
A Duna stratégia háttér információinak összefoglalása

1.  A  stratégia  területi  hatályának  meghatározása  és  jelen  stratégiát  megelőző 

dokumentumok

A  stratégia  készítés  egyik  alapvető  problematikája  a  munka  területi  letárolásának  és 

érvényességének  kérdése.  Lehatárolás  alatt  értjük  azt  a  térséget,  amelyre  a  stratégia 

vonatkozik, míg érvényesség címén arról beszélünk, hogy a stratégiának nem minden eleme 

vonatkozhat  a  teljes,  vizsgált  területre.  Ezzel  a  problémával  több-kevesebb  sikerrel 

megküzdöttek a korábban létrejött dunai fejlesztési dokumentumok. Területi vetületük függött 

felvállalt témájuktól, s az annak megfelelő területi hozzárendeléstől. Ezeket a tapasztalatokat 

megismerve kellett kialakítanunk jelen stratégia területi hatályát, amely megfelel a fejlesztési 

igényeknek.

A  probléma  gyökere  abban  rejlik,  hogy  a  folyamvölgyre  alkalmazott  tervezés  eltér  a 

hagyományos regionális tervezési gyakorlattól (Molle 2009). Egy folyamvölgy ritkán alkot 

komplex  régiót,  általában  csak a  vízgyűjtőjéről  beszélhetünk,  mint  egységes,  összetartozó 

területről. Egy társadalmi-gazdasági célú tervezésnél azonban ez a lehatárolás túlságosan nagy 

léptékű, egy ekkora területre megalkotott koncepció szükségszerűen elkanyarodik az eredeti 

céljától, a „dunaiság” kritériumától, s az nemzeti vagy nagytérségi tervezés jellegét ölti. Ha a 

stratégia  bármilyen  tekintetben  a  folyóra  fókuszál,  akkor  tekintetbe  kell  vennünk  annak 

társadalmi-gazdasági  hatásait,  amik  lényegesen  kisebb  területen  érvényesülnek.  Így  tehát 

bizonyos  elemeket  közvetlenül  a  folyó  mentén,  másokat  NUTS 3  vagy  NUTS 2  szinten 

érdemes  vizsgálni.  Következésképpen  a  stratégiának  sem lehet  egy konkrét,  körülhatárolt 

lehatárolása, hanem a vizsgált terület ágazatonként, témánként eltérhet egymástól.

Az érvényesség kérdésénél szintén abba a problémába ütközünk, hogy a folyamvölgy nem 

komplex régió, tehát akár már a prioritások szintjén is lehetnek olyan meg nem felelések, 

különbségtételek,  amelyek  a  koncepció  hagyományos  értelmezését  megnehezítik.  A  folyó 

eltérő  szakaszain  gyakran  eltérő  prioritások  alkalmazhatók  és  alkalmazandók,  szinte 

lehetetlen  a  Duna-völgyre  egységesen  érvényes  elemeket  találni.  Ezért  a  célrendszer 

elkészülte után fontos munkafázis azok területi aspektusú szétbontása, bemutatása.

Általában véve, a stratégia szempontjából tehát egy területi mátrix kidolgozása szükséges, az 

alábbiak szerint:

− Területi  értelemben  általános  érvényű  intézkedések,  amelyek  az  egész  vízgyűjtő 

területre  alkalmazandók.  Ilyenek  elsősorban  a  vízminőséggel,  vízvédelemmel, 

árvízvédelemmel kapcsolatos kérdések (Mindezek különösen fontosak Magyarország 
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számára, mint az egyetlen olyan ország számára, amelynek teljes területe a vízgyűjtőn 

található).  Vannak  azonban  a  stratégiában  olyan,  általános  érvényű,  a  társadalmi-

gazdasági  tervezésre  megfogalmazott  elemek  is,  amelyek  nem  bonthatók  területi 

szintekre,  szakaszokra.  Ilyen  pl.  az  esélyegyenlőségre,  társadalmi  integrációra 

vonatkozó intézkedések, amelyeket eltérő mértékben ugyan, de mindenhol figyelembe 

kell venni. Nemzetközi, nagyrégiós együttműködési térként is megadható ez a lépték1. 

Ezért  a  vízügyi,  környezetvédelmi,  a  klímaváltozással  kapcsolatos  kérdésekben 

felméréseinket  és  intézkedésinket  erre  a  területi  egységre  kell  megfeleltetni. 

