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A Tisza-völgyi hajózás rövid története

150 évvel ezelőtt az akkori újság, a Jelenkor 1846. július 30.-i számában a következő
cím olvasható: Széchenyi István gróf első útja a Pannónia gőzösön
Szegedtől—Tokajig. A tudósítás a július 19-ét, a következőképpen örökítette meg:

(Első gőzös a szűz Tiszán)
Tudni kell, hogy Csongrádon túl a Tisza hullámai gőzhajó alatt még nem habzottak

s így a kandiság ez által is neveltetett. Ma Alpárról reggeli 4 órakor indulván el ,,a
Pannónia" a parti lakosok által mindenütt az elismerés feltűnő jeleivel fogadtatott,
számtalan többnyire feldíszített őrhajóval találkozván, ezeken több helyt üd\'özlő
felírások is voltak olvashatók. A' czibakházi híd keskeny kapuján Peregrini
vezérkapitány ismert ügyességgel csúsztatta által minden baj nélkül a' nyiladéknál alig
egy lábbal keskenyebb gőzöst. Minél közelebb értünk Szolnokhoz, annál nagyobb
lelkesedésnek valánk az ügy szent érdekében örvendező tanuji, míg ez tetőpontját érte
Szolnokon, hol déli 11 1/2 órakor ezrekre menő sokaság előtt állapodtunk meg.
Mialatta' kémény és árboczfák lehajtattak s a' hajó a' szolnoki híd alatt átvezettetvén,
ismét fölszereltetett, a' tisztelgők roppant seregével társalgóit 's itt fogadván el a' Jász-
és Kun- kerület jelen küldöttségét is, ennek kíséretében ismét hajóra szállt melly 12 1/2
órakor érdekes útját folytatandó Szolnokot elhagyó.

Ennek emlékére a MTESZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete — másokkal
együtt — „Széchenyi és a magyar hajózás" című kiállítással egybekötött konferenciát
szervezett, amelyen áttekintették a Tisza-völgyi hajózás gazdag múltját, szegényes
jelenét és bizonytalan jövőjét. Ennek összefoglalóját adom közre az alábbiakban.

Szent István királytól napjainkig

Pa. Alföldet még a múlt században is a Tisza és mellékfolyói uralták. A
szabályozatlan folyók ártéri elöntései mellett, a mainál nagyobb csapadékbőség is
hozzájárult ahhoz, hogy még az 1800-as évek közepén is — Huszár Mátyás és Lányi
Sámuel felmérései szerint — közel 2 millió hektárnyi területet öntöttek el az ánizek
és ebből mintegy 5000 hektárt állandóan víz borította. Az Alföld magaslatai mocsárként
emelkedtek ki és az ottani települések lakóinak a csónak éppen olyan mindennapos
eszköze volt, mint a lovas kocsi. A Tisza árterületén az év nagy részében — de
különösen tavasszal — inkább lehetett vízi járművekkel közlekedni, mint kerekes
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járművekkel. Az árvizek alkalmával Tokajból nemcsak Szegedre, de Püspökladámba.
Pélyről Szolnokra, és Abádszalókról Mezőtúrra is vezetett vízi út. Ha ehhez az
állapothoz hozzáképzeljük azt a kockázatot, amellyel a közbiztonság hiánya miatt a
fuvarozás járt, érthető, hogy a középkorban a vízi szállításoknak igen nagy jelentőségük
volt. A só-, a fa-, a szén-, a gabona- és a borszállítás és nem utolsó sorban a
hadiszállítások főleg vízi úton bonyolódtak le.

