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Hogyan
fej|esztheto
tomegközlekedés?
a fo|yami

A jovo a katamaránoké?
Az 1BBO-asévekben napi rendszerességgelVeLtékigénybe a buda.
pestiek a Vigad'i tér és Őbuda között köz]ekedő hajokat. Az omni"
busz, majd a rn]]amosvona]akfejlődésévelazonbanaz utasok száma
folyamatosan csökkent, s a legnrtóbbi idokben gyakorlatilag már
csak a turisták sétahajiztak Budapesten.
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I Madácsy Tamás

A jelenlegivárosvezetés
2012.júliuselse|étől menetren&zerőhaiőiáraIokat indította
tágabbanértelmezett
belvárosészakiésdéli
pontjakozött'A döntéslétjogosu\tságát
igazolhatjaaz a tény,hogymfu az e|sőkéthónapjegyeta hajókra,mint
ban annyianvá|ÍotÍak
ahány utassala BudapestiKözlekedésiKözpontbankorábbanegy féléves
időszalrraszámoltak.De mikéntlehetnea leghatékonyabbanfejleszteni
a folyamitömegközlekedést?
A Duna

1p

birtokbavétele

siker melletttermé,,A kezdetiegyérteimű
Szetesenilyen rövid időtartambólmégnem
lehet általános érvényíitapaszta|atokatIevonni' Meg kell vizsgálni, hogy mennyien iesznekazok, akik nem csupánegyszeri
kíváncsiságból,
hanemmindennapezÍ'az ít1
közlekedésifoÍmátváIaszt]ákmajd.Jelenleg
a dunai ha1őűtbanrejlő lehetőségek
alig pár
vezesseszáza|ékát
használjuk,holotta fo|yamfővá- gát ésaz ArpádhídköZött i avasoltáka hajő- és1ól kivllágítottgyalogosútvonalak
rosi szakaszaharnyolc hétkivételével
egész közlekedésújraindítását'
nek ezekheza pontokhoz.RáadásulN1ugar
évbenhajózható''_ mondjaBősze Sándor, ,,Ahaióállomásokkiielölésekorfontosszem- Európábansem tú1gyakori'hogy a hajókat
a KözlekedésKt' irodavezetője.
A cég2010- pont,hogyazok jóI megközelíthetőek
ésegy- normál,esetünkbenBudapestbérlettel
haszkészített
hiszen
ben
tanulmányta kérdésről,
A Duna ben forgalmas közlekedési csomópontok ná|haÍjákaz utasokhétköznapokon,
inÍegráIása
Budapestközlekedési
rendszerébe közelébenis legyenek.A jelenlegi,számos a hajőzás költségei jőval magasabbak,mint
címmel.
kialakított
megállókmeg- á|Ia|ábana városiközlekedésiiárművek;jzeesetben
a hídfőknél
Négyha1ójáratbóiálló rendszert'avasoltak, felelnekennek,ésazEwőpai Unió 498millió
meltetése.''
amelybenújgyorshajók,
valaminta jelenlegi forintosKoZoPlámogaÍásávalhlépíteÍt,va|aflottahajói vennének
részt.Közlekedésimo- mintfelújított
állomásokegységes
arculatotis Százhalombattától
példá- kaptak,,_ fogla|jaössze az itodavezeIő,hoz- Szentendréig
delleketkészítettek,
ésn1ugat-európar
kat (hamburgi,lisszaboni,
nápolyi)vizsgáItak zátéve,hogy a ha1őállomísoknagy ÉszéI'
az
meg.A tanulmányszerzőielső lépcsőként
a
á|taluktanácsolthelyekenhoztáklétre.,,
Meg- A nyáronmegindultha1óforgalom
a meg|évő
júliusban
megnyitott
vonalon,tehátaKopuzi
valósultaz a követelmény
is' hogybiztonságos flottátáL|ította
szolgá|aIba,,,Amostrendelke2 0 1 3 'F E B R Ü Á B/ M É B N oÚKJ s Á G
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zésreáI|ó hajópark ;áművei 20-25|<rnhse- da|azvaá|Inakbe,
ésigen gyorsanki tudnak A Belvárosátala\dtásához
ésa dunai közlekebességre
képesek,
kormányzásiéskikötésitu- kötni. A ki- ésbeszállásemiaÍtamostaniidő désilehetőségek
bővüléséhez
szervesenhozlajdonságaika húsz-harmincéwel ezelőtti töredéke,
mindösszehárompercalattmegtör- zátartozika pestirakpartvárható áta|akítása,
jelentősen közösségitÁrré
színvonalatn,l]iIiák, Ezekkel természetesentónhet.Mindezekeredményeként
vá|ÍozÍa|ása,
AFővámtérésa
nem lenne megoldhatóa cégünkálÍaljava- csökkenthetőa ha1óílImegtételéhez
szüké- MargithídkÓzötÍi szakaszon,mintegyhárom
solt feilesztés'