Ugyancsak átfogó probléma, s nem a folyópart specifikuma a biztonság (geopolitika), 

a  katasztrófavédelem,  az  árvízvédelem,  az  élelmiszerbiztonság,  az  egészségügyi 

kockázatok  kezelése,  a  nagytérségi  kapcsolatrendszer  és  kohézió  kérdésköre  is.  A 

nagytérségi  kapcsolatok  elemzéséhez  háttéranyagot  szolgáltattak  a  Duna  komplex 

program és a jelen stratégia kapcsán elkészített nemzetközi kitekintéseink.

− A természeti adottságoktól függő szakaszolás szerint bontandó intézkedések. A folyó 

és  a  folyó  mente  eltérő  mértékben  rendelkezik  védendő  természeti  értéketekkel, 

amelyek  eltérő  kezelést  igényelnek,  illetve  eltérő  mértékben  hatnak  az  egyéb 

prioritások  megvalósíthatóságára.  Másrészt  ebbe  a  kategóriába  tartozik  a  hajózóút 

biztosításának  feladata  is.  Ennek  a  területi  aspektusnak  a  horizontális  kiterjedése 

csekély,  hiszen elsősorban a folyó szakaszjellegétől,  partjainak általános környezeti 

állapotától függ.  2 Kiemelendőek a lokális,  térségi környezeti  kérdések, úgymint az 

ágrendszerek rehabilitációja, a degradált környezeti állapotú területek funkcióváltásos 

fejlesztése, a veszélyeztetett vízbázisok védelme, a kedvezőtlen vízügyi, vízminőségi 

folyamatok  kezelése.  Az  energetikai  szektor  kérdéseit  is  érdemes  ebben  a  területi 

1  Ezt a megoldást választotta a 2000-ben elkészült Danube Space Study. az elemző tanulmány a 
Duna-térség vízgyűjtő területének EU-tagjelölt országaival foglalkozik elsősorban. A készítők 
a vizsgálat területi lehatárolásánál a vízgyűjtőt vették alapul, kevésbé a Duna mentét. Ezért az 
elemzésbe  bekerült  Csehország  és  Szlovénia,  miközben  több  Duna-menti  állam 
(Horvátország, Szerbia, Moldova és Ukrajna) kimaradt. Ez utóbbi államokat, mint „periférikus 
országokat” kezelték. Így a vizsgálat térség kiválasztásának logikája inkább kapcsolódott az 
EU-csatlakozáshoz, mintsem a Duna-menti területek fejlesztéséhez. Ez a heterogén, politikai 
szempontok alapján kijelölt terület szakmailag nem alkalmas stratégia készítésre, ezért a DSS 
csak  általános  jövőképpel  és  ajánlásokkal  zárult.  
Főként a nemzeti szintű tervezés Dunára vonatkozó részeit tekintette át az MTA RKK NYUTI 
által  készített  A Duna  menti  fejlesztési  irányok  a  folyó  parti  államokban  c.  dokumentum 
(2009).

2  Erre hazai példa lehet a Szigetköz ágrendszerének rehabilitációját szolgáló tervtanulmány,  
valamint a VITUKI által a folyómeder rendezésére készített tanulmány 2008-ban.
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összefüggésben  vizsgálni.  Ez  az  a  szektor,  amely  egyes  egységeinek  vízigényével 

továbbra  is  kötődik  a  parthoz,  valamint  a  természeti  erőforrások minőségéhez  (pl. 

szél). 

− Mátrixunk legnagyobb kiterjedését a társadalmi-gazdasági, táji sajátosságok szerinti 

bontásban fogja elérni. Horizontálisan beszélhetünk a közvetlen part menti területekről 

(part  menti,  esetleg  kapcsolódó  kistérségek),  a  megyei  (NUTS  3)  területekről,  a 

régiókról,  valamint  funkcionálisan  összetartozó  térségekről.  Az  alábbiakban 

bemutatjuk, hogy az egyes területi szinteken milyen tényezőket vizsgál a stratégia. Ez 

természetesen nem jelenti azt, hogy ezeket a tényezőket, ágazatokat ne lehetne ezeknél 

nagyobb területi merítésben vizsgálni, azonban a tervezés jellegéből fakadóan ezek a 

szintek relevánsak a helyzetelemzés szempontjából, valamint ezekre lehet a tervezés 

célja szerinti specifikus intézkedéseket kidolgozni.

o Kistérségi  szint:  a  turizmus  infrastrukturális  fejlesztése  a  dunai  vonzerőkre 

alapozva; mezőgazdaság szerepe, jövedelmi helyzet, demográfiai folyamatok, 

migráció,  településközi  és  önkormányzati  kapcsolatok,  kultúra,  identitás3.A 

