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(Az ülés kezdetének időpontja:9 óra 36 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó reggelt kívánok. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk a
helyettesítésekkel, azaz Pintér László képviselő úr helyettesíti Tilki Attilát, Szabó képviselő
úr Kovács alelnök urat, Vejkey Imre pedig Kalmár Ferenc képviselőtársunkat. Megállapítom,
hogy a bizottság így határozatképes.

Az írásban előzetesen elküldött napirendi pontokhoz, kérdezem, van-e
kiegészítenivalója a bizottságnak. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, megkérdezem a
tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a mai napirendünket. (Senki sem jelentkezik.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kirgiz
Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési
Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/2691. szám) (Általános vita)

Az 1. napirendi pontunk az Európai Közösségek és tagállamai, másrészt a Kirgiz
Köztársaság közötti partnerségi együttműködési megállapodás jegyzőkönyvének
kihirdetéséről szóló T/2691. számú törvényjavaslat általános vitája. Ehhez nagy tisztelettel
köszöntöm Horváth István főosztályvezető urat a Külügyminisztériumból. Kérem, hogy
röviden egészítse ki az írásban elküldött törvényjavaslatot.

Dr. Horváth István kiegészítése

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Külügyminisztérium): Jó reggelt kívánok
a képviselő uraknak. Ez a megállapodás és ami az Európai Közösség és tagállamai, illetve a
Kirgiz Köztársaság között a partnerségről és együttműködésről köttetett, azoknak a
megállapodásoknak a sorába tartozik, amelyekben a Magyar Köztársaság a csatlakozással
részessé vált. Gyakorlatilag az Országgyűlésre az a jogtechnikai feladat hárul, hogy
nevezetesen ezeket a megállapodásokat törvénnyel kell kihirdetni, mert a nemzetközi
szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény szerint - a tárgykörüknél
fogva - törvényi kihirdetésük szükségeltetik.

Ehhez az előterjesztést a magyar kormány a parlamentnek benyújtotta. Kérem azt,
hogy a külügyi bizottság támogassa a kihirdetést. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy
kérdés, vélemény van-e az elhangzottakkal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/2691. számú
törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság egyhangúlag
támogatta. Nagyon szépen köszönöm, főosztályvezető úr, egyben a türelmét is, hogy egy
kicsit várakoznia kellett.

Tájékoztató az Európai Unió Duna-régió stratégiájáról

A 2. napirendi pontunkban tájékoztató az Európai Unió Duna-régió stratégiájáról.
Ehhez meghívottunk Barsiné Pataky Etelka kormánybiztos asszony. (Barsiné Pataky Etelka
belép a terembe és helyet foglal.)

Kezét csókolom, kormánybiztos asszony. Köszöntöm nagy tisztelettel a bizottsági
körben. Tájékoztató a Duna-régió stratégiáról. Kérem a kormánybiztos asszonyt, hogy
röviden, szóban vázolja föl a helyzetet: hol tartunk ma, mik azok az aktualitások, amelyek
mindannyiunk számára fontosak lehetnek, hiszen ez a stratégia önmagán túlmutat, különböző
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együttműködési lehetőségeket mutat az egész térségben, az egész régióban, és mivel az
Európai Unió soros elnökségének, a magyar elnökségnek prioritásai között kiemelt feladat a
Duna-stratégia kérdésköre, ezzel kapcsolatban kérem, hogy foglalja össze a jelenlegi
helyzetet, az aktuális helyzetet, és képviselőtársaimnak ezután lehetőségük nyílik kérdéseket
föltenni, véleményeket megformálni a kérdéses stratégiai ügyről. Öné a szó, kormánybiztos
asszony.

BARSINÉ PATAKY ETELKA kormánybiztos: Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot
kívánok mindenkinek. Az első kérdésem, hogy körülbelül mennyi idő van arra, hogy átadjak
bizonyos információkat a stratégiáról. Mennyi a lehetőség? Negyed óra?

ELNÖK: Szerintem jóval több. Végül is, ha úgy gondolja, kormánybiztos asszony,
hogy közel félórában összefoglalná a számunkra lényeges dolgokat, illetve kiegészítésekkel…
- nekem az a véleményem, hogy képviselőtársaim úgy tervezték, hogy körülbelül 11-ig vagy
délig csak ráér mindenki, miután fél 10-kor kezdtünk, tehát néhány perce. Úgy gondolom,
hogy ez olyan kérdés, amelyet érdemes jól átbeszélni és felmérni a lehetőségeket.

Barsiné Pataky Etelka bevezetője

BARSINÉ PATAKY ETELKA kormánybiztos: Köszönöm szépen a lehetőséget és a
meghívást.

Visszamennék talán annyiban, hogy akkor, amikor a munkát elkezdhettem, akkor volt
már egy előkészítés az előző kormány részéről, ami szakanyagokat tartalmazott. Lényegében
2010 első félévében nyilvánvalóan a leköszönő kormány más kérdésekkel foglalkozott -
nehogy véletlenül valaki félreértse, amit mondok -, nem volt már ereje a Duna-stratégiára. Ez
nem gond. Ezt tudomásul kellett hogy vegyük. Nyilvánvalóan nem ez volt az első a sorban.

Ezért szakanyagokat kaptunk, de a politikai konstelláció tulajdonképpen úgy állt
össze, hogy egy nagyon erős osztrák-román együttműködés nyomta rá a bélyegét a
stratégiára. (Dr. Nagy Gábor Tamás belép a terembe és helyet foglal.)

Ebből a helyzetből indultunk. Először az első feladatunk az volt, hogy az új kormány
programjához igazítsuk az Duna-stratégia elképzeléseit, és ekkor született meg az élhető Duna
mente fejlődő, gazdagodó régió program, ezen belül pedig a Dunára mint egy zöld korridorra
tekintettünk. Ezek után ezt a koncepciót ismertettük Brüsszelben, és több kérdésre felhívtuk
már akkor a figyelmet Brüsszelben. A brüsszeli egyeztetéseinken az is kiderült, hogy a
számunkra szinte legfontosabb kérdések - és elnézést, hogy itt most próbálom főleg a külügyi
vonatkozásait kiemelni -, nevezetesen a vízminőség kérdése, a vízkormányzás kérdése,
valamint az árvíz, az aszály és az ipari katasztrófák ügye, amely valóban elválaszthatatlan a
Dunától és a Duna-medencétől, jelen esetben a Tiszától, ez lényegében egy ilyen
háttérmegállapodás vagy egy ki nem mondott megállapodás keretében a bécsi székhelyű

Duna-védelmi Bizottságra volt formálva. A bécsi székhelyű Archic egy kormányközi
szervezet, a 14 ország hozta létre, valamint a Bizottság, és ez volt az a pont, amikor egy
nagyon intenzív diplomáciai tevékenységbe kezdtünk, mert úgy gondoltuk, ez Magyarország
számára szinte a legfontosabb prioritás pillanatnyilag, maga a víz. Tudjuk, hogy ebben egy
abszolút konszenzus volt minden létező politikai erő között, hogy a magyar elnökség
fókuszában a víz legyen, illetve hogy a víz abszolút prioritást élvez.

Ezért egy élénk diplomáciai tevékenységbe kezdtünk. Végül is a kérdés úgy dőlt el,
hogy megállapodtunk abban, hogy a különböző 11 darab prioritási terület - amelyből kettő a
vízzel foglalkozó terület - a koordinálását csak tagállam végezheti. Azt gondolom, hogy ez
helyes. Uniós politikáról van szó, tehát tulajdonképpen nem lett volna egy megfelelő eljárás,
ha itt egy kormányközi szervezet az, amely ezt az uniós politikát koordinálja. Így
Magyarország benyújtotta az igényét ezekre a területekre. Szeretném hozzátenni azt is, hogy
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rendkívül nagy érdeklődés volt a két terület iránt. A tizenegy területből volt olyan, amire nem
is igen jelentkeztek, e kettőre azonban öt fölött jelentkeztek országok, tehát a legerősebb
nyomás ezen a területen volt, úgyhogy itt sikerült megállapodásokat kötnünk, és ennek
eredményeképpen az úgynevezett 4-es prioritási területet, a vízminőség, a vízkormányzás
témáját Magyarország Szlovákiával közösen koordinálja, az árvíz, az aszály kérdését, illetve
az ipari katasztrófákat Magyarország, Romániával koordinálja közösen. Ehhez jött még hozzá
az, hogy módunk és lehetőségünk nyílt az energia fejezet, ebben az esetben a fenntartható
prioritási területre is bejelentkezni, amelyet Csehországgal közösen koordinálunk. Ez egy
nagyon erős közép-európai magot jelent, hiszen látszik, hogy ezekben az igen fontos
témákban Magyarország végül is ezekkel a partnereivel egy ilyen nagyon erős közép-európai
kezdeményezés élére tudott állni. Ennyit talán első menetben a szakkérdésekről és a
szakkérdésekhez kapcsolódó diplomáciai munkákról.

