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Hogyan fej|esztheto a fo|yami tomegközlekedés?

A jovo a katamaránoké?
Az 1BBO-as években napi rendszerességgel VeLték igénybe a buda.
pestiek a Vigad'i tér és Őbuda között köz]ekedő hajokat. Az omni"
busz, majd a rn]]amosvona]ak fejlődésévelazonban az utasok száma
folyamatosan csökkent, s a legnrtóbbi idokben gyakorlatilag már
csak a turisták sétahajiztak Budapesten.

I  Madácsy Tamás
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A jelenlegi városvezetés 2012. július else|é-
től menetren&zerő haiőiáraIokat indított a
tágabban értelmezett belváros északi és déli
pontja kozött' A döntés létjogosu\tságát igazol-
hatja az a tény, hogy mfu az e|ső két hónap-
ban annyian vá|ÍotÍak jegyet a hajókra, mint
ahány utassal a Budapesti Közlekedési Köz-
pontban korábban egy féléves időszalrra szá-
moltak. De miként lehetne a leghatékonyab-
ban fejleszteni a folyami tömegközlekedést?

A Duna birtokbavétele

,,A kezdeti egyérteimű siker mellett termé-
Szetesen ilyen rövid időtartamból még nem
lehet általános érvényíi tapaszta|atokat Ie-
vonni' Meg kell vizsgálni, hogy mennyi-
en iesznek azok, akik nem csupán egyszeri
kíváncsiságból, hanem mindennap ezÍ' az ít1
közlekedési foÍmát váIaszt]ák majd. Jelenleg
a dunai ha1őűtban rejlő lehetőségek alig pár
száza|ékát használjuk, holott a fo|yamfővá-
rosi szakasza harnyolc hét kivételével egész
évben hajózható'' _ mondja Bősze Sándor,
a Közlekedés Kt' irodavezetője. A cég 2010-
ben készített tanulmányt a kérdésről, A Duna
inÍegráIása Budapest közlekedési rendszerébe
címmel.
Négy ha1ójáratbói álló rendszert 'avasoltak,
amelyben új gyorshajók, valamint a jelenlegi
flotta hajói vennének részt. Közlekedési mo-
delleket készítettek, és n1ugat-európar példá-
kat (hamburgi, lisszaboni, nápolyi) vizsgáItak
meg. A tanulmány szerzői első lépcsőként a
júliusban megnyitott vonalon, tehát aKopuzi
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gát és az Arpád híd köZött i avasolták a hajő-
közlekedés újr aindítását'
,,A haióállomások kiielölésekor fontos szem-
pont, hogy azok jóI megközelíthetőek és egy-
ben forgalmas közlekedési csomópontok
közelében is legyenek. A jelenlegi, számos
esetben a hídfőknél kialakított megállók meg-
felelnek ennek, és azEwőpai Unió 498 millió
f orintosKoZoPlámogaÍásávalhlépíteÍt,va|a-
mint felújított állomások egységes arculatot is
kaptak,, _ fogla|ja össze az itodavezeIő, hoz-
zátéve, hogy a ha1őállomísok nagy ÉszéI' az
á|taluk tanácsolt helyeken hozták létre.,, Me g-
valósult az a követelmény is' hogy biztonságos

és 1ól kivllágított gyalogosútvonalak vezesse-
nek ezekhez a pontokhoz. Ráadásul N1ugar
Európában sem tú1 gyakori' hogy a hajókat
normál, esetünkben Budapest bérlettel hasz-
ná|haÍják az utasok hétköznapokon, hiszen
a hajőzás költségei jőval magasabbak, mint
á|Ia|ában a városi közlekedési iárművek;jze-
meltetése.''

