ” értéken és ez 
az arány két-három éven belül eléri az 50 %-ot.

Az. így önmagát gerjesztő helyzetromlási folya
matban a hajózás az állam támogatására sem szá
míthat, mert a tevékenység vállalkozói szintű  
gazdaságossága a megromlott fajlagos ráfordítási 
mutatók alapján az elmúlt évtized bázisán elvégez
hető költség-összehasonlításokkal már nem is bizo
nyítható.

Mindezen hatásokhoz járult még a Bős-Nagyma- 
ros-i politikai patthelyzet és az, hogy ezzel kapcso
latban kormányzati szinten görcsösen kerülni illett 
az elmúlt három-négy évben a folyami hajózás hasz
nosságát elemző érveléseket.

Végül az alágazat közel teljes megbénítását ered
ményező, máig tartó jugoszláv dunai zárlatok, illet
ve az embargó tetőzték be a magyar folyami hajózás 
e negatív fejlődési szakaszát.

2.4. Az európai belvízi hajózás reneszánsza

A z  1960-as évektől jelentősen fejlődő európai 
folyami hajózás eközben reneszánszát élte a rajnai 
víziútrendszeren, pontosan ott és éppen azonos idő
szakban bizonyította, hogy:
-  a megfelelően kiépülő víziúti infrastruktúra;
-  a megfelelő közlekedési kapcsolatok:
-  a megfelelő technológia, valamint
-  a piackonform állami beavatkozások
mellett a belvízi hajózás nem csak elméletben, ha
nem a gyakorlatban is jelentős költségmegtakarítást 
realizál az azt működtető nemzetgazdaságnak

Mivel a hírhedten racionális nyugat-európai gaz
daságban senkit nem tántorított el igazán a fejlesztés 
szándékától, hogy e nemzetgazdasági haszon nem 
közvetlenül a belvízi hajózási üzemmeneten belül 
térül meg, a fejlesztések és az ezeket a hajózási üzem
menet számára is közvetítő ügyes állami beavatko
zások lendületesen folytatódtak. Úgy a központi 
(közösségi) prognózisok, mint a fuvaroztatói érdek
körök a folyami áruszállítási igények 50-80 %-os
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növekedését jelzik (térségünkre is!) az évezred vé
géig-

E kereslet kiszolgálására 1970 és 1990 között több 
mint 4 milliárd DEM nagyságrendben folytak víziúti 
beruházások csak Németország területén. A 10 ezer 
kilométer hosszúságú nagyhajózásra alkalmas euró
pai törzshálózat 14 ezer kilométeresre bővült. 1992- 
ben elkészült az évszázad egyik legnagyobb közle
kedési beruházása a (Rajna-)Majna-Duna Csatorna.

A hatvanas évek végére kifejlesztett önjárók, mint 
rugalmas és fürge fuvareszközök túlsúlyba jutottak 
és a nagy technológiaváltás befejeztével a rajnai- 
majnai egyesített vízrendszeren mintegy 76-78 %- 
os arányt értek el (magyar arány jelenleg 1,8 %!).

A konténerizáció az elmúlt 10 évben rohamosan 
fejlődve ma már meghaladta az összforgalom 5 %-át 
(a Dunán ugyanez az arány még nincs 1/2 %).

A kikötőhálózat sűrűsége a '80-as évekre elérte a 
15-20 km-es értéket (nálunk 100-150 km).

1991-es döntés alapján megkezdődött az EK kö
zös finanszírozásában a Rajnát a Rhonnal összekötő 
többszáz kilométeres új víziút kiépítése, melyen 24 
vízlépcső fogja biztosítani a vízválasztón való átha
ladást.

A folyami hajózás gyengéjét jelentő szezonális 
kapacitásfeleslegek (“kisvíz” esetén jóval több hajó
tér tud csak ugyanannyit fuvarozni, ez a hajótér vi
szont “nagyvíz” esetén feleslegesként terheli a 
vállalkozó üzemmenetét) és a nagy beruházásigény 
miatt nehezen finanszírozható eszközmegújítás el
lensúlyozására az európai országok közös szubven- 
cionálási metódusokat vezettek be, melybe 1989-ig 
húsz év alatt közel kétmilliárd DEM értékű állami 
forrást forgattak be. A fejlesztések nyomán a víziúttal 
jobban ellátott országokban 20 % fölé, a kevésbé 
folyamhajózásra utáltakban 12-15 % közelébe fejlő
dött a folyami hajózás közlekedési, szolgáltatási rész
aránya.

1992. szeptember 25-e óta a dunai hajózást a raj
naival összekötő új (Majna-Duna) Csatornán (mely
nek hajózási szélessége nem haladja meg a 35 métert, 
mélysége viszont 4 méteres és így 2,7-2,9 méter 
merüléssel hajózható) több, mint 5 millió tonna árut 
szállítottak kizárólag “Európa” típusú önjáró hajó
zással. S a forgalom még a nagy nyugat-európai re
cesszió idején is hónapról hónapra növekedett. A 
Csatorna megnyitása óta két-három magyar hajó járt 
a csatornán túl és több mint 95 csatornán túli önjáró 
hozott vagy vitt magyar fuvart. A megkötött és az 
előkészületben lévő kormányközi belvízi hajózási 
megállapodások alapján ugyanakkor magyar hajók 
jogosultak vinni a kölcsönös áruforgalom felét.

A Csatornán túli kikötők átlagos hajókiszolgálási 
ideje 3/4 nap a magyar kikötőké optimális esetben 
ötször ennyi.

A recessziót és a rendszerváltást még nem teljes 
mértékben érzékelő, 1988-1990 között készült nem
zetközi gazdasági prognózisok szerint Magyarorszá

gon a belvízi hajózás potenciális árubázisa a jelen
leg realizált kb. 1,5 millió tonnával szemben 3-5 éven 
belül meghaladja az 5,5 millió tonnát. Ebből még a 
ma, korlátozott infrastrukturális feltételek mellett is 
vízi úton bonyolítható 2-2,5 millió tonna, amennyi
ben a belvízi hajózási vállalkozások európaihoz ha
sonló gazdasági szabályozói e tevékenység jövedel
mezőségét itthon is biztosítanák.

2.5. Magyarország kedvező közlekedésföldrajzi 
helyzete

Az Európát átszelő 3505 kilométeres tranzit-víziút 
földrajzi közepén fekvő Magyarország számára az 
új folyami összeköttetés nemcsak új tengeri kijáratot 
és alternatív környezetkímélő közlekedési lehetősé
get teremt, nemcsak külkereskedelmünk export-im- 
port hatókörét növeli meg, hanem éppen központi 
elhelyezkedése révén jelentős értékesítési lehetősé
geket nyit meg a hajózáshoz kapcsolódó számos já 
rulékos szolgáltatás terén is.

Mind a Fekete-tengertől, mind az Atlanti-óceán- 
tól húzott hajózási gazdaságossági akciórádiusz azt 
mutatja, hogy a nagy tömegáruszállító tengeri hajók 
Európát körülhajózó útvonalaihoz képest a közel 70 
vízlépcsőn áthaladó folyami hajózás 3500 kilométe
ren ugyan soha sem lesz versenyképes, de a tenger
től számított 1600-1800 kilométeres távolságon ez a 
versenyképesség még meggyőzően fennáll.

Ebből fakad az a számunkra egyedülállóan ked
vező helyzet, hogy akár délkeletről, akár északnyu
gatról indulnak a folyami fuvarok, a Belgrád-Buda- 
pest-Pozsony térség mindenképpen a versenyképes 
fuvarozás egyik végpontjaként funkcionálhat. (A tér
ség politikai viszonyai e három végpont közül ma 
még egyértelműen Magyarország területét teszik 
vonzóvá.)

A délkelet, illetve északnyugat felől érkező hajók 
számára egyaránt kézenfekvő lenne a jó  műszaki szín
vonalon lévő, minden szolgáltatásra felkészült ma
gyar kikötőhálózat igénybevétele. Ezekben a kikö
tőkben a hajókezelési és árurakodási szolgáltatások 
mellett- éppen a végállomás jelleg miatt -  legalább 
ekkora, ha nem nagyobb szolgáltatásértékesítési le
hetőséget jelent az idegen hajók készletekkel való 
feltöltése, a “teljesszerviz”fogalomkörébe tartozó 
számos kapcsolódó kiszolgálási feladat ellátása.

A még megmaradt hajójavító és hajóépítő kapa
citás pedig az útközi és időszakos javítások törzshe
lyévé válhatna, ahol mind nagyobb és nagyobb 
felújítási megbízásokat elnyerve az új technológiák 
begyakorlása révén idővel újra feléledhetne a '80-as 
évek közepéig igen jó hírrel működött magyar hajó
gyártás is.

A lehetőség kiaknázása azonban gyökeresen új 
közlekedéspolitikai, pénzügypolitikai és szolgálta
tásstratégiai megközelítést kíván, mert az alágazat
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jelen helyzetéből rendkívüli beruházásigényessége 
miatt — csupán saját erőre támaszkodva -  fél évszá
zad alatt sem tud kitömi.

A hajózás és főleg a kikötők további sorsát meg
alapozó döntések előkészítésénél bátran el kell vetni 
azokat a tényszámokat, amelyeket a magyar folyami 
hajózás az elmúlt 15-20 évben gyenge infrstrukturális 
ellátottság mellett, a rákényszerített napi “nyereség
orientáltság” és a berögződött monopolhelyzet hatá
sára egy összeomló piacon produkált.

A jövőbeli hasznosságot tehát csak ajövőbelijobb 
feltételeket előrevetítve, a jobb kihasználásból és ki
bővített szolgáltatáscsomagból levezethető költség- 
haszon viszonyokkal számolva lehet és szabad  
megítélni.

3. A belvízi szállítási rendszer alapösszetevői és 
a lehetséges kitörési pontok

A folyami hajózási tevékenységéhez szükséges 
feltételrendszer legfontosabb elemei a víziszállítás 
iránti kereslet meglétét feltételezve:
-  az infrastruktúra (vízi utak, kikötők és hajójaví

tási háttér);
-  a gazdasági szabályozás (a fuvaroztatók és fuva

rozók érdekegyensúlyára alapozva);
-  a járműpark (a megfelelő technológiai szinten).

A felsorolás talán szokatlan sorrendjének oka,
hogy a két alapvető állami feltétel, az infrastruktúra 
és a tevékenység megfelelő jövedelmezőségét bizto
sító szabályozás a kereslet kielégítését normál vál
lalkozási, üzleti kategóriába sorolja be. Azaz a 
vállalkozás jövedelmezősége a kielégítő infrastruk
túra talaján mindenképpen létrehozza a kereslet ki
elégítéséhez szükséges eszközparkot. (Igaz, hogy a 
víziközlekedés szuprastruktúrája igen tőkeigényes 
beruházás, de a kielégítő fuvarjövedelmezőség leg
alább a bérlés, leasing illetve hitelbe történő eszköz
beszerzés lassúbb útján lehetővé teszi az alágazat 
fejlődését.)

