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Budapest, 2010. Január  

 

Európai Duna Stratégia: 

kezdeményezés a térség fenntartható fejlődésért 

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vitaindító gondolatai 

 

A társadalmi fejlődést és jól-létet világszerte globális, regionális és helyi környezeti, 

társadalmi és gazdasági problémák veszélyeztetik (pl. az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai, 

a biológiai sokféleség csökkenése, a termőterületek beépítése vagy leromlása, az élelmiszer- 

és vízbiztonság kockázati tényezői, a gazdasági és pénzügyi válság hatásai). Elodázhatatlan, 

közös kihívást jelent a fenntartható fejlődés elveinek és követelményeinek tiszteletben tartása 

és gyakorlatban történő érvényesítése mind a jelen, mind a jövő generációk érdekében. 

 

A megfelelő környezetminőség, a természeti erőforrások és értékek védelme a 

fenntarthatóság, a társadalmi jól-lét alapvető feltétele. A természeti környezet komplex 

felépítése és működése (a környezeti elemek, rendszerek és folyamatok kölcsönhatása, 

kölcsönös meghatározottsága, térbeli változatossága és időbeli változékonysága, az anyag- és 

energiaháztartás, melyek a társadalom és a gazdaság számára a természetföldrajzi jellemzők 

(tájak), tájökológiai folyamatok, terhelhetőség és önszabályozás, környezeti potenciál 

formájában nyilvánulnak meg) holisztikus, rendszerszemléletű és távlatos megközelítést 

igényel. Ezért üdvözöljük az Európai Tanács 2009. júniusi döntését, amelyben megbízta a 

Bizottságot a Duna térségre vonatkozó – a Balti Stratégiát követően második makro-

regionális szintű – Európai Duna Stratégia (EDS) 2010 év végére történő elkészítésével.  

 

A Duna vízgyűjtőjén 19 ország osztozik, Európa kiemelt jelentőségű kulturális, ökológiai és 

gazdasági tengelye. Az érintett államok, népek együttműködése, politikai és területi kohéziója 

szempontjából sajátos híd szerepét tölti be, a gyakorlatban megvalósítva azt a szellemiséget, 

amelyre a történelem során a békés egymás mellett élés és a haladás jegyében számos példa 

volt, és amely sok közös vonást mutat hazánk és az Európai Unió jelenlegi külkapcsolati, 

szomszédsági törekvéseivel is. Az Európai Unió bővülése nyomán a Duna-medence 

környezeti ügyei és azok kezelési lehetőségei – az ENSZ EGB-vel való együttműködés 

kereteit is figyelembe véve – folyamatosan formálódnak, illetve javulnak. A valóságban 

azonban még korántsem élünk mindazon lehetőséggel, melyet a Duna ökológiai, tájökológiai, 

vízgazdálkodási tényezőként, térségszervező erőként vagy egyéb módon nyújthat számunkra. 

A kihívás sokrétű, melynek nemzeti és nemzetközi szinten is csak széleskörű, partnerségre 

épülő közös gondolkodás, mérlegelés és együttműködés révén lehet megfelelni. A területi 

lehatárolás esetében ezért a Balti Stratégiához hasonló megközelítést javaslunk, amely 

földrajzi hatály kérdésében elég rugalmas és azt témafüggővé teszi: pl. a vízzel kapcsolatos 

kérdéseket vízgyűjtőterület alapon kezeli.  

 

Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtőjéhez, ily módon a Stratégia területi hatálya alá 

tartozik. Felszíni vízkészletünk 95%-át határainkon kívülről érkező folyók szállítják, és 

vízminőségét is alapvetően a külföldről érkező víz minősége határozza meg. Az árvíz, a 

belvíz és az aszály eddig is jelentős kockázatot és feladatot jelentett, de az éghajlatváltozás 

várható hatásai (az átlagosnál nagyobb felmelegedés és szárazodás, a fokozódó árvízi 

veszélyeztetettség, a gyakoribbá váló rendkívüli időjárási helyzetek, stb.) következtében a 

vízgazdálkodás ügye stratégiai, környezetbiztonsági kérdéssé vált.  

