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Napirendi javaslat  
 
1. Tájékoztató a Duna Régió Stratégia végrehajtásának jelenlegi helyzetéről, 

valamint az erre vonatkozó első bizottsági jelentésről [COM (2013) 181] 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  
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Helyettesítési megbízást adott   
Ékes József (Fidesz) Bebes Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Braun Márton (Fidesz) Nógrádi Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) megérkezéséig Káli Sándornak (MSZP)  
  

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
Medgyesy Balázs kormánybiztos (Külügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc) 

 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését 
megnyitom. Köszöntöm a képviselőtársaimat, az Országgyűlés munkatársait, köszöntöm a 
sajtó igen tisztelt képviselőit, meghívott vendégeinket és köszöntöm a mai napirendi pont 
előadóját, Medgyesy Balázs urat, kormánybiztost a Külügyminisztérium részéről. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 
bizottságunk határozatképes.  

Ahogy a képviselőtársaim írásban megkapták, most szóban is jelzem: a mai délelőtti 
ülésre egy napirendi pontot terveztünk: Tájékoztató a Duna Régió Stratégia végrehajtásának 
jelenlegi helyzetéről, valamint az erre vonatkozó első bizottsági jelentésről. Kérdezem, a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. (Senki sem jelentkezik.) 
Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását? 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a bizottságunk a napirendet 
egyhangúlag elfogadta. 

Tájékoztató a Duna Régió Stratégia végrehajtásának jelenlegi helyzetéről, 
valamint az erre vonatkozó első bizottsági jelentésről 

Tisztelt Bizottság! Tehát az első napirendi pontunk a tájékoztató a Duna Régió 
Stratégia végrehajtásának jelenlegi helyzetéről, valamint az erre vonatkozó első bizottsági 
jelentésről. Az előterjesztő tehát Medgyesy Balázs kormánybiztos úr, a Külügyminisztérium 
részéről.  

Tisztelt Bizottság! A Duna Régió Stratégia elfogadása, emlékeztetem 
képviselőtársaimat, a magyar EU-s elnökség egyik fontos prioritása volt. A végrehajtás első 
két évének tapasztalatait az Európai Bizottság múlt héten közzétett jelentésben foglalta össze. 
Bizottságunk a kormány intézkedéseit a kezdetektől fogva nyomon követte, hiszen - 
emlékeztetem képviselőtársaimat - 2010 decemberében az akkori kormánybiztos, Barsiné 
Pataky Etelka nyújtott egy nagyon részletes tájékoztatót a Duna Stratégia úgynevezett 
cselekvési tervéről, valamint a magyar célkitűzésekről. Hál’ Istennek a Duna stratégiájának 
van folytatása, mint ahogy említettem volt, a Bizottság foglalkozott ezzel, így a mai 
ülésünkön a Duna Régió Stratégia aktuális kérdéseiről, a további fejlesztési lehetőségekről 
kívánunk áttekintést kapni a kormánybiztos úrtól. Kérem a kormánybiztos urat, hogy röviden, 
15-20 percben tegye megy expozéját, utána kérdésekre lesz lehetőség, a képviselőtársaim 
kérdezhetnek, majd megadjuk a viszonválasz lehetőségét. Kormánybiztos úr! 

 

Medgyesy Balázs tájékoztatója 
MEDGYESY BALÁZS kormánybiztos (Külügyminisztérium): Nagyon szépen 

köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretnék köszönetet mondani azért, 

hogy beszámolhatok az EU Duna Makroregionális Stratégia keretében elért eredményekről és 
az előttünk álló kihívásokról. Valóban a múlt héten közzétett jelentés, az Európai Bizottság 
első jelentősebb áttekintése a Duna Régió Stratégiáról egy jó alkalmat biztosít ehhez. 
Tekintettel arra, hogy a Duna Régió Stratégia egy rendkívül összetett együttműködési keret - 
14 ország vesz ebben részt, 8 európai uniós tagország, illetve német tartományok, valamint 6 
nem uniós szomszédsági ország - és tekintettel arra, hogy tizenegy plusz egy ágazati 
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prioritásterületen folyik az igen aktív együttműködés a stratégia keretében, ezért hadd 
szabadjon azt javasolnom, hogy elsősorban az intézményi feladatokra, elsősorban a 
fejlesztéspolitikai kérdésekre koncentráljunk és a kérdések kapcsán tudunk beszélni a 
különböző prioritásterületek, ágazatok munkájáról. 

Ahogy az elnök úr is említette, az EU Duna Régió Stratégia elindítása a magyar 
európai uniós tanácsi elnökség egyik kiemelkedő eredménye volt. Jelentős erőfeszítésekre 
volt szükség, hogy elindítsuk ezt a stratégiát és az erőfeszítéseink sikere kivívta az európai 
uniós és régiós partnereink elismerését is. (Tessely Zoltán megérkezik.) Ezek a sikerek viszont 
természetüknél fogva olyanok, hogy mindig új kihívásokat szülnek. A régió számára az 
alapvető új kihívás az volt, hogy sikerül-e kitölteni, gyakorlati eredményekre lefordítani az új 
stratégiát, míg Magyarország számára, amely árvízvédelmi, energetikai és számos más okból 
is kiemelt jelentőséget szánt a Duna régiós együttműködésnek, az alapvető kihívás az volt, 
hogy sikerül-e megtartani kiemelt szerepét a stratégián belül. A jelenlegi bizottsági jelentés is 
már az indításhoz kötődik, hiszen az Európai Unió Tanácsa felkérte a Bizottságot, hogy 2013-
ban értékelje a stratégia előrehaladását és eredményeit. Ugyanebben az évben várható még 
egy átfogó jelentés, amely az Európai Unió Balti Stratégiája és a Duna Régió Stratégia 
tapasztalatainak tükrében tekinti át, hogy milyen lehetőségek rejlenek a makroregionális és 
tengeri stratégiákban az elkövetkező évtizedekre. Ez lesz az egyik olyan meghatározó 
értékelés, amely a létrehozandó Jón-adriai stratégia irányait is kijelöli az elkövetkezendő 
időszakra. Ha úgy tetszik, ilyen tekintetben a felelősségünk és az áttekintésünk kiterjed a 
szűkebb régión túlra is és az egész európai színtéren egy meghatározó lökést ad majd 
reményeink szerint a makroregionális stratégiák további terjedésének. 

Engedjék meg, hogy a jelentés tükrében egy rövid áttekintést adjak a Duna Régió 
Stratégia helyzetéről és intézményrendszeréről, majd hogy megpróbáljam áttekinteni azt, az 
értékelés mit jelent Magyarország szempontjából, hogy járulhat ez hozzá az elkövetkezendő 
időszakhoz és kiemelten az elkövetkezendő több éves pénzügyi periódus munkájához. (Káli 
Sándor megérkezik.) A Bizottság által közzétett anyag minden eddiginél határozottabban és 
ambiciózusabban fogalmaz a Duna Régió Stratégia eredményeiről és jövőjéről. Az anyag 
értékelése szerint ez egy olyan teljes körű együttműködési keret, amely a stratégiai politikai 
együttműködéstől az ágazati és integrációs kérdések tekintetében, a fejlesztéspolitikán 
keresztül a régióban a nem uniós tagországok felzárkóztatásáig egy átfogó keretet ad, egy 
olyan keretet, amely minden eddiginél erősebb és minden eddiginél jobban hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a régió versenyképességét, a régió kulturális kohézióját megerősítse.  