amelybevonnáazoka|a mér- gesidő.'' A reggeliésdélutániórákbanakár ésfé1kilométer
hosszanszűnnemegu auhúszpercenként
is követhetnék
egymásÍ
a já- tós forgaloma rakparton.,,Aközlekedésterve- I l
ratok.Számításbavévea Szentendreiútres. zésterületén
ez egykurrensszakmaikérdés,
_ az autópá|yákat
geli telriettségét
|eszámrtva hiszena városimobilitáskorlátozásaönmaez a harmadiklegzsúfoltabb
fővárosibevezeÍő gábannem cé1,
megvalósulása
pedigszámos
ut _ esa HEV-eken
utazóktömegeit.
e|képze|- együttesdöntéSfeltétele.
A Hegyalja(tt ésaz
hetjük,hogyhányanváIasztanák,
hogyészak- Erzsébet
híd,valaminta KossuthLajosutcaés
jussanakbe a város- a pestirakpartjelenlegegybentranzitautóról inkábbgyorshajóval
ba.',Tanulmányunkban
modelleztük,
hogy útvonalis - szerepükcsökkentése
ha|aszthagyorshajó,megá||á- tatlannaktűnik'Nagyelőrelépés
egyszázö|venférőhelyes
lenne,ha az
sokkaiegy'titt,
Szentendréról
4I perca|aÍl'
ér- átmenőforgalmat,ami aZ oÍtközlekedő aune le az újbudaiegyetemvárosig.
Mivel keve- tók20-25%.áÍ"
tesziki, le tudnánkvá]aszÍani
senutaznánakteljeshosszona kétvégállomfu eze|tőIapontokról.A Belvároshelyetta pesti
közotÍ,ezérta hajő(lt"óránkéntmajdnemötrakparÍ'fe|adaÍát
részben
a budaialsó rakpart
száz embernekbiztosíthatna
kényelmes
be- vennéát. A tehetmentesítés
után gyönyörű
jutást a Belvárosba- mlndössze 20-25 perc építészeti
megoldásokkallehetnemegnyitni
alatt'A modellezés
eredményei
kb.7-9000na- a pesti rakpartotvárosi élettérként
a gyalopi utazástmutattakirányonként.',
gosokésa kerékpárosok
e]őtt.''A kisföldalatti
El
- az
vona|ánaka Vigadóig történőkibővítése
ott lévő2.es villamossalésa hajóállomásHajóút a körgyiÍrű északi és
sal egnitt- egyúiésfontosközlekedési
cso.
déli pontia között
mópontothozhaÍnalétre.A haióállomás és
ésszakmainólumnak is te- a metró összekapcsolása
aFővám térenlen,,Ú1lehetőségnek
javasoltha
jóútvona- ne a legkézenfekvó.bb,
knthetjükaztazá\ta|unk
azonbana 4-esmetró
1at,amelyátha|adna
a városon,ésa kétMO-s állomásainakmegtervezésekor
ezt nem vethidatkötnéössze.A jó közlekedési
adottságok. tékszámításba',,Hasonló
mőd az összekötéskal bíróMegyerihídúadásu|esztétikus
létesít re ezenkívülegyedülaBatÍhyánytérenkíná|.
mény
is,
idővel
akár
a
főváros
egylk
új
szim- kozik.Az összekötéslehetőségét
vizsgáltuka
is
válhat
bólumává
majd,
míg
a
déli
M0-híd
Kossuth
téren
is,
de
ott
csak
igen
komplikált
{
} kibővÍtése
avégéhez
közeledik.''A hidaktövé- míitár
gyaLkallenneez megoldható.,'
P+R rendszeíí
par$ ben,védelmizóná1u|úan
= kolókat lehetnekialakítani,ahonnangyors- Duna Express - hajókonutaznánakbelvárosimunkahel1ukre vízibuszok a Dunán
E a Íővárosvonzáskörzetében
é1ők.,,Budapes.
tnn Íízezrek
dolgoznaka Duna mellett,gon. A BőszeSándoráItalemlített,
itthoniexpresszdol;unkcsaka Sorolsárl'ésaYáci útmellett katamaránokfejlesztését
a 2007-benlétretékadóe|ővátosokatis a rendszerbe'
ahon- létesülőirodaEületeke,valaminta belváros hozottDuna ExpressKonzorciumlegyzi.Venan elegendőautós,kerékpáros,
valaminta
észak_
déIiÍányban történőterjeszkedésére.'' ZeÍő]eGötz Sándor Eötvös Loránd-díjas
buszos ,ráhordás- vehető számításba.,,
Az
Lfelada|raalkalmasgyorshajókára darabon. hajómémök,akitől megtudtuk,hogy gyors.
egyikvonal Szentendréről
aKopaszigátigér- ként600.800millió forint,a szo|gá|tatást
pe- haióiuk mát az e|őkészítés
utolsó szakaszápedigSzázhalombatta
ne.dé|rő|
ésaz Arpád dig legkevesebb
10-12hajóval lehetnemeg- ban tartésfélévmú1vakészenáIlhata gyárhídközött hajózhaÍnánk'
A programhoz
olyan felelőenellátni. l n}ugati gyáftókonkívül tásra,L prototípusjóváhagyásáhozszülaéges
járművekrelenne szülség'amelyek sebes- létezik