A Stratégia elfogadására az Európai Tanácsban várhatóan 2011 első felében, a magyar EU-

elnökség időszakában kerül sor. Magyarország számára ezért különösen nagy felelősséget és 
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elkötelezettséget jelent a Stratégia sikeres kidolgozása, amely új távlatokat és lehetőségeket, 

valamint valós és hatékony együttműködési keretet és összehangolt végrehajtási 

feltételrendszert teremtve példaértékű módon segítheti elő a térség területi és társadalmi 

kohézióját, fenntartható fejlődését.  

Alapvető célunk a fenntartható fejlődés és a környezeti dimenzió erősítése a Duna Régióban 

és aktívabb szerepvállalás, különös tekintettel a környezetpolitikára, vízpolitikára, 

természetvédelmi politikára és klímapolitikára. 

 

A Stratégia megalkotása újszerű kezdeményezés, ugyanakkor számos EU és nemzetközi – 

politikai, szakpolitikai, jogi és gazdasági szabályozási, valamint együttműködési – 

előzményre építhetünk. A Stratégiának megkülönböztetett szerepe lehet abban, hogy 

mindezeket integrált módon vegye figyelembe, hangolja össze, illetve fejlessze tovább úgy, 

hogy megfelelőképpen tükrözze egyrészt az EU értékeit, alapvető céljait és alapelveit, 

másrészt biztosítsa a tagállamok sajátos és közös érdekeinek érvényesítését. A Stratégiának a 

politikai, társadalmi, kulturális, környezeti és gazdasági területekre egyaránt ki kell terjednie, 

különös tekintettel az olyan határokon átnyúló, biztonsági kockázatot rejtő kérdésekre, mint a 

környezetügy, az energiapolitika, az élelmiszer- és vízbiztonság. Környezeti szempontból 

különös figyelmet érdemel az Európai Duna Stratégia viszonya az EU Fenntartható Fejlődési 

Stratégiájához, megújítandó Lisszaboni Stratégiájához, a készülő hetedik Környezetvédelmi 

Akcióprogramjához, és egyéb fontos politikai dokumentumaihoz (pl. energia és klímacsomag, 

biodiverzitás).  

 

Emellett a következőket javasoljuk figyelembe venni:  

- A Duna vízgyűjtő esetében több olyan jelentős vízgazdálkodási kérdés van, amelyet a 

vízgyűjtőn osztozó országok csak közösen tudnak megoldani. Ennek érdekében tett 

jelentős lépés volt, hogy létrejött Duna Védelmi Egyezmény, amely 1998-ban lépett 

hatályba. Végrehajtó szerve, a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (International 

Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR), amelynek tagja a vízgyűjtő 

14 országa és az Európai Unió. A Bizottság égisze alatt eredményes nemzetközi 

együttműködés, számos közös állásfoglalás, terv és program jött létre a Duna védelmére. 

A vízgyűjtő országainak összefogásával elkészült a Duna vízgyűjtő-gazdálkodási terve 

(ICPDR, November 2009, Final Draft Danube River Basin District Management Plan, 

Part A – Basin-wide overview, Version 8.0). A terv a már korábban elkészült, a vízgyűjtő 

jelentős vízgazdálkodási kérdéseit tartalmazó jelentésre épül (ICPDR, January 2008, 

Significant Water Management Issues in the Danube River Basin District, IC 132 Final). 

Kidolgozásra került a Duna vízgyűjtő árvízvédelmi cselekvési programja is. 

- Az Ötödik Víz Világ Fórumra készített Európai Regionális Jelentésben foglaltakat 

(Isztambul, 2009. március).  

- Az EU Víz Keretirányelve alapján, a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotának 

biztosítása érdekében, a Duna vízgyűjtőn osztozó országok által kidolgozott vízgyűjtő-

gazdálkodási terveket, az ezekben meghatározott célkitűzéseket és az elérésükhöz 

szükséges intézkedési programokat. 

- A Duna-vízgyűjtőre alkalmazni kell, és végre kell hajtani a vízgazdálkodás területén az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítésére kidolgozott európai útmutatóban 

(2009. december) megfogalmazott javaslatokat. 