3.1. Az infrastruktúra kulcsproblémái és azok 
megoldási lehetőségei

A feltételrendszer legalapvetőbb, de nálunk ter
mészetes módon rendelkezésre álló része a víziút. A 
Duna 400 kilométert és a Tisza 500 kilométert meg
haladó magyar szakaszai vízbőség és természetes 
mederszélesség tekintetében európai összehasonlítás
ban is igen jó adottságot jelentenek.

3.1.1. A víziutak

Az európai víziúti normarendszerben ezeknél a 
magyar folyószakaszoknál háromszor-hatszor kisebb

vízbőségű folyóvizeken is évtizedek óta biztosítják 
a legnagyobb folyami önjárók két “sávon” való köz
lekedését.

Az “Európa ” önjárók elmúlt évtizedekben kikí
sérletezett optimális üzemméreteit éppen az európai 
hálózatokon még előállítható víziútparaméterek és 
az egy zárt vasúti irányvonat által befogadható áru- 
mennyiség egy hajótestben való továbbítása, mint 
versenyképességi szempont alakította ki. A vasúti 
szállításokkal versenyző hajótestnek minimálisan 2,2 
méteres hajómerülést kell elérnie a versenyképessé
gi küszöb átlépéséhez. A nyugat-európai vízrendsze
rek döntő hányadán az éves időalap 90 %-ában 
2,5-2,7 méteres merülési mélység áll rendelkezésre.

Egy 2250 tonnás hordképességű “Európa” önjáró 
szállítási költségének és merülésének viszonyát 1,8 
és 2,8 méteres merülési lehetőség között R.Filarski 
számításai szerint az 1. és a 2. sz. ábrákon kísérhet
jük figyelemmel. Nyilvánvalóak e táblázatok opti
mum-kritériumai .

950 to

1. ábra: A rakodási tényező és a merülés viszonya
Forrás: Filarski, R. Rijkswaterstaat, Közlekedési és Közművek 
Minisztériuma Hollandia

Ennek a kritériumnak felel meg a Majnát a Duná
val összekötő 171 kilométeres mesterséges víziút is. 
(Ez a méretkategória az úgynevezett Európa IV-es 
osztályú hajóút volt 1992-ig, ma Európa Vl/b osztály.)

Az egységes európai hálózat részévé vált Dunán 
is döntően hasonló méreteket teremtett az elmúlt 
évszázad folyamszabályozó tevékenysége. A nem
zetközileg egyeztetett tervek szerint a teljes kiépí
tésnek az évezred végéig kellett volna befejeződnie.

A tervezett vízlépcsőzés elmaradásával azonban 
a Bécs és Budapest közötti folyamszakasz a maga 
több mint 20 gázlójával a 3505 kilométeres 
transzeurópai víziút legkritikusabb szakaszává vált.

Az itt megmaradt 110 kilométeres “küszöb ” az év 
egyharmadában egyáltalán nem, az év további egy- 
harmadában csak korlátozott mértékben teszi lehe
tővé a gazdaságos, versenyképes belvízi hajózást.

A mai 19-21 deciméteres átlagmélységek 25 de
ciméteresre mélyítése, majd ezen vízszint folyama
tos biztosítása jelentős folyamszabályozási beavat
kozásokat igényel. Az így aposztrofált követelmény-
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2. ábra: A szállítási költségek és a hordképesség összefüggése

Forrás: Filarski, R. Rijkswaterstaat, Közlekedési és Közművek Minisztériuma Hollandia

rendszer azonban a magyar víziúti export-import ér
dekeket sokszorosan meghaladó nemzetközi keres
kedelmi érdek, hiszen az éves átlagban két millió 
tonnát is alig elérő magyar áruáramlásokhoz képest 
4-6 millió tonna tranzitáru halad át jelenleg is e sza
kaszon. A közép-európai szárazföldi közlekedési át
menetek fokozódó problémáit és a Duna jelenlegi 
10 %-ot sem elérő “kapacitás”-kihasználását össze
vetve ez az áruáramlás az évezred végéig meg kelle
ne duplázódjon. A Csatorna megnyitása után hazán
kon kívül további 16 vízparti ország közös érdeke a 
megfelelő hajóútparaméterek kialakítása. Ezért, bár 
a víziút Duna-kömyezet-rehabilitációval kombinált 
kiépítésének finanszírozása messze meghaladja a 
magyar költségvetés teherviselő képességét, a nyil
vánvalóan széles körben meglévő tranzit érdekek 
valószínűsítik egy megfelelő nemzetközi finanszí
rozási konstrukció kialakítását. A megfelelő víziút- 
paraméterek ökológiai garanciák melletti megvaló
síthatóságának technikai módjait a holland Harris és 
Delft Hidrauliks cégek múlt év novemberében lezárt 
tanulmányukban vizsgálták.

A megoldás azonban alapvetően a Bős-Nagyma
ros politikai görcs józan kompromisszumon alapuló 
feloldásától és ez után a Duna alternatív európai 
közlekedési tengelykénti elismertetésén múlikés előb
bi miatt igen nehezen prognosztizálható.

Világosan kell azonban látnunk, hogy a víziút ki
építésének befej ezetlensége eddig sem gátolta meg 
és ezután sem teszi lehetetlenné hajók ezreinek, ton
nák millióinak áthaladását. És bár így az alapszol
gáltatás versenyképessége és jövedelmezősége

áruféleségtől függően 20-40 %-kal gyengébb a le
hetségesnél, a járulékos szolgáltatások, mint akikö
tői tevékenység, az árugyűjtés és áruelosztás, a 
hajójavítások és az áthaladó hajók széleskörű kiszol
gálása ez alatt is jól fejleszthető, növekvő kereslet 
elé néző szolgáltatási szektor. A víziút teljes kiépíté 
se ezt a keresletet bizonyosan csak növeli, optimális 
esetben tíz éven belül megduplázza.

A Tisza jelenleg részlegesen számítható csak Eu
rópa III-IV-es kategóriájú víziútnak. A jugoszláv te
rületen beállt bizonytalanságok gyakorlatilag telje
sen kiiktatták az amúgy is nagyon lecsökkent tiszai 
áruszállításokat. Erőforrásaink itt belátható időn be
lül nem tesznek lehetővé jelentős hajóútjavító intéz
kedéseket. A folyamatos hajózáshoz alapvetően hi
ányzó csongrádi vízlépcső egyelőre a jövő évtizedre 
váró feladatnak tűnik. (Az utóbbi hónapokban ismét 
felvetődött a Duna-Tisza közének fokozódó vízhiá
nya, a vízgazdálkodás és a mezőgazdaság együttes 
igényeként a Duna-Tisza csatorna másfélszáz éve va
júdó gondolata. A jelentős vízgazdálkodási és me
zőgazdasági érdekekhez kiegészítő érdekként termé
szetesen kapcsolódik két nagy víziutunk hajózó 
csatornával való összekötése is. Félő azonban, hogy 
az országrésznyi új vonzáskörzet bekapcsolása ré
vén sok-sok hasznot felvillantó, távlatban sok hasz
not hozó beruházás nagyságrendje miatt belátható 
időn belül nehéz lesz finanszírozót találni.)

A hazai víziutak helyzete alapján az ezredfordu
lóig elsősorban a Duna számítható tehát egy növek
vő folyamhajózási kereslet és a ráfűzhető járulékos 
szolgáltatások tengelyének.
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3.1.2. A szolgáltatás csomópontjai, a kikötők

Egy új szolgáltatásorientált gazdasági stratégia 
szempontjából nem lehet eléggé hangsúlyozni a fo 
lyami kikötők, mint multifunkcionális áruelosztó köz
pontok és kereskedelem-közvetítő bázisok jelentősé
gét.

A hazai és a nyugat-európai felfogás közötti alap
vető különbség abban rejlik, hogy a magyar kikötők 
több évtizedes elhanyagolása (és a fuvarozó mellé
kes technológiai alegységeként kezelése) itthon szin
te teljesen elfeledtette azt a számos kereskedelem
szervezési, szolgáltatási többletfunkciót, melyek a 
természetes közlekedési fordítókorongokat, a kikö
tőket mint speciális piaci csomópontokat jellemzik.

A folyami kikötő -  különösen a közlekedési háló
zatok gerincét képező nemzetközi érdekű folyamok 
esetében -  a különböző közlekedési ágak teljesítmé
nyeinek átváltását megvalósító sajátos piaci csomó
pont, mely az összes közlekedéshordozók közös 
jelenléte által a közlekedési alapszolgáltatások és 
kapcsolódó szolgáltatások teljes palettáját egyazon 
helyszínen a lehető legkedvezőbb feltételekkel képes 
nyújtani.

Ez a különleges adottság, az áruáramlások multi
funkcionális kezelésére való kiemelt alkalmasság a 
nemzetközi kereskedelem kedvenc csomópontjaivá 
és az e kereskedelmet kiszolgáló számtalan anyagi 
és nem anyagi szolgáltatás települő helyeivé teszi a 
kikötőket. Szerepük az árucsere és a kereskedelem 
területén hasonló, mint az iparban az összes infrast
ruktúra-elemeket optimálisan egyesítő innovációs 
parkok szerepe.

Az optimális közúti és vasúti kapcsolatokkal ren
delkező közforgalmú kikötő az európai gyakorlat
ban döntően olyan állami vagy önkormányzati 
igazgatású infrastruktúra-csomópont, mely viszony
lag nagy alapterületén többszáz “betelepülő” bérüze
meltetőnek ad minden infrastruktúra-elemmel ellátott 
telephelyet. Az üzlet lényege, hogy a kiemelten elő
nyös forgalmi helyzetben lévő telephely az oda tele
pülőnek rendkívül kedvező értékesítési és továbbítási 
lehetőségeket és egy “lüktető” kereskedelmi csomó
pontban való folyamatos jelenlétet biztosít. Ezt a 
kiemelten előnyös helyzetet a telephelybérlők meg
felelően magas bérleti díjakkal honorálják.

A kikötő működtetője (a céltársaság vagy kikötő
igazgatóság) jövedelmét döntően az infrastruktúra 
csomópont továbbfejlesztésére és fenntartására for
dítja.

Az ilyen konstrukciók alapvető jövedelem 
megoszlása úgy alakul, hogy az infrastruktúrahasz
nálat díja és a területbérlet biztosítja a kikötőtársa
ság bevételeinek 80-85 %-át, míg a közlekedési 
kiszolgálásból (hajókikötés, vagonrendezés stb.) leg
feljebb a bevételek 15-20 %-a származik.

A kikötőben jelenlévő számos szolgáltató és 
ugyancsak nem kevés anyagigényes ipart űző vállal

kozás alapvetően az áruszállítási lehetőségekhez kö
tődik. Termelésük vagy szolgáltatásuk folyamatos 
keresletet teremt a fuvarozóknak. Ugyanakkor a ki
kötőben megforduló áruk és járművek mozgása fo
lyamatos szolgáltatási keresletet jelent a kikötőben 
települt szolgáltató cégek számára.