Nem tudni, hogy a tiszai hajózás kezdetei meddig nyúlnak vissza, de István király
uralkodásának idejéig biztosan, mert írásos emlékünk van arról, hogy a lázadó Ajtóm
vezér 1002-ben elfogta a királyi sószállítmányokat. II. András az Aranybullában már
úgy rendelkezik, hogy sót Szolnokon és Szegeden tároljanak A tiszai hajózás legelső
szakaszára a tutajok a jellemzők. Ezek rendeltetési helyükre megérkezvén könnyen
szétszedhetők és értékesíthetők voltak. Jelentőségüket bizonyítja II. Ulászlónak
1498-ban írt adománylevele, amelynek értelmében az erdélyi káptalan erdejéből a
tutajozás céljára szabadon termelhettek ki fát. A török háborúk idején megjelentek a
Tiszán a hadászati célokat szolgáló vízijárművek is. 1550-ben a Szolnoki vár védelmére
30 naszádot rendeltek. 1596-ban III. Mehmed török szultán Szolnoktól hajón tette meg
az utat Belgrádig. A török hódoltság alatt, a háborús körülmények miatt a hajózás erősen
visszaesett, és csak a Rákóczi szabadságharc után indult újra fejlődésnek. 1646-ban I.
Rákóczi György a sószállítás érdekében a Tiszának Tárkánytól Tokajig vezető egykori
ágát belga és velencei mérnökökkel szabályoztatta.

1690-ben döntő fordulatot hozott, hogy a só árusítása állami monopólium lett és a
kamarai jövedelem erre a célra biztosított hányadából, az ún ,.só-alap "-ból fedezték a
vízügyi felmérések és folyamszabályozás költségeit. Az első hajózási térképeken
feltüntették a sodorvonalat, a vontató utakat, az általjárásokat és általvonókat. A
tutajokon, 60 bécsi mázsa kősót — 3,5 tonnát — szállítottak, s egyszerre több indult
útnak. A sószállítás elosztásának központja Tokaj, Szolnok és Szeged. Innen szekéren
fuvarozták tovább Miskolc, Eger és Pest-Buda felé az úgynevezett sóutakon. amelyekről
1777-től térképek is készültek, feltüntetve rajtuk a szállított só mennyiségét is. Az
állomáshelyükre érkező tutajok faanyagát partra vontatták, és fűrészelő gödrök felett
kézi erővel dolgozták fel gerendává, deszkává vagy zsindellyé. 1890-ben Szegedre
mintegy 25.000 m3 rönk érkezett, és az Alföld épületfa ellátása Kecskemét vonaláig a
Tiszáról történt. 1703-ban Szegedre 50, 1738-ban 21 „super" hajóépítő érkezett és
megkezdődött a luntrák, a sárhajók és a tetejes fahajók építése. Vedres István szerint
a legkisebbek 2500, míg a legnagyobbak 8200 mázsa teherbírásúak voltak. Szegeden
volt olyan hajósgazda akinek 34 fedeles és 22 fedetlen hajója volt. pedig mint a
fahajózás néprajzkutatója Betkowski Jenő említi: „egy szemrevaló 40—50 vagonos hajó
árából 50—60 holdig való földbirtokra is tellett volna". A fahajókat hegymenetben
vontatni kellett. Egy hajó gyalogos vontatáshoz 30—50 ember, míg a lovas vontatáshoz
20—30 ló és hajtok kellettek.

1770-ben Mária Terézia kibocsátja a hajózási rendeletet, amelyben előírja a hajók
műszaki állapotának rendszeres ellenőrzését és kitér a hajótulajdonosok, hajómesterek
és a kikötői hatóság kötelességeire.

1773-ban felállítják a Hajózási Igazgatóságot. Általános ugyanis a panasz a hajózó
útban működő vízimalmokra és a hajóvontató utak állapotára.

1778-ban létrejött a Vízügyi Építészeti Főigazgatóság, amely általánossá teszi a
vízszabályzásokat irányító királyi biztosok kiküldését. Vásárhelyi Pált 1841-ben
nevezték ki a tiszai hajózás felügyelőjévé.
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1. kép. Szolnok városából vezető hajóvontató utak térképe
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A XlX.század elején lebonyolított tiszai forgalomra jellemző, hogy a Tisza sókamarai
forgalma évi 400.000 tonna volt.