Milyen elemeket emel ki a bizottsági értékelés? Az egyik nagyon fontos elem, amely 
megjelenik, hogy a tematikus koordinációs tanácsok, amelyek a különböző prioritásterületek 
tevékenységét irányítják, illetőleg a tematikus koordinációs tanácsokhoz kapcsolódóan 
létrejövő miniszteri szintű együttműködések, a külügyminiszteri együttműködésektől kezdve 
a kutatási miniszterek, a környezetvédelmi miniszterek együttműködéséig, olyan alapvető 
hozzájárulást jelentenek a régiós stratégia munkájához, amitől az gyakorlatilag köztes szintté 
válik az európai uniós és a nemzeti szintek között. Ezt a megfogalmazást talán még sohasem 
találtuk meg korábban formális európai uniós dokumentumban. Egy másik nagyon fontos 
kezdeményezés és megállapítás a Bizottság részéről, hogy ez a stratégiai együttműködési 
keret valóban alkalmas arra, hogy a Duna régiót, a Duna vízgyűjtőjét, a makrorégiót lefedő 
fejlesztéspolitikai és egyéb kérdésekben a források koordinálásának, az uniós, a nemzeti és a 
magánforrások koordinálásának is az egyik meghatározó tényezője legyen. Azt már láttuk és 
ez az elmúlt időszak egyik meghatározó fejleménye, hogy az európai strukturális és 
beruházási eszközökre vonatkozó közös stratégia keretjogszabály-tervezetében egy markáns 
elvárásként jelenik meg, hogy a Duna Régió Stratégia céljaival az összes létrehozandó 
program intézkedéseit, legyenek azok nemzeti vagy európai területi együttműködési 
programok, legyenek azok ágazati vagy térségi típusú programok, össze kell hangolni részben 
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az érintett országok, részben pedig az Európai Bizottság bevonásával. Itt azonban egy ezen a 
szinten túlmenő ambíciót is megfogalmaz az Európai Bizottság, hiszen a jelentésben immár az 
is szerepel, hogy az európai strukturális és beruházási alapokon túlmenően a kutatás-fejlesztés 
7. keretprogram utáni időszakát meghatározó 2020-as Horizont program, az Európai Bizottság 
kis- és középvállalkozások versenyképességét biztosító COSME-program, illetve a 
transzeurópai hálózat közös érdekű elemeit finanszírozó európai összekapcsolási eszköz, a 
Connecting Europe Facility eszközeit is össze kell hangolni a 2014-2020-as időszakra 
vonatkozóan a Duna Régió Stratégiával.  

Tehát látható, hogy az a stratégiai politikai keret, amiről 14 ország és az Európai 
Bizottság dönt, nemzeti alapokon, illetve a makroregionális lehetőségekre, a versenyképességi 
lehetőségekre, kiaknázatlan potenciálokra tekintettel, az valóban egyre erősebben a különböző 
európai uniós eszközök és tegyük hozzá, egyéb finanszírozási eszközök összehangolását is 
szolgálja. Ebből a szempontból vizsgálva, azt gondolom, nyugodtan megállapítható, hogy az a 
Duna Régió Stratégia, amellyel kapcsolatban Magyarországnak eleve nagyon komoly 
várakozásai voltak és ezért fektetett bele igen jelentős erőfeszítéseket az elindításába, valóban 
egy olyan, ha szabad ezt mondanom, induló vállalkozásnak bizonyult, amely jócskán túlmutat 
még az eddigi várakozásokon is. Megérte belefektetni az erőforrásainkat és úgy látszik, hogy 
az a kiemelt szerep, amit Magyarország ebben a stratégiában megszerzett, az az egész régiós 
fejlesztéspolitika és az egész régió versenyképessége szempontjából, így Magyarország 
biztonsága, a magyarországi vállalkozások szempontjából is meghatározó eszköz lesz a 2014-
2020-as időszakban. 

Ha szabad Magyarország szempontjából folytatnom a felvezetést és az értékelést, meg 
kell állapítanom, hogy a jelentés tükrözi mindazokat a főbb erőfeszítéseket, amelyeket 
ágazatpolitikai vagy intézményi tekintetben Magyarország az utóbbi időszakban a Duna 
Régió Stratégia együttműködés kereteiben tett. Az egyik ilyen igen lényeges elem, hogy 
Magyarország szempontjából mindig nagyon fontosnak tartottuk, hogy az életminőség vagy a 
régió versenyképességének mind a három alapvető pillére továbbra is markánsan jelenjen meg 
a Duna Régió Stratégiában. Az egyik ilyen pillér a biztonság, hiszen Magyarországon az 
emberek, vállalkozások, infrastruktúrák 30 százaléka árvízzel veszélyeztetett területen él, az 
ország ki van téve az egyoldalú gázellátás biztonsági kérdéseinek, vagy éppen a déli irányból 
a migrációs nyomás vagy az illegális javak kereskedelme jelentette kihívásoknak. A Duna 
Régió Stratégia ezekre a kihívásokra az érintett prioritásterületein választ tud adni, legalábbis 
ezeknek azokra az elemeire, amelyeket makroregionálisan, regionálisan tudunk összehangolni 
és hatékonyabban tudunk közösen elvégezni, mintha külön próbálnánk ezeket. Egy másik 
nagyon fontos eleme a versenyképességi pillérnek a gazdaságfejlesztés, amelynek az 
infrastruktúrafejlesztési elemein túlmenően a kis- és középvállalkozások fejlesztése vagy a 
régió duális szakképzési modelljeinek az elterjesztése a cél. A harmadik pedig az emberi 
erőforrások kérdése, amelyet mind a kutatás-fejlesztés, innováció és felsőoktatási 
együttműködés, mind pedig a leszakadó társadalmi csoportok védelme, munkaerő-piaci 
integrációja, különösen a roma etnikum integrációja tekintetében a stratégia nyújtani tud. 
Tehát mindezeken a területeken megmaradtak azok az erőfeszítéseket, amelyeket az Európai 
Unió a Duna Régió Stratégia akciótervében annak idején magyar támogatással szerepeltetett 
és ezeket sikerült olyan szakmai tartalmakkal, útitervekkel, cselekvési programokkal 
megerősíteni, ami kézzel fogható fejlesztésekre is fordítja ezeket a politikai ágazati 
stratégiákat az elkövetkezendő időszakban.  