Dunára alapozott turisztikai infrastruktúra fejlesztés a part menti kistérségeket 

érintheti. Jelenleg ennek az erőforrásnak gyenge a kihasználtsága. Kevés a vízi 

turizmust szolgáló elem (kikötők, tájékoztatás, szálláshelyek stb.). Ugyanakkor 

az  önkormányzati  kapcsolatok  viszonylag  gyengék.  A  meglévő,  a 

nemzetiségek  jelenlétéből,  táji  identitásból,  kultúrából  származó  potenciál 

kihasználását  elősegítené  az  erősebb  településközi  összefogás,  amely  a 

kistérségi  határokon  átnyúlva  teremtené  meg  a  turizmus  megfelelő  kínálati 

tömegét. Külön foglalkoznunk kell azzal a ténnyel, hogy az érintett kistérségek 

megközelíthetősége  gyakran  rossz,  különösen  ott,  ahol  a  folyón  átvezető 
3 Ezt  a  léptéket  választotta  a  Duna  komplex  program  (ÖTM  2006).  A  kidolgozását  és 

elfogadását ösztönözte, hogy a három hazai Duna szakasz más és más fejlesztési kérdéseket vet fel, s 
azok nem választhatók el egymástól.  A Duna Komplex Program abból indul ki, a Duna az ország 
dinamizáló  tengelye.  A  fejlesztés  célja:  A  térségi  komparatív  előnyök  társadalmi  –  gazdasági  - 
környezeti  szempontokkal  összehangolt  kiaknázása.  Stratégiai  célok az  alábbiak:  1.  Hálózat  alapú 
társadalomfejlesztés: társadalmi tőke fejlesztése, a térségi együttműködések és hálózatok szervezése;  
2.  Fenntartható  gazdasági  szerkezet  feltételeinek  javítása:  fejlesztési  programok  hatékonyságának 
növelése,  gazdasági  alkalmazkodó  képesség  javítása,  közlekedési  kapcsolatok,  elérhetőségek 
fejlesztése;  3.  A  térség  kiemelkedő  természeti  potenciáljának  megőrzése,  fenntartható  használata:  
ökológiai  rendszerek  megóvása,  fejlesztése,  komplex  vízgazdálkodási  rendszerek  kialakítása, 
környezetfejlesztés.
Hasonlóan a kistérségi szintet vette alapul  A Duna menti turizmus hazai és nemzetközi dimenziói  c. 
fejlesztési  koncepció,  s  azok  közül  is  kifejezetten  a  part  menti  térségek  helyzetelemzésével  és 
tervezésével foglalkozott.
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közlekedési vonalak gyengék. A folyó hazai alsó szakaszán az új hidak építése 

jelentős  mértékben javított  ezen  a helyzeten,  de az átjárhatóság továbbra  is 

akadály még több kistérség számára a Duna mentén. Az egyoldalú kapcsolatok 

periferizáló  hatást  fejtenek  ki,  ezek  oldására  továbbra  is  szükség  van.  A 

megközelíthetőség  javítása  jó  alapot  nyújt  a  turizmus,  az  iparfejlesztés,  a 

vidékfejlesztés  megerősítésére  is.  Ennek  lehetőségeit  fel  kell  bontanunk 

kistérségenként,  hiszen  a  tradíciókon  alapuló  gazdaságfejlesztés  és  az 

innovációkon alapuló iparágak fejlesztése eltérő térségekben érvényesülhet.

o Megyei (NUTS 3) szint: ipar, településhálózat kérdései, turisztikai vonzerők 

vizsgálata4. A megyei  szint alkalmas igazán arra, hogy a folyóparti  térségek 

társadalmi-gazdasági  környezetét  megfelelően  leírjuk.  A  jelentősebb  ipari 

központok  megyei  kisugárzó  erővel  bírnak,  ingázó  vonzáskörzetük  egy-egy 

megye  nagy  részére  terjed  ki.  A  kistérségek  munkaügyi,  foglalkoztatási 

helyzetére jelentős befolyást gyakorolnak a központok, de a szolgáltatások (pl. 

tömegközlekedés)  is  megyei  (valamint  egyre  inkább  régiós)  szinten 

szerveződnek.  Turisztikai  elemzéseinkbe  a  folyóparti  adottságok  mellett  be 

kellett  vonni  a  kissé  távolabb  eső  területeket  is,  amelyek  a  vízi  turizmus 

számára kiegészítő kínálatot nyújthatnak.

o Régiós  szint:  közlekedés-hálózat,  infrastruktúra,  gazdasági  fejlettségi  szint5. 