Á leírtak illusztrálására példaértékűnek is tekint
hető nürnbergi kikötő működtetésének jellegzetes
ségeit a következőkben lehet összefoglalni.

Nümbergben a tartományi kikötőigazgatóság ré
szét alkotó városi kikötőigazgatóság olyan többfunk
ciójú kereskedelmi elosztó- és feldolgozóközpontot 
működtet, amely mindhárom közlekedési alágazat 
részéről szinte korlátlan kiszolgálást élvez. A vízparti 
területek elsősorban a szállító, fuvarozó, szállítmá
nyozó, rakodó cégek használatában üzemelnek. A 
víztől távolabbi részek a szárazföldi közlekedési kap
csolatokra támaszkodva számos raktárvállalatnak, 
feldolgozóüzemnek, termékforgalmazási cégnek ad
nak helyet. Az 1988. végéig megvalósított, mintegy 
236 millió DEM nagyságú invesztíciónak a körülbe
lül a 20 %-a (az odavezető fő közlekedési hálózat, a 
rakodóberendezések és a nagy raktárak) a tartomá
nyi és a városi költségvetést terhelte. A fennmaradó 
80 %-ot a betelepülő területbérlők invesztálták.

A kikötőigazgatóság működtetésének forrásai a 
területbérleti díjak, az infrastrukturális és közműfej
lesztési hozzájárulások, a rakodóberendezések hasz
nálati díjai, a kikötői illetékek, valamint a kvótát nem 
teljesítők úgynevezett garanciális befizetései.

A kikötőigazgatóság által meghirdetett betelepü
lési feltételek szerint vízparti területet csak az a cég 
vehet igénybe, amely a rakpart minden bérbevett 
méterére minimálisan 500 t/év forgalmat garantál. A 
területbérlet futamideje 10-15 év, ami a szerződő 
felek egyetértése esetén maximálisan további 15 év
vel hosszabbítható meg. A bérleten kívül lehetőség 
van résztulajdonosi jogosítványok megszerzésére is.

A Duna-Majna csatorna partján fekvő kikötőben 
(kikötő volta ellenére) az éves 8,5 millió tonna for
galomnak csak 20-25 %-a érkezik hajóval! A közút
vasút, vagy vasút-közút kombináció ugyanolyan 
gyakori, mint ezen közlekedéshordozók és a hajózás 
kombinációja.

A Duna-menti országok jóval előttünk járó 
kikötő fejlesztési eredményei többnyire Magyarorszá
gon is ismertek. A hozzánk legközelebb eső pozso
nyi kikötő az elmúlt 8 évben háromszorosára emelte 
kapacitását és függetlenül az időközben csökkent 
forgalomtól kb. 3 millió tonnás modem átrakóka
pacitással várja “startrakészen” a dunai forgalom 
újabb fellendülését.

Magyarországon ezzel szemben a hazai folyók és 
főleg a Duna szárazföldi közlekedési kapcsolatainak 
elégtelensége ma a kellően gazdaságos belvízi hajó
zás súlyos akadályát képezi.

A víziutaktól távol telepített üzemek, a vízpartra 
telepítettek esetében pedig a kiépített kikötők hiánya
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a csatlakozó közlekedési létesítmények kiépítetlensége 
a vízi szállításokat -  a nem iparvágányos vasúti for
galomhoz hasonlóan -  a legtöbb viszonylatban elő- 
és felfúvarozásokkal, többszöri átrakással és tetemes 
eljutási időtöbblettel terheli. Ez az igénybevevők és a 
vízifuvarozást végzők részére egyaránt hátrányos és 
jelentősen rontja, legtöbb esetben lehetetleníti is a fo
lyami szállítások versenyképességét.

A közforgalmú személy-, de főleg az áruszállítást 
kiszolgáló kikötők "hálózat”-sűrűsége az európai át
laghoz és a szárazföldi közlekedéshordozók hazai ál
lomássűrűségéhez viszonyítva is legfeljebb 25 %-os.

Az országban a folyami kikötő-hálózat nem épült 
ki. Csak két, korábban megfelelően felszerelt, mára 
elöregedett nagy kapacitású (évi 1,8-2,3 millió ton
na áruforgalmat lebonyolító) kikötő üzemel; a Cse
peli Nemzeti Szabadkikötő és a DUNAFERR Rt. 
dunaújvárosi volt üzemi kikötője. Kapacitásuk, az 
árunemtől függően 40-100 %-os kihasználtságú. A 
jelenlegi forgalom megtartása is szükségessé teszi a 
csepeli kikötő folyamatos rekonstrukcióját, minde
nekelőtt a vasúti és a közúti csatlakozást kapacitás- 
növeléssel együttes korszerűsítését, a dunaújvárosi 
kikötőnél pedig -  a partfal megcsúszása miatt -  idő
vel a teljes felújítást.

Alig közepes nagyságrendű, de forgalmi kilátá
sai, illetve egyes korszerű létesítményei miatt min
denképpen kiemelt figyelmet érdemel a konténerra
kodásra is alkalmas bajai ÁTI kikötő, melynek 
országos közforgalmú minősítése 1992-ben történt 
meg és a megfelelő tulajdonosi döntés után várható
an hamarosan állami többségű céltársasággá alakul. 
A jugoszláv szakasz előtti utolsó “békés” kikötőként 
középtávon erősen felfutó forgalomra számíthat, 
melyet jó földrajzi helyzete miatt ügyesen fejlesztett 
minőségi szolgáltatásokkal hosszú távon képes le
het megtartani.

Említést érdemel még Szőny és Százhalombatta 
üzemi olajrakodója egyenként 80-100 ezer tonnás 
forgalmával.

A két jelentős és három közepes forgalmú kikötő 
mellett 6-8, többségében üzemi (nem közforgalmú) 
kikötő, rakodóhely működik a Dunán, de ezek együt
tes forgalma sem éri el az 1 millió tonnát. A Tisza- 
menti üzemi ideiglenes rakodók egyenkénti forgalma 
általában néhány tízezer tonna évente. Többségük 
csak bizonyos mezőgazdasági idényáruk rendkívül 
egyszerű módszerekkel való berakására alkalmas. Az 
egész felsorolt kikötői kapacitás -  különösen a ki
szolgálás minősége tekintetésben -  így együtt sem 
éri el a szükséges kínálat egynegyedét.

A hiányzó közforgalmú kikötők, elősorban azok 
alapvető infrastrukturális létesítményei vállalati for
rásokból nem valósíthatók meg. Különösen több 
évtizedes beruházás-elmaradás után nem reális irány 
a nem létező kikötőhálózat egyszerű “piacosítása”.

Abból kiindulva, hogy a kikötők hiánya a közle
kedési igények teljesítésén kívül a víziútmenti regi

onális területfej lődést is kifej ezetten hátráltatja, 1991- 
ben új, a költségvetés helyzetét is figyelembe vevő 
országos kikötőfejlesztési tervezetet állított össze a 
KHVM. A koncepció alapgondolata, hogy a 
teljesértékű hálózathoz szükséges kikötők összessé
ge három csoportra oszlik.

Az első csoportban a fo közlekedési útvonalak és 
a víziút legfontosabb találkozási helyein, azaz az 
ország hat ilyen speciális pontján állami fejlesztési 
felelősségi körbe tartozó infrastruktúra-csomópont
ként országos érdekű közforgalmú kikötőket kell 
működtetni.

A kikötőkmásodikcsoportját azok a közepes nagy
ságú kikötők alkotják, melyek egy-egy térség, illet
ve régió áruforgalmát szolgálják ki, az adott régió 
önkormányzatainak és nagyobb gazdasági szerveze
teinek közös fejlesztéseiként. Ez a kikötő típus a re
gionális érdekű kikötő alapvetően piaci kategória, 
amely különösebb állami beavatkozás nélkül jön létre 
és működik.

A harmadik csoportba a kifejezetten helyi érde
kek talaján szerveződő kisebb kikötők, hajóállomások 
és rakodóhelyek, azaz a helyi érdekű kikötők tartoz
nak. Ezek létesítése, működtetése vagy megszünte
tése országos, illetve regionális beavatkozástól 
teljesen független “üzleti kategória”.

A szolgáltatásfejlesztésre épülő “központi” gaz
dasági stratégia szempontjából elsőrendűen fontos 
kategóriaként az állami felelősségi körbe tartozó or
szágos közforgalmú kikötők fejlesztése és működte
tése lehet súlyponti elem. Ezen kikötőket az 1992. 
évi XXXIX. törvény nevesíti: Győr-Gönyű, Buda
pesten Csepel, Nagytétény, Dunaújváros és Baja, 
valamint a későbbiekben Szekszárd és Szeged térsé
gében kell döntően állami felelősséggel kikötőket 
kiépíteni, illetve továbbfejleszteni.

Az országos közforgalmú kikötők így létrejövő 
hálózata megduplázza a mai kikötősűrűséget és meg
felezi a víziközlekedést terhelő fel- és elfuvarozási 
többletet. A koncepció alapvetően hiányzó feltételi 
eleme, hogy a költségvetés elkülönített alapot, illetve 
e célra rendelt költségvetési forrást nem határozott 
meg és még éves egyedi beruházási forrásbiztosítást 
sem kívánt eddig vállalni. Ennek hiányában a fejlesz
tési programot teljesen koncessziós alapra kellett épí
teni.

A törvény ugyan két megoldást tesz lehetővé, azaz: 
vagy állami többségű céltársaság működtetésében, 
vagy koncesszióba adás útján valósítható meg az 
országos érdekű közforgalmú kikötő. Egyik megol
dás sem működik azonban az állam részvétele, azaz 
bizonyos mértékű költségvetési forrásbevonás nél
kül. Az 1992-ben megkezdett koncesszió-előkészítő 
tevékenység Győr-Gönyű kikötő esetében egészen 
az eredménytelen előminősítési fázisig jutott el (nyolc 
érdeklődőből egyetlen tőkeszegény jelentkező). A 
tapasztalatok kiértékelése itt egyértelműen kimutat
ta, hogy a cca. 5 milliárd forintos beruházásra a le
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endő koncessziós csak akkor lenne hajlandó, ha a 
kikötő külső infrastruktúra-kapcsolatainak létreho
zását 1-1,5 miliárd forint értékben az állam finanszí
rozná. Erre eddig nem nyílt lehetőség.

Csepelen, Dunaújvárosban és Baján a korábbi 
kikötők jelentős továbbfejlesztésére létrehozni kívánt 
céltársaságok kötelezően 51 %-os állami tulajdoni 
hányadához a vagyoni értékek és vagyoni értékű jo
gok cseréjével operáló technikákon kívül ugyancsak 
egyszeri állami indítőtőke-részre van szükség, ha nem 
is nagy mértékben. Ezen kikötőknél a korábbi tulaj
donviszonyok következtében bizonyos szerény mér
vű kisajátítás még ügyes társaságszervezési megol
dásokkal sem kerülhető el.