A másik nagyon fontos elem, amit tükröz a jelentés, a Duna Régió Stratégia 
jelentősége a kohéziós politikában, a régiók felzárkóztatásában, illetve a finanszírozási 
kérdések szerepe a Duna Régió Stratégiában. A kohéziós politika formálásánál és főleg abban 
a folyamatban, amikor igyekezett Magyarország megerősíteni a kohéziós források szerepét a 
következő költségvetési periódusban, a Duna Stratégia számtalanszor előjött, hiszen ez egy 
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olyan összehangolási eszköz, amely a hatékonyabb beruházásokat, a közösségi források jobb 
költését elősegíti, ami garancia arra, hogy az összehangolt fejlesztések valóban az itt élő 
polgárok javára legyenek felhasználva. (Ughy Attila megérkezik.) Ugyanakkor nagyon fontos 
volt az is, hogy távlati formát, távlati kereteket biztosítsunk a Duna Stratégia számára és ezért 
a térség országai és az Európai Bizottság egyetértésével a korábbi délkelet-európai 
transznacionális program helyén létrejön a következő költségvetési periódusban egy Duna 
transznacionális program, amelynek célja a Duna makrorégió közös politikáinak támogatása, 
az együttműködés intézményi elősegítése.  

Nagyon fontos magyar fókusz volt és az Angela Merkel kancellár asszony 
részvételével zajló Duna Régió Stratégia éves fóruma is megerősítette azt, hogy az 
elkövetkezendő időszak egyik legfontosabb tevékenysége az, hogy egy eredménycentrikus és 
a régió gazdasági felzárkózását, a régió versenyképességének növekedését célzó bővülő keret 
legyen a Duna Régió Stratégia. E tekintetben Magyarország különös erőfeszítéseket tett annak 
érdekében, hogy a teljes államigazgatás - és ebbe beleértendők a különböző ágazati 
államigazgatási szervek, minisztériumok, főhatóságok - bevonásán túlmenően a társadalmi, az 
üzleti partnerek, a kamarák, az egyetemek, a kutatóintézetek bevonásával olyan útitervek, 
mérföldkövek készüljenek a különböző akciókhoz és tervezett intézkedésekhez, amelyek 
valóban egy megvalósítható végrehajtási keretet biztosítanak a stratégiának. A bizottsági 
jelentés kiemeli ennek a jelentőségét és ebben Magyarország mindvégig vezető szerepet 
vállalt. (Dr. Szanyi Tibor megérkezik.) 

Nagyon fontos kiemelnünk azt is, hogy az összes régiós ország továbbra is egy 
meghatározó integrációs keretként tekint a stratégiára, egy olyan keretként, amely Ukrajnától 
Bosznia-Hercegovináig, Szerbiától Moldováig a régió integrációját, európai 
meghatározottságát erősíti. Ebben a tekintetben nagyon fontos megjegyezni, hogy az 
energetikától kezdve a turizmusig, a vállalkozásfejlesztéstől kezdve a rendészeti 
együttműködésig a nem európai uniós régiós országok is jelen pillanatban is már részt 
vesznek az európai szabályok végrehajtásában, Magyarországgal is együttműködnek 
természetesen koordinált keretek között és ennek a folyamatnak az erősítését mindnyájunk 
közös érdekében tervezzük az elkövetkezendő időszakban.  

Kiemeli a jelentés, hogy a legfontosabb eleme a Duna Régió Stratégia végrehajtásának 
és meghatározza annak eredményességét, hogy milyen koordinációs eszközöket rendelnek az 
egyes országok a Duna Régió Stratégiához. E tekintetben azt a koordinációs modellt tekinti 
makrorégiós modellnek a Bizottság, amelyet Magyarország is meghatározott, tehát amely a 
teljes kormányzat és a partnerek bevonását, koordinációját valósítja meg egyfelől magas 
szintű koordinátor kijelölése mellett, másfelől tárcaközi munkacsoporttal, harmad részt széles 
körű partnerségre építve. Ehhez kapcsolódóan egyébként már korábban is kérte a Bizottság, 
hogy a magyarországi jó tapasztalatokat a régió minél több országa számára tegyük közzé, 
hiszen ez egy meghatározó elem a stratégiában. Kiemeli, hogy a Magyarország által 
társkoordinált energetikai, fenntartható energia prioritásterület az egyik legsikeresebb terület, 
legsikeresebb együttműködés a Duna Régió Stratégia keretében, hiszen többek között itt 
került elsőként elfogadásra egy olyan régiós koordinációs modell, ami a régiós gázhálózat 
elemeinek országok közti összeköttetéseinek az összehangolásával lehetővé teszi, hogy 
csökkenjenek azok az import gázárak, amelyek nemcsak a lakossági háztartások rezsije, 
hanem a régiós vállalkozások energiaköltségei szempontjából is meghatározóak az itt 
tevékenykedők versenyképességére. Kiemeli a magyar kormány és az Európai Beruházási 
Bank által létrehozott Budapest Duna Kontakt Pont jelentőségét is, mint a régiós projektek 
előkészítésében, a régiós munka összehangolásában kiemelt intézmény szerepét. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselők! Azt gondolom, nagyon hosszan lehetne 
beszélni arról, hogy a különböző árvízvédelmi beruházási programoktól kezdve az 
energetikán keresztül a régiós turisztikai hálózat létrehozásáig milyen fejlesztéseket indítottak 
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meg a résztvevő országok és köztük Magyarország azon 250 projekt keretében, amely a Duna 
Régió Stratégia steering groupjaihoz, tematikus koordinációs testületeihez befutottak és ott 
jóváhagyást kaptak. Hadd szabadjon az idő hiányában ettől most eltekintenem, de nagy 
örömmel állok az önök rendelkezésére a tekintetben, hogy mind a fennmaradó intézményi 
kérdések, mind pedig az egyes prioritásterületek eredményeit, illetve feladatait áttekintsük. 
Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, kormánybiztos úr. Megadom a lehetőséget a 

kommentárokra, kérdésekre. Két képviselőtársunk jelentkezett. Elsőként megadom a szót 
Balczó képviselő úrnak. 

 

Hozzászólások 
Balczó Zoltán 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. 
Elnézést kérek, mert 12 óra 10 perckor el kell mennem. Amennyiben a felvetésemre 

választ kapok, bár megmondom őszintén, inkább véleményt kívánok mondani, akkor a 
frakciótársaim itt lesznek.  

Mielőtt az a vád érne, hogy a földhöz ragadt magyar ugartól nem tudok elszakadni, 
hadd mondjam el, hogy természetesen tisztában vagyok azzal, hogy országok 
együttműködésével, közösen, legjobban kihasználva a meglévő humán erőforrásokat, 
lehetőségeket, adott esetben minden együttműködő ország javára jobban lehet megoldani 
feladatokat, mint külön-külön. Ezt az anyagot részleteiben áttanulmányoztam, mert szerény 
tíz hónapos európai parlamenti képviselőségem alatt indult el ez a Duna Stratégia és kíváncsi 
voltam, akkor nem láttam világosan, milyen abszolút konkrét eredmények születnek, ennek 
érdekében ezt átnéztem. 

