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A növekedés és fenntartható fejlődés érdekében szükség van a kikötők és a városok újbóli egymásra találására. 

Európa összességében több mint ezer tengeri kikötőnek ad 
otthont. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezek döntő 
többsége közepes vagy kis méretű: közülük 700-ban 1 millió 
tonnánál kevesebb áru fordul meg évente. Kontinensünkön 
ugyanakkor kb. tíz olyan óriáskikötő is található, melyeken 
évi 50 millió tonnánál több áru halad át.

Tengeri kikötők: növekedési pólusok Európa 
számára 

Az elmúlt húsz esztendő során jó néhány európai kikötő 
feladatai megsokszorozódtak. Ez a tendencia folytatódni 
látszik, különösen a konténeres szállítás terén, ahol töretlenül 

folytatódik a növekedés. Ez elsősorban az ázsiai piacok gyors 
megerősödésének, különösen a Kínából származó import 
erőteljes bővülésének tudható be.

Ez a jelenség egyre több európai kikötőt kapcsol be a világ 
piacainak vérkeringésébe. Azok a kikötők, amelyek 2006 
folyamán a legnagyobb növekedést produkálták, mind a 
kis vagy közepes méretűek közül kerültek ki, és a kontinens 
legkülönbözőbb részein találhatók. Az ágazat tehát egyre 
változatosabb képet mutat az érintett kikötők számát, azok 
funkcióit és szolgáltatásait illetően, ami a szállítók számára 
egyre több potenciális szállítási útvonalat jelent. 

A növekedés támasztotta igények kielégítésére az európai 
kikötőknek fejleszteniük kell árufogadási kapacitásukat és 
megbízható szárazföldi kapcsolatokat kell kiépíteniük. A fej-
lesztések egyik legfőbb akadálya a közösségi környezetvédel-
mi szabályok alkalmazása körüli jogbizonytalanságban rejlik. 
A hosszadalmas és nehézkes eljárások miatt több jelentős 
kikötőfejlesztési projekt jelentős késedelmet szenvedett. 

A part menti városrészek átalakítása

A modern értelemben vett kikötő fogalma a XIX. század 
elején alakult ki az Egyesült Királyságban: mind infrastruktu-
rális és tervezési szempontból, mind az árukezelés technikai 
és gazdasági oldaláról nézve a londoni és a liverpooli kikötők 
szolgáltak mintául a későbbi versenytársak számára a konti-
nensen. A történelem mintegy 150 évvel később megismételte 
önmagát, amikor – 1981-ben – a dokkok újjáépítésével szin-
tén a brit főváros mutatott példát a régi kikötői városrészek 
később Európa-szerte elterjedő rehabilitációjához.

Bár a kikötővárosokban végrehajtott projektek különböznek 
egymástól, van egy közös jellemzőjük: mindegyiknek az a 
célja, hogy átadja a városnak a használaton kívüli, elhagya-
tott kikötői területeket, hogy azokon iroda- és lakóépületek, 
szabadidős célokra alkalmas létesítmények kapjanak helyet, 
a kikötői feladatok ellátására pedig a városon kívül, a köz-
ponttól távolabb keresnek helyet. Jó példa erre a hamburgi 
„HafenCity” projekt, ahol a város központjához nagyon közel 
fekvő régi kikötő közvetlen vízparti épületeinek eladásából 
befolyt összegekből fedezni lehetett egy ultramodern konté-
nerterminál felépítését az Elba déli partján (Altenwerder). 

A kikötővárosok rehabilitációja

A folyópartok és a tengerrel határos városrészek egész Eu-
rópában jellemző átalakítása nagyon sok esetben elvágta 
egymástól a várost és a kikötőt: számos európai kikötőváros-
ban a kívülállók számára egyáltalán nem egyértelmű, hogy 
a városhoz egy kikötő is tartozik. Az esetek többségében 
a régi kikötő nyomát ma már csak egy – időnként néhány   
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lakó– vagy sporthajó által borzolt – vízfelület őrzi, a rakpar-
tokat sétányokká alakították, a dokkok turistalátványosság-
ként szolgálnak, az egykori raktárépületekben pedig divatos 
„loftok” kerültek kialakításra. 