- Részben már elkészült, 2010 végére teljesen elkészül a Tisza vízgyűjtő Integrált 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve. Az EDS keretében célszerű értékelni a tervezés 

tapasztalatait és megvizsgálni, hogyan terjeszthető ki az alkalmazott módszertan a Duna 

más, nagyobb, nemzetközi részvízgyűjtőire, illetve esetleg az egész Duna vízgyűjtőre. 
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- A vízpolitika egyes elemeinek integrálásán túl fontos kérdés a vízgazdálkodási 

szempontok különböző szektor-politikákba történő integrálása, illetve környezeti, 

társadalmi és gazdasági szempontok kölcsönös figyelembe vétele, összehangolása (pl. 

közlekedés-, energia-, éghajlatváltozási- és mezőgazdasági politika). Ezeken belül is az 

egyik kulcskérdés a Duna vízgyűjtőjén az EU víz- és közlekedés fejlesztési politikájának 

összehangolása. Az európai belvízi hajózás és a vízi-környezetvédelem képviselői hosszú 

viták után egyeztek meg arról, hogyan kell összehangolni fenntartható módon a hajózási 

és környezet- illetve természetvédelmi érdekeket. Az összehangolás alapelveit a Közös 

Nyilatkozatban fogalmazták meg (ICPDR, Danube Commission, International Sava River 

Basin Commission (2007) Joint Statement on Inland Navigation and Environmental 

Sustainability in the Danube River Basin). Elkészült a kapcsolódó végrehajtási kézikönyv 

is, mely jóváhagyási fázisban van. A Közös Nyilatkozat irányelveket ad ahhoz is, hogyan 

kell összehangolni az EU közlekedés- és vízi-környezetvédelmi politikáját.  

- További iránymutatást ad a Spanyolország, Belgium, Magyarország és az Európai 

Közösség által a 2010. január 1. és 2011 június 30. közötti EU elnökségi időszakra a 

vízpolitika és a vízgazdálkodás területére közösen megfogalmazott „útiterv” (2010. 

december). 

 

Ugyanezen kapcsolódásokat át kell tekinteni nemzeti politikáink szintjén is (például Nemzeti 

Környezetvédelmi Program, Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, Országos Területfejlesztési 

Koncepció, energia-, agrár- és közlekedéspolitika). 

 

A természeti erőforrások és értékek védelme és fenntartható használata integrált kezelést és 

összehangolt nemzetközi együttműködést tesz szükségessé (pl. a stratégiai vízkészletek 

mennyiségi és minőségi védelme, takarékos használata, a biológiai sokféleség megőrzése, az 

ökológiai hálózatok védelme, az árvízvédelem, a turizmus, a kulturális örökség, a közlekedési 

folyosók terén). A Duna Stratégiában átfogó cél kell, hogy legyen a kiegyensúlyozott, 

méltányos, egészséges élet környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek közé tartozik a 

környezet-egészségügyi feltételek javulása, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, az 

épített és természeti környezet elemeinek, rendszereinek védelme és megfelelő aránya, 

minősége és összhangja, valamint a környezetbiztonság javítása.  

Ezzel összefüggésben a következő elvek, szempontok és feladatok fogalmazhatók meg. 

 

Vízgazdálkodási szempontok, célok és feladatok 

 

- A Kárpát-medencében a szélsőséges időjárási helyzetek a klímaváltozás következtében 

egyre inkább rendszeressé és gyakorivá válnak. Az éghajlatváltozás egyik fontos 

következménye lehet, hogy kritikus időszakokban folyóink medrében kevesebb víz fog 

rendelkezésre állni, amely többek között az ökológiai vízigény, a mezőgazdasági 

vízhasználat kielégítését nehezíti, de helyenként az ivóvízkészletek is veszélybe 

kerülhetnek. A télvégi, tavaszi árvizek hamarabb, és az intenzívebb olvadás miatt növekvő 

csúcsokkal érkezhetnek. Az éghajlatváltozás és a vízgazdálkodás integrált – a 

fenntarthatóságot messzemenően figyelembevevő – megközelítése indokolt, többek között 

a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során, a vízpótlás, az ivóvízminőség-javítás, az ár- és 

belvízvédelem, az aszály elleni védelem, az öntözés területén. Ezért, és a Duna 

funkcióinak sokszínűsége miatt is szükséges a térség víz- és területhasználati érdekeinek 

összehangolása (ivóvíz, természetvédelem, hajózás, turizmus, mezőgazdaság, erdészet, 

alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz stb.). 
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- Közös erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy a megelőzés, felkészülés eszközeinek 

biztosításával elkerülhető vagy csökkenthető legyen a mentés, védekezés és helyreállítás. 