Az országos közforgalmú kikötőhálózat ezen ele
meinek működőképes beindítása lassan két éve nem 
mozdul az évi 1-2 milliárdos egyszeri állami beavat
kozás hiánya miatt. Ez az öszegnagyságrend 3-4-szer 
ekkora készletlétben álló külföldi tőke bekacsolását 
hátráltatja, illetve tette részint lehetetlenné.

Bár inkább az országos közúthálózat kiegészítése 
és a hídpótló szerep jellemzi a komp és révátkelése
ket, illetve azok kikötőit, mindaddig nem szabad ezek 
fenntartásáról sem megfeledkezni, míg a közútháló
zat, illetve a hidak száma el nem éri azt a szintet, 
amelynél a komp- és révátkelések regionális jelen
tőségét a helyi érdek szintjére nem szállítja le.

Összegezve elmondhatjuk hogy az országos köz
forgalmú kikötőhálózat fejlesztésére vonatkozó cél
kitűzés a kormányzat valós szándéka nélkül pusztá
ba kiáltott szó marad.

Az említett öt csomópont fejlesztésének mai bein
dítása 2-3 éven belül mintegy 3-4 milllió tonnányi mi
nőségi átrakókapacitás, 15-20 ezer konténer 
vízreterelése és számos kapcsolódó szolgáltatás kíná
latának beindítása révén mintegy 30 %-kal javítaná a 
belvízi hajózási alágazat kihasználásai lehetőségét. Ezen 
belül már ebben a fázisban is érzékelhető nagyságrend
ben javítaná a magyar külkereskedelem ömlesztett- és 
tömegárus szektorában az értékesítési feltételeket.

Az alapszolgáltatás mellett három közepes mére
tű logisztikai központ (Győrött, Csepelen és Baján) 
beindulása minőségi ugrást eredményezne az érin
tett térségek árugyűjtő, áruelosztó szolgáltatással való 
ellátottsága terén. A Győrött, Nagytétényben és Ba
ján e fejlesztések keretében üzembelépő modem Ro- 
Ro (Rolll on Roll off = keréken be- és kigördülő 
közúti jármű vagy félpótkocsija a speciális hajó ra
kománya) terminálok a közúti-hajózási kombináció 
évente újabb mintegy 30 ezer közúti járműre való 
kiterjesztését tennék lehetővé.

A szóbanforgó országos közforgalmú kikötők új, 
illetve megújuló infrastruktúrával összesen mintegy 
400 hektár igen kedvező közlekedési kiszolgálású 
települő területet kínálnának az anyagigényes, vagy 
a közlekedéshez kapcsolódó szolgáltató vállalkozá
sok számára. A betelepülő szolgáltatások infrastruk- 
túra-használati és bérleti díjaiból a kikötőt működtető

céltársaság, illetve pl. Győr-Gönyű és Nagytétény 
esetében a leendő koncessziós társaság a kikötő mű
ködtetésén és fenntartásán kívül az eddig elkészült 
előzetes megvalósíthatósági tanulmányok szerint 10- 
12 év után a további fejlesztésre alapot adó nyeresé
get is realizálhatna.

A koncepció lényeges eleme, hogy mivel az újon
nan építendő infrastruktúra-elemek, illetve a nagy
mérvű felújítás terheli többnyire a koncessziósra 
hárulnak, ezért az koncessziós díjat egyáltalán nem, 
vagy csak jelképesen fizet, hanem e helyett a hiány
zó infrastruktúra-elemeket építi meg.

A belépő országos közforgalmú kikötők közvetlen 
területfejlesztő és munkahelygeneráló hatásán kívül 
az adott régióban nyilvánvalóan joggal lehet számí
tani ezen kereskedelemszervező és ipart vonzó cso
mópontok közvetett térségfejlesztő és a gazdaság egyéb 
szektoraiban jelentkező multiplikátor hatásaira.

Példaként ismét a már említett Nümberg-i kikötő
-  az egyébként munkahellyel kifejezetten takaréko
san bánó német gazdaságban -  ma 3100 főt közvet
lenül foglalkoztat és közel 11000 főt közvetetten, a 
kikötőhöz kapcsolódó szolgáltatási munkahelyeken, 
hasonló példa, hogy a Budapest-Csepeli Nemzeti 
Szabadkikötőben betelepülési szándékát jelző 
Garonor francia cég 2000-4000 fő foglalkoztatását 
helyezte kilátásba az általa létesítendő logisztikai 
központtal kapcsolatban, kifejezetten az anyagi szol
gáltatások terén.

A felvázolt szolgáltatási csomópontok, azaz el
nevezésük szerint az országos közforgalmú kikötő
hálózat létrehozását elősegítő előkészítő tevékeny
ségek minden olyan eleme (vagyonértékelés, 
előtervek, társaságalapítási előtanulmányok, előze
tes üzleti tervek stb.) elkészült 1992-93-ban a 
KHVM-ben, amely 2-3 milliósnál nagyob ráfordí
tást nem igényelt. A program holtpontról való ki
mozdítása azonban csak a tulajdonviszonyok (kisa
játítással, átvétellel stb.) sürgős tulajdonosi döntéssel 
történő rendezésével, illetve az ehhez és a fejleszté
sekben való állami részvételhez szükséges költség- 
vetési döntésekkel oldható meg.

3.1.3. A hajójavító és hajógyártó ipari háttér

A másfél évszázaddal ezelőtt még Széchenyi ja 
vaslata alapján beindult magyar hajóipar az óbudai 
szigeten két világháborút és több gazdasági krízist 
élt túl csorbítatlan nemzetközi hírnévvel A hajójaví
tás és a hajógyártás az ország több pontján létesített 
üzemeiben szépen növekvő és eredményes iparága 
volt a két világháború közötti Magyarországnak, sőt 
később “a vas és acél országának” is. Évente több 
millió Rubel értékű szolgáltatást nyújtott hazánkon 
kívül is. Az úszódaruk folyami hajókés kisebb ten
geri hajók exportja számottevő tétel volt ■ íz ország 
külgazdasági mérlegében.
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A belvízi hajózás mint elsődleges felhasználó, 
korábbiakban vázolt érzékelhető hazai hanyatlása a 
80-as évek végére egyenes ágon hatott vissza a ma
gyar hajóiparra. A csökkenő fuvarkereslet és a bel
vízi hajózás csökkenőjövedelmezősége a megrende
lések teljes lemorzsolódásához vezetett. A nagy múltú 
óbudai gyár bezárása után sorban állnak le a többi 
üzemek is és amelyek még nem álltak le, azok is a 
tönk szélére jutottak.

A hajójavítás és hajógyártás lepusztulási folya
mata napjainkban kulminál. Számos kísérlet történt 
külföldi tőke bevonására mert nyilvánvaló, hogy a 
törvényszerűen újraéledő belvízi hajózási kereslet 
előbb-tuóbb fellendítené ezen háttérszolgáltatás ke
resletét is. A belvízi hajózás vázolt piaci bizonyta
lanságai között azonban határozott kormányzati 
szándéknyilvánítás hiányában egyetlen vállalkozó, 
vagy bank sem látott kellő garanciát az ágazat fej
lesztésére. Ezért sem a külföldi tőke, sem belföldi 
vállalkozó nem szállt be eddig ebbe az üzletágba.

Jelen stratégia részeként elsődleges feladat a ha
jójavító kapacitás meglévő elemeinek “átmentése”, 
hiszen ennek a háttérszolgáltatásnak -  éppen Ma
gyarország belvízi hajózás szempontjából központi 
fekvése alapján -  minden esélye megvan a későbbi 
fellendülésre. Még a korábbi nagyvállalatok üzeme
inek víziútmenti elhelyezkedése is szinte összefüg
gő hálózatot alkotott. Földrajzi sorrendben ez a 
hálózat a győri Vízügyi Igazgatóság Gönyű melletti 
hajójavító üzemétől a Pest megyei Révhajózási Vál
lalat horányi javító és kisebb úszóegységeket építő 
telepén át a Ganz angyalföldi gyárával, a MAHÁRT 
népszigeti Hajójavító és Építő Üzemével, valamint 
a Folyami Kavicskotró Rt. angyalföldi javítóbázisá
val a központban, Dunaharasztin keresztül egészen 
a MAHAJOSZ (Magyar Hajófúvarosok Országos 
Szövetkezete) bajai telepéig terjedt a Dunán. A Ti
szán Tápé és Tiszafüred üzemei érdemelnek emlí
tést. Balatonfüreden is nagy múltú hajóépítő üzem 
agonizál. A hálózat ma még csaknem teljes.

Mivel az említett üzemek jórészt egy-egy koráb
ban a gyártás területén is prosperáló gyár vagy gyár
részleg maradványai, ezért ezeknek az áthaladó hajók 
kisebb javítási megbízásain elindulva, ezt a minél 
komplexebb szolgáltatás felé bővítve, ugyancsak reá
lis lehetőségük van előbb kisebb, majd nagyobb hajó
építési megbízások teljesítésére ismét felkészülni. A 
fő  profil középtávon feltétlenül a javítás marad, hi
szen a hajóépítésnek a korábbi háttér letűnte után szin
te semmilyen részegység avagy gépi berendezés te
kintetében nincs hazai beszállítója, illetve kooperációs 
partnere. Más kérdés, hogy egyes nyersanyagokkal jól 
ellátott szomszéd országban nyugati hajógyárak az 
utóbbi két évben több mint 40 hajótest építését ren
delték meg, melyeket félkész állapotban vesznek át 
és szerelik fel saját berendezéseikkel. A mi esetünk
ben azonban a megfelelő acéllemezt is importálni kel
lett a Ganz legutóbbi 3 export hajójához.

Ennek a szolgáltatási szektornak a mai magyar ipari 
háttér mellett a mind bonyolultabb segédberendezé
sek, radarok és hírközlő eszözök javítása terén érde
mes minőségi, és nyilván értékesebb piacot keresnie.

Összefoglalva a hajójavítás és építés lehetősége
it, a leglényegesebb szempont, hogy ennek kereslete 
a belvízi hajózás elsődleges keresleti helyzetének 
egyenes függvénye. Adottságaink más térségbe irá
nyuló exportot ebben a szegmensben középtávon 
nemigen tesznek lehetővé. A hazai kereslet fogalom
köre azonban ez esetben sajátosan kibővül mindazon 
országok hajóival, melyek jó víziutat, jó kikötőket 
keresve, vagy rajtunk áthaladtukban itt meg-megáll- 
va helyben teszik lehetővé a magyar vállalkozó szol
gáltatásainak külföldi fél számára történő értékesíté
sét, azaz közvetlen szolgáltatásexportját.