Ezen a szinten foglalkozhatunk egy sor közszolgáltatás és dekoncentrált állami 

feladat  kérdésével.  Főleg  azokon  a  területeken,  ahol  ezek  regionális 

szerveződésűek.  Ugyanakkor  vizsgálataink  kiterjedtek  az  információs 

rendszerek  kiépítése,  gazdasági  kapcsolatok  feltérképezésére,  migráció 

feltérképezésére, hálózatépítés (városok). A nagy, nemzetközi lépték mellett a 

régiós elemzések léptéke is meghaladja a nemzetállami határokat, s a területi 

4 E szempontnak megfelelve alakította ki területi lehatárolását a Donauregionen projekt, ami 
az Interreg III/B támogatásával, a szlovák Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztérium 
vezetésével működött 2006–2008 között. A projekt megalapozó vizsgálatokat végzett a Duna-
menti NUTS 3 területi egységekre vonatkozóan, annak érdekében, hogy kiválasszon jelenleg 
már  vagy  a  jövőben  potenciálisan  együttműködő  térségeket  (Cross-Danube  Regions), 
amelyekre  a  következő  projektszakaszban  (Donauregionen+  2009–2012)  fejlesztési 
koncepciót készíthetnek, illetve a harmadik szakaszban (Donauregionen++ 2013–) a tervekben 
foglaltak konkrét megvalósítását segíthetik elő. 

5 Az Interreg III B Közösségi Kezdeményezésen belül CADSES I, II. programban futottak ilyen típusú 
tervezési  munkák.  A  CADSES  dokumentum  felvállaltan  egy  európai  nagytér,  regionális  bontású  tervezési 
feladatait  látta  el,  függetlenül  az  érdekelt  területek  uniós  tagságától.  Itt  a  Duna  csak  mint  földrajzi  jelölő 
működött, a lehatárolt tér a Duna-völgynél vagy vízgyűjtőnél lényegesen nagyobb volt.
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tervezés egyeztetése, a fő közlekedéshálózati elemek fejlesztésének kérdése is 

régiós szintű elemzést és tervezést igényel.

o Funkcionális területek: gazdasági növekedés, pólusok, kapcsolatrendszerek. A 

szakaszjelleget  pedig elsősorban a funkcionálisan lehatárolható  térségek (pl. 

agglomerációk),  valamint  a  sajátos  adottságokkal  rendelkező  szakaszok (pl. 

határ mente) biztosítják. Ezek néhol át is fedik egymást. Mindenesetre ezeken 

a  szakaszokon  a  prioritások  és  intézkedések  eltérő  hangsúlyaival  és  eltérő 

kombinációival kell számolnunk. Funkcionális tereket vizsgált a Duna mentén 

az MTA RKK NYUTI által  készített  A magyarországi Felső-Duna szakasz  

fejlesztési kérdései c. dokumentum, amely a gazdasági fejlesztések lehetőségeit 

tárta fel a Duna magyarországi felső szakaszán6. 

1. ábra: A Donauregionen projekt által lehatárolt, Magyarországot is érintő 

„Cross Danube” területek

Forrás: Interreg IIIB Project Donauregionen. The Spatial Development of Interregional Co-operation in the Danube Space –short 

version. http://www.donauregionen.sk/project_outputs.html. 2009.08.11.

Ilyen formában az alábbi szakaszokat különíthetjük el:

6 Hasonlóképpen funkcionális térségek lehatárolására jutott a  Donauregionen  projekt, amely ún. Cross-
Danube  térségeket,  amelyeket  fejlesztési  szempontból,  funkcionális  értelemben  határoltak  le.  A  projekt 
következő szakasza ezekre  a  térségekre  dolgoz  ki  fejlesztési  dokumentumokat.  Ezek a térségek  létező vagy 
potenciális  dunai  fejlődési  pólusokként  képzelhetők el.  Térképükből  kiemeltük a Magyarországra  vonatkozó 
részt. Stratégiánk az itt bemutatottak mellett további funkcionális és speciális terekkel számol a Duna mentén.
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o Bécs  határon  átnyúló  vonzáskörzete,  amely  részben  átfedi  Pozsony 

agglomerációját is, bár annál nagyobb kiterjedésű a Duna mentén (Győrig van 

érezhető gravitációs hatása)7.

