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Jelen dokumentum az Országos Kikötőfejlesztési Főterv stratégiájának tervezete, amely a Főterv 

kidolgozásának köztes munkaanyaga. A tervezet társadsalmi egyeztetési célokra készült. A tervezet 

jelenlegi tartalma nem az INEA, a Magyar Kormány vagy a MAHART Magyar Hajózási Zrt. hivatalos 

álláspontját tükrözi.  
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1 A MAGYARORSZÁGI KIKÖTŐK VÍZIÓJA ÉS STRATÉGIAI 

CÉLKITŰZÉSEI 

1.1 A magyarországi kikötők víziója 

 

 

1. Ábra - Kikötők víziója 

1.2 A stratégia célkitűzései 

Az Országos Kikötőfejlesztési Főterv stratégiai célkitűzései 

Módváltás 

ösztönzése 

További 

kereslet 

generálása 

Finanszírozási 

rendszer 

kialakítása 

Humánerőforrás 

fejlesztése 

Fenntartható 

szabályozási 

környezet 

kialakítása 

1. táblázat - Stratégiai célkitűzések 

1.1 A stratégia beavatkozási területei 

Az Országos Kikötőfejlesztési Főterv Stratégia Beavatkozási területei 

Oktatás, képzés Infrastruktúra-fejlesztés 

Technológiai korszerűsítés   Életpályamodell 

Finanszírozás Digitalizálás és automatizálás 

Befektetésösztönzés, ipartelepítés Fenntarthatóság 

Jogszabályok, fogalmak Piackutatás, innováció 

 

A dunai áruforgalmi kikötők 2030-ig meghatározó és hatékony 

multimodális csomópontokká válnak a régiójuk szállítási 

rendszerében, felkészülve a hazai teherforgalom legalább 10%-

ának belvízi úton való környezetbarát szállítására.
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2 A STRATÉGIA FELÉPÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA 

Az Országos Kikötőfejlesztési Főterv stratégiájának kidolgozása a „Főterv kidolgozása a dunai 

áruszállítás erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra fejlesztések révén, különös tekintettel a 

komáromi kikötőre” című, 2015-HU-TM-0152-S azonosítószámú CEF projekt keretében zajlik.  

A Duna magyarországi szakaszára készülő kikötőfejlesztési főterv stratégiája olyen hiánypótló, 

átfogó szakpolitikai dokumentum, amely kijelöli a Duna menti kikötői infrastruktúra és kikötői 

szolgáltatások, valamint az egész ágazat fejlesztésének irányait 2030-ig.  

E kihívásnak megfelelően, a stratégia kidolgozása egy jól megalapozott tervezési folyamat 

keretében történik.  

A főterv stratégiájának megalapozása érdekében átfogó helyzetelemzés készült, amely primer és 

szekunder kutatási eszközökkel térképezte föl a magyarországi teherkikötői ágazat jelenlegi 

álapotát és nemzetközi környezetét:  

• kiterjedt dokumentumelemzés keretében vizsgáltuk magyarországi és európai uniós 

publikációkat és stratégiákat, az egyes EU országok stratégiáit, terveit, az ágazatot érintő 

nemzetközi projektek outputjait, az elmúlt évek tudományos cikkeit és publikációit, 

valamint a releváns hazai és nemzetközi jogszabályokat; 

• statisztikai elemzéssel vizsgáltuk az áruforgalmi tendenciákat és az ágazat teljesítményét; 

• több célcsoport körében (dunai kikötők és hajózás szereplői, Duna menti önkormányzatok, 

fuvarozók, szállítmányozók, jelentős árualappal bíró vállalatok)  végzett kérdőíves kutatással 

mértük fel a hazai érintettek céljait és lehetőségeit az ágazat fejlesztésében;  

• a magyarországi dunai teherforgalmi kikötőket helyszíni bejárások keretében mértük fel; 

• az ágazati kulcsszereplőkre fóuszáló hazai és nemzetközi mélyinterjúkkal mélyítettül el az 

egyes részterületek elemzését.  

 

A stratégiai tervezési feladat végrehajtása során olyan módszertant követünk, amely a lehető 

legnagyobb mértékben biztosítja:  

- a stratégia meglevő adottságokhoz és lehetőségekhez való illeszkedését,  

- a közlekedésfejlesztési és gazdaságpolitikai célokhoz való lehető legnagyobb mértékű 

hozzájárulást,  

- a megvalósíthatóságot, eredményességet és gazdaságosságot,  

- az ágazati szereplők elköteleződését a stratégia iránt.  

Ennek megfelelően a stratégiai tervezés során az alábbi munkamenetet és követjük:  
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A folyamat teljes egésze során több körben egyeztetünk az ágazat érintett szereplőivel, a 

konferenciák és workshopok révén bevonjuk őket a stratégiai tervezésbe,  

 

Az Országos Kikötőfejlesztési Főterv keretében 2019 tavaszán négy esemény került megrendezésre, 

amelyen részt vettek egyaránt érintettjei és döntéshozói a kikötői ágazatnak. Az eseményeken 

rendezett workshopok során az említett ágazati szereplők által megfogalmazott vélemények, 

elképzelések és javaslatok kerültek begyűjtésre az alábbi 4 témában: 

• elvárások a Kikötőfejlesztési Főtervvel 

• kikötői hálózati terv 

• potenciális fejlesztési változatok 

• stratégia tematikus célterületei és prioritásai 

A workshopokon begyűjtött információk az értékelemzés módszertanának segítségével kerültek 

feldolgozásra. Az alábbi stratégiai tervezet az elemzés során kialakított megoldás eredményeként 

jött létre. 

 

Azonosítottuk azokat a nemzeti szintű célokat, amelyekhez a kikötőfejlesztési 

főtervnek kell járulnia. 

Gap assessment révén vetjük össze a jelenlegi adottságokat és az elérni 

kívánt állapotot. 

Hálózati tervet készítünk a kikötői funkciók megtervezésére, és 

azonosítjuk a beavatkozási területeket

Minden beavatkozási területre alternatívákat dolgozunk ki, és 

értékeljük a változatokat

A kiválasztott alternatívákból összeálló stratégiai szcenáriót 

értékelemzési módszerrel fejlesztjük tovább

Az így kialakult stratégia megvalósítására akciótervet dolgozunk ki

Az akciótervhez kapcsoljuk az esettanulmányokat
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3 A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE 

Az Országos Kikötőfejlesztési Főterv öt stratégiai célkitűzést fogalmaz meg:  

Az Országos Kikötőfejlesztési Főterv stratégiai célkitűzései 

Módváltás 

ösztönzése 

További 

kereslet 

generálása 

Finanszírozási 

rendszer 

kialakítása 

Humánerőforrás 

fejlesztése 

Fenntartható 

szabályozási 

környezet 

kialakítása 

2. táblázat - Stratégiai célkitűzések 

 

A módváltás ösztönzése célkitűzés megvalósítását a stratégia a belvízi áruszállítás részarányának 

emelése és a kombinált, intermodális szállítási rendszerbe való integrálás segítségével, 6 

részterületre osztva szorgalmazza. A 6 részterület szorosan egymásra épül, a szállítási rendszer 

kialakításához szükséges összes elemet figyelembevéve.  

 

 

 

 

• A kombinált/intermodális szállítási rendszerbe való kapcsolódás garantálása 

érdekében a kikötők utolsó kilométer kapcsolatainak közúti, vasúti és vízúti 

megközelíthetőségének biztosítását szorgalmazza a stratégia.

A kikötői elérhetőség javítása:

• A belvízi áruszállítás részarányának növekedés okán a kikötőknek fel kell

készülniük a leghatékonyabb árukezelési módokra. Ennek érdekében a

stratégia indítványozza a közúti-, vasúti-, csővezetékes- és hajópark

technológiai fejlesztésekhez való alkalmazkodást, figyelembe véve az

alternatív meghajtási lehetőségeket és a tárolás- és rakodástechnológiai

korszerűsítéseket.

Rakodási és tárolási hatékonyság növelése:

• A stratégia szorgalmazza a kikötői folyamatok automatizálását és

digitalizációját, melynek segítségével pedig az Országos Kikötői Információs

Rendszer kialakítását, valamint előírja az egységes nemzetközi rendszerhez

való csatlakozást.

Digitális kikötő:

• A kikötők a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás részeként a stratégia

támogatja a szélsőséges vízállás és időjárás kezelésére való felkészülést.