3.2. A belvízi szállítási rendszer szuprastrukturális 
feltételei

3.2.1. A technológia és a know-how fejlődési 
irányai Európában és adaptálásuk ára

A csatornákkal gazdagon behálózott rajnai víz
rendszer hajótulajdonosai a víziút létesítmények mé
retoptimalizálása során elsősorban gazdasági okokból 
kényszerültek rá az önjáró hajók úgynevezett “Eu
rópa” típusának\áie]\esz\ésQiQ. Járulékos előnyként 
húzza alá ennek a belvízi szállítási technológiai va
riánsnak az életképességét az a rugalmasság és vi
szonylagos gyorsaság, valamint az áruk egy 
hajószemélyzethez kötődő állandó felügyelete, mely 
a fuvaroztatók növekvő minőségi igényeivel is ta
lálkozik. Szerencsés versenytényező továbbá ennél 
a technológiánál, hogy az optimális hajónagyság ép
pen megegyezik egy zárt vasúti irányvonat befoga
dóképességével. Ez kifejezetten logisztikai előny a 
víziút-vasút kombináció esetén is. Ez a szempont- 
rendszer alapozta meg a nyugati víziútrendszeren az 
önjáró hajózási technológia döntő mérvű elterjedé
sét.

Az Európa nyugati felén elterjedt másik leglénye
gesebb technológiai irányzat a közúti járművek, cse
refelépítmények és nagykonténerek többszintes 
továbbítására alkalmas hajótípusok kialakítása és 
üzemeltetése. Ez a piaci kínálati szegmens ott ma 
már közelíti a kapacitás 8-10 %-át.

Az üzemviteli, üzemszervezési know-how új 
irányzatai közül a legjellemzőbb, hogy a hajózási 
vállalkozók az üzletkötő apparátust és számlázást 
kivéve szinte minden kiegészítő tevékenységet a 
vállalkozáson kívülre helyeznek, illetve “bérbe
adnak”. A járműfenntartás, személyzetellátás, szer
vizelés vesződséges feladatait a Rajna-térségben már 
szinte egyetlen hajózási vállalkozás sem maga látja
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el. A legújabb irányzat szerint magát a fuvarmegbí
zást is az egy-két hajóval rendelkező, a nagyobb ha
jófuvarozóval szerződéses kapcsolatban álló úgyne
vezett partikulárisok teljesítik a “Frachtführer” 
megbízásából és szervezésében.

Az eszközpark, mivel a hajó maga a magyar jog- 
gyakorlattal elentétben a nyugati jogrendszerben 
kedvező jelzálogtárgy tulajdonságaival rendelkezik, 
jelentős részében hitelből épül és szinte egész élet
tartama alatt hitel terheli. A korábban leírt állami 
szabályozási metódusok a rajnai országokban biz
tosítják az eszközpark ütemes cseréjét és így folya
matos megújulását.

Az itt egyszerűség kedvéért kissé idealisztikusan 
leírt európai modell átvétele, illetve a know-how 
adaptációjakét lényeges feltételtől függ. Egyrészt az 
önjáró hajózásra történő átállás, mint a Dunán is bi
zonyos mértékig feltételenül szükséges technológia- 
váltás egyszeri jelentős beruházást igényel. Erre, a 
járművenként közel félmilliárdos invesztícióra a ha
zai hajótulajdonosok önerőből 50 év alatt sem lesz
nek képesek. A támogatott beruházási akció viszont 
jelentős keresletet biztosít a hajóipamak és az új ha
jótípus folyamatos megtakarítást nyújt a nemzetgaz
daság fuvardeviza-egyenlegében. Másrészt az új 
eszköztípusok a magasabb színvonalú szolgáltatás 
révén versenyképessé teszik a magyar belvízi hajó
zást és ezzel lehetővé teszik azt is, hogy a további
akban saját maga termelje ki saját beruházásainak 
alapját.

A minden “felesleges” kiegészítő tevékenységet 
szolgáltatásként igénybevevő hajózási vállalkozó, 
azaz a nyugati téifélen alkalmazott know-how átve
vője olyan racionalizálást kell üzemmenetében és 
létszámában végrehajtson, amelynek végeredménye
képpen alkalmazkodóképes és rugalmas fuvarpiaci 
szereplővé válik

A belvízi hajózás ilyen módon történő átalakítása 
a magyar hajózásra vonatkozó hazai gazdasági sza
bályozás mellett csak a döntő lépés megtételéhez 
nyújtott egyszeri átmeneti állami segítség (szanálás) 
esetén és a vállalkozási feltételek európai kezelés
módhoz hasonló beállítása mellett lehetséges.

A magyar külkereskedelem várhatóan fejlődő 
nyugat-európai kölcsönös forgalmát figyelembe véve 
már most megfelelő fuvarkeresletre találna:
-  legalább 30 db európa típusú önjáró;
-  legalább 6-8 db új folyam-tengeri hajó;
-  legalább 10-12 folyékony árut szállító önjáró 

(tankhajó);
-  legalább 4-6 modern személygépkocsi-szállító 

hajó.
Ez utóbbiak a személygépkocsik hazai üzemei

nek növekvő exportját és a változatlanul meglévő 
importigényeket szolgálhatnák ki.

Ha ezt a minimális eszközparkot 2-5 év alatt kí
vánnánk beállítani, akkor durva becsléssel 30-36 
milliárd forintnyi invesztíciót kellene csak a hajó

parkba beleforgatni. Számításba véve a magyar ha
jótulajdonhoz kötődő 50 %-os nemzeti majoritási 
kötelezettséget, ebből legfeljebb 15-18 milliárd fo
rint vonható be külföldről optimális érdeklődést fel
tételezve. A maradék összeg a magyar költségvetés 
egyszeri technológiaváltási segítségként nyilván nem 
teremhető elő pusztán költségvetési forrásból. A 
víziszállításból kalkulálható hosszú távú nemzetgaz
dasági megtakarítások azonban ösztönözhetik arra a 
kormányzatot, hogy több lépésben ennek mintegy 
40 %-át vissza nem térítendő módon, további 40 %- 
át igen kedvezményes hosszú futamidejű kölcsön
konstrukcióval megkísérelje biztosítani. A fennma
radó 20 % vagy a fuvarozási szektorban érdekelt hazai 
kereskedelmi tőke bevonásával, vagy egy “közleke
dés-racionalizálási” alap működtetésével teremthető 
esetleg elő. Az egyébként is legalább 50 %-ában se
lejtezésre érett jelenlegi hajópark ütemes selejtezése 
is biztosít bizonyos mérvű forrásokat.

A hajózási vállalkozások említett know-how sze
rinti átszervezése nem feltétlenül költségigényes lé
pés. Állami tulajdonos esetén a felszabaduló 
vagyonrészek átcsoportosítása (pl.: ingatlanból fu
vareszközbe) még hozadékkal is járhat.

Egy új, a szolgáltatásfejlesztést középpontjába 
állító gazdaságstratégia természetesen nem egyedül 
azon az alapon javasolhat ilyen mérvű áldozatválla
lást, hogy egy közlekedési alágazatot fellendítsen, 
hanem elsődleges indítéka az erre az új alternatív 
közlekedési lehetőségre kapcsolódó számos járulé
kos szolgáltatás kibontakoztatása és az ezek révén 
megvalósítható hazai többletértékesítés valamint 
szolgáltatás-export.

Meg kell itt említenünk még az áruszállítások pi
acának egyik legkorszerűbb keresleti irányzatát, mely 
szerint megfelelően szervezett logisztikai hálózatok 
esetén a szállítóeszközt mint mozgó áruraktárt illet
ve tárolóhelyet veszik figyelembe és a szállítás jó 
időzítésével érik el, hogy deponálásra, készlettarta
lékolásra, illetve raktározásra minél kevesebbet kell
jen fordítani. Ebből a szempontból a belvízi hajózás 
1500-2000 tonnás járművei a vasúti és közúti jár
művekhez képest valóban ideális szállítóeszközök. 
A tárolási díjak megtakarítása jól időzíthető érkezte
tés esetén jelent akkora előnyt a fuvaroztatónak, 
amely a belvízi hajózás viszonylagos lassúságát 
messzemenően ellensúlyozza. Ez a logisztikai előny 
a következő időszakban kifejezetten növeli a belvízi 
hajózás esélyeit a fuvarpiaci szolgáltatások versenyé
ben.

3.3.2. A belvízi személyszállítás 
szolgáltatásfejlesztési lehetőségei

A személyhajózás által nyújtható menetrendsze
rinti, illetve különjárati szolgáltatások kereslete alap
vetően a lakosság életszínvonalától és szabadon
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elkölthető jövedelem-hányadától függ. Az utóbbi 
évtizedekben bekövetkezett motorizációs fejlődés 
nyomán a személyhajózással teljesíthető menetrend- 
szerű, illetve hivatásforgalmi igények drasztikusan 
visszaestek. A személy hajózás számára a különjára
tok, a turizmus és idegenforgalom kiszolgálása vált 
döntő keresleti forrássá. Ebben a piaci szegmensben 
azonban még erősebb az életszínvonal, illetve a jö 
vedelmi viszonyok kereslet-korlátozó hatása.

Magyarországon az említett összefüggés közép
távon oly mértékben behatárolja a személyhajózás 
iránti kereslet növekedését, hogy ilyen időtávra or
szágos jelentőségű stratégiai lépéseket erre a szol
gáltatása nem is tartottunk érdemesnek megjelölni. 
(Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy-egy 
szolgáltató vállalkozás a saját meglévő eszközparkja 
kihasználására ne dolgozzon ki vállalkozói straté
giát.)

Egy viszonylag szűk, de tehetős réteg és a Ma
gyarországra látogató külföldiek vízisportokat előny
ben részesítő, néhány tízezres tábora viszont jól 
körülhatárolható keresleti forrást jelent a víziturizmus 
és a ráfuzhető szolgáltatás-csomag igénybevételére. 
Figyelmet érdemel ez a szegmens az ország imázsa 
és az idegenforgalmi szolgáltatási paletta teljessé té
tele érdekében akkor is, ha tömegszerű igénybevéte
lére hosszabb távon sem lehet számítani.

A yacht-turizmus és a technikai vízisportok szá
mítanak elsősorban jól eladható és minőségi szol
gáltatás-csomagot involváló keresleti szegmensnek. 
Ezek vízparti infrastruktúrája különösen igényes. 
Mivel azonban ez az infrastruktúra messzemenően 
egybeesik az idegenforgalmi szolgáltatások infrast
ruktúrájával, valamint annak szerves részeként kell 
létrejöjjön, ezért itt erre külön nem teszünk javasla
tot.

Nem hagyható említés nélkül a személy hajózás 
fejlett országokban egyik leglátványosabb szolgál
tatása a kabinos üdülőhajókkal bonyolított luxus 
üdültetés. Pontosan ennél a szolgáltatásfajtánál de
rül ki azonban, hogy a Közép-Európai- térségben 
kelet felé haladva egyre kevésbé képes a közönség 
kellően széles rétege e szolgáltatásokat megfizetni. 
Rendkívüli beruházás-igényessége és igen szelektív 
kereslete miatt középtávon hazai viszonyok között 
ezért nem látunk esélyt jelentős fejlesztés megtérü
lésére ennél a szolgáltatásnál. (Az elmúlt években 
osztrák cég által működtetett “zászlóshajó”, a “Mo
zart” évi 200-300 milliós (!) ráfizetést eredménye
zett cégének.)