A második, amiről szeretnék beszélni, az az egésznek a menete. Azt tudjuk, hogy az
Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy dolgozza ki az európai makroregionális stratégiát,
és a Bizottság egy nyílt konzultációt hirdetett meg majdnem egy éven keresztül, amiben
nagyon szép számmal vettek részt NGO-k is, egyetemek is, különböző régiók és tartományok.
Ennek eredményeképpen a Bizottság az első draft elképzelését a 14-es körben, akik részt
vesznek a stratégiában, vitára bocsátotta, és december 8-án pedig a Bizottság kollégiuma
elfogadta a Duna-makroregionális stratégiára vonatkozó közleményt és a hozzá tartozó
akciótervet. A 14 ország - talán megismételném, ha valaki nem tudja olyan pontosan - a
következő összetétel. Nyolc tagállam - ezen belül Németország, Ausztria, Csehország,
Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária és Szlovénia - és hat nem uniós ország,
Horvátország, Szerbia, Ukrajna, Moldova, Bosznia és Montenegró.

Mint az elmondottakból látszik, valójában a Duna csak egy szimbolikus összefogó
ereje ennek az egész makroregionális stratégiának, hiszen itt tulajdonképpen a Duna-
völgyéről, a Duna-medencéről van szó, ami egy jóval kiterjedtebb régiót ölel fel, mint pusztán
csak a Duna mentén. A magyar elnökség januárban vette át a Bizottságtól a Bizottság által
bemutatott Duna-makroregionális stratégia közlemény- és akciótervet, és már januárban
bejelentettük, hogy erre egy külön munkacsoportot hozunk létre a tanácsi dokumentumok
elfogadására. Megalakítottuk a Friendship Resident munkacsoportot, amely öt ülésben
tárgyalta a tanácsi következtetéseket, amelyeket most, április 13-án fogadott el az  általános
ügyek tanácsa. Annyit tennék hozzá, hogy megkérdezhetjük, hogy mi volt a kihívás ebben.
Számtalan kihívás volt, egy-kettőre majd rámutatnék, de a legnagyobb kihívás az volt, hogy
megértessük a 27-ekkel, hogy azt, amit eddig 14-es körben tárgyaltunk és amiben mindössze
8 uniós tagállam vett részt, a többi 3. ország volt, hogy ez mind a 27-ek érdeke. Ez egészen
nyilvánvalóan elérhető lett április 13-ra, és ezt visszatükrözik a tanácsi következtetések.

A tanácsi következtetések, mint olyan, nem foglalkozik lényegében tartalmi
kérdésekkel. Nagyjából eljárási, szervezeti és finanszírozási kérdésekkel foglalkozik első
helyen.

Tartalmi kérdésekkel csak annyiban foglalkoznak a tanácsi következtetések, hogy mi
kezdeményeztük azt – és sokan mellénk álltak -, hogy a Bizottsági közleményben
megfogalmazott célszámok számunkra több vonatkozásban nem elfogadhatóak. Itt több
probléma van. Az egyik az ismert vita a hajózás körül. Itt nagyon hamar összeállt az a blokk,
akik számára szintén elfogadhatatlan volt az a bizottsági célszám, ami a Dunán egy 6-os
hajóosztályt és a hozzá tartozó merülési mélységet írta volna elő mint célt. Azok az országok,
amelyek ebben a vonatkozásban deklarációt nyújtottak be és/vagy csatlakoztak deklarációhoz,
azok Németország, Bulgária, természetesen Magyarország, Ausztria és azonkívül Románia.
(Vona Gábor belép a terembe és helyet foglal.) Most van egy jó alapunk arra, hogy
szembenézzünk azzal, hogy mit is akarunk kezdeni ebben a vonatkozásban a Dunával.
Ausztria feladata lesz mint koordinátornak ezt a kérdést rendezni.
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A tanácsi köveztetések érintettek ezen túlmenően néhány olyan kérdést is, amelyek
abba az irányba mutatnak, hogy tudjuk azt, hogy a Duna-makroregionális stratégia pénzügyi
szempontból nem egy neutrális kezdeményezés vagyis nincs új pénz erre a feladatra,
ugyanakkor szembesítettük a Bizottságot azzal, hogy maga a koordináció pénzigényes, és
elindultak a tárgyalások abban a vonatkozásban, hogy ezt milyen összegekből és hogyan tudja
a Bizottság előteremteni. Ez tehát egy folyamat. Nyilván a meglévő európai költségvetés
keretein belül. Erre felkértük a Bizottságot.

Még kiemelném a tanácsi következtetésekből azt a nagyon lényeges momentumot,
hogy azzal szembesültünk, hogy valahogy divatot teremtettünk, ha szabad ebben a tiszteletre
méltó közegben ezt a szót használni. Vagyis a Balti-stratégia sokkal zártabb és sokkal
nagyobb hagyománnyal rendelkező együttműködés volt, hiszen ott kialakult struktúrákra
építették rá a Balti-stratégiát, de igyekeztünk az ő tapasztalataikat maximálisan használni, de
ezzel együtt a Duna valami mást és újat hozott az egészbe.

Egyrészt az a körülmény, ami Magyarország számára igen jelentős, hogy körül
vagyunk véve harmadikországokkal és a velük való együttműködést kitűztük mint célt.
Másrészt pedig az a körülmény, hogy a „háromnemes”-programot, amit ismernek,
megpróbáltuk 3 igenre fordítani, és erről még beszélnék. Ez elég pozitív visszhangot kapott.
Így többen bejelentették, hogy szeretnének makroregionális stratégiát indítani: az olaszok, a
szlovének és a görögök dolgoznak Adria-jón makroregionális stratégián, a spanyolok pedig
bejelentették, hogy szeretnének – különös tekintettel a tengeri hajózás vonatkozásában, illetve
a tengeri problémák rendezésére - egy atlanti makroregionális stratégiát indítani.

Így a tanácsi következtetésekbe bekerült az, hogy megkérjük a Bizottságot, felkérjük,
hogy legyen olyan kedves 2013 közepéig dolgozza most már ki azokat a kereteket, amelyeken
belül a makroregionális stratégiák működhetnek. Tekintettel arra, hogy mind a Balti-, mind a
Duna- inkább egy egyszeri és a tagállamok által összehozott koncepcióra épült. Ezt
elfogadták.

Talán még azt érdemes kiemelni, hogy a Duna különlegessége abban is áll, hogy amint
említettem, a célszámokat közösen kell kidolgoznunk, hogy mit akarunk elérni. Ez egy
nagyon izgalmas kérdés. Tekintettel arra, hogy a 8 uniós tagállamot köti a 20-20 célkitűzés,
kötik azok a megállapodások, amelyeket a klímában tettünk, tehát egy sor olyan kérdés van,
ami ránk nézve miután elfogadtuk, végrehajtandóan kötelező feladat. Mondjuk például a
szennyvíztisztításban kaptunk egy derogációs időt 2015-ig, de vannak olyan területek, ahol
ezek a dátumok kőbe vésett számok.

Ugyanakkor elképzelhetetlen mondjuk egy víztisztítást, árvízi kérdést vagy bármi mást
megoldani, csak a szűk határokon belül. Nyilvánvalóan az egész Duna-makrorégiós stratégia
arról szól, hogy itt, ebben a térségben elkerülhetetlen az együttműködés különösen
infrastruktúrákban, árvízben, aszályban és mindenben, amit az előbb említettem. Ezért tehát
nagyon izgalmas kérdés lesz, hogy hogyan tudjuk ezeket a célszámokat a harmadikországok
számára megállapítani, illetve figyelmükbe ajánlani, hogy ez a felzárkózás iránya.