Fenntartható kikötő:



 

9 

 

 

 

 

 

A további kereslet generálása célkitűzés érdekében a stratégia két részterületen szorgalmazza a 

további igény keltését a kikötői szolgáltatásokra. A célkitűzés eléréséhez a piaci szolgáltatások 

jövőbeni fejlesztését a stratégia az alábbi komponensek szerint sürgeti: 

 

 

 

A finanszírozási rendszer célkitűzés megalkotása érdekében a stratégia négy részterületet 

fogalmaz meg, melyek egymásra épülésükön túl előfeltételei is egymásnak. A kialakítandó rendszer 

követendő a támogatások és beruházások sorrendjének és fontosságának értékelése során.  

 

 

• A belvízi szállítás részarányának növeléséhez a stratégia javasolja célzott

piaci tájékoztatási és népszerűsítő kampány kidolgozását.

A kikötők és a vízi áruszállítás népszerűsítése:

• A szállítás piaci versenyében a kedvezőbb pozíció eléréséhez és

fenntartásához a stratégia szorgalmazza a folyamatos és célirányos

piackutatást, valamint a logisztikai ágazat kikötők számára releváns

nemzetközi fejleményeinek nyomonkövetését.

Áruszállítási tendenciák követése:

• A kikötői szolgáltatások alkalmazkodása a piachoz a potenciális árualap

bővítése és kiterjesztése segítségével, valamint a kompatibilis áru szállítási

megoldásainak vizsgálata által. A piaci alkalmazkodás során a stratégia

proponálja továbbá az iparral való együttműködést és a kikötői ipartelepítést.

Piaci alkalmazkodás, ipartelepítés

• A kikötői szolgáltatások fejlesztését két szempontból támogatja a stratégia,

beleértve ebbe a hagyományos kikötői szolgáltatásoktól eltérő

szolgáltatások bevonását és fejlesztését, valamint a hajójavítási és

kiszolgálási tevékenység fejlesztését.

Szolgáltatásfejlesztés

• A stratégia előre tisztázza a rangsorolás során használt fogalmakat, illetve

ezáltal kikötői típusokat is meghatároz.

Kikötői rangsorolási rendszer
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A humánerőforrás fejlesztés célkitűzés érdekében a stratégia sürgeti a kikötői munkaerőhiány 

kezelését, három részterület bevonása által.  

 

 

 

 

A fenntartható szabályozási rendszer kialakítása célkitűzés teljesítése érdekében a stratégia 

három részterületen szorgalmazza a beavatkozást, az alábbiak szerint:  

• A stratégia által előre tisztázott fogalmak és a teljesítményértékelési rendszer

tulajdonságai segítségével indokolhatóvá válnak a potenciális fejlesztések

Teljesítményértékelési rendszer

• A fogalmak és a teljesítményértékelési rendszer

eredménytermékeinek köszönhetően a stratégia meghatározza a

kikötőfejlesztési állami támogatási rendszerének kritériumait.

Támogatási stratégia

• Az országos működési szintű fejlesztések és a közös együttműködés 

jegyében a stratégia szorgalmazza a közös kikötői érdekképviselet 

kiteljesítését.

Kikötői közös érdekképviselet

•A kikötői szakma jelentős munkaerőhiánnyal rendelkezik, melynek 

értelmében a stratégia sürgeti ennek a problémának mihamarabbi 

megoldását.

Hiányszakmák ellátása

•A kikötői szakma vonzóbbá tétele érdekében a stratégia támogatja a 

bérfejlesztési rendszer kialakítását.

Bérfejlesztés

• A kikötőkben dolgozó humán erőforrás fejlesztése céljából a 

stratégia támogatja a meglévő képzési program fejlesztését és 

kiterjesztését a lehető legtöbb kikötői munkakörre.

Képzési program fejlesztése
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•A hatósági feladatok egységesítése által az eljárási idők lerövidülnek és 

hatékonyabbá válnak

Hatósági jogkörök pontosítása

•A szabályozási rendszer felülvizsgálata során a stratégia kiemelten támogatja 

a potenciális útdíjkedvezmények és a határáteresztőképesség vizsgálatát.

Szabályozási rendszer ésszerűsítése

•A stratégia újragondolja a hulladékkezelés és a kármegelőzési tevékenység 

szabályozását

Kikötők környezeti fenntarthatósága
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4 MÓDVÁLTÁS ÖSZTÖNZÉSE 

Magyaroroszág célja, hogy a teljes áruszállítási volumenen belül a belvízi áruszállítás részaránya 

2030-ra elérje a 10%-ot, melyhez elengedhetetlen a szállítási módváltás ösztönzése .A folyami 

áruszállítás szerepének növelése csak más közlekedési módokkal összehangoltan, a kombinált és 

intermodális szállítási rendszerbe integáltan történhet meg. Az áruforgalmi kikötők intermodális 

csomópontokként kell e rendszer alapjait megteremteniük és folyamatosan fenntartaniuk.  

A módváltás ösztönzését a következő részcélok és beavatkozások szolgálják.  

4.1 Kikötők elérhetőségének javítása 

A kikötői áruforgalom növekedésével járó többlet szállítási kapacitás kezeléséhez meg kell 

teremteni a megfelelő minőségi és mennyiségi jellemzőkkel rendelkező kapcsolódó közlekedési 

elérési utakat.  

4.1.1 Kikötők utolsó kilométer kapcsolatainak biztosítása 

A közlekedési kapcsolatok között kiemelt fontosságú a kikötők közvetlen környezetét- néhány 

kilométeres szakaszt - jelentő infrastruktúra, mely kellő fejlettség hiányában szűk keresztmetszetet 

képezhet az egyébként megfelelő adottságokkal rendelkező főbb vonalakhoz képest. 

4.1.1.1 Közúti megközelíthetőség biztosítása 

A hazai kikötők forgalmának jelentős részét adják a közutat érintő multimodális szállítások, ezért 

biztosítani kell a 11,5 tonna tengelyterhelést hosszú távon is elviselő útkapcsolatokat, valamint 

megteremteni a gyorsforgalmi úthálózat 30 percen belüli elérhetőségét, mely környezeti és 

logisztikai szempontból is előnyös. Azon kikötők esetében, amelyek a városi szövetbe ékelődnek, a 

közúti megközelíthetőséget az érintett települések, településrészek életminőségi, turisztikai és 

gazdasági szempontjaival összhangban kell kialakítani.  

4.1.1.2 Vasúti megközelíthetőség biztosítása 

 A kikötők megfelelő vasúti kiszolgálása érdekében 22,5 tonna tengelyterhelésű vasúti kapcsolat 

kiépítése szükséges, csatlakozva az országos főhálózatra. A stratégiailag fontos pontokon, a 

jelenlegi és tervezett TEN-T hálózati kikötőkben, ahol minden piaci szereplő számára biztosított a 

kikötői rakodás lehetősége, és a fizikai adottságok lehetővé teszik, szabványos méretű irányvonatok 

fogadására alkalmas vágányhálózatot kell kiépíteni. 

4.1.1.3 Vízúti megközelíthetőség biztosítása 

A vízúti megközelíthetőség megköveteli a  Duna folyami víziút hajózhatóságának biztosítását az év 

legalább 300 napján. Az ehhez szükséges beavatkozásokat a Kormány külön stratégia és tervek 

keretében készíti elő.  

A kikötők közvetlen környezetében, továbbá a medencés kikötők esetében a bejárati csatornákban 

és a kikötői medencékben biztosítani kell a medermélység folyamatos fenntartását 25 dm vízállás 
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felett, kisvíz esetén is. A feliszapolódás miatt a meder folyamatos karbantartásával kell ezeket a 

jellemzőket fenntartani. 

4.1.1.4 Egyéb hálózati kapcsolatok biztosítása 

Olyan területeken, ahol a kikötő közelében jelentős folyékony áru forgalom van, például Komárom, 

Csepel, Százhalombatta, Dunaföldvár esetében, és gazdaságos módon víziúton is szállítható lenne, 

meg kell teremteni a csővezetékes kapcsolatot az érintett viszonylaton annak érdekében, hogy a 

szállított árumennyiség multimodális szállításban vízoldalt is érintsen. 

4.2 Rakodási és tárolási hatékonyság növelése 

A módváltás ösztönzésének egyik meghatározó területe a rakodási és tárolási szolgáltatás 

színvonalának és hatékonyságának növelése. Ezek azok a jellemzők, melyek meghatározzák a vízi 

áruszállítást is integráló intermodális fuvarozás versenyképességét. A stratégiai cél elérése 

érdekében jelentős beruházások szükségesek mind a tárolási, mind a rakodási kapacitások 

tekintetében, melyek nem csak az infrastruktúra és eszközparkra terjednek ki, hanem a folyamatok 

automaticáziójára is. 