Más vélemények szerint a közép-kelet-európai 
térségbe irányuló amerikai és japán turizmus elegen
dő szelektív keresletet biztosít újabb kabinos hajók 
beállításához is, sőt egyes vélemények szerint a ma
gyar hajózás és az ország ¡mázsához oly mértékben 
tartozik hozzá legalább egy-két kabinos luxus hajó 
üzemeltetése, hogy ezt a beruházást akár állami se
gítséggel is meg kell valósítani.

3.3. Az állatni (kormányzati) beavatkozás 
szükséges minimuma

A vázolt stratégiaváltás feltételrendszere egy pi
acgazdaság felé haladó állapotban is kifejezetten 
igényli a korábbi állapotból való kitöréshez az állam 
tudatos beavatkozását. Itt részint e cikk szakmai jel
lege, részint a párhuzamosságok elkerülése érdeké
ben csak emlékeztető “címszavak”, illetve egy-egy 
gondolat erejéig jelzem a belvízi hajózás és a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatási szektor fejlődésének meg
indulásához minimálisan szükséges állami (kormány
zati) lépéseket:
-  a közlekedéspolitika gyökeres szemléletváltása a 

korábbi elhanyagoló mechanizmusok felszámolá
sával és a társadalmi erőforrásokat pazarló fuva
rozási megbízások megadóztatásával (ezen 
adókból “közlekedés-racionalizálási” alap működ
tetése);

-  a közlekedés tekintetében is új államháztartási 
rend, ezen belül legalizált és tervezhető állami 
célforrás a belvízi hajózási szolgáltatások fejlesz
téséhez (a kikötőhálózat létrehozásához elkülöní
tett kikötőfejlesztési alap);

-  a belvízi hajózás és a kapcsolódó szolgáltatások 
átmeneti, “felnevelő” preferenciarendszere, az 
európai kezelésmód átvétele a versenyképesség 
helyreállítása érdekében;

-  a speciális, ösztönző közgazdasági feltételek meg
hirdetése a belvízi hajózás versenyképességének 
fenntartása érdekében;

-  egyedi, átmeneti finanszírozási metódusok kiala
kítása az alágazat megromlott hitelképességének 
helyettesítésére, helyreállítására;

-  a hajózás, a víziutak használata és a kikötőgazda
ság tekintetében fé l évszázaddal lemaradt hazai 

jogalkotási feladatok mielőbbi pótlása, mely ki
hat az alágazat ma alig létező intézményi hátteré
re is (Európában egyedülálló módon 1945 óta nem 
rendelkezünk az ezeket a területeket szabályozó 
hajózási, víziúti és kikötői törvénnyel);

-  a Duna-rehabilitáció nemzetközi megfinanszíro
zásához vezető politikai és diplomáciai tevékeny
ség (a közlekedési érdeken túl a kivitelezés 
rendkívüli munkaalkalom-teremtő hatása is lehet 
mozgatórugója az ezzel kapcsolatos saját költség- 
vetési célkitűzésnek);

-  az országos közforgalmú kikötők területén gya
korolható szolgáltatások számára a különleges 
gazdasági övezetekhez hasonló ösztönzők, illetve 
kedvezmények meghirdetése;

-  állami felügyeletű fuvartőzsde létrehozása és 
működtetése a belvízi fuvarok egyenlő esélyű “el
osztásához”;

-  a víziturizmust és az idegenforgalmat kiszolgáló 
vízi személyszállítás infra- és szuprastruktúrájának 
fejlesztési alapjait szervesen össze kell kötni az 
idegenforgalmi és kereskedelmi fejlesztési fórrá-
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sokkal, mivel a haszon is “keresztirányú”, a “ke
resztfinanszírozás” is indokolt.
Külön ki kell itt emelni az állami beavatkozások 

(normatív hazai szabályozásba nehezen illeszkedő) 
azon rendszerét, amely a főleg nemzetközi helyszí
neken tevékenykedő folyami hajózási vállalkozástí
pus sajátos kezelésmódját kell biztosítsa. A piacon a 
gyakorlatban a nyugat-európai vizeken nap mint nap 
egymás mellett fiivarozó német, holland, magyar és 
osztrák hajó esetén képtelenség elvárni, hogy a ma
gyar normatív támogatásmentesség és adóprés, va
lamint két-háromszoros adótartalmú üzemanyag 
terhei alatt tartott magyar vállalkozó versenyképes 
maradjon a a sajátos európai “receptúra” alapján 
kedvezményezett más országbeli hajózási vállalko
zóval. (Például a nyugat-európai elfogadott gyakor
lat szerint a hajózás környezetkímélő jellegére 
tekintettel teljesen adómentesen kapja a gázolajat.)

Ha tehát a magyar nemzetgazdaságnak szüksége 
van működő belvízi hajózásra, akkor a csak itthon 
tevékenykedő ipari üzemekre és szolgáltatásokra 
“méretezett” normatív szabályozástól eltérő, a bel
vízi hajózás európai piacán gyakorolt szabályozási 
módokhoz kell igazítani ennek az alágazatnaka sza
bályozását úgy a gazdasági szabályozó elemek, mint 
az ezeket alátámasztó jogszabályok terén. Ez a so
kat emlegetett PIACKONFORM SZABÁLYOZÁS 
ennél az alágazatnál valóban létszükséglet. És szó 
szerint a napi munkájának döntő helyszínéül szolgá
ló európai piaccal kell konform legyen!

A gazdasági szabályozásban elsődleges azoknak 
a közterheknek és adóknak a mérséklése, melyek 
szedése egyrészt a folyamatos külföldi tartózkodás, 
másrészt a tevékenység környezetkímélő jellege mi
att egyébként sem indokolt. (Ezeket a terheket az 
alágazat jelenleg sem tudja viselni, illetve pontosan 
ezek miatt nem képes a költségvetésbe nyereségadót 
sem befizetni. Nem nyer tehát rajta a költségvetés a 
gyakorlatban, bármi van is a normatív szabályozás
ban előirányozva.)

Hasonlóképpen fontos, hogy a józan belátás és a 
szélesebb értelemben vett nemzetgazdasági szem
pontok szerint e költség- és környezetkímélő 
alágazatnak szánt “segítség” ne egyszeri, egyedi és 
egy vállalkozóra címzett döntés, hanem célszerű és 
adekvát jogszabályok rendszerében rögzített kiszá
mítható ösztönzőként jelenjen meg. A gazdasági sza
bályozás itt címszavakban felsorolt feladatainak, 
valamint a szükséges jogalkotási feladatoknak a rész
leteire e cikk szakmai jellege miatt nem térhet ki.

4. A belvízi hajózási szolgáltatásokkal 
kapcsolatos stratégia megvalósításától várható 

nemzetgazdasági haszon

A ma nálunk egyedülálló mértékben elhanyagolt 
belvízi hajózási szolgáltatási szektor rendeltetéssze

rű működése esetén igen kiterjedt szolgáltatási terü
letre van hatással. Mivel hazánkban a belvízi hajó
zás és a kapcsolódó szolgáltatások működő modellje 
hosszú évtizedek óta nem létezik, ezért szinte fel sem 
mérhető, hogy ez a szolgáltatás-család kiteljesedve, 
multiplikátor hatásait is beszámítva milyen számsze
rűsíthető hozadékot eredményez.

Rendkívül durva becslés is csak a Nyugat-Euró- 
pa-i működő modell alapján eszközölhető, mellyel 
az alapszolgáltatás és a közvetlenül hozzá kapcsoló
dó kikötői, valamint javítási szolgáltatások tekinte
tében mintegy évi 30-50 milliárd forint hozadék 
becsülhető. Tekintve az alágazat rendkívüli beruhá
zási elmaradásait és a vázolt állami beavatkozások 
mértékét, egy mérsékelten offenzív stratégiai vari
áns esetén valószínűsíthető, hogy az első 3-5 évben 
legalább a nemzetgazdasági “bevétel” kétharmadá
nak megfelelő nagyságrendű ráfordítás szükséges. Öt 
éven túl, kb. a 10-12 évig 50 %-osra javulhat ez az 
arány. Hosszú távon és a nemzetgazdaság egészét 
tekintve a Nyugat-Európa-i országok példája bizo
nyítja e stratégiai befektetés igen jó megtérülését.

Á belvízi hajózás fejlesztésének elhanyagolását, 
azaz a kapcsolódó szolgáltatási szektornak a további 
mellőzését, mint ellentétes sratégiát közel sem ilyen 
nehéz bemutatni. A víziszállítás, mint költség- és 
környezetkímélő szállítási mód valós kínálatának hi
ányából fakadóan ma csak az áruszállításban éven
te több tízmilliárd forint kára származik a gazda
ságnak. A hiányzó kikötőhálózat miatt szükséges 
többletfuvarozáson kívül további tízmilliárdos nagy
ságrendre tehető évente az a veszteség, amelyet a 
kihasználatlan víziút melletti régiók az elmaradt 
gazdasági fejlődés az érintett térségekben realizál
ható többletjövedelmek kiesésével szenvednek el. Ide 
számíthatjuk a legalább 2-3000 közvetlenül és leg
alább 10000 közvetetten a belvízi szolgáltatások ál
tal foglalkoztatható (azaz ma nem foglalkoztatott) 
munkaerő jelenlegi munkanélküliségével kapcsola
tos terheket. Végül egzakt módon ki nem mutatható, 
de becsülhető, hogy a magyar fúvardeviza-mérleg 
folyamatosan negatív szaldójából is tehető évente 
néhány milliárd forint az előbb felsorolt kieső bevé
telekhez. A külkereskedelem piacképességének el
maradó növekedése az export 8-10 %-ánál jelent tíz- 
milliárdos nagyságrendű értékesítési kiesést. A 
környezetszennyezés terén elszenvedett társadalmi 
veszteségekre a bevezetőben már utaltam, az egzakt 
módon nehezen kiszám ítható nagyságrendek 
megdöbbentőek akkor is, ha a mai kömyezetrombo- 
lási ütem egyelőre erre érzéketlenné tett bennünket.

Összesítve az alágazat végső tartalékainak kimerü
lése és ebből fakadó gyorsuló ellehetetlenülése miatt a 
fejlesztés elmaradásának negatív hatásai becslésem 
szerint kétszer olyan gyorsan nőnekés már ma is éven
te összegszerűen nagyságrenddel több nemzetgazdasági 
veszteséget okoznak, mint amennyi a fejlesztés esetén e 
szolgáltatások társadalmi hozadéka volna.
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5. Összefoglalás

A belvízi hajózás és a kikötőgazdaság a huszadik 
század végén a Majna-Duna Csatorna megnyitásá
val és az Európában bekövetkezett örvendetes poli
tikai változásokkal Magyarországon is olyan 
helyzetbe került, hogy a közvetlen európai kapcso
lat megtermékenyítő hatása érdekében új szolgálta
tásfejlesztési stratégia bevezetése vált szükségessé.