Nem kérdőjelezem meg, hogy a kormánybiztos úrnak teljes felkészültsége, 
tájékozottsága van ezen a területen és őszintén mondom, ez abból is látszik, hogy rendkívüli 
módon ismer egy nyelvet. Egy olyan külön nyelvezetet, amely európai uniós, ami egy átlagos 
politikus számára is nehezen fordítható le. Kicsit azért vagyok szkeptikus a Duna régió 
eredménye kapcsán, mert most odáig jutottunk el, hogy az ajánlásban az szerepel: 
„biztosítják, hogy nagyobb hangsúlyt helyeznek az eredményekre azáltal, hogy nagyobb 
figyelmet fordítanak a megfelelő célokra és mutatókra, mérföldkövekre és ütemtervekre”. 
Tehát egy átlagos képviselőtársam, amikor kérdezi, hogy mi ennek a Duna Stratégiának a fő 
lényege, haszna, akkor adott esetben – amit a kormánybiztos úr mondott is – az a világos 
megfogalmazás, hogy „makroregionális összehangolással a meghatározott ágazati prioritási 
területeken lehet hatékony választ adni”. Ez az, ami egy hétköznapi ember számára nem 
világosan jelzi, hogy mi itt az eredmény. Miért Duna Stratégia? Ez miben különbözik attól, 
hogy az északi szélesség 45. fokán elterülő országok együttműködéséről lenne szó Európában 
Uralig, egyben mégis, mert fizikailag valamilyen módon a Dunához kötődnek.  

Hadd mondjam el az én földhöz ragadt jobbikos véleményem. Én pont azt nem látom, 
hogy a Duna kapcsán a legfontosabb feladatot hogyan lehet megoldani. Néhány példát hadd 
mondjak! Milyen módon lehet az egyre veszélyesebb medersüllyedést megakadályozni, a 
hajózást biztosítani a nemzetközileg elvárt és előírt módon és egy évben meghatározott napon, 
hogyan lehet az árvízvédelmet megoldani és hogyan lehet adott esetben az energia 
tekintetében magát a Dunát is felhasználni? Tehát tudom, hogy ez egy sokkal sokrétűbb 
program. S ezen leglényegesebb kérdések mögött nem látom a megoldást. Mondok egy 
tabunak számító, áttörő felvetést, amit a Jobbik már elmondott, és tudom, hogy ezzel szűkítem 
a témát magával a Dunával kapcsolatos hajózási útvonalra, árvízvédelemre. A Duna 
Magyarország felett, Magyarország alatt vízlépcsőzve van. Ennek megvannak a maga káros 
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következményei. A medersüllyedés megakadályozása, a hajózás biztosítása, az árvízvédelem 
és másodlagosan, szekunder módon az energiatermelés szempontjából szerintem a magyar 
kormánynak, Magyarországnak újra kellene gondolnia azt, hogy valamilyen módon a 
vízlépcsőzés ezeket a kérdéseket hogyan oldaná meg. Ezt szakmai szinten kellene vizsgálni. 
Itt nem Nagymaros újbóli visszaállításáról van szó. Nem akarok visszamenni az ezzel 
kapcsolatos tanulmánytervekre, de úgy érzem, és röviden befejezem, hogy erre a kérdéskörre 
’89 óta rárakódott egy politikai guanó, amit le kellene vakarni, mert egyszerűen erről az 
alapvető környezetvédelmi, nemzetstratégiai kérdésről azért nem lehet beszélni, mert annak 
idején a Duna Kör és a vízlépcső elleni tiltakozás olyan módon jelentette identitását ma 
legkülönbözőbb pártokban meghatározó szerepben lévő politikusoknak, hogy ezt a kérdést fel 
sem lehet vetni. Nem akarok visszaélni tovább a tisztelt bizottság idejével, csak jelzem azt, 
hogy a Jobbik meggyőződése szerint e komplex Duna Stratégia keretén belül szűkebben a 
Dunához kapcsolódóan kimondottan szakmai alapon legalább addig el kellene jutni, hogy a 
kérdés megvizsgálhatóvá váljon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Ivanics képviselő úr. 
 

Ivanincs Ferenc 
IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Kormánybiztos Úr! Tisztelt Bizottság! Részint hadd reagáljak Balczó Zoltán 

hozzászólására annak okán, hogy ez a Duna Stratégia nemcsak az elmúlt két-három évben 
érintette a tevékenységünket, a Győr-Moson-Sopron megyeieket. Firtl Mátyás képviselő 
kollégámmal együtt már több mint tíz éve foglakozunk - nyilván egy másik szinten - ezzel a 
dologgal.  

A Duna-menti Tartományok Közössége egy olyan regionális szerveződés volt, amely 
a kilencvenes évek után alakult ki és ebben az együttműködésben próbáltak azok a NUTS 2-
es, 3-as szintű egységek együttműködni - megyék, tartományok, minden ilyesféle -, amelyek a 
Duna mentén voltak. Nagyon nehéz volt előrejutni ebben a dologban, hiszen egészen 
különböző felállások voltak. Míg Németország és Ausztria részéről tartományok voltak, 
Horvátország részéről az egész ország képviseltette magát, addig mi külön megyékben itt 
Magyarországról. Tehát ezek a szintbeli különbségek komoly problémát jelentettek. 
Problémát jelentett az is, hogy nehéz volt megfogalmazni valamilyen különleges célt, mert 
pont ebből a regionális felépítésből következően kevés olyan átfogó célt lehetett 
meghatározni, amelyre hatáskörünk volt. Éppen ezért, ha az első ilyen lábjegyzetet 
megtehetem, üdvözöltük már az elején ezt a Duna Stratégiát, mert tulajdonképpen ezt a 
szintet, amelyen már nem lehetett tovább menni, emeli eggyel feljebb, ahonnan tényleg lehet 
látni a problémákat. Tehát ilyen módon valós kérdésekkel foglalkozik és ennek a megoldása 
felé indul el, a maga lomha európai uniós módján, ezt azért nem tagadom. De én például 
előrelépést látok az elmúlt két-három évben abban, hogy hogyan kezd körvonalazódni, 
hogyan kezd becsatornázódni az egész európai uniós intézményrendszerbe maga ez a 
kezdeményezés, hogyan találja meg azokat az utakat, forrásokat, amelyek tulajdonképpen 
elemét képezik a működésnek, hallhatták a kormánybiztos úr előadásából, hogy ezeket 
megtalálták. Felépül lassan az a szervezeti rendszer, amely kell ehhez a működéshez. A 
kutatóintézeteken, az állami szervezeteken keresztül. Itt érzem egy kicsit egyébként 
hiányosságát ennek az anyagnak, úgy érzem, a makroszintről néha jobban is 
visszaköszönhetnénk a mikroszintek vagy a középszintek felé, hogy ezt a fajta mozgást is  
beépíthessük. Ehhez is csatlakozik tulajdonképpen a kérdésem, azt szeretném megkérdezni, 
hogy milyen szinten vannak megkeresve, mennyire tudnak a városok, a régiók erről a 
kezdeményezésről, mennyire vannak bekapcsolva ebbe a munkába, milyen lehetőség van az ő 
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számukra is. Ha innen nézzük, ebből az optikából, akkor – még egyszer – a lomha európai 
uniós bikkfa nyelven megfogalmazott dolgokban mégis csak érzem azt a közelítést, amiből 
Magyarország hosszú távon, ha ezt a fajta kezdeményező, vállalkozó szerepet megtartja, jól 
jöhet ki, és akkor azokra a kényes politikai kérdésekre is válasz kerülhet, amelyek huszonegy-
néhány éve terhelik a magyar közéletet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Következik Mile Lajos képviselő úr. 
 