4.2.1 Közúti technológiai fejlesztésekhez való alkalmazkodás 

A kikötői termináloknak képesnek kell lenniük kiszolgálni a következő évek, évtizedek technológiai 

fejlesztéseit, melyek érintik a szállító járművek fizikai jellemzőit, alternatív meghajtási módok 

elterjedését és az önvezetési képességek fejlődését. A kikötőkben olyan fizikai és digitális 

környezetet kell kialakítani, mely kezeli ezeket a technológiai változásokat. 

4.2.2 Vasúti technológiai fejlesztésekhez való alkalmazkodás 

Az áruszállítási kihívásokra és az intermodális rakodás hatékonyságnövelési igényeire reagálva új 

vasúti kocsi típusok jelennek meg, melyek speciális kialakítású terminálokat igényelnek. A megfelelő 

infrastruktúra kiépítése a hálózati szempontból fontos pontokon, úgy mint OKK-k, TEN-T átfogó-

és törzshálózati kikötők, illetve ahol a kereslet indukálja, válik szükségessé. 

A kikötőkben alternatív meghajtású tolatómozdonyok megjelenésével kell számolni. E speciális 

vasútüzem fajta alkalmazásával az iparterületen belüli tolatás környezetterhelése számottevően 

csökkenthető. A kikötőkben ki kell alakítani a működtetéshez szükséges kiegészítő eszközöket, 

szervízhátteret és szakértelmet. 

4.2.3 Csővezetékes technológiai fejlesztésekhez való 

alkalmazkodás 

Az új típusú folyékony árufajták megjelenésével, mint a folyékony biomassza, folyékony műtrágya 

és más folyósított árufajták,  a kikötőknek fel kell készülniük ezek átfejtésére, mindhárom modalitás 

viszonylatában.A fejlesztések során meg kell teremteni a szükséges feltételeit az ivóvíz, mint 

potenciális exportcikk kikötői átfejtésére is. A csővezetéken érkező, vagy csővezetékbe átfejtett áru 

kihasználja az egyes szállítási módok kínálta előnyöket, a zárt rendszernek köszönhetően pedig a 

környezetterhelése is rendkívül alacsony. 
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4.2.4 Hajópark technológiai fejlesztésekhez való alkalmazkodás 

A hajók, bárkák, egyéb ipari vízi járművek alapvető műszaki jellemzői az elmúlt évtizedekben nem 

sokat változtak, ám az alternatív meghajtások, valamint a digitalizáció és önvezetés technológiái 

jelentős változásokat hoznak az iparágban. Ezen változásokhoz elsősorban technológiai felkészülés 

szükséges a kikötők oldaláról. 

4.2.5 Alternatív meghajtási lehetőségek alkalmazása 

A kikötőkben két területen is el kell terjeszteni az alternatív üzemanyagok alkalmazását. Egyrészt az 

árumozgatásban használt gépek, berendezések (például daruk, targoncák, rakodógépek, 

szállítószalagok) esetén merül fel alternatív meghajtási módok alkalmazása. Az ezekhez szükséges 

üzemanyagok biztosításával párhuzamosan szolgáltatásként kell kiépíteni az áruszállító járművek 

töltési lehetőségét, akár elektromos, akár gázüzemű (LNG, CNG, hidrogén) járművekről van szó. 

4.2.6 Technológiai korszerűsítések 

A külső technológiai trendekhez való alkalmazkodáson túl, a kikötőkben a űködési és szolgáltatási 

folyamatok technológiai korszerűsítése elengedhetetlen. A rakodástechnológia és 

tárolástechnológiai korszerűsítéseken túl a kiegészítő funkciókat is szem előtt tartva, komplex 

szemléletben kell a kikötői fejlesztéseket kezelni. 

4.2.6.1 Rakodástechnológiai korszerűsítés 

A rakodástechnológiai korszerűsítések célja a kiszolgálási idők csökkentése, a selejtarány 

csökkentése, a rakodási kapacitások növelése. Ennek eszközeként a daruk, szállítószalagok, garatok, 

egyéb anyagmozgató eszközök modernizációjára, automatizációjára van szükség. A rakodáshoz 

kapcsolódó szolgáltatások, például a mérlegelés esetén pedig magasfokú digitalizációra kell 

törekedni. 

Az intermodális rakodás hatékonyságának növelésére a félpótkocsik és konténerek rakodására 

alkalmas technológiák és kapacitások bővítése szükséges.  

4.2.6.2 Tárolástechnológiai korszerűsítés 

Tárolási technológiák terén az árubiztonság, a kapacitásnövelés és diverzifikáció élvez prioritást a 

fejlesztésekben. Ömlesztett, raklapos, konténeres, félpótkocsis áruk esetén az automata tárolási 

megoldások bevezetése a cél a kikötőkben, melyek a fenti szempontokat figyelembe veszik. 

Emellett szükséges a tárolás során minőségi kontroll területén is fejlesztéseket végezni, melyek az 

IPAR4.0 megoldások alkalmazásával a tárolás során az áru paramétereit mérik, monitorozzák.  

4.2.6.3 Egyéb technológiai korszerűsítés 

A kikötőkben megjelenő jelentősebb mennyiségű és értékű áruk miatt, továbbá a járműforgalom 

hatékony kiszolgálása érdekében szükséges a beléptető, forgalomirányító és védelmi rendszerek 

fejlesztése is.  
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4.3 Digitális kikötő 

A hazai kikötők automatizációja és digitalizációja kiemelten fontos területe a kikötőfejlesztési 

stratégiának. A fejlesztések célja, hogy a külföldi és hazai jógyakorlatokat követve, illetve innováció 

útján olyan digitális működési környezetet alakítson ki a kikötőkben, mely növeli a folyamatok 

hatékonyságát, csökkenti az adminisztratív terheket, szavatolja az áru és a személyzet biztonságát. 

A kikötők digitalizációja a más közlekedési információs rendszerekkel összekapcsolva kell 

megtörténjen.  

4.3.1 Kikötői folyamatok automatizálása és digitalizációja 

A belvízi áruszállítás részarányának növelésével megjelenő árutöbblet hatékony kezeléséhez a 

rakodási, tárolási és kiegészítő folyamatok magasfokú automatizációjával tudnak felkészülni a 

kikötők. Az IPAR 4.0 technológia rendkívül jól alkalmazható kikötői környezetben is, hozzájárulva a 

folyamatok hatékonyásának növeléséhez.  

Az automatizációval elért hatékonyság növekedés következő lépcsőfoka a komplex vállalatirányítási 

rendszerekbe való integráció, mely az üzleti műküdést és az adminisztrációt is segíti a digitalizáció 

eszközével.  

4.3.2 Országos Kikötői Információs Rendszer 

A magyarországi dunai kikötőkre kiterjedő információs rendszer kidolgozása és működtetése a 

szakminisztérium célja, támogatva a kikötőket üzemeltető társaságok munkáját. A Kikötői 

Információs Rendszer, rövid nevén KIR képes a folyami fuvareszköz és a kikötői terminál 

kommunikációját racionalizálni, a kikötők vízoldali rakodással kapcsolatos folyamatait digitálisan 

kezelni, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé történő, a Központi Statisztikai 

Hivatalon keresztül történő kötelező adatszolgáltatást automatizáltan végezni a bevitt adatok 

segítségével.  

4.3.3 Egységes nemzetközi rendszer 

Ahhoz, hogy a terminálok a nemzetközi áruszállítási rendszerbe szervesen csatlakozhassanak, 

szükség van egy a Duna-Majna-Rajna csatornára kiterjedő nemzetközi kikötői információs rendszer 

kiépítésére. A KIR-t olyan módon kell létrehozni és működtetni, mely később képes a nemzetközi 

rendszerhez csatlakozni. 

4.4 Fenntartható kikötő 

4.4.1 Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 

4.4.1.1 Szélsőséges vízállás kezelése a kikötőkben 

Alacsony vízállás esetén korlátozott megközelíthetőség és nehézkes rakodás, magas vízállás 

esetén partmenti területek kerülhetnek víz alá, ami veszélyezteti a rakodást és tárolást is. Ezen 
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tényezők figyelembevételével kell kialakítani a kikötők vízparti területeit. A vízszint ingadozások 

hatását függőleges partfalak kiépítésével kell kezelni, míg a vízoldali rakodási igényeknek is 

megfelelően kialakított árvízvédelmi megoldások óvják a kikötő rakodó és tároló területeit. 

4.4.1.2 Szélsőséges időjárás kezelése a kikötőkben 

A szélsőséges időjárási viszonyokra való felkészülés a kikötőkben a személyzet, az áru és az 

infrastruktúra védelmét jelenti. A munkavédelmi és üzemi előírások szavatolják, hogy a 

kiszámíthatatlan időjárási körülmények között is biztonságosan működjenek a kikötők.  