Az 1802 óta működő Ferenc József csatorna forgalma — amely 227 km-el kurtította
meg a Zenta-Baja hajóutat — látványosan növekedett. 1804-ben a gabona szállítás
51.330 tonnát tett ki. 1810-ben 668 hajó már 358.422 tonna árut szállított, amely
gabonából, fából, sóból, dohányból és bőiből tevődött össze.

1833-ban Széchenyi István az Osztrák Dunahajózási Társaság I. Ferenc csekély
merülésű hajóján felutazott Szegedig. 1846-ban pedig Paleocapa olasz mérnökkel a
Pannónia gőzhajón Tokajig. A hajóútra a megyék a legjobb hajósokat adták révkalauzul.
Szolnokon Papp Melkizedek ferencrendi szerzetes ünnepi ódával köszöntötte gróf
Széchenyi Istvánt.

1846-ban a Tiszavölgyi Társulat debreceni alakuló ülésén Andrássy Gyula gróf
javaslatára megalakul az Első Magyar Tiszai Gőzhajózási Társaság. Első hajójukat
Londonból rendelték meg. A „Debrecen" saját erejéből eljutott Orsováig. ahol a
szabadságharc alatt osztrák kézre került, így gyakorlatilag a társaság meg sem kezdte
működését. Ugyanebben az évben a DDSG V. Ferdinándtól kizárólagos jogot kap a
Dunán és mellékfolyóin a hajózásra.

Hazánkban is hódító útjára indul a vasút, 1847-ben elérte Szolnokot, 1853-ban
Szegedet, 1872-ben vasútja volt a sószállítás központjának, Mármarosszigetnek is. és
ezzel megindult a tiszai hajózás hanyatlása. Először a sót szállító hajók tűntek el. majd
a sínpálya kiszorította a faúsztatást is. 1865-ben azonban még mintegy 100 00 tonna
volt a tiszai forgalom. 1895-ben megalakul a Magyar Folyami és Tengerhajózási Rt. A
hajózó út biztosítása érdekében megindult a Tisza kisvízi szabályozása is. de az első
világháború a fejlesztésre irányuló elképzeléseket megakadályozta.

Az első világháborút követően a határok megváltoztatásával a Tiszát öt nemzet
folyójává tették. Ennek következtében tovább csökkent a Kárpátaljáról szállított só és
rönkfa, valamint a Román és Jugoszláv rakodókról szállított áruk mennyisége, emiatt
hosszú időre megfeneklett a tiszai hajózás. Az 1930-as években az akkori kormány
szorgalmazta a Tiszai hajózás fejlesztését. 1933-ban — Széchenyi első tiszai útjának
100 éves évfordulója alkalmával — Kállai Miklós földművelődési miniszter beutazta a
Tisza Tokajtól Szegedig tartó szakaszát. A vendégek megtekintették Szolnokon a búza
kiállítást és a szolnoki átrakodó kikötő tervét. A Tisza alsó szakaszán Horthy Miklós
kormányzó is részt vett a hajóúton.

A Tisza szállította áruk forgalma az 1933—1940-es évek között átlagban évi 184.000
tonna volt, a maximumot 1940-ben érte el 281.000 tonnával. Gépesített rakodók azonban
még ez időszakban sem épültek, mert olcsóbb volt a munkaerő, mint a beruházás.

A második világháború nagy mértékben visszavetette a tiszai hajózást, ugyanis a
hajópark nagy része megrongálódott vagy elpusztult. 1945 után a dunai hajózás
jelentősége megnőtt, a Tiszán a forgalom a hajózóút átbocsátó képességének csak
mintegy 2—5%-át használta. Az 1950—1970-es évek között a tiszai vízi szállítás
forgalma átlagban mintegy 100.000 tonna volt és főleg vízépítési kő és füredi homok
szállításból tevődött össze. 1954-ben üzembe helyezték a Tiszalöki, 1973-ban a
Kiskörei, 1976-ban a Novi-Becse-i vízlépcsőket. Ezzel az EBG IV. osztályú vízi út jött
létre Titel és Csongrád, valamint Kisköre és Tiszalök, míg III. osztályú
Csongrád—Szolnok között. A Szolnok és Kisköre vízi út azonban csak EB II.
kategóriának felel meg. Az építkezések ideje alatt fellendült a tiszai vízi szállítás. A
vízlépcsők üzembiztonsága érdekében jégtörő hajók is érkeznek a Tiszára.
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kép. A csónak a középkori alföldi mocsárvilág nélkülözhetetlen eszköze volt
(egykori metszet)

