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Egyeztetés az Európai Duna-stratégiáról 
 
 
 
A 2011-es uniós elnökségünk idejére el kellene készülni az Európai Duna 
Stratégiának. Januárban a fővárosban Nemzeti Duna Konferenciára került sor 
abból a célból, hogy a szakma és a civilek elmondhassák észrevételeiket, és 
azokat be lehessen építeni a magyar álláspontba. A Levegő Munkacsoport 
képviselője részt vett a konferencián.  
 
 
Miről szól az Európai Duna-stratégia? 
 
Gyerekkorunk becsapós kérdése volt: Hány lába van a kecskének? Ha 4 volt a válasz, 
rosszallva megismételtük: a fecskének? Ha 2, akkor meg azt: a kecskének? 
 
Ilyesmit játszunk most a Dunával kapcsolatban. Hol Duna-régióról, hol Duna-
stratégiáról, hol pedig az Európai Duna-régióra vonatkozó stratégiáról van szó. 
Hasonló általánosságok hangzanak el mindkét esetben integrációról, az európai 
vérkeringésbe kapcsolásról, a vízi közlekedés és a környezetvédelem fontosságáról. 
Nincs jövőkép, nem tudjuk, valójában mi célból, kiknek az érdekében hívják létre 
ezeket a területi(?) együttműködéseket, mely országok, mely területek tartoznak oda.  
 
Szeretjük Budapestet a Duna királynőjének nevezni, hazánkat pedig a Duna egyik 
kulcsfontosságú országának. Ennek ellenére nemhogy a széles közvéleményt, de 
kifejezetten szűk kört foglalkoztat ma a szerveződő Európai Duna-régió illetve a Duna-
stratégia gondolata. Ez utóbbit a 2011-es uniós elnökségünk idején kellene 
elfogadtatni az Európai Parlamenttel. Előzőleg azonban nemzeti és térségi 
megegyezésnek kellene kialakulni több fontos kérdésben.  
 
2010 januárjában a fővárosban a stratégiával kapcsolatos Nemzeti Duna 
Konferenciára került sor abból a célból, hogy a szakma és a civilek elmondhassák 
észrevételeiket, és azokat be lehessen építeni a magyar álláspontba. A Levegő 
Munkacsoport képviselője részt vett a konferencián.  
 
 
2011-re Duna-régió jövőképet várnak az érintettektől! 
 
Az Európai Mediterrán Régiót a franciák kezdeményezték, a Balti Régiót a svédek 
szorgalmazták, most egy újabb térségi együttműködés körvonalazódik, az Európai 
Duna-régió. A közvetlenül érintett országok mellett máris bejelentette érdekeltségét 
Franciaország, Svájc és néhány kisebb déli állam is. Január 21-én az Európai 
Parlament (EP) az alakuló Duna-régió helyzetét tekintette át. A képviselők kiemelten 
kezelnék a Duna-menti országok közlekedésének fejlesztését, a környezetvédelmet, 
és ösztönöznék a térségen belüli nagyobb mobilitást.  
 
2010 végére az Európai Bizottságnak be kell nyújtani a Duna-régióra vonatkozó 
európai stratégiát. Az uniós Duna-stratégia kidolgozásába értelemszerűen be kell 
vonni a Duna térségének regionális és helyi érdekeltjeit. A rövid határidőket 
figyelembe véve, máris kérdéses az Unió által szorgalmazott társadalmi részvétel, az, 
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hogy az itt élők szempontjait megfelelő súllyal fogják-e figyelembe venni. Ez lenne az 
egyik alapfeltétele a térség fenntartható, feszültségektől mentes fejlődésének. 
 
A Duna tíz európai országot érint, ezek közül hat uniós tagállam. A folyó a Majna-
csatornával és a Rajnával együtt összeköti az Északi-tengert a Fekete-tengerrel. A két 
tenger közötti vízi szállítás most más tengereken keresztül történik. A Duna 
bevonásával ez a felére, mintegy három és félezer kilométerre lenne csökkenthető. A 
Fekete-tengeri térség ezáltal felértékelődhetne. 
 