A fizikai veszélyeken túl a gazdasági kockázatokat is szem előtt tartva, olyan mértékű 

raktárkapacitások kiépítése szükséges, melyek a mezőgazdasági teljesítménynek kitett 

terminálokon megfelelő kapacitást jelentenek az áru utánpótlás kiesésének kezelésére. 

4.5 Kikötők és vízi áruszállítás népszerűsítése 

A belvízi szállítás részarányának növeléséhez szükséges a piacot célzott tájékoztatási és 

népszerűsítő kampánnyal, promóciós tevékenységgel információhoz juttatni, melyben a 

szállítási mód hatékonysága és az alacsony környezetterhelése kulcs üzenetek. A kampányt 

átfogóan, országos szinten kell megvalósítani, de kiemelt céleterület a Duna menti térségek, 

melyek merítési területként értelmezhetők a vízi áruszállítás szempontjából. 

4.6 Áruszállítási tendenciák követése 

4.6.1 Folyamatos és célirányos piackutatás  

Magyarország a kedvező piaci környezet révén számos ipari befektetést vonz. Az újonnan 

létrejövő gyártási egységek számára az alapanyag ellátásban és késztermék szállításában is 

kiemelt szerepet töltenek be a kikötők. Ezen piaci folyamatok nyomon követéséhez szükséges 

folyamatos és célirányos piackutatási tevékenységet folytatni, mely üzleti lehetőségként fog 

lecsapódni a kikötő üzemeltetőknél. 

4.6.2 Logisztikai ágazat kikötők számára releváns nemzetközi 

fejleményeinek nyomonkövetése  

A hazai piaci folyamatok követésén túl a nemzetközi iparági eseményeket is követni kell a 

kikötők versenyképességének megőrzése céljából. A tevékenység célja, hogy releváns üzleti 

információkkal lássa el a hazai kikötői szektor szereplőit. Különös figyelemmel kell nyomon 

követni az olyan nemzetközi áruszállítási tendenciákat, ahol a hazai áruforgalmi kikötők 

intermodális átrakópontként kapcsolódhatnak be a nemzetközi áruszállítási láncba. Az 

összegyűjtött információkat minden szereplő számára hozzáférhető módon kell közzétenni. 
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5 KERESLET GENERÁLÁSA A KIKÖTŐI SZOLGÁLTATÁSOKRA 

A stratégia soron következő célkitűzése a már meglévő áruforgalmi kereslet mellé a további igény 

generálása a kikötői szolgáltatásokra. A további kereslet generálása a piaci alkalmazkodás és 

fejlesztés komponenseiből épül fel, azonban a komponensek alanya mindkét esetben a kikötői 

szolgáltatás. A kereslet növekedéséhez kapcsolódó részcélok kialakítása során az irányadó 

prioritásokat a hazai kikötőfejlesztési stratégiában megfogalmazott vízió szolgáltatja, különös 

tekintettel a hazai teherforgalom 10 százalékának a kiszolgálására való felkészülés, valamit az adott 

kikötő multimodális csomóponttá válása annak régiójában. 

5.1 Kikötői szolgáltatások piaci alkalmazkodása 

Magyarország Kikötőfejlesztési Stratégiájában a piac megfigyelése, vizsgálata és a kikötői 

szolgáltatások piaci mechanizmusokba való integrálása kulcsfontosságú tényező. Ennek 

értelmében a stratégia szorgalmazza a belvízi áruszállítás integrálását az arra alkalmas, potenciális 

árufolyamok fuvarozási rendszerébe, valamint a meglévő árunemek volumenének kiterjesztését a 

folyami fuvarozásban. 

5.1.1 Potenciális árualap bővítése és meglévő árualap 

kiterjesztése 

Az Országos Kikötőfejlesztési Főterv helyzetelemzése a szállított árut 3 csoportra osztja. A 

csoportokban egyaránt megtalálhatók a már vízen szállított áruk és potenciálisan vízen szállítható 

áruk halmazai. Az azonosítás során megkülönböztethető a szállítás volumene alapján: 
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A potenciális árualap bővítési és a meglévő árualap kiterjesztési lehetőségeinek biztosítása 

érdekében a stratégia mindhárom azonosított csoportra külön növekedési akciótervet szorgalmaz, 

az adott árunem szállítási tendenciájától függően.  

1. Figyelembe véve a belvízi szállítás relatíve alacsony költségeit és az árualap 

kiszámíthatóságát, a stratégia célja a fajlagos fuvardíj csökkentése a csökkenő tendenciájú 

áruk vízi úton történő szállításának bővítése érdekében.  

2. A stagnáló tendenciájú áruk tekintetében a stratégia az egyéb szállítási módozatoktól való 

megkülönböztetésen alapul, hangsúlyozva a vízi szállítás többi módozathoz viszonyított 

alacsony környezetterhelési mutatóját, figyelembe véve a csoportba tartozó árunemek 

szállítási szokásaiból adódó árutömeg megmozgatásához szükséges energiaigény 

hányadát. 

3. Az emelkedő tendenciájú áruk volumenéhez kapcsolódó belépési/fejlesztési akcióterv 

kialakítása során az adott áruhoz kapcsolódó ún. „árubarát” szállítás kialakítására, a relatíve 

alacsony szállítási költségekre és a környezetterhelés alacsony mértékének köszönhető 

fenntartható szállítási rendszerre egyaránt szükséges összpontosítani. 

5.1.1.1 Potenciális és kompatibilis áru szállítási megoldásai 

Az árucsoportok vizsgálata során megállapításra kerülnek azon árutípusok, amelyeket jelenleg nem 

vízi úton szállítanak. Az így azonosított árutípusok szállíthatóságának megállapítására a stratégia 

illeszkedésvizsgálati rendszer kialakítását irányozza elő kutatási és fejlesztési tevékenységként, 

amely segítségével szűrhető a vízi szállításra nem alkalmas árutípus.  
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Az illeszkedésvizsgálati rendszer 3 szempontból analizálja a potenciálisan szállítható árutípusokat: 

• Az árut termelő iparág jellemzői: 

o Az adott iparág aktuális helyzete a régióban (a belépés időszerűsége tekintetében) 

o Egyéb szállítási módok helyzete és alkupozíciója az adott iparágban 

o Fixköltség számítása és az adott iparággal együttműködő más szállítási módok 

költségeinek összehasonlítása 

o Az azonosított versenytársak elkötelezettségének mértéke az adott iparág iránt 

• Az adott iparággal való kapcsolat kialakításának költségei: 

o Iparággal kapcsolatos kormányzati politika 

o A belépés tőkeszükséglete 

o Az iparág várható reakciója 

o A szükséges technológia beszerzési költsége és a várható nyereség viszonya 

• Az adott áruhoz kapcsolódó szállítási technológia jellemzői: 

o A szállításhoz szükséges technológia megléte 

o A szállításhoz szükséges technológia gyártója és koncentráltsága 

o Helyettesítő technológia megléte 

Az említett kritériumok által kialakított illeszkedésvizsgálati rendszer segítségével hiteles javaslatok 

alakíthatóak ki a a potenciális árualappal rendelkező iparág szállítási rendszerébe való belépésre, 

amelyeket a kikötők saját belátásuk szerint használhatnak fel. 

5.1.2 Vízen szállítható árualap növelése 

5.1.2.1 Pufferkapacitás-fejlesztés 

A magyar kikötőfejlesztési stratégia víziója szerint a hazai kikötők 2030-ig felkészülnek a teljes hazai 

áruforgalom 10 százalékának kiszolgálására. Azonban az Országos Kikötőfejlesztési Főterv 

helyzetelemzése szerint az aktuális össz-áruvolumen 1,5-szeres növekedése várható, melynek 

értelmében az aktuális teherforgalom 15%-ára,  közel 45 milliárd tkm áruszállítási teljesítmény 

kiszolgálására kell felkészülnie a hazai kikötőknek. 

A fentiek értelmében a stratégia szorgalmazza a vízionált érték kiszolgáláshoz szükséges 

pufferkapacitás,  azaz a ki- és betárolás közt eltelt időszak alatt felmerülő átmeneti többlettárolási 

tartalék kialakítását, biztosításához szükséges akciótervek létrehozását. 
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5.1.2.2 Ipartelepítés a kikötőkben 

5.1.2.2.1 Iparral való kikötői együttműködés 

Magyarország Kikötőfejlesztési Stratégiájának víziója szerint a kikötők meghatározó multimodális 

csomópontjaivá válnak a régiójuknak. Az említett stratégiai cél elérése érdekében a stratégia 

támogatja a kikötők környezetében lévő iparág szállítmányozási láncába való bekapcsolódását, 

melynek értelmében a kikötők és iparágak kapcsolatának erősítése elvárt.  