- Az árvízi kockázatok enyhítése érdekében az árvízvédelmi rendszer fejlesztése, az előírt 

árvízi biztonság megteremtése a "teret a folyóknak" elv, valamint a környezet- és 

természetvédelmi érdekek figyelembevételével kell, hogy történjen. Támogatni kell az 

árvíz-, belvíz-, aszály- és vízhiány-kezelés nemzetközi intézményi kereteinek és 

módszereinek kialakítását.  

- A területi vízgazdálkodást és a teljes belvízgazdálkodást a tájhasználathoz kapcsolódóan 

kell és lehet eredményesen megoldani, illetve költséghatékony módon végezni. 

 

A Duna vízgyűjtő szinten elkészült és a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottsága (ICPDR) által 

koordinált Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a következő problémák és azok 

megoldásaihoz szükséges intézkedések fogalmazhatók meg: 

 

Szerves és tápanyagok okozta szennyezés/terhelés csökkentése, 

- Jó mezőgazdasági gyakorlat bevezetése a teljes vízgyűjtőterületen 

- A kommunális szennyvizek kezelésének megoldása a települési szennyvíz irányelvvel 

összhangban 

- Tápanyag-eltávolítás (III. fokozatú szennyvíztisztítás) intenzifikálása, az eutrofizáció 

csökkentése (figyelemmel a Fekete-tenger védelmére is) 

  

Az ún. elsőbbségi (veszélyes) anyagok terhelésének csökkentése, 

- Az elsőbbségi anyagok monitoringjának megerősítése (mintavételek gyakorisága, 

PRTR adatszolgáltatás, stb.) 

- Az ipari szennyvíz kibocsátások tisztítási hatékonyságának növelése 

- Az IPPC irányelvnek megfelelően a szennyező anyagok keletkezési helyén való 

csökkentése 

- A bányászati tevékenységekből eredő környezeti kockázatok csökkentése, különös 

tekintettel a Tisza vízgyűjtőre 

 

A hidromorfológiai változások kérdésköre  

- Hajózási feltételek javításának vizsgálata 

- Energetikai célok/lehetőségek felmérése 

- Hordalékmozgások vizsgálata/szükséges intézkedések megtervezése 

- Hossz- és keresztirányú átjárhatóság megteremtése, holtágak, vizes élőhelyek 

ökológiai vízigényének biztosítása 

 

ICPDR Duna Vízgyűjtő Fenntartható Árvízvédelme - Cselekvési Programból következő 

feladatok: 

 

A természetes vízvisszatartás javítása  

- A jelenlegi területhasználatok elemzése és változásai környezetvédelmi szempontból; 

egészséges erdőgazdálkodás, mezőgazdasági gyakorlat és tájgazdálkodás elősegítése a 

területhasználat-váltást elősegítő ösztönzők által; 

- Decentralizált víz visszatartási lehetőségek feltárása lehetőség szerint a vízgyűjtő 

minél magasabb területein; 

- A meglevő vizes élőhelyek bevonása, ill. kiterjesztése, ahol lehetséges. 

- A helyben hasznosítható, potenciális vízkészlet növelése 
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Az árvíz visszatartó területek újraaktiválása, vagy új területek létrehozása  

- A védett árterek részleges aktiválása kontrollált elöntések útján. 

- Víz visszatartás a folyók és mellékvízfolyások mentén. Többcélú (rekreációs, 

természetvédelmi, stb.) szükségtározók létrehozása az árvizek visszatartásához 

szükséges kapacitással 

- Kis-, vagy nagyléptékű töltésáthelyezésekkel az árterek növelése 

 

A rendelkezésre álló, vagy visszatartott vízkészletek elérhetőségének biztosítása 

- A meglévő tározók természetvédelmi, mezőgazdasági, rekreációs és egyéb célú 

vízvisszatartó képességének növelése 

- Vízpótló (aszály idején) és vízelvezető (árvíz/belvíz idején) funkció egyidejű 

biztosítása a vízrendszerek mentén (kettős működésű vízrendszerek kialakítása). 