o Pozsony  urbánus  térsége,  agglomerációja,  amely  ma  már  átterjed  a  határ 

magyar oldalára is, s hatásai érintik a Szigetköz területét is. A térség határon 

átnyúló jellege miatt a kapcsolatépítés különleges terét nyújtja. Mindazonáltal 

egy vidéki, periférikus térséget egy gazdasági dinamikával rendelkező fővárosi 

régió részévé tesz.

o A  Szigetköz  természeti,  ökológiai  értékeket  felmutató  tájegysége,  amely 

egyúttal Pozsony, Mosonmagyaróvár és Győr szuburbanizációja által érintett 

terület.  Ökológiai  értelemben  szorosan  kötődik  a  Duna  szlovák  oldali 

ágrendszeréhez is. Éppen ezért  ezzel  a térséggel több, különböző koncepció 

foglalkozott  már.  Részben  vízügyi,  ökológiai,  illetve  területfejlesztési 

orientációjú  munkák.  Ilyen  komplex  szemléletű  tervezési  munka  volt  az 

ágrendszer rehabilitációjára vonatkozó terv.

o Részben ezt a térséget keresztezi a Győr–Dunaszerdahely közötti térség. Ennek 

elsősorban  város–vidék  kapcsolat  erősítése  (területi  kohéziója)  a  célja, 

valamint  hosszabb  távon  logisztikai  értelemmel  is  bír  (Dunaszerdahelyi 

logisztikai központ, Győr, Gönyű, Pér összekapcsolása). 

o A Tatabánya–Komárom–Érsekújvár  tengely  elsősorban  logisztikai  alapokon 

nyugvó kapcsolatrendszert  jelent.  Ezen belül  a  két  Komárom,  mint  határon 

átnyúló közös település és közös, határon átnyúló vonzáskörzetük a kohézió 

erősítése szempontjából lényeges.

o A Komárom–Esztergom szakasz mint ipari agglomeráció azon térségek közé 

tartozik,  amelyek  olyan  értelemben  Duna  specifikusak,  hogy a  kiépült  ipar 

alapozott  a  Dunára,  mint  vízi  útra.  A kiépült  ipar  egy része  az  utóbbi  két 

évtizedben leépült. Emellett a környezetszennyező tevékenységek megszűnése 

hozzájárul  a  térség  állapotának  javulásához.  Napjainkban  az  ipar,  illetve  a 

barnamezős területek rehabilitációja csak részben történt meg. Hasonló dunai 

problémákkal számos területen találkozunk még, főként tőlünk délkeletre (pl. 

román–bolgár határtérség).

7 A  térség  fontosságát  mutatja  az  osztrák  kezdeményezésű  Bécs,  Centrope  2004–  projekt,  amely  az 
osztrák főváros térbeli kapcsolatrendszerének kibővítését, határon átnyúló települési, vonzáskörzeti integrációját  
szolgálta.
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o Esztergom vonzáskörzete  alapvetően három,  elválasztott  térség integrációját 

igényli.  Egyrészt  a  szlovák  oldali  területek  gravitálnak  a  városhoz.  Ezek 

elérhetősége jelentős mértékben javult a Mária Valéria-híd újjáépítése óta. Ide 

gravitál azonban az Ipoly, illetve a Duna Magyarországi bal partja is (Nyugat-

Börzsöny),  amelyek  szárazföldön  (hidakon)  csak  Szlovákián  át  tudják 

megközelíteni  a  várost.  Itt  még  az  Ipoly  hidak  hiányoznak  az  integráció 

teljessé tételéhez. Ide tartozik még a Duna-kanyar, a Pilis területe is.

o A  határtérség  teljes  hosszában  küzd  az  átjárhatóság  problémájával.  Az 

államhatár alapvetően átléphető, sokat veszített korábbi elválasztó szerepéből. 

Fizikai értelemben azonban az infrastruktúra csekély kapacitása miatt továbbra 

is akadályt jelent a két parton elhelyezkedő térség integrációja előtt.

o Budapest agglomerációja a maga 2 milliós népességével az ország és a Duna-

medence  egyik  legdinamikusabb  térsége.  Mint  a  Dunára  épülő  nagyváros 

alapvető ismérvének érzi  a Dunaiságot,  hasonlóan a többi dunai fővároshoz 

(Bécs, Pozsony, Belgrád, sőt Bukarest). A többi fővárossal (elsősorban Béccsel 

és Pozsonnyal) együtt egy jelentős urbanizációs tengelyt alkot a Duna mentén. 