A kialakított kapcsolatnak köszönhetően a kikötők a szolgáltatásaikat megismertetik és 

együttműködésre alkalmassá teszik az ipar által termelt áruk kezelésére. Az együttműködés 

alapvető célja a primer szállítói partneri viszony kialakítása, melynek bázisa az adott iparági szereplő 

a víz közelségének köszönhető szállítási költségeinek csökkentésére való törekvés, ezzel pedig a 

kikötők bevételének növelése.  

5.1.2.2.2 Iparterület-fejlesztés 

A kapcsolat szorosabbá tételének érdekében szükséges az ipar betelepítésére a kikötőkbe, ezzel is 

közelebb hozva az árut a vízhez, valamint megtakarítva ezzel az előfutási szakaszát az 

áruszállításnak. Az ipari betelepülés kikötői támogatásának a részeként a kikötő meglévő, ki nem 

használt, de potenciálisan közműsíthető területei ipari felhasználására való biztosítása, előre 

meghatározott áruszállítási feltételekkel a kikötők fontos lépése a szállítási láncba való belépés 

során. 

5.1.2.2.3 Befektetésösztönző kommunikációs tevékenység 

A külföldi működőtőke-beáramlás, és ezen belül is különösen az ipari és logisztikai befektetések 

ösztönzésére irányuló kormányzati stratégiák és tevékenységek szerves részévé kell tenni a kikötői 

szolgáltatások promotálását. A kormányzati szervek és háttérintézmények, ezek közül is kiemelten 

a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) tevékenységeit, befektetési portfólióit olyan módon kell 

továbbfejleszteni, hogy azok magukba foglalják a kikötői szolgáltatások ajánlását és a kikötői 

gazdasági fejlesztési tervekhez való hozzájárulást.   

A portfólióba emelés fő eszközeként a HIPA-val való kapcsolatfelvételen túl üzleti tervek 

elkészítését írja elő a stratégia, melyek a befektetett tőke megtérülésének bemutatásán túl a belvízi 

szállítás társadalmi hasznosságait és fenntarthatósági jellemzőit is bemutatják. 

5.1.2.2.4 Együttműködés az önkormányzatokkal a helyi gazdaságfejlesztésben 

Az Önkormányzatok a gazdaságfejlesztési intézkedéseikben, a területi és települési tervezés során 

együttműködnek és partneri viszonyt alakítanak ki a kikötőkkel. 
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Az így kialakuló kapcsolatban során a kikötők szoros együttműködésben résztvesznek az 

Önkormányzat iparfejlesztési elképzeléseinek kialakításában, illetve a megvalósítás és működtetés 

során is bekapcsolódnak abba. A fejlesztési elképzelések kialakítása során az Önrkományzatok 

kiemelt feladata a létrehozott ipartelepek és parkok tevékenységeinek kikötői tevékenységgel való 

összehangolása, támaszkodva az adott kikötők szakmailag alátámasztott és bemutatott potenciális 

kapcsolódási pontjaira az adott ipari parkhoz. 

Az együttműködés során az Önkormányzatok törekednek a mindkét fél által előnyös 

megállapodások, irányelvek kialakítására, mint pl. a kikötői munkalehetőség biztosítása a település 

lakosai számára a kikötői csökkentett helyi iparűzési adó, kedvezményes telekhasználat vagy kikötői 

bekötő út biztosítása által. 

5.2 Kikötői szolgáltatásfejlesztés 

A hazai kikötőfejlesztési stratégia szorgalmazza a kikötői szolgáltatások fejlesztését, kiterjesztését, 

illetve sokszínűvé tételét. A szolgáltatások fejlesztésének és kiterjesztésének egyértelmű célja a 

kikötők több lábon állása, illetve a kikötőbe érkező partnerek által igényelt szolgáltatások 

színvonalának elmelése.  

A fentiek értelmében a stratégia által támogatott kikötői kiszolgálás korszerűsítése két 

komponensre bontható, annak fejlesztése és annak kiterjesztése tekintetében. A szolgáltatások 

kiterjesztését illetőleg a stratégia megkülönbözteti továbbá a hajók által igénybe vett szolgáltatások 

és a hagyományos kikötői szolgáltatásoktól eltérő kiszolgálási lehetőségek kiterjesztését. 

5.2.1 Hagyományos kikötői szolgáltatásoktól eltérő 

szolgáltatások 

Magyarország kikötőfejlesztési stratégiája a kikötők elhelyezkedésétől, területi adottságaitól 

függően szorgalmazza a hagyományos kikötői szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatások telepítését az 

adott logisztikai csomópont területén. A potenciális szolgáltatások telepítése során a kikötőknek a 

több lábon állás biztosítására kell koncentrálniuk. E diverzifikáció erősíti a szélsőséges vízállás 

okozta forgalomcsökkenés időszakában a kikötők gazdasági ellenállóképességét is. A stratégia által 

javasolt potenciálisan betelepíthető szolgáltatások: 

• Jelentős hozzáadott értékű logisztikai szolgáltatások 

o áruvizsgáló laborok 

o csomagolási szolgáltatások 
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o city logisztikai funkciók 

• Humán szolgáltatások  

o Étkeztetés a kikötői dolgozók számára 

o Élelmiszer forgalmazása 

• a meglévő kikötőben igénybevehető szolgáltatások más célcsoport általi felhasználása (pl. 

szerelőműhely)  

5.2.2 Hajójavítási és kiszolgálási tevékenység fejlesztése a 

kikötőkben 

A stratégia szorgalmazza a hajók kiszolgálásához szükséges szolgáltatások fejlesztését és 

kiterjesztését. Ennek értelmében a kikötőknek törekednie kell a teljeskörű hajókiszolgálás 

biztosítására, amely tartalmazza: 

• Hajók javításását és korszerűsítését, 

• Víz és áramvételi lehetőséget, 

• Üzemanyag töltést, 

• Olajos fenékvíz, fáradtolaj és szennyvíz leadást, valamint raktérmosási szolgáltatásokat. 
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6 KIKÖTŐI RANGSOROLÁSI ÉS FEJLESZTÉSI-TÁMOGATÁSI 

RENDSZER 

A hazai kikötői ágazat fejlesztéséhez jelenleg és a jövőben is rendelkezésre állnak hazai és Európai 

Uniós források, hogy a Fehér könyv vállalását (2030-ra a vízi áruszállítás részaránya eléri a 10%-ot) 

teljesíteni tudjuk. 

A következő, hozzávetőlegesen 10 évben a kikötőnek a fentiek alapján fel kell készülniük, hogy 

átlagosan a jelenlegi forgalom háromszorosát kell tudniuk kezelni. A felkészülés jelenti az egyes 

kikötők infrastruktúra fejlesztéseit, – mind a kikötőkben, mind a megközelítésükben – de egyben a 

hatékonyság növelését is technológiai fejlesztésekkel.  

A források hatékony felhasználása érdekében a szektor fejlesztéséhez hozzájáruló támogatások és 

egyéb szabályozó eszközök kialakításánál a stratégia figyelembe veszi a hazai közlekedési és 

áruszállítási igényeket és ösztönzi vagy megteremti a módváltási helyek fejlesztését, kialakítását a 

Duna közlekedési szempontból stratégiailag fontos szakaszain. 

A támogatási stratégia kialakításakor figyelembe kell venni továbbá a kikötők jelenlegi 

teljesítményét, hatékonyságát, potenciális teljesítőképességét, tárolni képes áru mennyiségét és 

képességüket az új piaci tendenciákhoz alkalmazkodásra (pl. új árunemek megjelenése). A 

legfontosabb elv a támogatások kiosztásában annak kell lennie, hogy az adott fejlesztés mennyivel 

növeli az összes vízi áruszállítási volument, mennyire hatékony az áru vízi útra átterelésében. 

A támogatási stratégiának törekedni kell arra, hogy a kikötők fejlesztését úgy segítse elő, hogy 

lehetőleg a legkevesebb zavart okozzon ebben a szektorban a piaci folyamatokban, a versenytorzító 

hatást a mindenkor hatályos versenyjogi szabályoknál akár szigorúbb módon is elkerülve. 