Százhalombattától
Szentendréig

A nyáron megindult ha1óforgalom a meg|évő
flottát áL|ította szolgá|aIba, ,,A most rendelke-



zésre áI|ó hajópark ;áművei 20-25 |<rnh se-
bességre képesek, kormányzási és kikötési tu-
lajdonságaik a húsz-harminc éwel ezelőtti
színvonalat n,l]iIiák, Ezekkel természetesen
nem lenne megoldható a cégünk álÍal java-
solt feilesztés' amely bevonná azoka| a mér-

tékadó e|ővátosokat is a rendszerbe' ahon-
nan elegendő autós, kerékpáros, valamint a
buszos ,ráhordás- vehető számításba.,, Az
egyik vonal Szentendréről aKopaszi gátigér-
ne. dé|rő| pedig Százhalombatta és az Arpád
híd között hajózhaÍnánk' A programhoz olyan
járművekre lenne szülség' amelyek sebes-
sége eléri az 50Im/órát - függetlenül attól,
hogy folyamirány szerint vagy azza| szemben
haladnak. ,,A modem katamaránok |<tváIő
manőverezőképességgel rendelkeznek. En-
nek köszönhetóen a megfelelő kikötőkbe o1-

da|azvaá|Inakbe, és igen gyorsan ki tudnak
kötni. A ki- és beszállás emiaÍta mostani idő
töredéke, mindössze három perc alatt megtör-
tónhet. Mindezek eredményeként jelentősen
csökkenthető a ha1óílI megtételéhez szüké-
ges idő.'' A reggeli és délutáni órákban akár
húszpercenként is követhetnék egymásÍ a já-
ratok. Számításba véve a Szentendrei út res.
geli telriettségét _ az autópá|yákat |eszámrtva
ez a harmadik legzsúfoltabb fővárosi bevezeÍő

, , ; - ,  tut _ es a HEV-eken utazók tömegeit. e|képze|-
hetjük, hogy hányanváIasztanák, hogy észak-
ról inkább gyorshajóval jussanak be a város-
ba.',Tanulmányunkban modelleztük, hogy
egy százö|ven férőhelyes gyorshajó, megá||á-
sokkai egy'titt, Szentendréról 4I perc a|aÍl' ér-
ne le az újbudai egyetemvárosig. Mivel keve-
sen utaznának teljes hosszon a két végállomfu
közotÍ, ezért a hajő(lt" óránként majdnem öt-
száz embernek biztosíthatna kényelmes be-
jutást a Belvárosba - mlndössze 20-25 perc
alatt' A modellezés eredményei kb. 7-9000 na-
pi utazást mutattak irányonként.',

Hajóút a körgyiÍrű északi és
déli pontia között

,,Ú1 lehetőségnek és szakmai nólumnak is te-
knthet jükaztazá\ta|unk javasoltha jóútvona-
1at, amely átha|adna a városon, és a két MO-s
hidat kötné össze. A jó közlekedési adottságok.
kal bíró Megyerihíd úadásu| esztétikus létesít

- mény is, idővel akár a főváros egylk új szim-

{ bólumává is válhat majd, míg a déli M0-híd
} kibővÍtése avégéhez közeledik.'' A hidak tövé-
$ ben, védelmi zóná1u|úan P+R rendszeíí par-

= kolókat lehetne kialakítani, ahonnan gyors-
- hajókon utaznának belvárosi munkahel1ukre
E a Íőváros vonzáskörzetében é1ők. ,,Budapes.