3. kép. Tutaj a Tiszán (F.: Csíkos F.)
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1968-ban az Országgyűlés által elfogadott ..Közlekedéspolitikai koncepció" a
következőket tartalmazta:

,,A közlekedés minden ága az egységes közlekedési rendszer együttműködő része...
Az egyes szállítási feladatokat az a közlekedési ág teljesítse, amely az adott körülmények
között a leggazdaságosabban minél kisebb élő és holt munkaráfordítással képes azt
elvégezni."

Ennek ellenére a vízi úti szállítás fejlesztése nem haladt együtt a közúti és vasúti
szállítás fejlődésével. Az addig vízi úton szállított tömegáruk átterelődtek a
kényelmesebb, de drágább vasútra és közútra, amihez nagyban hozzájárult az is. hogy
a tarifákat nem a piac alakította ki. ,,Megtervezték". 1977-ben Kiss József és dr. Petőfi
László részletesen vizsgálta a fuvarparitások hatását és rámutattak arra, hogy azok
milyen torzulásokat okoznak.

4. kép. Bőgős-tetejes fahajó (Betkowski Jenő: Tiszai hajósélet című könyvének borilója)
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1981-ben a MAHART koncepciót dolgozott ki a tiszai hajózás és a kikötők
fejlesztésére, amelynek fontos eleme egy mobil rakodó típus kifejlesztése, valamint a
tiszai vízi útnak a hazai közúti és vasúti rendszerhez történő kapcsolása volt. Az
elképzelést azonban nem valósították meg.

1982-ben a Tiszán az áruszállítás mennyisége 218.000 tonna volt. Ezután nagy
visszaesés következett be. Áru hiányában a MAHART ÉS A FOKA is kivonult a
Tiszáról, 1955-ben már csak 955 tonna a vízi szállítás teljesítménye.

1845-ben a személyszállítást az Osztrák Duna Gőzhajózási Társaság
Szeged-Titel-Újvidék vonalán kezdte meg. az első évben 2300 utast szállított. 1848-tól
Szolnokig jártak személy hajók. Az 1895-ben alapított Magyar Folyam- és
Tengerhajózási Társaságot a kormány kötelezte heti hat. Szolnok-Csongrád-Szeged
áruszállítással kapcsolt járat fenntartására, amelyhez állami támogatást is adott.

1913-ban a Duna-Gőzhajózási Társaság 21.600, a MFTR 10.000 utast szállított a
Tiszán. Az első világháború után Szolnoktól felfelé a Tisza-menti településekre
személyszállítás közúton sem volt. A szükségletet felismerve Bódi István szolnoki lakos
3 vagonos borcsuját személyszállító uszállyá alakította, és vontatva megindította a
személyszállítást Szolnok és Tiszaroff között.

Később a MFTR egy kis motoros hajót, végül egy gőzhajót állított be
személyszállításra, ezt követően a „Lukács Béla" és a „Vereczke" gőzhajók vitték az
utasokat Szeged-Csongrád, illetve Csongrád-Szolnok között. Az 1930-as évek elején a
„Hortobágy" nevű hajóval megindult a szolnok—tiszaburai ún. kofajárat is.