olyanhazaigrémium,
amelya modem próbautakmegkezdését
pedig2014második
ségeelériaz 50Im/órát - függetlenülattól, közlekedési
eszközöketitthonis e|ő tldná áI- feléreütemezik.A konzorciumazonbannem
hogyfolyamirányszerintvagyazza|szemben lítani.,,
HasonlaÍosez a hazaibuszgyártásban ,,csupán''ú1ha1ók fejlesztésén,
hanem egy
- az egykoriitthoniha- összetettrendszerkiépítésén
haladnak. ,,A modem katamaránok|<tváIő rej1őlehetősége|<hez
ls dolgozik.,,Az
manőverezőképességgel
rendelkeznek.En- 1ógyártásbő|
megmaradtszellemi kapaciÍás
nek köszönhetóen a megfelelőkikötőkbe o1- továbbrais aktivizálhatólenne'''
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Bősze
Sándor,
a Közekedés
KÍt'rodavezetőie
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általunkteÍvezett
struktúra
elemei:a hajó, a
kikötő' a tankolóegységek,
valaminta mind|lszolgáló infomatikai szisztéma
ezekeÍ'
és
az on|inediszpécserszolgálat.
Hajóinkatmegújuló üzemanyagga|,biomeÍánnaltervezzük
meghajtani'amiÍ"
az itthonivízi közlekedésben ugyan mégnem alka|maztak,de küIföldön a folyamiéskülönösen a tengerihaiőzásban már elterjedtnek
tekinthető''_ mondja
Götz Sándor.Fejlesztéseik
egyikrészeÍeháta
hajÍőanyage|őá|Iításáraés Íankolősáraitányul. Hatékony,emissziómentesenergiael|átást |,jvánnakelémi,méghozzáúgy,hogy
járműveiknapi szolgá|aItlkategyetlenüzem.
anyag-feltöltéssel
legyenekképesek
teljesíteni.
A hajókat egy,már Ío|yamatbanlévő
kutatásprojektrészeként,
fejlesztési
h^zai tervezésben, technológiáva|és gyártásbankívánják
elkészíteni.
Úszótestükhegesztett
alumíniumpedig- az Airbushozhaból, felépítrnényük
sonlóan_ kompozitbólá|Imajd.
A DunaExpresskatamaránjai165személy
befogadísáralesznek alkalmasak, sebességük
pedig elérhetiu óránkénti50 kilométert.A
járművekhárom perc alatt lesznekképesek
kikötni, úadásul a Ío|yamirán,1ólfüggetlenül. Expresszhajó1ktehát minden szempontból felvehetikmajd a venen1,t
n1ugatikonkurenseikkel.,,Ha1óinkkal
az olyanforgalmas
állomásokon,mint amilyetaBatÍhyánytéren
lehetnekialakítani,csúcsidótlenakár háromperceskövetésiidőt is képesek
leszünktartani, Ez őránkén|haÍezerutasszá|IíIásáI
bizIo-
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síIaná,ami a vuút kapaciÍásáva|
vete|szlk'''
A modern informatikaitámogatásnakköszönhetőenazuluok onlinejegy{oglalási
lehetősége
szintemár természetesnek
hatmaid.
A,racionalizá|ást
ésa rapidközlekedési
rendszerüzemeltetését
segítimajd emellettaz is,
hogyaz utasoka megállókelőttjelezhetikleszá||ásiszándékukat
a kapitánynak,a|<r'
ezze\
egyidejűleg
a kikötőkből arról is értesül,
hogy
hány feIszáIIő
utasalesz.Mi több, a rendszer
azt is megjeleníIi
előÍÍe,
hogy adottpillanatbanhány szabadhely van ahaión. A kikötési ésinformatikairendszerek|ámogatásáva|
a
jármíiveka buszoscsúcsforgalmi
átlagossekétszeresét
besség
lesznekképesek
teljesíteni,
uaz 32,5 Wn/őrát.Ennek eredményeként
a
feilesztőka budaioldalonielentősautóscsökkenést
várnaka szo|gá|tatás
bevezetésétől.
A Duna ExpressKonzorciummagyartulajdonbanIév
ő haió|ársuágot kíván létrehozn
i,
ésszerződést
kötni a BKK.val a vízi közleke.
désiszolgáltatásra.
Koncepciójukimpozáns.
ezekközül azegyik
,$égyvonalattervezünk,
az MO-shidak között tefemtenekapcsolatot'
a hajók csúcsidólren
ezen a vonalonnyolcÍízperc követésiidővel közlekednének.
Másik vona|unka fővárosonKvülről, Érdrőlvagy
Szánha|ombattárólközlekedne északfelé,és
az e|6bbijáraIta|átÍedésben
a Megyerihídnál
lennea végá|Iomása'
Ígya városonbelül kia|a|<ttott
11 megállóbanmfu Íe|eződne
ahajók követésitávo|sága.
A harmadikvonalTahi
ésa Csepel-sziget
északicsúcsa
között húzód-