tnn Íízezrek dolgoznak a Duna mellett, gon.
dol;unk csak a Sorolsárl' és aYáci út mellett
létesülő irodaEületeke, valamint a belváros
észak_ déIi Íányb an történő terj eszkedésére.''
Lfelada|ra alkalmas gyorshajók ára darabon.
ként 600.800 millió forint, a szo|gá|tatást pe-
dig legkevesebb 10-12 hajóval lehetne meg-
felelően ellátni. l n}ugati gyáftókon kívül
létezik olyan hazai grémium, amely a modem
közlekedési eszközöket itthon is e|ő tldná áI-
lítani.,, Hasonl a Íos ez a hazai buszgy ártásb an
rej1ő lehetősége|<hez - az egykori itthoni ha-
1ógyártásbő| megmaradt szellemi kapaciÍás
továbbra is aktivizálható lenne'''
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A Belváros átala\dtásához és a dunai közleke-
dési lehetőségek bővüléséhez szervesen hoz-
zátartozik a pesti rakpart várható áta|akítása,
közösségi tÁrré vá|ÍozÍa|ása, AFővámtér és a
Margit híd kÓzötÍi szakaszon, mintegy három
és fé1 kilométer hosszan szűnne meg u au-
tós forgalom a rakparton. ,,A közlekedésterve-
zés területén ez egy kurrens szakmai kérdés,
hiszen a városi mobilitás korlátozása önma-
gában nem cé1, megvalósulása pedig számos
együttes döntéS feltétele. A Hegyalja (tt és az
Erzsébet híd, valamint a Kossuth Lajos utca és
a pesti rakpart jelenleg egyben tranzit autó-
útvonal is - szerepük csökkentése ha|asztha-
tatlannak tűnik' Nagy előrelépés lenne, ha az
átmenő forgalmat, ami aZ oÍt közlekedő au-
tók20-25%.áÍ" teszi ki, le tudnánk vá]aszÍani
eze|tőIa pontokról. A Belváros helyett a pesti
rakparÍ'fe|adaÍát részben a budai alsó rakpart
venné át. A tehetmentesítés után gyönyörű
építészeti megoldásokkal lehetne megnyitni
a pesti rakpartot városi élettérként a gyalo-
gosok és a kerékpárosok e]őtt.'' A kisföldalatti
vona|ának a Vigadóig történő kibővítése - az
ott lévő 2.es villamossal és a hajóállomás-
sal egnitt - egy úi és fontos közlekedési cso.
mópontot hozhaÍna létre. A haióállomás és
a metró összekapcsolása aFővám téren len-
ne a legkézenfekvó.bb, azonban a 4-es metró
állomásainak megtervezésekor ezt nem vet-
ték számításba',,Hasonló mőd az összekötés-
re ezenkívül egyedül aBatÍhyány térenkíná|.
kozik. Az összekötés lehetőségét vizsgáltuk a
Kossuth téren is, de ott csak igen komplikált
míitár gy aLkal lenne ez me goldható.,'

Duna Express -
vízibuszok a Dunán

A Bősze Sándor áItal említett, itthoni expressz-
katamaránok fejlesztését a 2007-ben létre-
hozott Duna Express Konzorcium legyzi. Ve-
ZeÍő]e Götz Sándor Eötvös Loránd-díjas
hajómémök, akitől megtudtuk, hogy gyors.
haióiuk mát az e|őkészítés utolsó szakaszá-
ban tart és fél év mú1va készen áIlhat a gyár-
tásra, L prototípus jóváhagyásához szülaéges
próbautak megkezdését pedig 2014 második
felére ütemezik. A konzorcium azonban nem
,,csupán'' ú1 ha1ók fejlesztésén, hanem egy
összetett rendszer kiépítésén ls dolgozik. ,,Az
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Bősze Sándor, a Közekedés KÍt' rodavezetőie

általunk teÍvezett struktúra elemei: a hajó, a
kikötő' a tankolóegységek, valamint a mind-
ezekeÍ' |lszolgáló infomatikai szisztéma és
az on|ine diszpécserszolgálat. Hajóinkat meg-
ú juló üzemanyagga|, biomeÍánnal tervezzük
meghajtani' amiÍ" az itthoni vízi közlekedés-
ben ugyan még nem alka|maztak, de küIföl-
dön a folyami és különösen a tengeri haiőzás-
ban már elterjedtnek tekinthető'' _ mondja
Götz Sándor. Fejlesztéseik egyik része Íehát a
hajÍőanyag e|őá|Iítására és Íankolősára itá-
nyul. Hatékony, emissziómentes energiael-
|átást |,jvánnak elémi, méghozzá úgy, hogy
járműveik napi szolgá|aItlkat egyetlen üzem.
anyag-feltöltéssel legyenek képesek teljesíteni.
A hajókat egy, már Ío|yamatbanlévő kutatás-
fejlesztési projekt részeként, h^zai tervezés-
ben, technológiáva| és gyártásban kívánják
elkészíteni. Úszótestük hegesztett alumínium-
ból, felépítrnényük pedig - az Airbushoz ha-
sonlóan _ kompozitból á|Imajd.
A Duna Express katamaránjai 165 személy be-
fogadísára lesznek alkalmasak, sebességük
pedig elérheti u óránkénti 50 kilométert. A
járművek három perc alatt lesznek képesek
kikötni, úadásul a Ío|yamirán,1ól függetle-
nül. Expresszh ajó1k tehát minden szempont-
ból felvehetik majd a venen1,t n1ugati kon-
kurenseikkel.,,Ha1óinkkal az olyan forgalmas
állomásokon, mint amilyet aBatÍhyány téren
lehetne kialakítani, csúcsidótlen akár három-
perces követési időt is képesek leszünk tarta-
ni, Ez őránkén| haÍezer utas szá|IíIásáI bizIo-