A II. Világháború után a személyszállítás forgalma 1957-ben érte el csúcspontját, az
utasok száma 141.008 fő volt. Az autóbusz-közlekedés fejlődésével az utasok száma
azonban egyre kevesebb lett, 1962-ben 67 000 főre, 1968-ban 24 770 főre csökkent. A
gazdaságtalanná vált személyszállítást a MAHART megszüntette. Az utolsó
személyszállító hajó, a „Délibáb", a Dunára vonult át.

A Tisza-völgyi hajózás jelene és jövője

A rendszerváltás után, a vállalkozási kedv fellendülésével, az 1995. év végén a
Közlekedéstudományi Egyesület Hajózási Szakosztályának nyilvántartása szerint,
mintegy 70 engedélyes hajózási magánvállalkozás alakult, ez az összes engedélyes
44%-a. Közöttük végzett felmérés eredményeit az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

A környezetvédelmi előírások sok esetben — objektív okokból — (pl.
környezetkímélő hajómotor, használt akkumulátorok sorsa) nem tarthatók be. A jelenlegi
hitelpolitika mellett elérhetetlen, hogy az összes környezetvédelmi előírásnak megfelelő
új hajót vásároljanak.

Gondot okoz a vállalkozóknak, hogy a biztosítótársaságok megfizethetetlen
díjkategóriákat kívánnak alkalmazni. Biztosításra viszont szükség lenne, de elérhető
áron, valódi piaci viszonyok között.

Nehezményezik a hajósokra erőltetett kamarai rendszert.
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Azt pedig végképp nem értik, hogy a hajózáshoz vásárolt üzemanyag árában lévő
útalap hozzájárulást miért nem a vti utak karbantartására, vagy fejlesztésre fordítja a
KHVM.

A Tiszán jelenleg a legnagyobb áruszállító az Admiralitás Kft., amely 1991 óta
foglalkozik teherszállítással és ma már évente mintegy 400.000 tonna árut mozgat meg.
Az áruk zöme építőanyag, kő, homokos kavics és folyami homok, amit olcsóbban
tudnak a Tisza-menti településekre eljuttatni, mint a közúton vagy vasúti szállítással.
Szerintük a Tiszai hajózás jelenlegi problémái a következők:

A közép-tiszai vízi út gázló- és kanyarulati viszonyai

Ilyenek a Kiskörei, a Monostor-Tiszabői, a Tiszapüspöki felső, a Királyszirti.
Cibakházi gázlók. Csongrád-Szolnok közötti szakaszon 9, Szolnok—Kisköre között 5
kanyarulati sugár okoz gondot.

A vízi úton szállított áruk zöme völgymenet irányba tart. Ez azt jelenti, hogy ebben
az irányban a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcsők erőművein átengedett víztömeg révén
nagyrészt megoldhatók, de legalábbis mérsékelhetők a gázlógondok. Hegymenet
irányban azonban ez a „hullámlovaglás" már nem hatékony. Végleges megoldást a
Csongrádi vízlépcső megépítése hozhat.

A kikötői infrastruktúra hiánya

A jelenlegi helyzet a következő: Záhony-Csop kikötő tervei elkészültek,
megvalósításra vár a határnyitás. E kikötő hozzájárulna a Csop-Záhonyi határátkelő
közúti forgalmának tehermentesítéséhez, hisz az Ukrajnából és más FÁK államokból
Jugoszlávia és dél felé irányuló teherforgalom egy részét a kikötő megépülésével vízi
útra lehet terelni. A kikötő létesítése illeszthető a záhonyi térség mint logisztikai központ
terveihez.

Bodrogkeresztúri kikötő: a tervei elkészültek, bizonyos beruházás előkészítő
munkálatok meg is kezdődtek.

Tiszaújvárosi kikötő: tervei elkészültek, a beruházó részvénytársaság a kikötő
vonzáskörzetébe tartozó tőkeerős cégek bevonásával várhatóan ez évben megalakul.