 

6.1 Kikötői rangsorolási rendszer 

6.1.1 Rangsorolás során használt kikötői fogalmak 

Egy rangsorolási-értékelési rendszer kialakításához tisztázni szükséges azokat a kikötői 

alapfogalmakat, melyekre a jelenlegi jogszabályi környezet nem ad megfelelő útmutatást, tisztázni 

szükséges továbbá a 2013-as TEN-T rendelet (1315/2013/EU rendelet) által bevezetett átfogó és 

törzshálózati kikötő hazai fogalmát is, és ezek szerepét a közlekedési rendszerben. A 

víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvényben megfelelően definiált fogalmak, mint kikötő, 

kikötői tevékenység, kombinált forfgalom, vagy veszteglőhely mellett több olyan fogalom van 

melyek definícióinak rögzítése a jogszabályban szükséges lenne az egyértelmű használathoz. 

A tárgyi stratégiában lefektetett alapfogalmak átvezetése szükséges a kapcsolódó jogszabályokban. 

• TEN-T hálózat: a 1315/2013 EK rendeletben (továbbiakban: TEN-T rendelet) lefektette az 

Európai Bizottság az európai szintű közlekedési hálózatok elhelyezkedését és fejlesztésének 
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ütemezését. A TEN-T hálózaton belül megkülönböztetünk belvízi hajózási útvonalat és 

különböző jelentőségű kikötőket 

• TEN-T belvízi hajózási útvonal: A Duna folyam teljes magyarországi szakasza a TEN-T 

törzshálózat része, így a fejlesztése kiemelt európai közösségi érdek 

• TEN-T törzshálózati kikötő: a TEN-T rendeletben meghatározottak szerinti európai szinten 

kiemelt jelentőségű kikötő 

• TEN-T átfogó hálózati kikötő: a TEN-T rendeletben meghatározottak szerint 

országos/regionális szinten kiemelt jelentőségű kikötő 

• országos közforgalmú kikötő: országos jelentőségű, közforgalmú (bárki által használható) 

kikötő, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. tv. 80. § (2) bek szerint a kormány 

határozatában jelöli ki az OKK-kat. Az Állam (a központi kormányzat és az önkormányzatok) 

a jelentősebb intermodális csomópontokban az áruszállítási-logisztikai piac minden 

szereplője számára egyenlő feltételekkel, nyílt hozzáféréssel biztosítja a trimodális 

átrakodási lehetőséget. Ezt biztosíthatja tulajdonosként/kezelőként közvetlenül, illetve a 

kikötő működtetőkkel kötött hosszú távú stratégiai szerződésekkel közvetetten. 

• közforgalmú kikötő: országosnál kisebb stratégiai jelentőségű, a piaci szereplők számára 

szabadon hozzáférhető kikötő 

• üzemi kikötő: meghatározott ipari céllal létesített vagy üzemletetett kikötő, melyben nem 

minden piaci résztvevő számára biztosított a rakodási lehetőség 

• kikötő tulajdonos: a kikötő területének tulajdonosa 

• kikötő kezelő: a tulajdonos által a terület vagyonkezelésével megbízott szervezet 

(jellemzően állami tulajdonos esetén) 

• kikötő üzemeltető: a kikötő működtetésében részt vevő szervezet, mely általában hosszú 

távú szerződésben nyeri el az üzemeltetési jogot a tulajdonostól 

• kikötői terminál működtető: a kikötő partoldali rakodási tevékenységét szervező, rakodási 

tevékenységet végző szervezet 

• kikötő üzemeltetési modell: a kikötőben a tulajdonos, a kezelő, az üzemeltető és a terminál 

működtető adott kikötőre jellemző szerződéses hierarchiája, szerződéses rendszere. Sok 

féle üzemeltetési modell létezik, és a kikötői funkciók is részben vagy egészben átfedhetnek. 

• kikötői alapinfrastruktúra: a kikötő működtetéséhez szükséges infrastruktúra elemek 

összessége. Típus szerint megkülönböztetünk: 

• vízoldali létesítmények: a kikötő üzemeltetéséhez szükséges vízépítési elemek, műtárgyak. 

Jellemzően: kotort kikötőhelyek, kikötői medence, bejárati csatorna, kialakított 

veszteglőhely, … 

• partoldali létesítmények: a kikötő vízoldali ki és berakodáshoz elengedhetetlenül szükséges 

infrastruktúra elemek, jellemzően: függőleges partfal, rézsűs partfal, kőszórással erősített 

rézsűs partfal, kikötési hely, … 

• belső közút-, vasút-, csővezeték és közműhálózat: a kikötő kerítésen belüli, nem 

kizárólagosan kikötő tevékenységgel kapcsolatos infrastruktúra hálózata 

• hozzávezető infrastruktúra (utolsó km kapcsolat): a kikötő olyan közúti vagy vasúti 

megközelítése, amivel csatlakozik az országos közúti vagy vasúti hálózatra 
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• kikötői raktározási, tárolási infrastruktúra: a kikötői felépítmény része, jellemzően 

magasépítési  

• multimodális kikötő: a kikötőben jellemzően áruszállítási módok között módváltási 

lehetőség is van. Ezek száma alapján megkülönböztetünk bi- és trimodális kikötőt, attól 

függően, hogy a vízi áruszállítás mellett közúti vagy közúti és vasúti megközelítés is 

lehetséges. 

6.1.2 Stratégiai kikötő-kategóriák 

A kikötők térbeli elhelyezkedésük, kiépítettségük, felszereltségük és potenciális kapacitásuk alapján 

a 9. pontban látható módon rangsorolva lettek közlekedési-áruszállítási stratégiai jelentőségüknek 

megfelelően, a következő kategóriák egyikébe: 

- országos közforgalmú kikötő 

- regionális jelentőségű közforgalmú kikötő 

- regionális jelentőségű üzemi kikötő 

- helyi jelentőségű közforgalmú kikötő 

- helyi jelentőségű üzemi kikötő 

A stratégiai kikötő-kategóriák segítenek eligazodni, hogy az adott kikötő milyen támogatásokra 

jogosult a különféle hazai és európai uniós fejlesztési programok forrásaiból: 

• EU-s központi elosztású források (pl: CEF) 

• EU-s források a hazai operatív programokból (jelenleg: IKOP, GINOP) 

• Hazai kormányzati források (stratégiai megállapodás vagy egyedi döntés alapján) 

• Regionális, térségi források a helyi, települési lehetőségek alapján 

6.1.3 Teljesítményértékelési rendszer 

A célok eléréséhez elengedhetetlen egy kikötői rangsorolási rendszer kialakítása, ami alapján az 

egyes kikötők teljesítményük alapján periodikusan értékelésre kerülnek. Az értékelési rendszert az 

MDKSZ (Magyar Dunai Kikötők Szövetsége) által nemzetközi együttműködés keretében kialakított 

POPEI (Port Performance Indicators) rendszerre alapozva szükséges kiépíteni. 

Az értékelési rendszer további kidolgozása szükséges, ezt követően pedig évente felül kell vizsgálni 

a kikötők teljesítményét. Ez a feladat célszerűen lehet a hatóságnál, illetve az MDKSZ-nél is. 

6.1.4 A kikötők hozzáférése a támogatásokhoz 

Az össz-áruszállítási volumen fejlesztéséhez szükséges, hogy a fenti támogatások hosszú távú 

gazdaságfejlesztési elképzelések mentén segítsék a gazdaságpolitikai célok megvalósítását, így a 

kikötők fejlesztése világos szemlélet mentén történik, amihez a szektor piaci szereplői igazítani 

tudják hosszú és középtávú beruházási stratégiájukat. 

A fenti stratégiai kikötő-kategóriák és a teljesítményértékelési rendszerben elért helyezés együtt 

határozza meg, hogy az adott kikötő milyen típusú és milyen mennyiségű támogatási forráshoz, 

vagy egyéb ösztönzőkhöz férhet hozzá. 
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6.2 Kikötők fejlesztési-támogatási rendszere 

6.2.1 Térségi fejlesztések hatása a kikötőkre 

A kikötők potenciális lehetőségeinek folyamatos figyelése szükséges a helyi, térségi ipari 

fejlesztések vízi áruszállítási hatásának felmérésével és azok megosztásával a környező kikötői 

szereplőkkel. 

További fontos cél lenne – az arra alkalmas beruházások esetén – már kezdettől fogva, hogy a 

beruházások megvalósulásuk után a vízi áruszállítási volument növeljék. 

6.2.2 Fejlesztésekhez kapcsolódó indikátorok  

A kikötői fejlesztések esetén olyan indikátorok meghatározása szükéges, amivel a fejlesztése hatása 

az áruszállítási volumenre mérhetővé válik. 