síIaná, ami a vuút kapaciÍásáva| vete|szlk'''
A modern informatikai támogatásnak kö-
szönhetően azuluok online jegy{oglalási le-
hetősége szinte már természetesnek hatmaid.
A,racionalizá|ást és a rapid közlekedési rend-
szer üzemeltetését segíti majd emellett az is,
hogy az utasok a megállók előtt jelezhetik le-
szá||ási szándékukat a kapitány nak, a|<r' ezze\
egyidejűleg a kikötőkből arról is értesül, hogy
hány feIszáIIő utasa lesz. Mi több, a rendszer
azt is megjeleníIi előÍÍe, hogy adott pillanat-
banhány szabad hely van ahaión. A kiköté-
si és informatikai rendszerek |ámogatásáva| a
jármíivek a buszos csúcsforgalmi átlagos se-
besség kétszeresét lesznek képesek teljesíteni,
uaz 32,5 Wn/őrát. Ennek eredményeként a
feilesztők a budai oldalon ielentős autós csök-
kenést várnak a szo|gá|tatás bevezetésétől.
A Duna Express Konzorcium magyar tulaj-
donban Iév ő haió|ársuágot kív án létrehozn i,
és szerződést kötni a BKK.val a vízi közleke.
dési szolgáltatásra. Koncepciójuk impozáns.
,$égy vonalat tervezünk, ezek közül azegyik
az MO-s hidak között tefemtene kapcsolatot'
a hajók csúcsidólren ezen a vonalon nyolc-
Ííz perc követési idővel közlekednének. Má-
sik vona|unk a fővároson Kvülről, Érdről vagy
Szánha|ombattáról közlekedne észak felé, és
az e|6bbi járaIta| átÍedésben a Megyeri hídnál
lenne a végá|Iomása' Így a városon belül ki-
a|a|<ttott 11 megállóban mfu Íe|eződne aha-
jók követési távo|sága. A harmadik vonal Tahi
és a Csepel-sziget északi csúcsa között húzód-

na, és ezznl a haiók a Íőváros kömyék két
nagy sziget _ a Szentendrei- és a Csepel-szi.
get - Iakóit, valamint az oltani kistermelőket
is bekapcsolnák a mindennapi fővárosi közle-
kedésbe. Végül a negyedik hajóút kiindulási
ponIia a még északabbra fekvő Visegrád vagy
Vác lenne' Mindehhez 40 ha16b6| á1Ió floÍIá-
ra lenne szükégünk,'- összegzi Götz Sándor.

Modern hajók'
modern kikötők

,,A hajóknak megfelelő és azEurópai Unió ál-
tal e|őÍrt esélyegyenlőségi szabálpk szerint
megépülő, új kikötőkre lesz szülségük. Ezek
|la|akítására v onaÍkozóan koncepcióterwel
fogjuk ellátni az Ónkormányzatokat, amelyek
az uniós ÍámogaIásnak köszönhetően, mind-
össze 75% önrész fejében megépíthetik a meg-
állóhelyeket''' A helyszínek e|térő adottságai
miatt |.Ja|akításuk e gysé ges költsé gét termé-
Szetesen nem lehet meghaÍátozni. Azonban,
hogy bekerülési költségük nagyságrendjét ér-
zékeltessük: a talán legkomplikáltabb műsza-
ki megoldást igény|ő Batthyány téren - ahol
aközutaÍ" egy kikötői objektummal szükéges
áthidalni _ az á|Iomu megépítését 650-700
mil|ióra becsülik. A skála másik végén helyez-
hető el Vác, ahol megfelelő azárv.wédelemés
nem húzódik a vÍzpartonközill', így ott a fenti
összeg fele is elegendő lehetr:re.
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