 

Az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló irányelv végrehajtása 

- A végrehajtás elősegítése a tagállamok, valamint a tagállamok és az Európai Unión 

kívül lévő államok között 

 

Az árvízi előrejelzések és korai riasztások fejlesztése 

- Az előrejelző rendszerek fejlesztése 

- A tagállamok előrejelző rendszereinek összekapcsolása 

- Adatcsere biztosítása 

 

További, hazai és nemzetközi jelentőségű feladat az akadémiai szintű Duna-kutató hálózat 

kialakítása: 

- Nemzeti Duna-kutató intézetek felülvizsgálata, erősítése 

- Nemzeti Duna-kutató intézetek együttműködésének erősítése a vízgyűjtőn 

- Közös kutatóprogram kidolgozása 

- A Dunához köthető vezérprogramok irányítását egy-egy nemzeti Duna-kutató intézetre 

bízni 

 

Természetvédelmi szempontok, célok és feladatok 

 

A Duna és mellékfolyói Európa és hazánk ökológiai hálózatának is létfontosságú ütőerei. 

Természeti örökségünk a Kárpát-medencében megtelepedett élőlények és közösségeik sajátos 

evolúciós egységeként jellemezhető; mely önálló (Pannon) biogeográfiai régiót alkot, de 

szoros kapcsolatban áll a környező régiókkal. A vízfolyások e tekintetben mással nem 

helyettesíthető, folytonos ökológiai folyosó szerepet töltenek be.  

 

Az élő rendszerek folyamatos működését elemeinek sokfélesége tartja fenn. A folyót 

közrefogó ökológiai folyosók az itt honos fajok fennmaradásának, szaporodásának, környezeti 

alkalmazkodóképességük megőrzésének létfeltételei. Védelmük egyúttal az ún. ökoszisztéma-

szolgáltatások széles körét is biztosítja (folyók öntisztulása, környezeti folyamatok 

szabályozása, talajtermékenység fenntartása, jóléti, turisztikai hasznosítás alapfeltételei stb.). 

A Duna menti hullámterek, árterek Közép-Európa különlegesen értékes, ám sérülékeny 

élőhelyei. Magyarország természetes növénytakarójának 19%-át korábban az árterek 

ligeterdei jelentették. Az elmúlt évszázadok során lezajlott folyószabályozások, 

mellékáglezárások és ármentesítések következtében kiterjedésük azonban 0,8%-ra 

visszaszorult, így a megmaradt magas természeti értéket képviselő árterek megőrzése hazánk 

(európai szinten is) kiemelt fontosságú feladata. A Dunában és a folyóhoz közvetlenül kötődő 

hullámtéri, ártéri élőhelyeken, több mint 2000 növényfaj és több mint 5000 állatfaj találja meg 
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életfeltételeit. Közülük sok faj állománya mára lecsökkent, veszélyeztetetté vált és ezért 

törvényi védettséget élvez. A magyarországi Duna-szakasz (miképpen számos más 

vízfolyásunk, tavunk) a Nemzeti Ökológiai Hálózat és a Natura 2000 európai ökológiai 

hálózat szerves része: az egész hazai Duna szakasz kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

területként (Budapest kivételével), valamint egyes szakaszokon különleges madárvédelmi 

területként van nyilvántartva az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területek 

között. Mindezek mellett hazánkban a Duna mentén számos országos jelentőségű védett 

természeti terület, valamint erdőrezervátum is található. 

 

Az éghajlatváltozás Magyarország természetes élővilágában is várhatóan nagymértékű 

változásokat idéz elő, többek között az egyes fajok elterjedési határának átrendeződése, ill. 

eltolódása, a társulások és táplálékhálózatok átrendeződése, az ellenállóképesség változása, az 

inváziós fajok tömegessé válása formájában. A folyamat kedvezőtlen hatásainak csökkentése, 

a létfeltételeinket biztosító ökoszisztéma szolgáltatások védelme érdekében a természetes 

élővilág élőhelyeinek területi és szerkezeti jellemzői, továbbá az ökológiai vízigény 

biztosíthatósága kulcskérdéssé válik.  