Említettem, hogy a 3 nemet mi 3 igenre változtattuk, és ezt nagyon lényegesnek
tartom. A 3 nem úgy szólt, hogy a makroregionális stratégiák vonatkozásában új forrás nincs,
a második, hogy új intézmény nincs, és nincs új európai jogalkotás. Nekünk az a
véleményünk - ami a pénzeket illeti - első helyen, hogy kétségtelen, hogy nincsenek új
források, azonban rendkívül sok lehetőség van a források koordináltabb felhasználására. Erről
szeretnék külön beszélni. Ez a kulcsa szerintem a makroregionális stratégiának.

A második, hogy nincs új intézmény. Ez rendben van, hogy nincs új intézmény, de
éppen ez a laza együttműködés az, ami megteremtheti azt, hogy a forrásainkat hatékonyabban
használjuk föl, és jó, hogy nincs európai uniós jogalkotás, de számtalan új és friss ideára
nyitott a makroregionális stratégia, valamint vannak olyan alsóbbrendű jogszabályok,
amelyeket feltétlenül meg kell oldani a stratégia keretében. Mondok egy példát. Mondjuk a
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fuvarlevelek harmonizációja, amely nincs meg, és égető szükség lenne rá, hogy a régió
versenyképességét növelni tudjuk.

A koordinációra szeretnék még egy pillanatra rámutatni, hogy miért lényeges ez a
koordináció. Azt tudjuk, hogy a térségben ha csak a strukturális és kohéziós alapokat nézzük,
a 2007-13 közötti költségvetésben tulajdonképpen 100 milliárd euró az, ami rendelkezésre
állt, és vannak olyan területei a régiónak – hadd ne említsek országokat -, ahol a felhasználása
ennek 20-30 százalékos. Tehát a térség bizonyos területein az abszorpciós képesség igen
alacsony. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nekünk meg kell próbálni olyan, mindenki
számára fontos projekteket megfogalmazni, amelyek koordinált megvalósítással hozzásegítik
az országokat ahhoz, hogy jobb felhasználásuk legyen ezeknek a forrásoknak.

Nem szabad elfelejteni, hogy ha veszünk például egy energia-infrastruktúrát, akár
közlekedési infrastruktúrát, de ha beszélünk a hajózásról vagy bármi másról, nyilvánvalóan a
régió és az adott ország szempontjából is ha csak egy-egy szakasz kerül kiépítésre, az sokkal
kevésbé hatékony, mintha 5 év távlatában megállapodunk, hogy az egész korridort kiépítjük
közösen. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha ez a megállapodás létre tud jönni és van egy
elszánás erre, ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy az egész régió versenyképessége jobb lesz
és a források felhasználásának hatékonysága is sokkal jobbá válik ezen keresztül. A kihívás
tehát igen nagy, és mindent szeretnénk megoldani egy viszonylag soft law keretében, vagyis
magyarul nem szeretnénk azt, ha az uniós és a nemzeti szint közé valami kemény reguláció
bejönne. Ettől mindenki távol akarja magát tartani. Ez tehát egy soft együttműködés, de a
koordinációban vannak lehetőségek.

Április 13-a mérföldkő volt a magyar elnökség munkájában. Február 3-án Hahn biztos
és Martonyi János külügyminiszter közösen tették közzé azt a megállapodást, hogy a 11
területet mely országok fogják vezetni és mely országok felelősek ezért. Most, április 13-a
után lépünk át abba a munkafázisba, amit úgy neveztünk, hogy a preparation fhase, vagyis
tulajdonképpen az előkészítése annak, hogy a Duna makroregionális stratégia a magyar
elnökség végével repülőstartot tudjon venni.

Itt tehát most dolgozunk azokon a módszereken, hogy mi a legjobb modell az
együttműködésre, a struktúrákra, a pénzfelhasználásra és május 8-9-10-én Gödöllőn lesz egy
majdnem 100 főt felölelő, viszonylag magas szintű konferencia vagy workshop - nevezhetjük
inkább munkaértekezletnek -, amelynek keretében az összes részt vevő országból a
koordinátorok, a nemzeti kontaktpontok lesznek jelen.

Meghívtuk az Európai Beruházási Bankot is és más intézményeket, természetesen a
Bizottságot, amelynek keretében szeretnénk eljutni odáig május 10-én, hogy mindenki úgy
megy haza, hogy körülbelül tudja az elkövetkezendő időszak feladatát. Itt az első lépés az,
hogy ezeknek a területeknek a koordinátorai gyakorlatilag el kell, hogy kezdjenek dolgozni a
résztvevő országokban az említett célrendszereken és az együttműködés modelljein. Még
júniusban is tervezünk egy második ilyen lépcsőt, amikor egy szűkebb csoporttal, de
ugyanezeket a kérdéseket tárgyaljuk, úgyhogy van egy jó reménységünk arra, hogy amikor
június 24-én az Európai Tanács ráüti a pecsétet a Duna makroregionális stratégiára, akkor
lényegében valóban repülőstartot tud venni a stratégia.

Annyit tennék még hozzá, mint önök előtt jól ismert, hogy a lisszaboni szerződés
értelmében lényegében azzal, hogy az Általános Ügyek Tanácsa elfogadta a stratégiát, ez a
stratégia el van fogadva. Mégis miért tárgyalja majd az Európai Tanács júniusban?
Egyszerűen azért, mert szeretné ezzel megadni a rangját a stratégiának, hogy az Európai
Tanács szintjén még egyszer ez terítékre kerül, és valójában ott kifejezik valószínűleg azt,
hogy ők ezt támogatják. Tehát eddig minden jel erre mutat. Elvileg nincs jogalkotási
következménye az Európai Tanács ülésének június 24-én, inkább a Duna-stratégia egyfajta
rangra emeléséről van szó.
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Elnök Úr! Nagyjából ezeket szerettem volna elmondani, de minden létező kérdésre
nyitott és azért vagyok itt, hogy minél több információt át tudjak adni. Köszönöm.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm szépen, kormánybiztos asszony. Mielőtt megadnám a kérdezés, a
véleményformálás lehetőségét a képviselőtársaimnak, két dologra térnék vissza az
elmondottak alapján. Az alapvető kérdés, amely szerintem egy ütközési pontja lehet adott
esetben bizonyos országok kormányzati szerveinek vagy adott esetben a zöld NGO-knak,
hogy mi a helyzet, mik az elképzelései. Talán részletekben is tudunk beszélni olyan
kérdésekről, hogy mennyire fontos ennél a stratégiánál a Duna hajózhatóságának az ügye. A
vitakérdés arról szól, hogy néhány tagország álláspontját tekintve számukra elsősorban a
hajózhatóság kérdése az, ami kiemelten fontos törekvés, lehet ez akár gazdasági törekvés is.
Ezt egy ilyen szófordulattal úgy szokták jellemezni, hogy a kérdés az, hogy a Dunát alakítjuk
a hajókhoz, vagy a hajókat a Dunához. Pontosan ebben a kérdéskörben a másik felvetett
kérdés rendszeresen az, hogy mennyire erős a zöldstratégia a Duna stratégián belül, tehát
mennyire fontos az, hogy a Duna medencéjének, illetve a Duna környékének egyrészt
környezetvédelmi szempontból, stratégiailag kiemelt szerepet szánunk-e. Ahogy ön is
mondta, megfogalmazta, a Tisza kérdését is közelíteni kell a Dunához, hiszen magának a
Duna medencének a része. Több hírt vagy arról szóló hírt hallunk arról, hogy iszonyúan
megnövekedett a Tisza észak-keleti szomszédunkból érkező szennyezése. Ez elsősorban
háztartási hulladékot jelent, illetve műanyagszármazékokat. A napokban láttam egy
valamilyen televíziós műsorban - nem is emlékszem, melyik csatornán - egy összefoglalót
arról, hogy Ukrajnában sok esetben a szemétlerakók az árterületen vannak, a Tisza árterületén
is, így a Tiszán keresztül nagyon komoly műanyagflakonos, egyáltalán ilyen látványosan
csúnya szennyeződések szennyeződés érkezik Magyarországra, illetve a Tiszán keresztül a
Dunába. Ez egy probléma.