A kikötők kezelői azonban egyre gyakrabban teszik fel ma-
guknak a kérdést: vajon fenntartható-e ez a politika? Az 
elsődleges problémát a helyszűke okozza, a tengeri szállítás 
növekedésének várható mértéke ugyanis egyre nagyobb 
befogadóképességet feltételez. Márpedig kevés az alkalmas 
telek, a környezetvédelem részéről érkező nyomás pedig 
erősen behatárolja a kikötők bővítésének lehetőségeit, mi-
nek következtében azok kénytelenek visszatérni a városok 
belső részébe, és a régi kikötői területek felélesztésében 
keresni a megoldást. 

A problémát tetézi a lakosság ellenállása (az ún. NIMBY-
szindróma), ami igencsak megnehezíti a kikötői tevékenysé-
gek folytatását a lakóövezetek közelében. Sok kikötő számára 
azonban nincs választás, ami mindkét fél részéről erőfeszí-
téseket kíván: a kikötői hatóságoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy kikötőjük olyan tiszta, csendes és biztonságos 
legyen, amilyen csak lehet; a helybélieknek pedig meg kell 
érteniük, hogy a kikötő az ő kényelmüket és általános érte-
lemben vett boldogulásukat is szolgálja. Csak ezen feltételek 
teljesülése esetén sikerülhet igazán lendületet adni Európa 
kikötővárosainak.  

Ahhoz, hogy a helyi lakosság pozitívabban viszonyuljon a 
kikötőben folyó tevékenységekhez, mindenekelőtt láthatób-
bá kell tenni a kikötőt a nagyközönség számára. Meg kell 
győzni az embereket arról, hogy a kikötők tulajdonképpen 
vonzó létesítmények. Erre a célra számos eddig kiaknázatlan 
lehetőség áll rendelkezésre: együttműködések alakíthatók 
ki a turisztikai, szórakoztató, kulturális és örökségkezelő 
ágazatokkal, a kikötők és a tengeri szállítás világának a pol-
gárokkal való megismertetése céljából. A hajózási és kikö-
tői létesítmények biztonságát garantáló nemzetközi kódex 
(International Ship and Port Facility Security Code, ISPS) 
és a szigorú biztonsági intézkedések korában ez egy komoly 
feladatot jelent, és bizony nem kevés kreativitást kíván a 
kikötők működtetői részéről.

A kikötők fenntartható fejlődése az új  
európai kikötőpolitika középpontjában 

2007. október 18-án az Európai Bizottság kiadott egy köz-
leményt a kikötőkkel kapcsolatos közösségi politikáról(1). A 
korábbi kezdeményezésekhez képest ez a közlemény nagyobb 
jelentőséget tulajdonít a kikötők fenntartható fejlődésének, és 

elismeri, hogy az EU környezetvédelmi rendelkezéseinek al-
kalmazási szabályai tisztázásra szorulnak. Az Európai Tengeri 
Kikötők Szervezetébe (ESPO) tömörült európai kikötői ha-
tóságok elégedetten fogadták a Bizottság bejelentését, amely 
szerint irányvonalakat dolgoznak ki a vonatkozó jogszabályok 
kikötőfejlesztésekre való alkalmazásának  megkönnyítésére. 

A közlemény a városok és a kikötők közötti kapcsolatot is 
javítani szeretné, ami szintén igen pozitív fogadtatásra talált 
az ágazatban. Bár a kikötőknek a városokba, illetve a városi 
életbe való integrálásáért elsősorban a helyi és a kikötői ha-
tóságok felelősek, az Európai Bizottság – a helyes gyakorlatok 
és a kölcsönös tanulás támogatása révén – lendületet adhat 
ennek a folyamatnak. Az évenkénti kikötői „nyílt napok” 
rendezésére irányuló javaslata remek példát szolgáltat arra 
vonatkozóan, milyen együttműködési formákat lehetne ki-
alakítani az európai városi és kikötői hatóságok között.
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