Mile Lajos 
MILE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Kormánybiztos Úr! Két helyen én is kapcsolódnék Balczó alelnök úr 

mondandójához. Az egyik nyelvfilozófiai. Annyiban egyezik az álláspontunk, hogy annál 
bonyolultabb ez a szakzsargon és annál kacifántosabb a frazeológia, minél kevesebb 
konkrétum jelenik meg az egyes anyagokban, már csak ilyen a természete ezeknek a 
hivataloknak és az ő fogalmazásaiknak. Jóllehet itt egy alaposan átgondolt anyagról van szó, 
tehát ez nem szemrehányás volt, csak leírása egy jelenségnek. 

A másik, ami a Duna medencéjének mélyüléséhez kapcsolódik, kötődik. Az 
közismert, hogy a Duna német és osztrák szakaszán több lépcső is kiépült, több gát, és ez 
nyilván feltartja a hordalékot. Ebből az következik, hogy az alsóbb Duna-szakaszokon nem 
érkezik megfelelő utánpótlás, kavics és egyéb hordalék. Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen 
konkrét technológiai elképzelés, hogy ezt a folyamatot hogyan lehetne megállítani, mert ez 
később veszélyes is lehet? Régebben szállóigeként lehetett hallani, maga a külügyminiszter úr 
is hangoztatta, hogy az alapszándék az, és ez megmásíthatatlan, hogy nem a meglévő 
flottához, teherhajó-állományhoz igazítjuk a Dunát, hanem fordítva, a hajókat kell úgy 
kialakítani, hogy azok alkalmazkodjanak a Duna sajátosságaihoz. Áll-e még ez a szándék? 
Még továbbmenve: nem félő-e, hogy különböző logisztikai, szállítási, fuvarozási, hajózási 
szempontok esetleg lényegesebb, távlatosabb szempontokat felül fognak írni a megvalósítás 
során?  

Tervezik-e új vízlépcső kialakítását a Dunán? Mert a Széchenyi Tervben mintha erre 
lett volna utalás és utána vehemensen tagadták ugyan, csak most azért mégis megkérdezem, 
hogy melyik parancs van érvényben. Mi várható ebből a szempontból? 

A következő kérdésem Paks bővítésével kapcsolatos. Tudjuk, hogy azon a területen, 
ahol az erőmű működik, kicsit magasabb a Duna hőfoka. Ez nem biztos, hogy hasznos és 
üdvös következményekkel jár. Ha megtörténik a bővítés, gondolom, ennek a hatása még 
erősebb lesz. Ezt végiggondolták-e, vagy kívánnak-e ezzel kapcsolatban valamilyen 
intézkedést foganatosítani? Mert ha fűtjük a Dunát ész nélkül, nem biztos, hogy abból a 
természeti hatásokat tekintve jó megoldások születnek. (Balczó Zoltán távozik.) Említi az 
anyag egyébként, hogy a ciános eljárás teljes megszüntetését is célul tűzték ki. Itt a vízgyűjtő 
területek és a kapcsolódó régiók ilyen természetű megvizsgálása is fontos lenne. Éppen a 
legújabb információim szerint Ukrajnában Muzsaly és Visk térségében terveznek egy ilyen 
ciános megoldást és az előbb-utóbb a Dunában is éreztetni fogja hatását, ha olyan 
technológiai fegyelemmel csinálják, mint amit már megszoktunk. Egyébként természetesen a 
regionális együttműködéseket támogatandónak tartjuk, beleértve ezt a fajta együttműködést is, 
hiszen jótékonyan hat a bilaterális kapcsolatokra, főleg a védekezésben, a biztonságban 
meghatározó ez. A közös érték felismerésben is egy csomó hozadéka lehet, akár a történelmi 
sérelmek oldásában vagy artikulálásában is fontos lehet. És nagyon fontos a 
forrásfelhasználás hatékonysága valóban.  
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Még egy szempontra hívnám fel a figyelmet, ez pedig az EU-n belül az 
érdekérvényesítés hatékonysága, látjuk, főleg a mostani tézisben, hogy milyen 
versenyhelyzetet és milyen piaci pozíciókat képes ez teremteni. Köszönöm szépen.  

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szalay képviselő úr következik! 
 

Dr. Szalay Péter 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Számos olyan lehetőség van, ami úgy érzem, kihasználatlan. Gondolok itt arra, hogy milyen 
elképzelések vannak a dunai turizmus fejlesztését illetően, gondolok a Duna adta lehetőségek 
egyéb kihasználására, például a folyón keresztül a mezőgazdasági termékek szállítására, ipari 
termékek szállítására. Másfelől pedig az a kérdésem, hogy ezekre a célokra, ami igen nagy 
jövőt rejt magában, milyen EU-s támogatásokat tudunk szerezni és növekszenek-e ezek a 
2014-2020-as időszakban. 

Amit pedig Mile képviselőtársam felvetett, az atomerőmű hűtési rendszere. Ha jól 
emlékszem, egy magyar kutató pár volt – Heller, Forgó volt a nevük az uraknak -, akik egy 
légkondenzációs rendszert fejlesztettek ki, ami egy hatékony megoldás. Kérdés, hogy nem 
lehetne-e ebben gondolkodni a vízhűtés helyett, mert ez által a Duna vízének felmelegítését el 
tudnánk kerülni. Netán erre is lehetne uniós forrásokat kapnunk. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

 

Elnök 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több jelentkezőt nem látok.  
Tisztelt Kormánymegbízott Úr! Csak szeretném jelezni, hogy a kérdések főleg a Duna 

Stratégia környezetvédelmi aspektusát járták körül. Ez nagyon fontos és nagyon helyes, 
azonban önmagában véve a Duna Stratégia nemcsak környezetvédelmi együttműködés, 
hanem egyfajta gazdasági stratégia, például a közlekedés, a szállítás, az energiahálózat 
javítása a gazdasági fejlődést, ösztönzést célzó hosszú távú együttműködés, egyfajta kulturális 
együttműködés is. Tehát így kompletten kell együtt nézni. Természetesen, ha azt mondom, 
hogy Duna, Duna Stratégia, mindenkinek a víz jut eszébe, akár a vízierőművek, akár más 
környezetvédelmi probléma, azonban ettől sokkal tágabb ez az együttműködés. Úgy hiszem, 
önmagában már attól van előrehaladás, hogy megszületett végre a Bizottságnak ez a jelentése. 
Ha megnézzük például a Balti Stratégiát, az is ilyen hosszasan született. Természetesen 
nagyon fontos és csak egy rövid megjegyzés, hogy hogyan látja a kormánymegbízott úr, az új 
kétéves költségvetési európai uniós keretben lesz-e valami forrás ezzel kapcsolatban. 
Köszönöm szépen, és megadom a válaszadás lehetőségét.  