A kérdésem az lenne, és talán ehhez kapcsolódóan inkább délebbre mennék, hogy a
déli országokban, tehát a tőlünk délre fekvő országokban, a volt jugoszláviai területeken a
Dunával kapcsolatos térségben azok a folyók, amelyek a Dunába torkollanak bele, mit látunk,
mit tudunk ugyanilyen megközelítésben a szennyezettség kérdésében. Ha az ember ezekben
az országokban jár és különböző folyómedreket lát és némelyiknek az iránya, nem ismerem
ennyire részleteiben, földrajzilag talán hiányosak az ismereteim, de látni néhány olyan folyót
és folyómedret, ahol véleményem szerint nagyon komoly szennyezés vagy szennyeződés éri a
Dunát, különösen az áradásokat követően, úgy gondolom, ott is hasonló problémával
találkozhatunk, mint a tiszai betorkollásnál, illetve a Tiszával kapcsolatos problémás
területeken. A környezetvédelem, egyáltalán a vízminőség megtartása mennyire kiemelt
stratégiai cél?

Ha összevetem azt a két kérdéskört, hogy vannak országok, amelyek a
hajózhatóságban, illetve a gazdasági, a vízen való szállításban lennének inkább érdekeltek,
ezentúl mennyire illeszthető azzal, hogy számukra véleményem szerint kiemelt stratégiai
szempontnak elsősorban a vízminőség és a környezetvédelmi szempontok kell, hogy
domináljanak például a Duna-stratégiában? Természetesen ez egy nagyon sokoldalú, komplex
együttműködési forma, amit mi stratégiának nevezünk, hiszen ha bárkivel tárgyalunk,
beszélünk a Duna-stratégiáról, sok esetben kulturális, együttműködési lehetőségekről is
beszélünk. Úgy gondolom, hogy a két alapkérdés ma a hajózhatóság kérdése, mennyire kell
alakítani vagy mennyire nem kellene alakítani, és ezt hangsúlyoznám, nem kellene alakítani a
jelenlegi Duna-medret, másrészt pedig mennyire tudjuk ütköztetni ezt a kérdéskört mondjuk a
környezetvédelmi szempontokkal, a víztisztasággal, a vízminőséggel.

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki kíván szólni. (Jelzésre:) Nagy Andor
képviselőtársunk jelentkezett, Gruber képviselő úr és Harangozó képviselő úr. A sorrend
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szerint először Harangozó képviselő úrnak adnám meg a szót és utána egy kormánypárti
képviselőnek.

DR. HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel
köszöntöm a kormánybiztos asszonyt. Először is szeretnék gratulálni ahhoz a munkához, amit
ebben az ügyben folytatott. Azt gondolom, hogy tényleg kétségtelenül nagy eredményeket
sikerült elérni. Azonban van néhány aggályom, és ez ügyben tennék fel kérdéseket. Először is
azt, hogy ahogy említette, 14 ország együttműködéséről van szó, aminek nincs külön
költségvetési forrása az uniós büdzséből. Hogy a forrásokat koordináltabban használjuk fel,
véleményem szerint mindenképpen segíti a kohéziós politika hatékonyabbá tételét, ez nem
kérdés. Alapvetően ha a kohéziós politikát hatékonyabbá akarjuk tenni, akkor szerintem ezt
pont a makroregionális együttműködések és egyébként a mikroszintű komplex programokkal
lehetne. Ebből az egyik láb jól halad előre, a másik pedig most nem ide tartozik.

Azonban nem félő-e az, hogy amennyiben nincs erre külön forrás, a 14 országból
három nem konvergenciarégiókat átölelő állam, hat ország pedig előcsatlakozási vagy
szomszédsági státuszban van, hogy a források most történő újraelosztásánál esetleg ez a
konvergenciarégiókat, a magyarországi régiókat, a hét régióból hatot ez kedvezőtlenebbül
érinthet? Tehát nem félő-e az, hogy Németország, Ausztria ezen az együttműködésen
keresztül vagy a csehek próbálnak meg több forráshoz jutni az újraosztásnál és ebből mi
rosszabbul jövünk ki, vagy akár mondjuk a szomszédsági alapból vagy az előcsatlakozási
alapból részesülők javára kicsit rosszabbul járhatunk?

A másik kérdésem arra vonatkozik, hogy Magyarországon történt egy ár- és
belvízvédelmi védmű kiépítésének a felmérése, amelyből az jött össze, hogy nagyjából ezer
milliárd forintnyi beruházásra lenne szükség az elkövetkezendő években.

Tudjuk, hogy a vízügyes kollégák nagyon reménykednek abban, hogy a Duna-
stratégia kereteiből lehet majd ezekre a beruházásokra fordítani. Ennek mekkora realitása
van? Egyáltalán ilyen nagyságrendű forrásról itt lehet-e szó, illetve lehet-e célzottan ilyen
beruházásokra használni ezeket a forrásokat? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Horváth képviselő úr, majd Nagy Andor
képviselőtársam!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Amit hallottunk,
rendkívül érdekes, köszönöm. Nekem az a kérdésem, hogy érdemes-e ezt a témát úgy is
megnézni, hogy kikeresünk egy-két sikertörténetet, mert hiszen a zöld- és mi minden
mozgalommal a bajokat, problémákat térképezzük és azzal foglalkozunk.

Vannak esetek, amikor meglepődök, hogy milyen tiszta vizet látok. Évekkel ezelőtt
Isztambulban járva valamilyen konferencián, egy hajóra tettek és hajóztunk abban a nagy
öbölben, és olyan tiszta a víz ott - tetszenek tudni? -, hogy le lehet látni mélyen a tenger
fenekére. Az ember azt hinné, hogy ott egy nagy város van, szennyez és mit tudom én, Ázsia,
meg különböző prekoncepciók vannak, de mind téves. Ott akkor olyan tiszta volt a víz, hogy
csodálkoztam is és elemlegettem. Bizonyára vannak ilyenek.

Persze, sokkal több van, ahol baj van, de ezért nekem elég gyakori, visszatérő
hozzáállásom témákhoz, hogy megkeresni a sikertörténetet, hogy van-e és akkor tovább
folytatom, mert ami létezik, az lehetséges. Kérdezem a kormánybiztos asszonyt, tud ilyen
sikertörténetet mondani és használja ezt a maga analízisében és politikacsinálásában?
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nagy Andor képviselőtársam!
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DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm
én is ezt a részletes beszámolót. Elég sok alkalmam volt az elmúlt időszakban ezzel a
stratégiával foglalkozni, mint a Fenntartható fejlődés bizottsága alelnöke többször tárgyaltuk
az ügyet és kicsit több információval rendelkezhetek emiatt talán, mint a többiek, bár ez nem
feltétlenül mindenkire vonatkozik. Én is azt gondolom, hogy az egy diplomáciai siker, hogy
az európai uniós elnökségünk végét követően 3 prioritásban is koordinátorok lehetünk. Ez azt
jelenti, hogy a tizenegyben a három többször van meg, mint három, tehát a prioritások
majdnem egynegyedét a magyarok fogják uralni. Ez azt jelenti, hogy lesz teendőnk a Duna-
stratégiával azt követően is, hogy véget ér az EU soros elnökség.

Fölhívnám mindenki figyelmét arra, hogy ez nem Duna-stratégia, tehát nemcsak a
Dunáról szól, hajózásról meg vízről, hanem Duna-régió stratégia, tehát ebben sokkal több
van, mint maga a Duna vízminősége, a hajózhatósága. Ebben vannak gazdaságfejlesztési
projektekre lehetőségek. Nagyon fontos szerepet játszik majd benne a kultúra, de ugyanígy az
energia is, tehát itt ez egy régiófejlesztés ugyanúgy, ahogy a Balti-stratégia kapcsán, arra
tesznek kísérletet a Duna-régió stratégiát alkotó tagállamok, illetve az Európai Unión kívül
lévő államok, hogy összehangolják a fejlesztéspolitikájukat.