 

A Stratégia megalkotása során figyelembe veendő általános ökológiai alapelvek: 

- Minden víztér, víztest rendelkezik ökológiai szempontból egyedi sajátosságokkal, 

amelyeket nem lehet és nem is szabad figyelmen kívül hagyni. 

- A területhasználatok esetében pedig az ökoszisztéma-szolgáltatások rendszere szerinti 

elemzéseket is be kell vezetni. 

- A vízterek és környékük biológiai feltárását életközösségi szinten kell végezni, mivel csak 

a fajok populációinak és együtteseinek tanulmányozása alapján lehet releváns képet adni 

bármely objektumok élővilágáról, továbbá annak értékességéről és sérülékenységéről, ami 

az ökológiai állapot meghatározásának elsődleges feltétele. 

- A vízfolyások élővilága a természetes fluktuációkhoz a hosszú kifutású evolúciós 

folyamatok során jól alkalmazkodott, az ehhez képest rendkívül rövid időtartamú 

civilizációs változásokat viszont nem képes károsodás nélkül elviselni. Ezt a 

megmásíthatatlan tényt kell tehát az emberi társadalomnak felismerni és figyelembe 

venni. 

- Ökológiai szempontból kiemelt fontosságot kell tulajdonítani mind a víztér, mind annak 

környéke (azaz a vízgyűjtő terület) vonatkozásában a sávozottságnak és a 

mozaikosságnak, aminek megléte – a víztér jellegének megfelelően – a jó ökológiai 

állapot egyik legfontosabb kritériuma. Ez biztosítja az élővilág különböző típusú 

elemeinek előfordulását és érvényre jutását, azaz az ökoszisztéma egészséges (természetes 

vagy természetközeli) létezéséhez elengedhetetlenül szükséges szerkezeti és működési 

feltételeket. 

- A vízfolyások sajátos jellegéből következően különös gondot kell fordítani az érintkezési 

sávok és az ökológiai folyosók (migrációs útvonalak) felderítésére, azok folytonosságának 

vagy megszakítottságának elemzésére. 

- Az ökoszisztéma-szemlélet érvényre jutása és a modellezési lehetőségek megteremtése az 

élővilág oldaláról is megköveteli a tér-időbeli dinamika feltárását, a funkcionális 

csoportok szerinti összetétel elemzését, az élőlények közötti interakciók (pl. a konkurencia 

és a kompetíció, a táplálékhálózatok) felderítését, a tömegforgalmi folyamatok és az 

energiaáramlási utak tisztázását. 

- Minden objektum ökológiai szempontú feltárásánál nagyon komoly figyelmet kell 

szentelni a mennyiségi mutatók mellett olyan sajátosságok elemzésének is [pl. 

természetesség, teljesség (strukturális és funkcionális egymásra épültség), ritkaság, 

sérülékenység, veszélyeztetettség, visszaállíthatóság], amelyek minőségi kritériumoknak 
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tekinthetők, de értékszámokkal  kitűnően jellemezhetők és összehasonlításra is alkalmas 

módon értékelhetők. 

- A vizsgálatok tervezésénél és kivitelezésénél igen nagy gondot kell fordítani a tipikusan 

mérsékeltövi Duna-vízrendszer esetében az évszakos és a jellegzetes vízjárási (nagy-, 

közép- és kisvízi) különbségek feltárási lehetőségeinek megteremtésére, az eredmények 

értékelésénél pedig az ilyen szinten mutatkozó különbségek figyelembe vételére. 

 

A biológiai sokféleség védelmének további szempontjai: 

- A Duna a nem őshonos fajok terjedésének, inváziójának is egyik fő helyszíne – a 

pontokaspikus (Fekete-tenger környékén honos) és az atlanti fajok egyaránt terjednek, 

terjedhetnek a Dunában, e folyamatban az emberi tevékenységek is jelentős szerepet 

játszanak (a partvédőművek kövezései megváltoztatják az élőhelyeket, a hajók felületén és 

ballasztvizével számukra új területekre viszünk be fajokat stb.). Az özönfajok elleni 

védekezés (beleértve a megelőzést is) korunk egyik komoly ökológiai kihívása, amire 

figyelemmel kell lenni a Dunával kapcsolatos tevékenységek (fejlesztések, beruházások) 

kapcsán. 