 

Medgyesy Balázs válaszadása 
MEDGYESY BALÁZS kormánymegbízott (Külügyminisztérium): Nagyon szépen 

köszönöm, elnök úr és nagyon szépen köszönöm a képviselő uraknak is a szakmailag is 
abszolút releváns és izgalmas kérdéseket. Ezek azok a kérdések, amelyekre úgy utaltam, hogy 
az intézményi kérdésekről tudtunk szót ejteni, de 11 prioritásterületet nagyon nehéz röviden 
áttekinteni. Szerencsés módon azt mondhatom, hogy a Duna Régió Stratégia abban tér el 
többek között a Balti Stratégiától, hogy rendkívül földhöz ragadt, rendkívül gyakorlatias és az 
eredményekre, az eredményességre koncentrál. Ezt erősíti meg egyébként a Bizottság 
dokumentuma is. Ezt az igényt rögzíti ismét számunkra, úgyhogy örömmel tudok beszámolni 
azokról az eredményekről és kezdeményezésekről, amelyek a felvetődő kérdések kapcsán 
megjelentek.  
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Hadd szabadjon még visszautalnom az európai uniós nyelvezetre, amely valóban 
megjelenik ebben az anyagban. Ez egy gyors fordítás, egy múlt hét hétfőn angolul közreadott 
jelentés, amelynek kicsit döcögős lett a magyar fordítása. Ez a bizottsági fordításból fakad. 
Úgyhogy remélem, most egy kicsit közérthetőbben is meg tudom világítani egyik vagy másik 
vonatkozásában. 

Az egyik nagyon fontos kérdés, amit Balczó képviselő úr felvetett, hogy mitől lesz 
makroregionális egy-egy együttműködés. Említette többek között az árvízvédelem kérdését. 
Idefelé jövet találkoztam Szalay Ferenc polgármester úrral, akivel röviden áttekintettük a 
szolnoki árvízvédelmi helyzetet. A Duna régió az egy funkcionális régió, a Duna régióban 
kialakuló árvizeket mi a meder egy-egy szakaszában próbáljuk kezelni, de maguk az árvízi 
jelenségek a teljes vízgyűjtőhöz kötődnek. Ettől lesz az együttműködés makroregionális. Ha 
szeretnénk több százezer négyzetkilométer árvízvédelmi terület használatának az eredményét 
a szolnoki árvízi keresztmetszetben megoldani kizárólag, akkor nem vagyunk sikerre ítélve, 
ha szabad finoman fogalmaznom. Össze kell hangolni nemcsak az árvíz-védekezési munkát, 
hanem a teljes vízhasználatot, a területhasználatot és ezt szolgálja a Duna Régió Stratégia. Ha 
belekezdtem az árvízi kérdésekbe, egy területen bemutatom, hogyan működik mindez a Duna 
Régió Stratégia keretein belül. A Duna Régió Stratégia 5-ös, azaz környezeti kockázatokkal 
foglalkozó prioritásterülete magyar társkoordinációjú prioritásterület. 14 ország részvételével 
elfogadta azt a közös árvízvédelmi kockázati tervezési módszertant, amely alapján nem 
fordulhat elő a jövőben az, hogy az ukrán és a magyar partnerek más mértékadó árvízszintre 
terveznek, és hogy a különbségekből fakadóan egyik vagy másik országban, most éppen 
Magyarországon nő a népesség, vagy a területek árvízvédelmi kitettsége. Tehát ez a közös 
döntés gyakorlatilag a jövőre nézve garantálja azt, hogy a terveink összehangoltak lesznek, és 
hogy csökken a régió kockázata. Ugyanakkor nyilvánvalóan kezelni kell a jelenleg előállt 
helyzetet is. Egyfelől négy hete jelentette be Johannes Hahn, az Európai Bizottság regionális 
politikáért felelős tagja, hogy Magyarország 91 millió eurós támogatást kap a Duna völgyének 
árvízvédelmi fejlesztéseire, és ebben a döntésben nagyon markáns szerepe volt annak, hogy 
az a program, amelyet Magyarország előterjesztett, a Duna Régió Stratégiával és az abban 
foglalt árvízvédelmi programmal összhangban áll. 

Ugyanakkor, ha már az ukrán-magyar problematikáról beszéltem, azt is nagyon fontos 
megemlíteni, hogy az ukrán partnerrel, amely nem európai uniós tagország, nem kötelessége 
az EU árvízi direktívájának végrehajtása, nem állnak rendelkezésére azok a kohéziós politikai 
és strukturális eszközök, mint amelyek akár Magyarországnak rendelkezésére állnak, mégis a 
Duna Régió Stratégia keretében tudtunk megállapodni arról, hogy egy közös árvízvédelmi 
programmal oldjuk azokat a problémákat, amelyek a Felső-Tisza-vidéken előálltak. Március 
során írta alá a két árvízvédelmi kormánymeghatalmazott-helyettes, az ukrán és a magyar 
kormánymeghatalmazott-helyettes, ez egy közös összehangolt, minimalizált, minimális 
költségű, ugyanakkor maximális biztonságot és közös árvízvédelmi kockázati szintre 
meghatározott biztonságot biztosít a régiónak. (Nógrádi Zoltán távozik.) A végleges és teljes 
körű program aláírása az elkövetkezendő két hónapban megtörténik. A források és a 
finanszírozás összehangolását is közösen, a programozást is közösen, többek között az előbb 
említett Budapest Kontakt Pont segítségével végezzük az ukrán partnerekkel, magyar és ukrán 
vízügyi szakemberek, a magyar kormány és az Európai Beruházási Bank által létrehozott 
iroda keretében, az első nem európai uniós szakértőt, pont ennek a programnak a kidolgozása 
érdekében Ukrajna delegálta. Ez mutatja azt, hogy milyen az a stratégiai, finanszírozási, 
politikai együttműködési keret, amelyben tényleges, kézzel fogható megoldásokat, 
beruházásokat hozunk annak érdekében, hogy a régióban összehangolható feladatokat 
valóban egységesen és magas biztonsági szinten tudjuk garantálni. 

Felvetődött részben Balczó képviselő úr, részben Mile képviselő úr részéről a 
medersüllyedés problémája a Duna medrében. Természetesen tekintettel arra, hogy a Duna a 
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legnemzetközibb folyó és vízgyűjtő terület, a Duna Makroregionális Stratégia keretében kell 
kezelni ezt a helyzetet, amely szintén a korábbi összehangolatlan fejlesztésekből adódik, és 
ami abból adódik, hogy a felső duzzasztások megfogják a Duna hordalékát. A meder 
mélyülése számos problémáját jelent nekünk, ivóvíz-gazdálkodási, vízkészlet-gazdálkodási, 
ökológiai, hajózási problémát és még sorolhatnánk. Ennek érdekében, hogy megoldjuk ezt a 
problémát egyfelől egy szakmai konzorcium alakult a Budapesti Műszaki és Gazdasági 
Tudományegyetem vezetésével, melynek a célja az, hogy a Dunára egy olyan univerzális 
mederhordalék modell jöjjön létre, amivel egyébként egyik ország vagy szakmai szervezet 
sem rendelkezik jelen pillanatban. Tehát a jelenleg tervezett beavatkozások tovagyűrűző 
hatását a Duna medrének alakulására valójában nem tudjuk pontosan megmondani. Ez a 
konzorcium viszont képes ezt a szakmai feladatot megválaszolni. A Duna Stratégia kifejezett 
kérésére nemcsak egy felvételezésre, hanem egy komplex modell megalkotására törekszik ez 
a szervezet, amelynek célja az, hogy a hosszú távú ivóvízbázis-védelmi, környezeti 
hatásvizsgálati és egyéb tervezési folyamatokhoz egy jó alapot képezzen, egy felhasználható 
tudományos és objektív alapot biztosítson.  