6.2.3 Költség- és haszonelemzési módszertan 

A hazai és Európai Uniós támogatások pályázatai folyamataiban a projekt életképességének 

(megtérülésének) vizsgálata esetén leggyakrabban használt módszertan a költség-haszon elemzés 

(Cost-Benefit Analysis, CBA). A módszertannal vizsgált projektek a módszertant követve egymással 

is összehasonlíthatóak lesznek, ha megfelelő módszertani útmutató áll rendelkezésre, amiből jól 

becsülhetőek a társadalmi hasznok. A hazai útmutatók vonatkoznak a vízi úton és a kikötőkben 

megvalósítandó projektekre, de nem megfelelően részletesek. Az egységesítéshez szükséges külön 

hazai útmutatót kidolgozni a kikötői fejlesztésekre. 

6.2.4 Állami támogatások szabályos felhasználása 

A támogatások odaítélése esetén fontos figyelembe venni a legújabb, tiltott állami támogatással 

(State Aid) kapcsolatos jogszabályokat. A state aid szempontok megfelelő alkalmazása végett a 

hazai és uniós versenyhatósági szervekkel együttműködve átfogó segédlet összeállítása szükséges. 

6.2.5 Vis maior finanszírozási rendszer 

A 2018-as év második felében a rendkívül kis csapadékmennyiség nagy hatással volt a Duna 

folyamra és a rajta folyó közlekedésre is. A folyamatosan rendkívül alacsony vízszint miatt a 2018-

as év második felében jellemzően nem lehetett 25 dm-es merüléssel hajózni. Ez a probléma – 

súlyosbítva a munkaerőhiánnyal és elvándorlással – a kikötői és belvízi árufuvarozási szektor 

szereplőit gazdasági teljesítőképességük határára sodorta és tartalékaik felélésére kényszerítette.  

A hasonló helyzetek megfelelő kezelésére az ágazat piaci szereplői és a Kormányzat közötti 

együttműködéssel vis maior kárcsökkentési rendszer kialakítása szükséges. 
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6.3 Közös kikötői érdekképviselet 

6.3.1 Kikötők egységes fellépése 

A Dunai áruszállítási kikötők képviseletét a 2012-es megalapítás óta a Magyar Dunai Kikötők 

Szövetsége látja el. A Szövetség célja a magyar kikötők független érdekképviselete, a tagok részére 

szakmai információk gyűjtése és szolgáltatása, a tagok szakmai érdekképviselete harmadik 

személyek, hatóságok irányában, szakmai napok, konferenciák szervezése, a tagszervezetek 

munkavállalóinak összehangolt továbbképzése valamint általános szolgáltatási feltételek 

kidolgozása. 

Az MDKSZ megfelelően ellátja a magyarországi áruforgalmi kikötők képviseletét. Az MDKSZ a jelen 

stratégia kidolgozásában is tevékenyen részt vett, a stratégia-alkotási folyamatot szakértelmével 

segítette. 

A dunai teherforgalmi kikötők érdekképviseletében a Kormányzat partnere az MDKSZ.  

6.3.2 Csatlakozás a nemzetközi érdekképviselethez 

Magyaroszág célja a nemzetközi érdekegyeztető fórumokba való bekapcsolódás. Jelenleg is 

folyamatban van több nemzetközi projekt, aminek a végeredménye egy érdekképviseleti vagy 

ernyőszervezet létrehozása. Hazánk célja, hogy ezekben megjelenjen (ilyenek pl: Danube Ports 

Network, a DBS Gateway projekt keretén belül létesítés alatt lévő EGTC, stb…).  

A fentieken kívül az MDKSZ taggá válása folyamatban van az európai belvízi kikötők szövetségében. 

A tagság segítségével a hazai kikötők közvetve az európai stratégiai és támogatáspolitikai 

javaslatok esetében is meg tudják fogalmazni a véleményüket. 

6.3.3 Az érdekképviselet további lehetséges funkciói 

További lehetséges funkciója lehet az érdekképviseletnek, hogy az üzleti viták rendezésére 

javaslatokat fogalmaz meg. Erre egy jó példa az MDKSZ által kidolgozott, a kikötőknek használatra 

javasolt Kikötői Általános Szolgáltatási Feltételek (KÁSZ) dokumentum. 

Az érdekképviselet fontos funkciója a nemzetközi jó gyakorlatok hazai átültetése. Az MDKSZ ennek 

érdekében több nemzetközi projektben is részt vesz, ahol ezek a jó gyakorlatok megismerhetőek. 
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7 KIKÖTŐI MUNKAERŐFEJLESZTÉS 

A hazai kikötők hosszú távú sikeres fejlődésének egyik kulcsa a kikötői ágazat 

munkaerőállományának fejlesztése és a szakképzett utánpótlás biztosítása. 

7.1 Munkaerőhiány kezelése 

A cél elérése érdekében az ágazat hiányszakmáinak rendszeres felmérése szükséges. A 

hiányszakmák azonosításához figyelembe kell venni az ágazatban dolgozók átlagéletkorát, mely 

munkakörökben milyen magas a munkavállalók életkora, mely szakmákra, munkakörökre jellemző 

az elöregedés és hol megoldandó probléma az utánpótlás. Mivel jelenleg nincs a kikötőkben 

dolgozó alkalmazottakra adatgyűjtés, célszerű a Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtését 

kiterjeszteni az ágazatban dolgozókra, ezáltal segítséget nyújtva az ágazat szereplőinek a 

munkaerőhiány felméréséhez. 

7.1.1 Hiányszakmák kezelése 

7.1.1.1 Kikötői szakma népszerűsítése 

A munkaerő megszerzése és megtartása érdekében az ágazati szereplőknek tájékoztató, 

népszerűsítő tevékenységeket kell végezniük. A kikötőket, mint munkahelyet ismertté kell tenni a 

potenciális munkavállalók, köztük a diákok, fiatalok körében. Szükség van egyfajta promócióra, 

szemléletformálásra. Ehhez a szakma népszerűsítését érdemes már fiatal korban elkezdeni. Az 

óvodás, általános és középiskolás korú gyerekek számára látogatóközpontok, információs napok 

szervezése kitűnő lehetőség a kikötői szakma megismerésére.  

7.1.2 Bérfejlesztés 

A munkaerőhiány megoldásához vizsgálni kell, hogy a munkavállalók bérét milyen eszközökkel 

lehetséges versenyképessé tenni, hogy a kikötői ágazatban való munkavállalás valós alternatívája 

legyen a más ágazatoknak. Elvárás, hogy az ágazat bérszínvonala a gazdaság bérszínvonalát 

kövesse.  

A kikötőfejlesztési stratégia ágazatspecifikus állami bértámogatással nem kíván beavatkozni a 

munkaerőpiaci folyamatokba, ugyanakkor a kikötői ágazat is kedvezményezettje minden releváns 

kormányzati aktív munkaerőpiaci eszköznek. Emellett a kikötőfejlesztésben olyan 

beruházástámogatási rendszer alakítandó ki, amely a technológiai hatékonyság növelésével 

csökkenti az egyes kikötői működési folyamat élőmunka-igényét, ezáltal gazdasági lehetőséget 

teremt a bérek emelésére.  

  

7.1.3 Képzési programfejlesztés 
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A meglévő képzési rendszerek felülvizsgálata, megújítása, egyszerűsítése szükséges, mivel jelenleg 

sok tevékenységhez túlzott képzettségi elvárás, magas fokú szabályozottság jellemző. Egy olyan 

képzési rendszer kialakítása a cél, mely komplex, a kikötői folyamatok ellátásához szükséges 

ismeretszintet egységesen biztosítja, és ezáltal a szakembereknek nem kell külön-külön azokat a 

képesítéseket megszerezni, melyek jellemzően csak egy-egy adott részterületre specializálódnak.  

A kikötői ágazatban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a felnőttképzésre. A felnőttképzésben fontos 

közvetlenebb kapcsolatot kiépíteni az oktatási intézmények és a munkáltatók között, akár duális 

képzési formák megvalósításával.  

Fontos, hogy a szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban megjelenjenek a kikötői ágazatban 

szükséges képzések. 

 

7.2 Hatósági humánerőforrások fejlesztése 

A kikötői ágazatban érintett szakhatóságok szakemberállományának képzése elengedhetetlen 

feladat. Nyelvi és szakmai téren is tovább kell képezni kell a hatóságnál dolgozókat. Ennek 

érdekében a hatósági munkához képzési rendszert szükséges kialakítani és működtetni.  

A stratégia elsősorban az alábbi hatósági területek szakemberképzésére fókuszál:  

- Közlekedéshatóság 

- Vízirendészet 

- Katasztrófavédelem 

- Építéshatóságok 

- Tisztifőorvosi szolgálat 
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8 SZABÁLYOZÁSOK FELÜLVIZSGÁLATA 

A magyar dunai kikötők hosszú távú versenyképességének záloga a fenntartható és hatékony 

szabályozási környezet kialakítása. 