Tiszafüredi kikötő: helykijelölése megtörtént, az engedélyezési tervek készülnek.
Szolnoki kikötő: engedélyezése megtörtént, építési előkészületek is folynak.
A kikötő logisztikai szempontból indokolt és hatással lesz a térség általános

fejlődésére is.
Csongrádi kikötő: helykijelölése megtörtént, tervezése folyamatban.
Szegedi medencés kikötő: közforgalmú kereskedelmi és télikikötő, nemzetközi

jelentőségű. Forgalma várhatóan a nemzetközi áruszállításokkal fellendül.

A hajók

A tapasztalatok szerint a tiszai hajózásra a 16-18 dm maximum a 20 dm merülésű
hajók tekinthetők optimálisnak. A jelenleg fuvarozó hajópark zöme 400—650 tonna
hordképességű. A nagy tételű és a dunai forgalomba is becsatlakozó áruszállítás azonban
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5. kép. A szolnoki átrakodó kikötő, amelyet már elbontottak (F.: Csíkos F.)

6. kép. Az olcsó munkaerő miatt csak néhány helyen épült gépesített rakodó (F.: Csíkos F.)
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7. kép. Az „Ipolyság" gőzös a Tiszán (VITJG-ardúvum)

8. kép. A ,,Csongrád" személyszállító kofahajó a Tiszán (VIZIG-archivum)
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800—1000 tonna hordképességű egységeket kíván, azzal, hogy merülésük nem lépheti
túl a 16—20 dm közötti szintet. Szegedtől lefelé az 1000-1500 tonna teherbírású. 25
dm merülésű hajók is közlekedhetnének. Ilyen hajók vásárlására azonban kedvezőbb
feltételű hitelekre lenne szükség.

Személyszállítás

A személygépkocsi fokozatos elterjedésével a hajó elvesztette szerepét a települések
közötti közlekedésben, így a személy hajózás váltásra kényszerült. A hajó ma az emberek
kikapcsolódását, a víziturizmust szolgálja.

A Tisza partjait természetvédelmi területek sorozata kíséri, védett növény és
madárvilággal. A vize ma még annyira tiszta, hogy homokpadjain strandolhatnak. Az
alfödi termálvízkészlet jóvoltából számos olyan partmenti település található, ahol a
termálvízi strand és a vadvízi fürdőhely is van.

Ezt felismerve a TISZATOUR 1982. június 1-től megszervezte a kiránduló hajózást.
Először a „Tihany", majd a „Hortobágy" 150 személyes vízibusszal elégítette ki az
igényeket. Az első évben 16 600-an vették igénybe a szolgáltatásokat, és a
személyszállítás nem volt ráfizetéses. 1983-ban már a Szolnok-Tiszakürt és Tiszakécskc
útvonalon is indítottak rendszeres járatot, de Kisköréig is felmentek.

A MAHART 1990-ben kezdett a tiszai személy hajózás idegenforgalmi célú
újjászervezéséhez. Megnyitotta a Szeged-Magyarkanizsa hajójáratot amely az akkori
bevásárló turizmusra épült.

A személyszállítás megindításához újra kellett éleszteni a régi, pusztulásra ítélt tiszai
hajóállomásokat. Ebben a települések önkormányzatai is partnerek voltak.

1991—1993 között hajóállomás létesült Szegeden, Csongrádoa Csanyteleken és
Mindszenten. (Megindult a hajózás a Bodrogon Tokaj és Sárospatak között is.)
Tiszalökön, Tiszaújvárosban, Tiszacsegén, Tiszabábolnán, Tiszafüreden. Kiskörén, és
Tiszakürt, Tiszakécske is társult a rendszerhez.

A Tiszán jelenleg négy „vízibusz" típusú száz ülőhelyes hajó üzemel. Ha étkezni is
szeretnének, a stabil ülések egy része mobil ülésekre cserélhető. 1996-ban állították
munkába a Sikló-1 légpárnás hajót Szeged—Zenta és Szeged—Csongrád távolsági
járatként. Törökkanizsa, Zenta létesített civilizált személy hajó-kikötőt. Ada. Becse.
Törökbecse is tervezi hajóállomás kialakítását. Jugoszláviának nincs fehér flottája és
így a személyhajózásban jártas magyar vállalattól várnak segítséget.