A hajózással kapcsolatban én is szeretnék hozzászólni. A Duna hajózható. Tehát ne is
mondjuk azt, hogy nem hajózható a Duna. Látjuk, hogy itt járnak a személyszállító hajók is, a
teherszállító hajók is. Itt arról van szó, hogy jelenleg 240 napig biztosított a teherszállító hajók
számára a Duna hajózhatósága, és van arra egyfajta – fogalmazzunk úgy – nyomás a
hajózásban érdekelt tagállamok részéről, hogy ezt növeljük 246 nap helyett 280-ra legalább,
mert akkor már jóval gazdaságosabb a Dunát végighajózni. Egyébként hozzáteszem azt, hogy
nagyon érdekes, hogy pont a hajózás kapcsán csaptak össze – úgymond – a zöldérdekek meg
a fogalmazzunk úgy, a hajózási érdekek, miközben a hajózás az egyik legkörnyezetbarátabb
módja a szállításnak, hiszen kevésbé szennyezi a környezetet, mint a vasút, illetve a közút.
Mégis nagyon heves támadást intéztek magyarországi környezetvédelmi szervezetek, amint
meghallották azt, hogy úristen, a hajózás kapcsán hozzá akarnak nyúlni a Dunához.

A hajózhatóság biztosításának egyik módja az, hogy hozzányúlnak a Duna medréhez.
Ettől tartanak a zöld, környezetvédelmi szervezetek, ezt fogalmazta meg az elnök úr előbb
úgy, hogy ne a Dunát alakítsák a hajókhoz, hanem pont fordítva. A hajózási szakemberek meg
azt mondják, hogy 50 év, mire a hajóipar fölkészül erre. Úgy gondolom és azért beszélek erről
ennyit, mert meg kell találni a magyar érdeket, hogy érdeke-e Magyarországnak az, hogy
tudván azt, hogy igazából magyar hajóflotta alig van, nem tudom – és ez az egyik kérdésem
lenne -, hogy egyáltalán hány ember él, hány embert foglalkoztat a hajózás - akár
személyszállítás, akár a teherszállítás - ma Magyarországon, tehát mekkora gazdasági érdeke
fűződik Magyarországnak ahhoz, hogy tegyen eleget annak az elvárásnak, hogy a Duna ne
csak 240 napig legyen hajózható, hanem hosszabb ideig is.

A másik kérdésem pedig az, hogy hol tartunk az ügy megoldásában. A VITUKI
készített erre tanulmányokat. Ezt is hevesen támadták környezetvédő szervezetek, mondván
azt, hogy itt valamikor vízlépcsőt akarunk építeni. Az a vád is elhangzott, hogy vissza akarjuk
csempészni valahogy a nagymarosi erőművet is, de olyan sületlenségek hangzottak el, mert ez
a vita már nem tárgyilagos mezőben zajlik, hanem nagyon sok szimbolikus tartalma van, és
szeretném, ha a kormánybiztos asszony erről elmondaná a véleményét, mert erre vonatkozóan
van – ha jól tudom – magyar álláspont.

Aztán mielőtt befejezném a hozzászólásomat, rá szeretnék arra is kérdezni, hogy mit
jelent az a megállapítás, hogy a no legislation, no money, no institutiont valahogy meg tudtuk
változtatni. Hogyan? Hogy kell ezt érteni?

Ha jól emlékszem, az volt az elején a nehézség, hogy ha nem adnak pénzt ahhoz, amit
meg akarunk csinálni, akkor a saját nemzeti forrásainkból kell majd a pénzeket okos módon
felhasználni arra, hogy a Duna-stratégia kapcsán megfogalmazott projekteket finanszírozni
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lehessen. Kicsit kapcsolódva János bátyámhoz, én is azt szeretném kérdezni, hogy vannak-e
már konkrét elképzelések a Duna-stratégia kapcsán, hogy milyen projekteket nyújtottak be a
kormánynak, melyek ezek közül azok az érdekesek, amelyeket érdemes lenne megemlíteni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gruber képviselő úr!

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Valóban most már János bátyám
és más képviselőtársam is fölvetett egy-két dolgot, lehet, hogy át kell írni az egész logót do
not worry, no money című részre. De azt hiszem, hogy a nagy kérdés, amit kormánybiztos
asszony is említett, hogy ez a Duna-makroregionális stratégia és ennek a stratégiának a
nagyszerűségét felismerő spanyol kezdeményezés és a többi, erre épülő. Azt hiszem, ez egy
ilyen alapstratégia lesz a következőkben, és azért is izgalmas ennek a stratégiának a sorsa.
Mennyire folyamatosan átalakítható a stratégia? Hiszen fölvetődött, hogy ez tulajdonképpen
nem csak egy közlekedési stratégia, nem csak egy környezetvédelmi stratégia, nem csak egy
területfejlesztési stratégia, hanem egy egész. Ha így vizsgáljuk, akkor  a hajózhatóságtól egy
egész makrogazdasági régió teljes közlekedési vertikumát kell hogy valamilyen módon
kezelje. Nyilván nem ebben az állapotban, de mennyire fogad be újabb és újabb felvetéseket
ez a stratégia? Mennyire fog élni, folyamatosan élni vagy megújulni ez a stratégia?

Ahogy Andor barátom mondta az ő pozícióját, én nem bizottságot vezetek, hanem egy
egyszerű kis huszonötezres település testületében is dolgozom, ez Siófok. Mennyire
kapcsolódhat például egy ilyen Duna-stratégiához egy ilyen egészen kis morzsányi elem, mint
mondjuk a Balaton és a Duna összekötése, a Sió-csatorna egész éven át tartó
hajózhatóságának biztosítása? Nyilván nem uniós pénzek forrásvadászatára gondolok, hanem
hol az határ, hol az a szint, amit egy ilyen makrogazdasági stratégia kezel?

Hol az a szint, ahol befogad egészen kis partikuláris igényeket? János bátyám említette
a tiszta vizet. Hál’ istennek a Balaton tekintetében rengeteg miniszter megkóstolta már a vizet,
egyik sem pusztult bele, úgyhogy szerintem ennek a jövője is, a környezetvédelme is ennek a
stratégiának sok-sok ember túlélését fogja biztosítani.

Köszönöm ezt a tájékoztatást, és azt hiszem, nagyon izgalmas kérdés lesz az, amikor
majd ezek a stratégiák egy későbbi finanszírozási rendben mégiscsak versenytársak lesznek.
Annak idején mint megfigyelő, részt vehettem az Európa Parlament mezőgazdasági
bizottságában, ahol bizony a spanyol, a francia halászati érdek, hogy hány méter gerinc
hosszúságú legyen a családi, halászati vállalkozás maximális hosszúsága halászhajónként,
meglehetősen izgalmas vitákat indukált, és ezek a nagy, akár a spanyol-atlanti stratégia, akár
bármelyik más később következő stratégia, azt hiszem, kellő hivatkozási alapja lesz majd a
Duna makroregionális stratégiának. Azt hiszem, már csak ezért is többről van szó, mint egy
régió stratégiája, hiszen ez úgy tűnik, hogy az egész Európai Unió, az egész Európai
Közösség gondolkodásmódját fogja alakítani, és gratulálok, hogy ehhez ilyen jó alapot
sikerült biztosítani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy
további kérdések, vélemények vannak-e. (Nincs jelentkező.) Még egy nagyon rövidet hadd
kérdezzek! Maga a stratégia részletessége - elképzelhető-e az, hogy olyan gondolkodás is
zajlik, teszem azt a Dunát sétahajók lepik el, és mondjuk alig várják, hogy kikössenek
mondjuk a Tatai Borút mellett és a turisták első számú célpontja legyen a helyi borkóstolás és
vendéglátás, kulturális desztinációk? Ilyen részletességig működik-e ez a regionális stratégia,
vagy pedig ezt mindenki a saját országán belül vázolja fel a saját szakaszaira ezeket a
lehetőségeket, hiszen ma elég sokan gondolkodnak abban. Ezt a konkrét példát onnan veszem,
hogy mondjuk a Tatai Borút, illetve a Hilltop, illetve az a környék, a Duna-mentisége mellett
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érdekelt lenne abban, hogy esetleg ilyen jellegű idegenforgalmat is bonyolítson. Maga a
regionális koncepció határokat nem ismerve részletez dolgokat, vagy pedig úgy, hogy minden
egyes együttműködésben lévő tagország a saját szakaszaira nézve próbál kitalálni különböző
koncepciókat, és ezeket kell egymással harmonizálni vagy egymáshoz illeszteni? Ennyi lenne
röviden.

Kormánybiztos asszony!

Válaszok

BARSINÉ PATAKY ETELKA kormánybiztos: Köszönöm szépen. Igyekszem a
választ megadni inkább témák szerint, vagy ahol egy speciális kérdés hangzott valamelyik
képviselő úr részéről, akkor azt külön kiemelném.