- A Dunán – tekintettel sok helyen szabályozott partvonalára és a gátak közé szorított 

ártérre – a folyófejlődés megváltozott, nem keletkeznek új kanyarok, azokat a folyó nem 

vághatja át, azaz holtágak sem képződnek – ennek megfelelően a meglévő holtágakat 

aktív természetvédelmi eszközökkel is (adott esetben akár az önmagában nem 

természetvédelmi jellegű beavatkozásnak számító kotrással) fenn kell tartanunk. 

- A természetvédelmi szempontból fontos vízgazdálkodási, vízvédelmi ajánlások: 

- az egyéb – elsősorban kiemelt közérdeknek minősülő – igények kielégítése mellett 

a medret és az árteret érintő lehető legkevesebb beavatkozás, 

- az élőhelyek mozaikosságának fenntartása, amely alapkövetelménye egy 

változatos és stabil ökológiai rendszer fennmaradásának. 

- a holtág- és mellékág-rehabilitáció (főággal való kapcsolat helyreállítása, kotrás, 

állapot-fenntartás) pl.: Szabadság-zátony LIFE+; GEF projekt. 

- az adott partszakaszok medermorfológiájához és az aktuális vízszinthez igazodó 

hajózás, 

- a komoly természeti értéket képviselő dunai élőhelyek kiemelt védelme, 

megőrzése (ide értve a kavics-zátonyokat is) 

- komplex, szakágakon átívelő vizsgálatok kiterjesztve mindazon szakaszra, amely 

érintett lehet az esetlegesen tervezett beavatkozás által eredményezett hatásokkal, 

ha szükséges az egész magyar folyamszakaszra (nem elfogadható a csupán egy 

tervezett ponton történő végrehajtás helyi eredményeinek vizsgálata, ha a 

beavatkozás hatása várhatóan hosszabb folyószakaszt érint). 

- Mindezekre tekintettel a Dunán (a folyó medrét, partjait és árterét is beleértve) 

természetvédelmi szempontból általánosan kívánatos 

- a természetes és természet-közeli medermorfológia lehetőség szerinti megtartása, a 

mélyítés (mederkotrás), szabályozás (kövezés) minimalizálása, 

- a víz adott vízjárásra jellemző áramlási sebességének fenntartása, 

- a természetes partok és az ártér / nagyvízi meder természetes növényzetének 

megóvása 

- a még létező és a főággal közvetlen kapcsolatban lévő mellékágak, holtágak 

állapotának fenntartása (oldalirányú átjárhatóság biztosítása), 

- a nagymértékű hullámveréssel és szívóhatással járó hajózás, szabályozási 

lehetőségének vizsgálata. 

- A fentiek lehetővé tennék az országos jelentőségű védett természeti területekhez és a 

Natura 2000 területekhez kapcsolódó természetmegőrzési feltételek, valamint az EU VKI 
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célkitűzéseinek elérését. A természetvédelem e nemzetközi kötelezettségeken alapuló 

igényei a legtöbb egyéb igénnyel (környezetvédelem, árvíz elleni védekezés, 

kikötőfejlesztés, hajózás, rekreáció) összeegyeztethetők – itt a más igények kielégítése 

miatt szükségesnek vélt beavatkozások mértéke lehet vitaalap. Természetvédelmi / 

természet-megőrzési szempontból az viszont nem fogadható el, ha a más jellegű igények 

miatt szükségesnek vélt beavatkozások eredménye oly nagymértékű mennyiségi változás, 

ami a kiindulási helyzethez képest már - negatív - minőségi különbséget eredményez. 

 

A dunai hajózás fejlesztése, az ehhez szükséges feltételrendszer kialakítása – különös 

tekintettel egyes műszaki megoldások megvalósítására – a fentieket kielégítő vizsgálatokat és 

ezek eredményeinek a közérdek, a környezet- és költséghatékonyság, természetmegőrzés 

szempontjából való komplex értékelését, valamint széles körű társadalmi, hazai és nemzetközi 

egyeztetését igényli. Számos olyan intézkedési lehetőség van, amely a hajózhatóság feltételeit 

egyéb – nem szerkezeti – módszerek alkalmazása révén segítheti (pl. a Dunai Információs és 

Segélyhívó Rendszer (DISR) továbbfejlesztése). 