A közlekedési, hírközlési és vízügyi tárca 1995-ben kialakította a hajózási politika
alapvonalait. Elfogadta a víziközlekedési infrastruktúra — a vízi utak és a kikötők —
fejlesztési koncepcióját, amely azonban a dunai hajózást helyezi előtérbe.

A tiszai áruszállítások jövőjét kutató kérdésre ma még nem lehet egyértelmű választ
adni. A piackutatás adatai szerint a tiszai teherhajózás a jelenlegi feltételek mellett,
mintegy 0,4 millió tonna/év árubázissal számolhat, ami nagyságrendjében megfelel
napjaink tényleges forgalmának. A térség vízen elszállítható potenciális árutömege közel
1,2 millió tonnát tesz ki, de ezt a kereslet nem igazolja vissza Ennek oka: a versenyképes
hajózás infrastruktúrájának fejletlensége.

A hajózási infrastruktúra fejlesztési koncepciója szerint a Tiszán Szolnokig az ENSZ
EGB szerinti V.a. osztályú vízi utat kell középtávon létrehozni. Ez feltétlenül
szükségessé teszi a az egész tiszai vízi utat kettévágó Közép-Tisza gázlós szakaszának
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érdemi megjavítását. Szolnok felett, lényegében Komoré térségéig a IV. osztálynak
megfelelő vízi út kialakítása a cél.

A Tisza jogi státuszára is megoldást kell találni, ugyanis a dunai hajózási konvenció
(az 1948. évi Belgrádi Egyezmény) már csak a Dunára terjed ki; a Tiszán a korábbi
sokoldalú nemzetközi konvenció helyébe egy — Magyarországon ki sem hirdetett —
magyar-jugoszláv kormányközi megállapodás lépett. A Tisza jogi státuszának rendezése
kedvező hatást gyakorolna a térségből Nyugat-Európa felé és az onnan érkező áruk vízi
szállításának fejlődésére is.

A tiszai személyhajózásban a jövőben a következő várható:
1. Helyi lakosságra számító személy hajózás gazdaságosan csak Tokajban és Szegeden

tartható fenn.
2. Szezonális hajózás Szolnokon és a Tisza tavon. Szolnokon a nyári kisvizek

kényszerítik leállásra a 13 dm merülésű hajót. A Tisza tavon az idegenforgalmi
szezon csupán két hónapig tart.

3. Szeged térségében van igény szórakozó, vendéglátó hajó behozatalára. Itt
típusváltás várható.

4. A jugoszláv fehér Tiszai flotta teljes hiánya miatt célszerű kitörési lehetőség a
Tisza jugoszláviai szakasza. (Ehhez politikai támogatásra van szükség.)

5. A Tiszán üzleti alapon csak a charter-járatok tarthatók fenn. A menetrendi járatok
üzemeltetéséhez állami vagy regionális támogatásra van szükség.

A fentieket figyelembe véve a tiszai vízi személyszállítás jövője hosszú távon
elsősorban a turizmus és vendéglátói tevékenységben rejlik.

A KHVM szerint is a Tiszatáj és a hozzá tartozó vízrendszer kiváló lehetőségeket
teremtenek a turisztikai hajózás fejlődése számára. Hazai és a külföldi kezdeményezések
tanúsítják, hogy a tiszai személy- és sporthajózás iránt növekszik az érdeklődés. A már
ma is érzékelhető fejlődési irány megköveteli a hajózási-turisztikai szolgáltatások
infrastrukturális alapjának a megteremtését. Ez elsősorban a „parti oldalú" fejlődést,
vagyis az utasok, turisták fogadására, ellátására, szórakoztatására, művelődésére
alkalmas létesítmények, intézmények hálózatának kiépülését jelenti. Ez a feladat a
kormányzati, önkormányzati és a vállalkozói szféra közös koncepción alapuló, szoros
együttműködésével valósítható meg.
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