Kezdjük mindjárt in medias res a hajózással! Azt szeretném mondani, hogy már
nagyon sokszor elmondtam, és szeretném a Külügyi bizottságnak is elmondani, hogy nem kell
falra festeni az ördögöt. Nincs ördög a falon. Tehát itt most nincs szó arról, hogy valaki neki
akarna esni a Dunának, bármelyik szakaszának. Az a körülmény, hogy a kezdet kezdetén,
amikor az egész Duna-makroregionális stratégia elindult, akkor voltak bizonyos feltevések,
amelyek a Duna mint nemzetközi vízi út vonatkozásában a Bizottság részéről megszülettek és
mint a transzeurópai hálózat egyik kiemelt prioritási projektjét kezelték, nos ez az elmúlt
másfél évben, nem utolsósorban magyar közreműködéssel gondolkodásmódjában átalakult.
Tehát azt tudomásul kell vennünk, hogy vannak fizikai akadályok. Például Németországban
Straubing-Vilshofennél az életben nem lehet biztosítani azokat az elvárásokat, amelyek
papíron mint TEN-T folyosó megszülettek. Bécs és Pozsony között komoly gondot jelentene
a szükséges mélység megfelelő időszakra vetítve, a szükséges mélység biztosítása. Pontosan
ismerjük a magyar fenntartásokat. Bulgáriának hasonlóan ilyen problémái vannak.

Tehát szembe kellett néznünk azzal a kérdéssel, és ezt meg is tettük, hogy mire
akarjuk használni a Dunát. Azt hiszem, ebben a vonatkozásban akkor járunk el helyesen, ha
egy nagyon sokszínű palettát vázolunk fel. Hogy ennek a palettának mi a mottója és mi az
alapja, azt a magyar koncepcióban tavaly, 2010 júniusában letettük az asztalra, ezért sem
értem, hogy miért van folyamatosan az ördög a falra festve. Olyantól félünk, ami nincs. A
magyar stratégia olvasható minden egyes nyilvános anyagban. Arról szól, hogy zöld folyosó.
Én magam viccesen nem egy fórumon elmondtam, hogy a XIX. században az osztrákok,
kéknek látták a Dunát - lásd Kék Duna keringő -, a XX. században sajnos nagyon beszürkült
az ismert események miatt, és a XXI. században mi, magyarok szeretnénk ezt egy zöld
korridorként értelmezni. Ez nem egy nemzetközi sajtótájékoztatón elhangzott. Én tehát
egyszerűen nem értem és nem is tudom felfogni, mi szükség van arra, hogy olyanról
vitatkozzunk, ami nincs, ami probléma nem létezik. Nem szeretném ezzel azt mondani, hogy
a hajózásról ne kellene beszélni. Természetesen beszéljünk róla, és ennek egy nagyon széles
palettája van, amit mind végig kell tekinteni. Az első és a legfontosabb, amiről talán beszélni
kellene valóban, hogy hozzá kell-e nyúlni a mederhez, vagy nem kell hozzányúlni a
mederhez.

Szerintem nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt ma megválaszoljuk. Azt
eldöntöttük, hogy Magyarország nem érdekelt sem vízlépcsőben, sem vízi erőműben, tehát a
Dunát ilyen módon nem kívánjuk hasznosítani. Ez egy döntés. De gondolom, ez a döntés már
21 évvel ezelőtt megszületett, tehát azt gondolom, azóta senki nem kívánta ezt megváltoztatni.
A második, ami tulajdonképpen lényeges és hozzátartozik, hogy azzal tisztában kell lenni,
hogy az elmúlt 20 évben túl sok mederrendezés nem történt. Folyt a folyó, ahogy folyt. Tehát
azért itt van egy olyan kérdés, hogy van-e valami feladatunk azzal kapcsolatban, hogy
karbantartsuk a medret. Ha a karbantartás megtörténik, mindenféle különösebb kotrás nélkül,
szeretném mondani, ha ez a karbantartás megtörténik, már a folyó annyira megkönnyebbül,



- 15 -

hogy sokkal hosszabb ideig tudja azt a hajózást biztosítani, amit Nagy Andor képviselő úr itt
említett, hogy van hajózás a Dunán.

De még mindig csak a hajózási szállításról beszélek, magyarul odáig kell eljutnunk,
hogy minden egyes országnak el kell készíteni a vonatkozó terveit. Ez munkában van.
Magyarországon reményeink szerint ez az év végére elkészül a stratégiai környezeti
hatásvizsgálattal együtt, folyamatos egyeztetésben az Országos Környezetvédelmi Tanáccsal,
amelynek - tudjuk - egyharmadát különböző zöldszervezetek alkotják, egyharmadát a
kormány és egyharmadát az Akadémia képviseli. Tehát jó helyen van, jó kezekben van ennek
a figyelemmel kísérése. Németország 2012-re fogja elkészíteni a saját tanulmányait. Tehát
szeretném itt is elmondani azt, hogy különböző országok, Ausztriában most folyik a vita, még
egyáltalán nem kaptak semmiféle engedélyt arra, hogy zászlót bontsanak. Tehát szerintem
még évekbe fog telni, mire nagyjából fogjuk látni a környezetvédelmi stratégiai
hatástanulmányok alapján, hogy mi az, amit meg tudunk szavazni közösen a Dunára mint
hajózási célkitűzést. Ezért tartom nagyon lényegesnek elmondani azt, hogy Magyarország
első lépés az volt, hogy leírta azt, hogy nem szeretnénk a Bizottság által leírt számokat
tudomásul venni, mi mint tagállamok ezt felül kívánjuk vizsgálni. Ezt mind a 27-en
megszavazták, ez benne van a tanácsi következtetésekben, a Council Conclusiousban, és még
van mellette egy deklaráció, amit említettem, ami itt van nálam egyébként magyarul is
olvasható, szívesen itt hagyom az elnök úrnak a bizottság részére, amely egyértelműen
kijelenti azt, hogy mik azok a számok, amelyeket kifogásolunk.

Annyit megemlítenék zárójelben, hogy ezt a deklarációt Németország kezdeményezte,
és mi csatlakoztunk. Azért kellett ezt a megoldást választani, mert miután elnökség vagyunk,
elég furán vette volna ki magát, ha az elnökségi dokumentumhoz mi vagyunk az elsők, akik a
deklarációt letesszük.

De azért azt tudni kell, hogy az, hogy a németek letették ezt a deklarációt, az
gyakorlatilag egy lehetőséget nyitott meg arra, hogy csatlakozhassunk hozzá. Azt hiszem,
ennél finomabban nem tudtam megfogalmazni, hogy mi történt az elmúlt időszakban.

A dolog lényege tehát az, hogy azt gondolom, hogy nem létezik a szállítás
szempontjából ez az ördög a falon, és nem is kéne festegetnünk, mert eltereljük a figyelmet,
az energiát és a lehetőségeket pontosan arról a széles körű együttműködésről, amit nagyon
sokan mint makroregionális stratégiát megfogalmaztak.

A következő, amit mondanék, hogy azért ezeken a tárgyalásokon kiderült, hogy az
ebben a térségben meglévő hajóflották enyhén rozsdásak. Ezt átvitt értelemben mondom. Az
érvényben lévő előírások szerint a motorokat ezeken a járműveken, vízi járműveken ki
kellene cserélni, fel kellene újítani, és tulajdonképpen itt jött az az ötletünk, amit tavaly, 2010
júliusában bemutattunk a Bizottságnak, hogy szeretnénk kezdeményezni egy közép-európai
hajózási klasztert. Mindenkinek, nekünk is van még maradék tudásunk, megvan ez a
horvátoknál, megvan ez a szerbeknél és így tovább, és erre építve érdemes lenne megvizsgálni
azt, hogy hogyan cserélhető le a hajópark, és ha már arról beszélünk, hogy lecserélhető, azt a
megoldást kéne választani, amely még gazdaságosan üzemeltethető, de nem kívánja meg azt a
mélységet, mint amit a jelenlegi járművek megkívánnak.