A víziközlekedés, mint alapvető közlekedési szol
gáltatás számos területfejlesztő hatása, külkereske- 
delem-támogató jellege eddig is közismert volt, külön 
megfontolást igényel azonban annak konkrét elem
zése, hogy a kapcsolódó szolgáltatások milyen szé
les spektrumát termékenyíti meg, illetve hozza 
működésbe egy, a víziközlekedés állami feltételrend
szerét újrafogalmazó szolgáltatásközpontú gazdaság- 
stratégia .

A magyar belvízi hajózás esetében az infrastruk
túra, gazdasági szabályozás és az alágazat technoló
giaváltása egyaránt évtizedes elmaradást tükröz, és 
az elmaradás évente növekvő tízmilliárdos nagyság- 
rendű bevételkiesést és környezeti kárt okoz a nem
zetgazdaságnak. Az új stratégia lényege rendkívül 
egyszerű, amennyiben az Európában az utóbbi évti

zedekben kikristályosodott állami “bánásmódot” kell 
Magyarországon adaptálni.

Az infrastruktúra utolérő típusú fejlesztése a leg
fontosabb elemek tekintetében még arányos társa
dalmi tehervállalással és nemzetközi segítséggel egy 
évtizeden belül megvalósulhat. A gazdasági szabá
lyozás jogi hátterét az Európához való csatlakozás 
az évezred végéig kötelező feladatként állítja elénk. 
Az évtizedek óta elmaradt egyszeri technológiavál
tás megfinanszírozásához azonban olyan nagyvona
lú kormánydöntés szükséges, mely a belvízi hajózás 
valamennyi járulékos nemzetgazdasági hasznát és 
alapvető környezetkímélő jellegét felismerő elhatá
rozáson alapul.

A magyar belvízi hajózás működőképességét hely
reállító döntés az európai közlekedési folyamatok mai 
helyzetében nem sokáig halasztható, mert a jól fej
lett és túlkapacitással rendelkező nyugati hajózások 
egy-két éven belül végleg kiszoríthatják a piacról a 
ma aránytalan terheket viselő és ettől működéskép
telen magyar versenytársakat. Hosszú távon az eu
rópai országok többségének példája bizonyítja a 
víziközlekedést és ennek révén a kapcsolódó szol
gáltatásokat előnyben részesítő gazdaságstratégia jó 
megtérülését.
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Az óceáni csapadék területi megoszlása és 
hatása a radarjelekre

DR. OLÁH FERENC

1. Bevezetés

Napjainkban a hajózásban igen elterjedten alkal
mazzák a Nemzetközi Rádiószabályzat által enge
délyezett 9.300-9.500 MHz-es tartományt radar
navigációs célokra. Ebben a tartományban azonban 
az esőintenzitás komoly mértékű járulékos csillapí
tást okoz a radarjelekre vonatkozóan [1],[2],[14].

Ez a járulékos csillapítás hozzáadódik a szabad
téri csillapítás értékéhez, amely összességében már 
jelentős nagyságú eredő csillapítást okozhat. Figye
lembe kell azt is venni, hogy a csillapítás duplázó
dik az oda-vissza útvonal miatt.

Fokozza a problémát, hogy a hajótestről a vissza
verődés pillanatában visszainduló jel a hajó alakjá
tól és mozgásától függő szóródás miatt további 
csillapítást szenved. (Itt meg kell jegyezni, hogy a 
jelek felerősödése is bekövetkezhet az elektromos tér 
vektorinak véletlenszerű azonos, vagy közel azonos 
fázisban történő összegződése miatt. Ez azonban a 
ritkább eset, ezért célszerű a legrosszabb változatot 
tárgyalni [3],[4],[5],

2. A csapadék paramétereinek hatása

Az eső által okozott járulékos csillapítás a követ
kező tényezőktől függ:
-  az esőintenzitástól;
-  az esőcseppek alakjától és nagyságától, illetve 

ennek eloszlásától;
-  az esőcseppek haladási iránya-szélhatás- és a víz

szintes által bezárt szögtől;
-  az esőcseppek hőmérsékletétől.

Az esőintenzitástól való függést a következő ki
fejezés mutatja:

A = y  R(T) e (1)
ahol:

A = fajlagos csillapítás db/km 
/é s  e= a hullámhossztól függő együttható [7] 
R(T) = adott integrálási időre vett esőintenzitás 

értéke
A számításokat általában a következő feltételek 

mellett végzik.

a) Esőintezitás átszámítása 1 órás átlagból Lin féle 
módszerrel, amely az [1], [2], [14] szerint komoly 
hibalehetőséget j elenthet.

b) Esőcseppek méreteloszlása [8]:
-  Laws-Parsons eloszlás;
-  Marshall-Palmer eloszlás;
-  Joss eloszlás.
Megjegyzés: ezeken belül is léteznek különböző 

változatok.
c) Esőcseppek alakja [9].
A számításokat gömb alakú, vagy ellipszoid ala

kú -  esetleg mindkét típusú -  esőcseppekre végzik. 
M indkét esetben meghatározzák a Forward  
Scattering amplitúdókat, ahol:
-  gömb alakú cseppeknél a G.Mie algoritmust;
-  elliptikus cseppeknél Oguchi pontiellesztéses

módszerét alkalmazzák.
Az esőcseppek alakjának különbözősége más és 

más depolarizációs csillapítást okoz vízszintes és 
függőleges polarizáció esetén.

d) Esőcseppek iránya [10],
Az esőcseppek haladási iránya gyakorlatilag csak 

a szélviszonyoktól függ. Természetesen különböző 
cseppméretekre ez változó értéket ad.

A haladási irány szintén befolyásolja a depolari
zációt. Jelenleg sincsenek biztos adatok arra nézve, 
hogy depolarizáció nagyságát milyen mértékben be
folyásolja a haladási irány. Többen vizsgálták a je
lenséget, de igen eltérő vélemények alakultak ki. Ez 
a jelenség napjainkban is tart. A problémát bonyolít
ja, hogy az esőcseppek nagyságától -  amely vélet
lenszerű -  is függ a becsapódási szög, amely szintén 
véletlenszerű.

e) Esőcseppek hőmérséklete [6].
Erre vonatkozóan méréseket végeztek és ezek 

alapján kijelenthető, hogy lényeges változásokat nem 
okoznak a csillapításban, bár esetenként a figyelem
be vételük indokolt (lásd később).

Meg kell jegyeznünk, hogy az 1. sz. képletben 
szereplő y és e  értékek változását létrehozó okokat a
[6] részletesen tárgyalja.

A vételi helyen -  a hajó radarantenna -  vett jelbe 
bekövetkező csillapítás további okai:
-  A depolarzáció azért okoz csillapítást, mert a

visszavert jelnek a hajó radarantenna csak a füg-
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gőleges összetevőjét képes venni (a hajó radarok 
függőleges polarizált jelekkel dolgoznak).

-  A hajó különböző irányú dőlést végez (ez termé
szetesen az antenna függőleges iránykarakterisz
tikájának viszonylag nagy értéke mellett is okozhat 
teljes vételkiesést is).
A leírtakból látható, hogy a csillapítás fő okait a 

meteorológiai viszonyokban kell keresni. A csillapí
tás viszonylag nagy pontossággal akkor számítható, 
ha nemcsak a meteorológiai állomások által meg
adott T=\ órás integrálási idővel vett átlagot vesszük 
figyelembe, hanem ismert a minél kisebb idejű -  le
hetőleg 0,5 sec, vagy 1 perc -  integrálási időre vett 
átlag [1], [2], [19], [14].

Ezt azért kell minél pontosabban ismernünk, mert 
a mérések során kb. 10 km távolságon 100-150 mm/h 
esőintenzitás esetén a szórt jel kb. 40 dB-el volt ki
sebb a közvetlenjeinél 11 GHz-es kísérlet során [11]. 
Ez az érték természetesen csökken 9 GHz esetén, 
erre vonatkozóan azonban nem ismertek kísérleti 
eredmények. Mint később látni fogjuk, azt is figye
lembe kell venni, hogy pl. a záporesők lokális érté
kűek és jellegűek. Ez azt jelenti, hogy a maximális 
intenzitás a zápor középpontjában van, attól eltávo
lodva fokozatosan csökken, de a csökkenés mértéke 
annál nagyobb, minél nagyobb az esőintenzitás, a kö
zéppontban. Ez alól talán a trópusi vidékek, illetve 
magas hegyvidékek esnek ki. Ezeket a jelenségeket 
a [12] részletesen tárgyalja.

Ezek után vizsgáljuk meg hogyan állnak jelenleg a kí
sérletek -  az előbbiek tükrében -  óceáni vonatkozásban.

Cikkemben az Indiai, Északi Csendes, Északi és 
Déli Atlanti Óceánra szorítkoztam, ugyanis erről áll
nak rendelkezésre adatok [13],

Figyelembe vettem, hogy az adatok szerint az 5 
mm/h feletti esőintenzitás előfordulási valószínűsé
ge szubtrópusi körülmények között egy évre vonat
koztatott időszázalékban 1 %, míg trópusi körülmé
nyekre 10 %. Természetesen előfordulhatnak a 10 
%-on belül trópusi esőzések, amelyek már nagyon 
jelentős csillapítást okozhatnak a radarjelekben.

Jelenleg a nyílt óceánokon előforduló csapadék
intenzitás ismerete okozza a legnagyobb problémát. 
Egészen biztosan állítható, hogy nem állnak rendel
kezésünkre a szükséges meteorológiai adatok. Ez azt 
jelenti, hogy még a T= 1 órára vett integrálási időre 
vonatkozóan sincsenek pontos adataink. A csapadék 
mennyiségét a tengeren meteorológiai állomások 
gyakorlatilag nem mérik, mint a szárazföldön, leg
feljebb kutatóintézetek becsük azokat. Gondot okoz 
az is, hogy amennyiben szigeteken, vagy óceáni par
tokon végeznek is mérést, ez egészen más értéket 
ad, mint az óceánok nyílt területein. A szárazföld 
közelében a tapasztalatok szerint nagyobb esőinten
zitások fordulnak elő, mint a távolabbi nyílt vize
ken. A mérések kiterjesztése az óceánokra a 
szatellitek megléte mellett is nehézségekben ütkö
zik Wilheit és Kidder szerint [13],

A megállapításaink igazságától függetlenül mé
rések természetesen folytak. Ilyen részben becslése
ket, részben méréseket végzett -  mégpedig T = 2 
perc integrálási idő mellett -  az US Navy Fleet 
Numerical Oceonagraphy Center. Ezek alapján Elliot, 
Reed, Donnán és Baurke összeállított óceáni csapa
dékösszeget mutató térképeket. Ezek a térképek az 
adatok hiányossága miatt azonban nem teljes biz
tonsággal használhatók, vagyis tulajdonképpen becs
lésen alapulnak, amelynek időtartama 25 év. Voltak 
kísérletek, amikor hajókról kértek be adatokat, de 
mérőműszer hiányában az adatok nagyon szubjekti
vek voltak. A választ természetesen nem tudták meg
adni mm/h-ban, hanem pl. jelentéktelen, mérsékelt, 
heves, stb. szavakkal írták le az esőintenzitást. Ez 
természetesen radartechnikai szempontból szinte 
használhatatlan.