8.1 Hatósági jogkörök pontosítása 

8.1.1 Hatósági feladatok egységesítése 

Jelenleg a kikötők létesítéséhez, fejlesztéséhez és működéséhez kapcsolódó hatósági eljárások 

számos különféle hatóság jogkörébe tartoznak. Az eljáró hatóságok mellett szakhatóságok is részt 

vehetnek az eljárásokban, mely meghosszabbítja az eljárás időtartamát. Ezért a stratégia 

szorgalmazza az eljárási idők csökkentését, melyt az eljárási folyamatok felülvizsgálatával, illetve a 

hatósági feladatok egységesítésével kell megvizsgálni. Az egységesítés és az eljárások 

digitalizációja révén a hatóság és az ügyfél részéről megjelenő adminisztrációs terheket csökkenteni 

kell.  

Hajózási hatóságként, a Nemzeti Közlekedési Hatóság jogutódlással történő megszűnésével, a vízi 

közlekedés államigazgatási ügyeiben az Innovációs és Technológiai Minisztérium és Budapest 

Főváros Kormányhivatala jár el. Az adminisztrációs terhek csökkentésének figyelembevételével, cél 

a hatóság ismételten egy egységbe történő szervezése.  

Az adminisztrációs terhek csökkentése mellett fontos kezelni a meglevő túl- illetve alulszabályozott 

kérdéseket a kikötői ágazatban. A jogszabályok felülvizsgálatára és módosítására a kiktőfejlesztési 

stratégia célrendszere mentén, a kikötői ágazat szereplőinek igényeire és javaslataira alapozva kerül 

sor. 

 

8.1.2 Szabályozási rendszer ésszerűsítése 

8.1.2.1 Útdíjkedvezmények 

A vízi áruszállítás ösztönzése érdekében útdíjkedvezményt vagy útdíjvisszatérítést kell biztosítani 

azon árukat szállító tehergépjárművek vonatkozásában, melyek intermodális fuvarozással a belvízi 

szállításban is azonnal megjelennek. Az intézkedés hozzájárul a nemzetgazdasági célkítűzés 

eléréséhez, melyben a hazai vízi áruszállítás részaránya a többi szállítási módhoz képest jelentősen 

megnő. 

8.1.2.2 Határáteresztőképesség 

A növekvő áruforgalommal együtt emelkedő hajó szám mellett is szükséges a mohácsi 

határellenőrzési pont működőképességét, megfelelő áteresztőképességet biztosítani, a tranzitidők 

növekedése nélkül. Az ehhez nélkülözhetetlen infrastruktúrát és humánerőforrás igényt a 

mindenkori forgalom függvényében kell meghatározni, a növekedés ütemének lekövetésével. 
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8.2 Környezeti fenntarthatóság 

A kikötői beruházások esetében figyelembe kell venni a környezetvédelmi, természetvédelmi 

szempontokat. A kikötők kiépítése, a rakodási, tárolási tevékenység mind-mind hatással lehet a 

környzetre. Mivel a kikötő esetében adott a talajvíz vízállásal változó, magas szintje és a víztest 

közelsége, így kiemelt figyelmet kell fordítani a szennyezőanyag folyóba jutásának 

megakadályozására. Ennek megfelelően kell kialakítani a kikötői munkavégzés eljárásrendjeit is. 

 

Összességében elmondható, hogy a vízi áruszállítás a leginkább környezetkímélő módja az áruk 

hosszú távú szállításának, a kibocsátási értékek tekintetében. 

8.2.1 Hulladékkezelés-szabályozás 

8.2.1.1 Hatékonyan működő zöldkikötői rendszer 

A Duna a belvízi áruszállítási alapinfrastruktúra jellege mellett kiemelkedően fontos ökológiai 

funkciókkal rendelkezik. Az elővíz minőségének hosszútávú megőrzése és javítása érdekében a 

környezetterhelését csökkenteni kell. Ehhez a rajta közlekedő vízijárművek szennyezőanyag 

kibocsátását a minimumra kell csökkenteni, melynek eszköze a jól működő zöldkikötői rendszer 

működtetése. Ezeken a speciális terminálokon környezetbarát módon szabadulhatnak meg a 

hajóüzemben keletkező folyékony és szilárd szennyező anyagoktól a hajósok. Ahhoz, hogy a 

kiépített infrastruktúrát igénybe vegyék a fuvarozók, átláthatóbb és vonzóbb egységes 

díjstruktúrára, hatékonyabb szabályozás kialakítására, hatósági jogkörök bővítésére és visszatartó 

erejű szankcionálásra van szükség. 
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9 TÉRSÉGENKÉNTI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK  

A vízi áruszállítás versenyképességét – mivel minden esetben multimodális szállítási lánc részét 

képezi – jelentősen meghatározza a Duna magyarországi szakaszán a módváltásra alkalmas helyek, 

bi- és trimodális kikötők sűrűsége, elérhetősége a piac szereplői által. A kikötők fejlesztése arra kell 

irányuljon, hogy a Duna magyarországi szakaszán legalább 50 km-enként bimodális, 100 km-

enként trimodális módváltási lehetőség legyen biztosítva. 

 

forrás:viadonau 

9.1 Az Országos Közforgalmú Kikötők illeszkedése a 

közlekedési hálózatba 

A nyílt hozzáférésű trimodális kikötők helyszínének illeszkednie kell a közlekedési hálózatba, így 

országos jelentőségű, közforgalmú trimodális kikötő működtetése szükséges Győr, Budapest, 

Dunaújváros, és Baja-Mohács térségében. 

A fenti közlekedési-módváltási igényeknek megfelelően a fenti négy területből három már 

Országos Közforgalmú Kikötő státuszt is szerzett: Győr-Gönyű, Budapest-Csepel és Baja esetében. 

Dunaújváros esetén is felmerül az igény, hogy hosszú távon biztosítva legyen a szabadon 

hozzáférhető módváltási lehetőség az árufuvarozási-logisztikai ágazat számára. 

A fenti térségeket kiterjesztően kell értelmezni, így pl. a Budapest térségében felmerülő, 

megalapozott kikötői fejlesztések támogathatóak (Budapest-Budafok). vagy éppen Dunaújváros 

térségéhez még Dunavecse és Szalkszentmárton is hozzátartozik. 

9.2 Regionális jelentőségű közforgalmú kikötők 

Az OKK-k mellett vannak olyan további kiemelt regionális jelentőségű, már meglévő módváltási 

helyek a hálózatban, ahol trimodális kikötő kiépítése vagy működtetése javasolt: 
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• Komárom térsége (Komárom és Szőny) 

• Adony térsége 

• Paks térsége (Paks és Gerjen) 

Ezekre a térségekre jellemző, hogy jelenleg is nagy áruforgalmat bonyolítanak (100 ezer tonna/év 

felett), így a közlekedési-áruszállítási hálózatban betöltött szerepük már most is jelentős. További 

fejlesztésükkel várhatóan hatékonyan lehet növelni a vízen szállított áru volumenét. 

9.3 Helyi jelentőségű vagy egy árunemre specializálódott 

kikötők 

A harmadik szintet a helyi jelentőségű kikötői térségek jelentik. Ezek általában a helyben termett 

(pl: gabona) vagy kitermelt (pl:kavics, kő, homok) árualapra specializálódtak. Más esetekben egy 

árunemre vannak kiépítve (pl: folyékony áru átfejtés, RO-RO). Ezeknek a kikötőknek az 

infrastruktúrája kiépítettsége kevésbé magas színvonalú. 

Jelenleg működő, 10 ezer tonna/év feletti rakodott árumennyiséggel rendelkező kikötői térségek: 

• Almásfüzítő-Dunaalmás térsége 

• Lábatlan-Nyergesújfalu térsége 

• Százhalombatta térsége 

• Dunaföldvár-Solt-Harta térsége 

• Foktő-Fadd-Dombori-Fajsz-Bogyiszló térsége 

Jelenleg nem működő, vagy jelentős mennyiségű rakodással nem érintett, de potenciális 

áruforgalmi szereppel bíró térségek (adott esetben kikötői engedéllyel rendelkeznek): 

• Vámosszabadi térsége 

• Pilismarót térsége 

• Esztergom térsége 

• Vác térsége 

A meglévő és jelenleg engedéllyel rendelkező közforgalmű kikötőkön kívül további közforgalmú 

kikötők létesítésére közlekedéshálózati szempontból nincs szükség. Amennyiben a 

gazdaságfejlesztési célok úgy határozzák meg, akkor üzemi kikötők létesíthetőek a Duna mentén, 

a fenti térségeken túl más alkalmas dunai helyszíneken, adott esetben gazdaságfejlesztési 

támogatások segítségével.  