Végre eljutottunk odáig, hogy ezt Hahn biztos is magáévá tette, és bízunk benne, hogy
találnak valami pénzt ennek a fejlesztésnek az elindítására. Nyilvánvalóan ez nem egy
egyhetes munka. Azt is szeretném elmondani – mi voltunk ennek a kezdeményezői 2010
júniusában és azt is szeretném ehhez hozzátenni -, hogy az biztatott engem erre, hogy
emlékszem, hogy 1990-ben az IFA tehergépjárművekkel caplattunk az M1 úton – vagy akkor
még nem is volt M-es, csak 1-es út – ott pöfögtek a járműveink, és ha ma megnézzük a
magyar flottát, bármelyik kisvállalkozó flottáját, ezek mind legalább és Európa-4, de inkább
Európa-5 motorokkal felszerelt korszerű járművek.
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Ha tehát a teherfuvarozásban az utakon meg tudtuk csinálni, akkor ezt meg kell
tudnunk csinálni a vízi szállításban is. Nyilván nem egyik napról a másikra. Ebben a
vonatkozásban is lépett tehát Magyarország és lépett a magyar elnökség. Ezt befejezett
ténynek tekintem, úgy kell tekinteni, hogy ez a munka véleményünk szerint jó úton halad.

Szeretném azt is hozzátenni, hogy miért nem beszélünk a személyszállításról, amikor
számunkra ez a legfontosabb? Miért nem beszélünk arról, hogy Bécs és Pozsony meg tudta
valósítani egymás között a City-line-t, és 30 perces utazási idővel a legjobb összeköttetést
teremtették meg Pozson és Bécs között. Csak megemlítem, hogy Pozsonyból úgy járnak át
Bécsbe az Operába.

Tehát nekünk is nagyon sok lehetőségünk van. Az agglomerációban is ki lehet
használni. Én ezt Tarlós főpolgármester úrnak jeleztem, és elindult ebben a vonatkozásban is
a gondolkodás. Belső közlekedésre például nagyvárosokban föl lehet használni, tehát nézzünk
szembe a személyszállítással, ami teljesen elmaradt az elmúlt 10-15 évben.

A következő, amit szeretnék mondani, hogy ha ránéznek a Dunára, azt látják, hogy
legalább 6 szállodahajó köt ki egy nap Magyarországon, ebből az üzletből kimaradtunk, nem
figyeltünk oda, most tehát fontos lenne áttekinteni, hogy turizmus szempontjából milyen
lehetőségei vannak a Dunának. Szeretném elmondani, hiszen felmerült ez a kérdés, hogy
végül is tulajdonképpen az utolsó kérdése volt az elnök úrnak, hogy mit tudunk a turizmus
vonatkozásában tenni. A turizmust mint prioritási területet Bulgária és Románia koordinálja
együtt, és Magyarország a vízi turizmust szeretné ezen belül mint projektet magának
megszerezni. Ezen is elindult a gondolkodás. Gyakorlatilag a vízi turizmust mint olyat ebben
a medencében egy viszonylag széles spektrumot tud fölölelni, a mellékfolyókat is beleértve.
Majd még a projektek vonatkozásában szeretnék egy dolgot megemlíteni, de fejezzük be a
hajózást.

Én tehát azt gondolom, hogy a hajózás mint olyan, nem jelent veszélyt, amit sokan
gondolnának, szeretném ha megértenék, hogy természetesen mindent kézben kell tartani és
menedzselni kell, de ebben partnereket találtunk, és úgy néz ki, hogy amikor ez a diskurzus el
fog indulni, akkor Magyarország világosan tudja, hogy mit akar, és ehhez tudott partnereket is
szerezni ebben a kérdésben.

Ami a zöldstratégiát illeti mint olyat, hogy zöld korridor. Szeretném megemlíteni azt,
hogy elnök úr kérdése volt, de azt hiszem, mások részéről is fölmerült ez a kérdés, azzal
szembesülünk kell, hogy a Duna ökológiailag rendkívül gazdag folyó. Azt is tudomásul kell
vennünk, hogy azért sem szabad a Rajnához hasonlítani, mert a Rajnát egy nagyon intenzíven
beépített ipari területsor övezi, míg ezzel szemben a teljes magyarországi szakasz Natura-
2000. Azt gondolom, hogy megvannak az eszközök arra, hogy ezekre oda tudjunk figyelni,
hogy valóban ne csak egy szólam maradjon a zöldstratégia.

Ami fölmerült mint kérdés, hogy a Tiszával mi a helyzet. Szeretném elmondani, az
ICPDR keretében, aminek sok előnye is van, az előbb említett bécsi székhelyű Duna-védelmi
Bizottság, ott folyt egy munka, ami idén fejeződik be az tiszai együttműködésről, és most
elindult a gondolkodás – Románia nagyon támogat bennünket ebben –, hogy legyen egy
úgynevezett Tisza-bizottság. Ez a Tisza-bizottság azután természetesen csatlakozva a Duna-
makroregionális stratégiához, a Tisza-speciális és Tisza-releváns kérdéseket tudja tárgyalni,
tudjuk azt, hogy a Dunában mindig lesz víz, a Tiszáról ezt nem lehet elmondani, mások az
árvízveszély problémái, azonkívül pedig egy sor olyan kérdés van, ami mondjuk a Duna-
Tisza közéhez kapcsolódik és számunkra kiemelt prioritás az aszály kérdése, ahol Szerbiával
együttműködve próbáljuk ezt a kérdést zászlóra tűzni.

A Tisza tehát jó kezekben van, úgy látom. Itt még elég sok teendőnk van, de bízom
benne, hogy hasonlóan a Dráva-bizottásghoz – mert hiszen kérdezte, hogy más mellékfolyók
vannak-e – a Drávára már megcsinálták a Dráva-bizottságot, amely szintén együttműködik a
Dunával.
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Fölmerült a kérdés, hogy a vízfolyások nem megfelelően tiszták. Én a múlt héten
hétfőn voltam Ungváron és meglepődve tapasztaltam bizonyos dolgokat. Pont a Tisza-
bizottság kapcsán ültünk ott össze. Szeretném elmondani, hogy az ICPDR összefogásában
elkészült a víz-keretirányelv minden egyes országra nézve, akik részt vesznek a stratégiában,
és ennek kellene elindítanunk most a megvalósítását. Nyilvánvalóan ezek mind európai uniós
pénzekre váró projektek, de vannak határidők. Tudjuk, hogy Magyarországnak is van egy
2015-ös határideje, ezekre tehát oda kell figyelni, mert ha ezeket nem teljesítjük, könnyen
bíróság előtt találhatjuk magunkat.

Annak tehát, hogy itt van egy összehangolt kezdeményezés, az alapjai megvannak, a
tervek elkészültek és megvannak a határidők is, amelyekhez képest monitorozva ezeket a
feladatokat el kell végezni.

A következő, amiről szeretnék beszélni, amit Harangozó Gábor vetett föl, hogy a
pénzekről beszéltünk és valójában hogy is alakulnak ezek a dolgok. Szeretném azt elmondani,
hogy például a dél-európai programokól, amelyeknek az irányító hatósága Magyarországon
van, még nincs lekötve az egyik ágon 20, a másik ágon 70 millió euró. Ami 2012-ben nincs
lekötve, abból már nem lesz projekt ebben a periódusban, tehát itt azért nagyon sok lehetőség
van még - ezt akarom ezzel mondani – ezekben az alapokban. Gyakorlatilag nyilvánvalóan
ezeket az alapokat elsősorban a harmadik országok számára találták ki, lényegében ott
történik a felhasználás.

Felmerült az a kérdés, hogy nem fogják-e most - elnézést a vulgáris fogalmazásért -
lenyúlni a nettó befizetők ezeket a pénzeket. Én ezt másképp látom. Németország szeretné
koordinálni a kkv-k együttműködését, a kis- és középvállalkozókét, ez inkább egy network
építés irányába hat, illetve Bajorország ezen belül a környezetvédelmet. A
környezetvédelemben számukra valóban a legfontosabb elvárás, hogy teljesítsük a globális
klímaváltozással összefüggő célkitűzéseket. Itt tehát megint azt kell, hogy mondjam, hogy
inkább a projekteket keresik, de nem nagyon látom azt, hogy ők mint tartomány vagy mint
ország beszállnának a pénzek kvázi újraelosztásába. Nincs újraelosztás.