A hajózási kérdések is többször felvetődtek és a magyar kormány álláspontja is 
előkerült ebben a kérdésben. Nagyon fontos leszögezni azt, hogy a magyar kormány 
támogatja a hajózás fejlesztését. Ez egy alapvető kérdés. A magyar kormány nem támogatja 
további vízlépcsők építését a Dunán. Ez is egy fontos alapvetés. Ugyanakkor mind a régiós 
partnereinkkel, mind az Európai Bizottsággal nagyon komoly tárgyalásokat folytattunk és 
sikerült egy közös nyelvet, egy konszenzust kialakítani a tekintetben, hogy távlatilag segíteni 
kell a hajózás fejlődését mindazokkal az eszközökkel, amelyek az ivóvízbázisainkat, a 
természeti életközösségeinket, a Duna-menti turizmust, a víz mint erőforrás felhasználását és 
még sorolhatnám, nem veszélyeztetik távlatilag. Ennek egyébként magának is nagyon fontos 
eleme a hordalékegyensúly modellnek a felállítása. De vagy egy tucatnyi olyan projektben 
vesz részt Magyarország a Duna Régió Stratégia keretében, amely egyébként a hajózás 
fejlesztését szolgálja, többek között a folyami információs rendszerek fejlesztésével, a meder 
térképezésével, a Duna jégmentesítésével, amelyet ráadásul az északi és déli 
határszakaszokon is a magyar jégtörő hajók végeznek, amelyek a hajózást elősegítik és 
nemcsak a magyar szakasz szempontjából lényeges, hanem természetesen a teljes Duna-
szakasz szempontjából. És hosszú távon is kezeljük azokat a megoldásokat, amelyek a Duna, 
mint komplex természeti, társadalmi, turisztikai erőforrás fejlesztését, beleértve a közlekedés-
erőforrás fejlesztését biztosítják. Ebben a tekintetben igaz az, hogy a hajókat szeretnénk 
továbbra is a Dunához igazítani természetesen, és immár nemcsak mi, hanem közösen, 
megértve a szempontjainkat Johannes Hahn regionálispolitikai biztos is ezt a szóhasználatot 
használta a regensburgi éves konferencián, tehát hogy a hajókat kell a Dunához igazítani, nem 
a Dunát a hajókhoz. Viszont ez azt jelenti, hogy látunk távlatokat a hajózási kérdésekben a 
nélkül, hogy vízlépcsőkben gondolkodnánk, vagy veszélyeztetnénk a Dunát.  

Paks bővítése tekintetében annyit szeretnék elmondani, hogy a környezeti 
hatásvizsgálat és a stratégiai környezeti vizsgálatokhoz új eszközöket adva és összehangolva 
ezeket Duna régiós szinten, természetesen figyelembe vesszük az összes hatást, amelyet egy 
ilyen bővítés a Dunára gyakorol és viszont. És természetesen a technológiai tervek 
engedélyezése során ez beépül a hatósági folyamatokba. Úgyhogy ez egy magas szintű 
garanciát jelent arra, hogy ebből kockázatok nem származhatnak. 

Ivanics Ferenc képviselő úr kérdezte, hogy a városok, régiók részt vesznek-e a 
munkában, illetve hogyan tudnak bekapcsolódni. Tekintettel arra, hogy a Duna Régió 
Stratégia az összes operatív program fejlesztésében szerepet kap, ahol a régiók, városok, 
megyék is részt vesznek, azt mondanám, hogy gyakorlatilag egyenrangú partnerkért a 
jövőbeni fejlesztéspolitikai kérdések tekintetében, de a legtöbb ágazati fejlesztési kérdésben is 
a régiók is és a városok is jelentős szerephez jutnak. (Firtl Mátyás távozik.) Számos Duna-
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menti település a dunai limes, vagy a Duna-menti turizmus fejlesztése kapcsán önálló 
kezdeményezésekkel jelent meg és kapott más támogatást a fejlesztéspolitika vagy egyes 
projektek tekintetében, az ARGE, a Duna-menti városok és régiók munkájában közösen részt 
veszünk, hiszen ők is a Duna Régió Stratégia testületeinek munkájában is részt vesznek és a 
Duna régióval foglalkozó tárcáknál, partnerszervezeteknél munkálkodó kollégák is 
rendszeresen részt vesznek a régiók ezzel kapcsolatos ülésein. Avagy az elmúlt időszakban a 
Duna Régió Stratégia kutatási együttműködése keretében tartott, az Európai Bizottság közös 
kutatási központja által szervezett konferencián is több mint 30 magyar kutatóintézet, 
egyetem és partner vett részt. Tehát a hazai Duna Stratégia nemcsak egy kormányzati 
stratégia, hanem egy széles partnerségen alapuló együttműködés, amiben a városok, régiók, 
civil szervezetek, kutatóintézetek hangsúlyos szerepet kapnak. Minél többen vesznek részt 
egy-egy ágazat munkájában, annál sikeresebb egyébként a Duna Stratégia az a benyomásunk. 
(Káli Sándor távozik.) 