Az EP szerint „a Duna-medence fontos kereszteződési pont az EU kohéziós 
politikájával kapcsolatos programok, az európai szomszédságpolitikában részt vevő 
országokra vonatkozó programok és a potenciális tagjelölt országok között”. Az EP 
állásfoglalása több, egymással szemben álló célt fogalmaz meg. Ezek nem jelentenek 
ugyan antagonisztikus ellenétet, de feloldásuk szakmai hozzáértés mellett rengeteg 
körültekintést, bölcsességet és önmérsékletet igényel. Néhány szempontot említünk 
az állásfoglalásból: 

• sürgeti „a jelenleg szennyezett Duna ökológiai állapotának javítását és a 
szennyezés csökkentését, valamint az olaj és más mérgező, illetve káros 
anyagok további folyóba engedésének megakadályozását célzó intézkedések 
meghozatalát”;hangsúlyozza „a dunai halállomány védelmének és 
megerősítésének szükségességét”;  

• kijelenti, hogy „a belvízi hajózási rendszer a régió közlekedésfejlesztésének 
fontos aspektusa”;  

• kitér a transzeurópai és a régiós közlekedés fejlesztésére, árufuvarozási 
folyosók és nagy sebességű vasutak létrehozására;  

• javasolja, hogy „a helyi és regionális szinten érintett felekkel való konzultációt 
követően kétévente kerüljön sor egy uniós Duna-csúcsra, és ennek 
következtetéseit ismertessék az Európai Tanáccsal és az Európai Parlamenttel”. 

 
Megemlítik még az energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrások használatát 
ösztönző projekteket, valamint a fenntartható idegenforgalom, az ökoturizmus 
támogatását, a vállalkozásfejlesztési hálózatok létrehozását és a térségi egyetemek 
együttműködését.  
 
Január 20-án Nemzeti Duna Konferenciát1 tartottak Budapesten nagyszámú meghívott 
jelenlétében, hogy a stratégia kidolgozói megismerkedhessenek a szakma és a civilek 
véleményeivel. A konferencia délelőttjén vezető köztisztviselők, államtitkárok 
mondták el a tárcájuk álláspontját. Délután négy műhelybeszélgetés volt a gazdaság-
társadalom, intézményi rendszer, környezetvédelem és kultúra-örökségvédelem 
témákban. Az egyes területekhez kiosztott vázlatok jobbára étlapokhoz hasonlítottak. 
Még rengeteg háttéranyag, mérlegelés, egyeztetés kellene egy komoly anyag 
összeállításához. A „társadalom” tématerületre különösen kevés figyelem jutott. A 
résztvevőknek kiosztott 2009-es „A Duna a magyar területfejlesztésben” című 
almanach a szűkebben értelmezett Duna menti területre vonatkozó néhány konkrét 
adatot, több jogszabályi helyet, nemzetközi megállapodást, fejlesztéspolitikai 
koncepciót, sikeres projektet említ meg. Kiemelik a magyar hajózás, a hazai flotta 
bővítésének szükségességét, ugyanakkor megemlítik, hogy nem dőlt el a szakmai és 
politikai vita az indokolt merülési mélységről, a mederkialakítás különféle 
alternatíváinak előnyeiről és hátrányairól. Ennek alapján nem világos, hogyan kerültek 
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be pontos adatok arról, milyen hosszúságú és szélességű, hány tonnás, mekkora 
meghajtó erejű és milyen merülésű önjáró hajók ajánlottak a hajópark 
korszerűsítéséhez.  
 
Úgy tűnik, hogy a Duna-régió kialakulása a háttérben zajlik. A Duna-stratégia készítői 
ettől látszólag függetlenül, elsősorban projektekben gondolkodnak, amelyekhez uniós 
forrásokra számítanak. A közösen kialakított jövőkép megfogalmazása, valamint az 
ezt garantáló megfelelő szabályozás kialakítása még késik. 
 

„Mert nekünk, Szentatyám, a nagy erőnk  
abban van, hogy nem tudjuk, mit akarunk.  

És szándékaink mély bizonytalanságából  
bámulatra méltó manőverezési készség születik.”  

Anouilh: Becket  
 
Budapest, 2010. február 1. 
 
Beliczay Erzsébet 
elnökhelyettes 
 