Ausztria a hajózást koordinálja. Erről beszéltünk. Az innovációt koordinálja, és azt
kell mondanom, hogy egy más történetről van szó. Az FP7-esben, tehát a kutatásfejlesztési
programban Magyarország 5 százalékkal vett részt. Gyakorlatilag ezek a programok a nettó
befizetők számára is nyitottak, hiszen ezek nem GDP-hez kötött programok, tehát én azt
gondolom, hogy ha az innovációban össze tudjuk kapcsolni az egyetemeket Németország és
Ausztria egyetemeivel, nem fogunk rosszul járni. Ezekben a kérdésekben is dolgozunk
egyébként. Ezenkívül Ausztria viszi a városok közötti együttműködést. Bécs az, amely ezt
zászlóra tűzte, onnan is származik a koordinátor. Na, itt van mit tenni. Tehát én azt gondolom,
már leültünk hosszan a fővárossal, hogy mik azok a területek, ahol együtt tudunk működni.

Említette az árvizet és hogy arra lesz-e pénz a Duna-stratégiából pénz, vagy nem. Itt
egy pillanatra meg kell állnunk. Csak azok a projektek kerülhetnek be a Duna-
makroregionális stratégia zászlaja alá, amelyeknek makroregionális jelentősége van. Ezt két
szempontból kell értékelni. Vagy úgy, hogy mintegy korridor, mondjuk az észak-déli
infrastruktúra átmegy a régión és mintegy ilyen, makroregionális feladatokat lát el, vagy
pedig úgy, hogy azok a projektek, amelyek megvalósulnak, makroregionális célokat
szolgálnak. Például a szennyvíztisztítás klasszikusan ilyen, hiszen egy Duna van, annak a
víztisztaságához a sok-sok nemzeti szennyvíztisztítónak kell hozzájárulnia. Ebből
gyakorlatilag az következik, hogy az árvízprojekt tulajdonképpen ebből a szempontból olyan
értelemben közös projekt, hogy az árvízi előrejelző-rendszerek, a szükséges tározók kiépítése
stb. makroregionális jelentőségű ügyek, hiszen ma még csak két nappal hamarabb szólnak az
ukránok, hogy jön a víz. Legutóbb a szlovákok Győrben két órával hamarabb szóltak. Tehát
azt gondolom, itt még van mit tenni. De hogy Magyarország speciálisan milyen védműveket
épít ki, ez magyar kérdés.
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Egy pillanatra álljunk meg még itt annál a kérdésnél, amit Gruber Attila tett fel, hogy
lehet-e további projekteket generálni. Szeretném azt mondani, hogy a bizottság akciótervében
projektekként csak példák vannak említve, ez rá van bízva a régióra. Olyan értelemben is a
stratégia úgynevezett open ended, nyílt végű, hogy folyamatosan lehet projekteket generálni.
De egy biztos, és kérem, hogy vigyék el ennek a hírét, hogy aki projektet hoz, annak mögé
kell tenni a finanszírozási elképzelést. A makroregionális stratégia úgy nem tud befogadni
projektet, hogy van egy jó ötletem. Ez kevés.

Szeretném a három igent, a három nemet, és a legvégén az optimista kitekintés
jegyében szeretnék Horváth János képviselő úr javaslatára válaszolni. A három igen, három
nem kérdéséről. A három nem: nincs pénz, nincs új intézmény, nincs új pénz, nincs új
intézmény, nincs új európai jogalkotás, nincs új pénz. Igen, a források koordinált és teljesebb,
teljes körű felhasználására. Nincs új intézmény. Igen, az együttműködés új formáira,
amelyeket eddig nem ismertünk. Nincs új jogalkotás. De igen, az új kezdeményezésekre, és
azokra a jogharmonizációkra, amelyek nem európai uniós jogalkotást feltételeznek. Ez a
megközelítés teljesen elnyerte a 27-ek egyetértését és üdvözölték ezt a 3 igenes megközelítést.

Engedtessék meg, hogy visszatérjek ahhoz, hogy keressünk sikertörténeteket. Mi ezt
úgy fogalmaztuk meg, hogy meg kell találnunk azokat az úgynevezett flag ship projekteket,
azokat a zászlóshajó projekteket, amelyeket egyrészt már ebben a periódusban is el lehet
indítani, másrészt pedig valóban azt mutatják, hogy lehet ebben a régióban sikert elérni. Ebből
most kizárólag egyetlen példát szeretnék kiemelni, amely az egyik kedvencem, bevallom
egész őszintén. Ez arról szól, hogy az egész régióban Berlintől Boszniáig ugyanazok a
típusházgyárak épültek meg. Tudjuk azt, hogy ezek bizonyos típustervekre épültek. Sehol az
egész régióban nem kezdődött meg az a munka, hogy hogyan lehet ezt a felújítást ezekre a
típusokra rátenni. Ha ezt a munkát el tudjuk kezdeni, akkor az azt jelenti, hogy egyrészt a
felújítást mint olyat kiszámíthatóvá és becsülhetővé tesszük, azoknak, akik a felújítást végzik,
bármelyik országból jöjjenek is, egy teljes régiós piacot nyitunk meg, és azok, akik a
különböző termékeket gyártják, mondjuk például Magyarországon nyílászárókban és
bizonyos gépészeti berendezésekben jók vagyunk, azok előtt is a teljes piacot nyitjuk meg,
miközben jól kiszámítható és jól tipizálható megoldásokat viszünk végig a régión. És mi ez,
ha nem siker? Emögé azután gyakorlatilag oda lehet állítani azokat a finanszírozási formákat,
legyen ez lakás-előtakarékossági szerződés vagy bármi más finanszírozási forrás, amelyek
azért alakulnak, és mindenki keresi ezeket a régióban.

Szeretném elmondani azt is, hogy nyilvánvalóan itt nagyon sokat jelent az, hogy a
tipizálás olcsóbbá teszi ezt az egész kérdést, hiszen tudjuk azt, hogy a paneltulajdonosok nagy
része korlátozott forrásokkal rendelkezik. Úgy gondolom tehát, hogy pontosan ezek azok az
innovációk, amelyek előbbre tudják vinni a gondolkodást az egész régióban, és meg tudnak
valósítani komoly eredményeket, de én most nem akarok belemenni az energiába, nem
akarom elmondani, csak zárójelesen, hogy például magyar innováció a geotermikus energia
felhasználása, és minél jobban délre megyünk, annál több a valószínűsége annak, hogy a
földtani viszonyok ezt lehetővé teszik. Tehát számtalan olyan valóban friss kezdeményezés
kezd kialakulni, amelyekről most még csak embrionális formában tudunk beszélni, de kedves
képviselő urak, még nincs június 24-e, amikor ráütik a pecsétet a stratégiára. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, kormánybiztos asszony, ezt a részletes és tényleg
sokoldalú, mélységeiben is sokoldalú tájékoztatót, összefoglalót. Bízunk benne, hogy azok a
kérdések, amelyekről beszéltünk, június 24-vel startvonalra állítanak bennünket, hiszen ami
nagyon hosszú stratégia, az tulajdonképpen csak az előkészítése annak a hosszú-hosszú
folyamatnak, amely a következő években, évtizedekben vár ránk a Dunával kapcsolatos
teendőinkben. Bízom abban, hogy a munka előkészítő első szakasza, magának a stratégiának
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a megfogalmazása, illetve annak az egyeztetése sikeres lesz és június 24-ét követően így is
tudunk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönjük a
tájékoztatást. Ezzel e napirendi pontunk tárgyalását lezárom.

Egyebek

Engedje meg a kormánybiztos asszony, hogy az utolsó napirendi pont keretében egy
rövid tájékoztatót tartsak, fél perc, és hogy ne legyek udvariatlan, szeretném önt kikísérni az
ülésteremből és néhány szót még váltani. A 3. napirendi pontunk keretében az „Egyebek”
kérdéskörben szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy holnapután, csütörtökön
tartanánk ülést, ahol Martonyi János külügyminiszter úr lesz a vendégünk, aki az elnökség
első félévéről tartana tájékoztatást, illetve a Külügyminisztérium szokásos időszaki
tájékoztatóját tenné meg.

Kérem képviselőtársaimat - mivel nagyon nehéz volt ezt az időpontot is a különböző
utazási programok miatt összerendezni -, hogy minél többen vegyünk részt ezen a bizottsági
ülésen. Ez lett volna az „Egyebek” közötti kiegészítésem.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy további egyéb, vélemény, kiegészítés van-e a mai
ülésünkhöz. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, mai ülésünket bezártnak tekintem és
bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 51 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Vicai Erika és Barna Beáta