Tattelman és Granthman kidolgozott néhány 
modellt az esőintenzitás azonnali meghatározására 
[13]. Ezek a modellek éves csapadékeloszlás, illetve 
a havi csapadékeloszlás értékének azonnali becslé
sével foglalkoznak. Ezek a becslések hideg és száraz 
területekre közvetlenül nem lennének alkalmazha
tóak, ezért Tattelman és Scharr bizonyos korrekció
kat is végeztek [15].

3. Az óceáni esó'intenzitás számítása három 
lépés módszerrel

A következőkben a csapadékintenzitásnak az ún.
3 lépés módszerrel való meghatározását ismertetem.

Ezt megelőzően azonban beszélnünk kell az ún. 
jelen időjárás fogalmáról és kódjairól. A jelen idő
járás meteorológiai szakszó, amely a megfigyelés 
azonosításának pillanatára érvényes. A megfigye
lést rendesen 3, vagy 6 óránként végzik. A csapadék 
típusát (csekély, mérsékelt, sűrű, szitáló, szakaszos, 
stb.) kódszámokban adják meg 00...99 értékek kö
zött. 50...99 közötti kódok arra az esetre vonatkoz
nak, amikor a csapadék a megfigyelés ideje alatt esik.
A 20...29 esetében a csapadék a megfigyelés előtti 
órákban következett be.

Tucker [16] Nagy-Brittaniában a földi állomáso
kon összefüggésbe hozta a jelen időjárás megfigye
lések eredményeit a leesett csapadék mennyiségével, 
de T  = 3 óránkénti megfigyelést feltételezve. így 
Tucker a 3 órás integrálási időre vett esőintenzitást 
kapta meg. Jarrett, Goroch és Vanderhill [13] eze
ket az értékeket elosztotta hárommal, így megkap
ták -  igaz durva becsléssel - T — 1 órára vonatkozó 
esőintezitás értékeket (1. sz. táblázat).

A táblázatot a következőképpen kell értelmezni.
Tudni akarjuk pl. a 72-es kódhoz tartozó esőin

tenzitást. A táblázaton látható metszéspontban ek
kor 0,94 mm/h esőintenzitás érték olvasható le.

A valóságnak megfelelő csapadékintenzitás ak
kor kapható meg, ha figyelembe vesszük a hőmér-
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1. sz. táblázat
Csapadékintenzitás és a jelen időjárási kód együtthatói

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 0,00 0,31 0,31 0,62 0,62 1,24 0,31 0,94 0,31 0,94
6 0,31 0,62 0,94 1,88 1,36 2,71 0,62 2,30 0,62 2,30
7 0,31 0,62 0,94 1,88 1,36 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,31 0,94 1,36 0,31 1,15 0,31 1,15 0,31 2,30 0,31
9 2,30 0,62 2,30 0,62 2,30 1,25 1,25 2,71 0,00 2,71

sékletet is. Tucker Nagy-Britannia belső területeire 
végezte a becsléseit éppen ezért -  mivel más terüle
tekre is ki akarták terjeszteni a becslési módszert -  
Dorman és Baurke egy közelítő függvényt javasolt 
elfogadni:

M = E ( a +  bt+ ct1) (2)

ahol:
M =  korrigált csapadékintenzitás;
E  = Tucker féle  korrigálatlan csapadékintenzitás;
t = levegő hőmérséklete °C-ban;
a,b,c = a 2. táblázat szerinti függvény együttha

tók.
A Tucker féle  adatokat és a 2. sz. képletet nem 

lehet közvetlenül a teljes déli féltekére alkalmazni, 
mert az összegyűjtött adatok -  amelyeken a számí
tás alapul — az északi féltekére vonatkoznak.

A gyakorlatban további együtthatók alkalmazása 
nélkül területi korlátokat hoztak, amelyen belül az
1. és 2. sz. táblázatok adatai korlátok nélkül használ
hatók, nevezetesen 30° 5-ig. Ennél délebbre jelenleg 
még nincs pontos módszer, de a vizsgálatok foly
nak.

Mint említettem sem az x  mm csapadékmennyi
ség, sem az 1 órára vonatkozó esőintenzitás ismere
te nem ad elegendő pontosságot a csillapítástöbblet 
számításához.

Briggs és Harker [ 17] megadott egy valószínűsé
gi összefüggést a T= 2 percnél nagyobb és T= « 60 
perces eső intenzitások között.

P[R(2y>nR(60)] = exp (  ^  )  (3)

ahol:
R(2) = 2 perces csapadékintenzitás;

R (60) = 60 perces csapadékintezitás;
O < n < 11 órás csapadékintenzitás szorzó.
Ugyancsak megad egy összefüggést az R(2) és n R 

(60) /R (60) között:

P[R{2) = n E M l ] =  d{P[R{2)>nR{60)] =  0 625 exp(  (4)
R(60) dn 1,605

Meghatározható továbbá a R(T) = /?(2)-nek “G” 
gyakorisága is.

w ) ] = i (R60)m m  • ¿ w ) /tf (6 0 ) ]  (5)
Egy speciális eset, amikor n = 0, ezért a 3. sz. 

képlet értéke P[/?(2)>«i?(60)] = 0,625 így az 5. sz. 
képletbe behelyettesítve kapjuk:

G[/?(2)] =0,6251 (R60) f  [*(60)] (6)

ahol: / [ . . .]  sűrűségfüggvényt jelent.
A korábbi módszerek (jelen időjárás fogalmának 

alkalmazása, hőmérséklet kompenzáció, gyakoriság) 
kombinálásával -  három lépés módszer -  meghatá
rozható R(T) = R(2) értéke.

A módszer lényege a következő.
Bármely jelen időjárás megfigyelés kódja 50 ... 

99 között az óránkénti csapadékintenzitást adja meg 
az 1. sz. táblázat szerint. Ezt kell a hőmérséklet fi
gyelembe vételével kompenzálni, majd ez hozható 
összefüggésbe az R(T) = R(2) gyakoriságával. [G(2)]

A Fleet Numerical Oceanography Center, Monterey, 
California 1955...1981 között gyűjtötte éjjel-nappal a me
teorológiai adatokat a világ minden részéből kereskedel
mi, hadi, vontatóhajók, stb. közlései alapján. Az adatokat 
csoportosították 1° szélességi x 1° hosszúsági területekre. 
Feltételezték, hogy a felhasznált eredmény ennek a terü-

2. sz. táblázat
Hőmérséklet korrekció együtthatói

Hónap Tényezők

a b c

Január 0,973 0,0469 0,00382
Február 0,941 0,0412 0,00207
Március 0,804 0,0404 0,000129
Április 0,720 0,0603 0,000042
Május 0,489 0,0678 0,000012
Június 0,726 -0,1030 0,008885
Július 1,734 -0,2362 0,011900
Augusztus 1,115 -0,1217 0,008150
Szeptember 0,548 0,0060 0,005140
Október 0,671 0,0421 0,002934
November 0,896 0,0701 0,001350
December 0,985 0,0662 0,001148
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letnek középpontjában van. Ezen területek pontjait össze
kötötték és az így kapott térképvonalak alkották a külön
böző esőintenzitás értékek gyakoriságának határait.

Az így kapott meteorológiai térképeket mutatják 
be az 1...12. sz. ábrák [13], 5, 8, 15 mm/h-nál na
gyobb értékekre, tél, tavasz, nyár, őszi időszakra és az 
Indiai, Észak-Atlanti, illetve Dél-Atlanti Óceánra vo
natkoztatva.

Meg kell jegyezni, hogy az adatok értékelése 30° S- 
tól északra történt, kivéve a Csendes Óceánt, ahol az 
egyenlítőtől északra.

Az értékelhetőség szempontjából fontos különb
séget tenni a megfigyelés gyakorisága és az esemény 
bekövetkezésének gyakorisága között.

Ezek természetesen korreláltak egymással. Saj
nos sok helyen jelentős idő telik el a megfigyelések

M  « •  1 0  I I  79 •o »oo n o  u o  «jo no  n o  no  no  n o  no  n o  n o  no  no no  n o  100 >0 10 >0 *0 >° 1.40 \° ° ™ ,10.

1. sz. ábra: 5 mm/h-nál nagyobb esőintenzitás gyakorisága télen

2. sz. ábra: 5 mm/h-nál nagyobb esőintenzitás gyakorisága tavasszal

3. sz. ábra: 5 mm/h-ná! nagyobb esőintenzitás gyakorisága nyáron
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4. sz. ábra: 5 mm/h-nál nagyobb esőintenzitás gyakorisága ősszel

0 «0  70 30

5. sz. ábra: 8 mm/h-nál nagyobb esőintenzitás gyakorisága télen

30 40  SO « 0  70 80 90 100 <10 1 20 130 MO ISO > «0 170 1*0 170 160 ISO 140 130 120 110 100 » 0  » 0  70 *0 *0 4 <> 3<> >0 , 0

6. sz. ábra: 8 mm/h-nál nagyobb esőintenzitás gyakorisága tavasszal

között így a csapadékra vonatkozó adatok ismeretle
nek maradnak. Quayle [18] feljegyzése szerint való
színű, hogy a felhasznált adatok -  a bizonyos terüle
teken áthaladó hajók csekély száma miatt -  a 
térképeket nem, vagy csak bizonyos területeken te
szik értékelhetővé. A 13. és 14. sz. ábrákon a megfi
gyelések gyakorisága látható télen és nyáron. A kü

lönböző matematikai megfontolások és a becsült ér
tékek azt sugallják, hogy legalább 500-600 megfi
gyelésre lenne szükség ahhoz, hogy a gyakorlatban 
is jól használható térképeket kapjunk. Meg kell je
gyezni, hogy a helyes értékek ismerete nem csak a 
hajózási útvonalakon, hanem azokon kívül is fontos 
lenne.



XLV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 77

* f

7. sz. ábra: 8 mm/h-nál nagyobb esőintenzitás gyakorisága ősszel

8. sz. ábra: 15 mm/h-nál nagyobb esőintenzitás gyakoirsága ősszel

9. sz. ábra: 15 mm/h-nál nagyobb esőintenzitás gyakoirsága télen

Az ismertetett feltételek mellett a radarhajózás- Azt is figyelembe kell venni a bizonytalansági 
bán tehát előre nem látható bizonytalanságok tényezőknél, hogy az esőintenzitás feldolgozásán kí-
kövekezhetnek be a 9,2 ... 9,5 GHz-es tartomány- vül semmiféle más csapadékparaméter tényleges fel-
kan- dolgozása nem történt meg óceáni viszonylatban.
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11. sz. ábra: 15 mm/h-nál nagyobb esőintenzitás gyakorisága nyáron

12. sz. ábra: 15 mm/h-nál nagyobb esőintenzitás gyakorisága ősszel
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