Szalay Péter képviselő úr kérdése, hogy milyen lehetőségek vannak a turizmus 
fejlesztésére a Duna régió és stratégia tekintetében. Abban a megtiszteltetésben volt részem az 
elmúlt egy hónapban, hogy a turizmus bizottság előtt erről külön is beszámolhattunk, de 
nagyon fontos erről beszélni, hiszen a Duna régiónak nemcsak a belső turizmusa élénkül, de 
Ausztráliától kezdve az Egyesült Államokig egyre több külső területről fogad vendégeket. Ez 
egy olyan hihetetlen gazdag kulturális és természeti örökséggel bíró régió, amelyet nagyra 
értékelnek azok a turisták, akik egy-két hét alatt dióhéjban szeretnék megismerni Európát, 
viszont minél több információra van szükségük. (Tessely Zoltán távozik.) Ennek megfelelően 
rengeteg együttműködési forma alakult ki a Duna Régió Stratégián belül. Magyar bábáskodás 
mellett jött létre a Dunai Kulturális Klaszter, amely a régió összes jelentős kulturális 
eseményét igyekszik bemutatni a régió iránt érdeklődő vendégek számára. A stratégia 
keretében megindult egy dunai egységes brand, egy dunai egységes védjegy kialakítása, 
amelynek célja a Duna Régió bemutatása a külsőbb régiók számára és megismertetése 
azokkal a turistákkal, akik Észak-Afrika, Kelet-Ázsia vagy éppen a Kelet-európai régió között 
választanának. A Duna Régiót bemutattuk és Cséfalvay Zoltán államtitkár úr személyesen is 
részt vett ennek érdekében a legnagyobb nemzetközi turisztikai vásáron, az ITB-n Berlinben, 
ahol önálló tematikával jelent meg a Duna Régió. A mi szívünknek a legkedvesebb az a 
fejlesztés, amely a Duna-menti kulturális örökséget, ennek részeként a limest, a Duna-menti 
erődrendszert, a Duna-menti egyházi és világi építészeti örökséget egységében fejlesztve, 
ehhez társítva a Duna-menti természeti örökség fejlesztését célzó projekteket, egy 
vonzerőhálózatot kíván létrehozni a Duna mellett. Ez egységesen lefedi a teljes régiót és 
majdan a különböző Duna-menti turisztikai infrastruktúra, zöld infrastruktúrafejlesztésekhez 
kapcsolódóan, az EuroVelo 6. kerékpárúthoz, a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai 
felügyelete mellett kialakítandó vízi ökoturisztikai hálózathoz, a régióban található gyalogos 
és zarándok utakhoz kötődően az infrastruktúra és a vonzerő összekapcsolását biztosítja és 
lehetőséget biztosít a régiós kis- és középvállalkozások számára arra, hogy erre a vonzó 
csomagra csatlakozzanak és magas szintű szolgáltatásaikkal a régió fejlesztésére fordítsák az 
ebben rejlő lehetőséget. Erre indult el Magyarországon egy minta projekt, amelynek a régiós 
kiterjesztéséről egyébként a turisztikai terület döntött. 

A finanszírozás konkrét formáját illetően valóban igaz az, hogy a turizmus a kohéziós 
és strukturális politikai eszközökben, mint önálló cél kicsit hátrébb szorul, de a 
vállalkozásfejlesztés egyik lényegi eszközeként és a kulturális örökségvédelemhez 
kapcsolódóan markáns elem lesz a várakozásaink szerint. Ez mind a régiós források 
felhasználását összehangoló transznacionális, határon átnyúló, több országot érintő 
programokban a tervezést, az összehangolást érintően, mind pedig a nemzeti 
gazdaságfejlesztési programokban, úgy gondoljuk, markáns elem lesz. Mi legalábbis 
tervezünk ennek a jelentős fejlesztésével, bővítésével.  
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A képviselő úr kérdezte, hogy milyen jellegű az együttműködés az egyes 
minisztériumok között. Ahogy említettem, a magyar koordinációs modellnek az a lényege, 
hogy nem hozunk létre egy új minisztériumot, főhatóságot, egy új struktúrát a Duna Régió 
Stratégia feladatainak elvégzésére, hanem összehangoljuk mindazokat a tevékenységeket, 
amelyeket az egyes minisztériumok már egyébként is ellátnak. Tehát így a hatékonysági 
tartalékokat szeretnénk kiaknázni, ennek érdekében nemcsak egy havi rendszerességgel 
ülésező tárcaközi munkacsoport létezik, amelyben nemcsak az egyes minisztériumok, hanem 
az összes szakmailag érintett államtitkárság is delegál képviselőt, hanem többek között az 
operatív programok tervezésének összehangolására, a partnerségi megállapodásra, vagy az 
egyes, a stratégia több ágazatot érintő útiterveinek, illetve mérföldköveinek a 
meghatározására úgynevezett al-munkacsoportokat is működtetünk, ad hoc jelleggel az összes 
tárca részvételével. Tehát nem egy havi, hanem inkább azt mondom, hogy operatív jellegű 
együttműködés zajlik a magyar kormányzatban a Duna Régió Stratégia keretében, hiszen a 
munka, mint egy európai uniós együttműködés napi jellegű együttműködést kíván meg tőlünk 
is. 

Végezetül hadd szabadjon az elnök úr szavait megerősítenem, amikor arról beszél, 
hogy nemcsak egy környezetvédelmi együttműködésről van szó. Alapvető jelentőségű 
gazdaságfejlesztési, versenyképességi, együttműködési platformok, rendészeti 
együttműködési keretek indultak már meg a Duna Stratégia keretében. Közlekedés 
tekintetében a hajós közlekedésről beszéltem, de a Duna Régiós Stratégia megerősítette 
azokat a vasúti folyósokat és távlati fejlesztési terveket, amelyeket az átfogó európai 
infrastruktúrahálózatok között tartottunk eddig nyilván, és amelyek között a tehervasúti Orient 
folyosót Magyarország koordinálja. Egyébként is ez az eredeti terveknek megfelelően halad. 
Ugyanakkor számos olyan együttműködés is kialakult, mint a Duna Régiós gázpiaci modell, 
amelynek a főbb lényegi összetevőit már említettem. Ehhez kapcsolódóan jelen pillanatban áll 
kialakítás alatt egy Duna Régiós gáztározó modell, amely a gáztározó kapacitások optimális 
kihasználását célozza meg a régióban, hiszen ez egy nagyon költséges, ugyanakkor az 
ellátásbiztonság szempontjából egy alapvető jelentőségű infrastrukturális elem. Magyar 
szakmai koordináció mellett, de 14 ország együttműködésével zajlik most ennek a kiépítése. 
Energetikai téren régiós okos hálózatok, intelligens energetikai összeköttetésekre irányuló 
projektek indultak el Baden-württembergi és magyar részvétellel szintén az energiaprioritás 
keretében.  

A kulturális együttműködés bizonyos elemeiről már szóltam. 
A vállalkozások fejlesztése tekintetében egy duális szakképzési modellt indítottunk el 

részben dél-német gazdasági szereplők, részben a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 
részben pedig osztrák, szerb és egyéb régiós partnerek és gazdasági kamarák részvételével. A 
célja az, hogy a makrorégióban érintett vállalkozások, nagyvállalatok az igényeiknek 
megfelelő szakképzettségű munkaerőt találjanak és ezért ne legyen gátja a szakképzett 
munkaerő hiánya a régiós bővülésnek. Tehát ez csak egy projekt a sok közül, de mindezeken 
a területeken viszonylag szerteágazó az együttműködés a Duna Régió Stratégia országai 
között és annak keretében, mint ahogy említettem, 250 projekt indult csak az elmúlt években.  

 

Az ülés bezárása 

ELNÖK: Köszönöm szépen, kormánybiztos úr.  
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy ma délután kerül sor a bizottság ülésére az 

interpellációkat követően körülbelül 14 óra 45-től. Egyetlen tervezett napirendi pontunk van, 
a Viviane Reding az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság 
biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés és majd az 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványát is megtárgyaljuk. 
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Mindkettőnek az általános vitára való alkalmasságáról döntünk. Tehát kérem a 
képviselőtársaimat, hogy ne felejtsék el, az interpellációkat követően körülbelül 14.45 órakor 
itt találkozunk. 

Köszönöm szépen. A bizottsági ülésünket bezárom. Viszontlátásra! 
  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 36 perc)  
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