na, ésezznl a haiók a Íővároskömyék két
nagysziget_ a Szentendreiésa Csepel-szi.
get- Iakóit,valamintaz oltanikistermelőket
is bekapcsolnák
a mindennapifővárosiközlekedésbe.
Végüla negyedikhajóútkiindulási
ponIiaa mégészakabbra
fekvőVisegrádvagy
Vác lenne' Mindehhez40 ha16b6|á1IófloÍIára lenneszükégünk,'-összegziGötz Sándor.

Modern hajók'
modern kikötők
,,AhajóknakmegfelelőésazEurópaiUnió által e|őÍrtesélyegyenlőségi
szabálpk szerint
megépülő,
új kikötőkre lesz szülségük.Ezek
|la|akításárav onaÍkozóankoncepcióterwel
fogjukellátni az Ónkormányzatokat,
amelyek
az uniós ÍámogaIásnak
köszönhetően, mindössze75%önrészfejében
megépíthetik
a megállóhelyeket'''A helyszíneke|térőadottságai
miatt |.Ja|akításuk
ges költségétterméegysé
Szetesen
nem lehet meghaÍátozni.
Azonban,
hogybekerülési
költségüknagyságrendjét
érzékeltessük:
a talán legkomplikáltabb
műszaki megoldástigény|őBatthyánytéren- ahol
aközutaÍ"
egykikötői objektummalszükéges
áthidalni_ az á|Iomu megépítését
650-700
mil|iórabecsülik.A skálamásikvégén
helyezhetőel Vác,ahol megfelelőazárv.wédelemés
nem húzódika vÍzpartonközill',ígyott a fenti
összegfeleis elegendőlehetr:re.
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