Az  agglomeráció  tovább  terjed  a  folyó  mentén  Dunaújváros  irányába.  A 

Dunaiság  szimbólum  értéke  mellett  azonban  kevéssé  aknázza  ki  a  folyó 

nyújtotta  előnyöket  (idegenforgalom,  életminőség,  közlekedés),  még  nem 

készült,  Bécshez  hasonlóan  a  Dunát  középpontba  helyező  városfejlesztési 

stratégia. 

o A Dunaújváros  központú  Székesfehérvár–Kecskemét/8.  számú  út  tengely  a 

gazdasági  növekedés  új  területi  bázisa  Magyarországon.  Dunaújváros 

szerencsés  elhelyezkedése,  a  megépült  Duna-híd,  s  a  beígért  horizontális 

irányú autópálya összeköttetés, Budapest ideális távolsága egy főváros-szatelit 

ipari  központtá  avatja  a  térséget,  amely  ma  Magyarországon  az  egyik 

legnagyobb  helyzeti  energiával  rendelkező  növekedési  pont.  Ugyanakkor 

energetikai  értelemben  is  jelentős  potenciállal  bír  (Százhalombatta, 

szélenergia).

o A Pakstól délre elhelyezkedő térség határozottan vidékies, főként a Duna felső 

szakaszának urbánus környezetével összevetve. Jelentős urbánus központ csak 

a folyótól távolabb található (Pécs). ugyanakkor az atomerőmű révén hazánk 

egyik energetikai központja, de emellett számos természeti és kulturális értéket 
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is rejt (soknemzetiségű lakosság, természeti értékek, Gemenci-erdő). Fontos a 

térség határon átnyúló kapcsolata Horvátországba és Szerbiába.

A fentiekből látható, hogy az elemzés számos olyan területi kapcsolódást tárt fel, amelyre a 

stratégiának választ kell adnia. Mindamellett, hogy nagytérségi tervezést folytatunk, a Duna, 

mint  központi  elem  megköveteli,  hogy  eltérő  területi  fókuszokat  használjunk  az  egyes 

ágazatok  vizsgálatánál  és  tervezésénél,  ugyanakkor  racionálisan,  az  egyes  szakaszok 

sajátosságainak  figyelembe  vételével  alakítsuk  a  koncepció  célpiramisának  hangsúlyait. 

Rendkívül  fontos  a  horizontális  elvként  bemutatott  kohéziós  elv,  amelyet  néhol 

településhálózati,  néhol  területi,  míg  másutt  nemzetközi  viszonylatban  kell  alkalmazni.  A 

környezetvédelem horizontális elve is eltérő módon érvényesül egy érzékeny terület esetében, 

s másként azokban az urbánus térségekben, amelyek növekedése szinte megállíthatatlannak 

látszik, s megint másként ott, ahol az elmúlt évtizedek ipari területeinek kell új funkciót adni. 

Mindezek  általános  dunai  problémák,  amelyek  közös  kezelése  a  teljes  Duna  térség 

integrációját is elősegítik.
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2. A Duna stratégia alapjául szolgáló erőforrások a Háttértanulmány, s a kapcsolódó 

dokumentumok szerint

2.1. Társadalmi erőforrások

Életminőség és migráció

A  Duna  mentét  az  elérhető  információk  alapján  három  nagy  térségre  oszthatjuk 

Magyarországon. A fővárosi agglomerációra, a Felső-Duna szakaszára, ahol a folyó egyben a 

szlovák–magyar határt is alkotja, valamint a Soroksártól délre elhelyezkedő alsó szakaszra. A 

társadalmi tényezők alapvetően az agglomeráció, valamint a felső szakasz társadalmi javuló 

tendenciáit mutatják, míg az alsó szakasz összességében rosszabb mutatókkal, de helyenként 

kiemelkedő  szigetekkel  (Dunaújváros,  Paks,  Szekszárd,  Pécs)  jellemezhető.  Mindez 

megmutatkozik  az  elérhető  jövedelmekben,  a  munkanélküliség  szintjében,  demográfiai 

mutatókban, amelyek az országos átlagnál jobb eredményeket mutatnak a felső szakaszokon, 

mint az alsón.

A társadalmi térszerkezet 2007, és változása 2003-2007

Jelmagyarázat

kistérségek
relatív helyzete

javuló/magas

stagnáló/magas

romló/magas

javuló/közepes

stagnáló/közepes

romló/közepes

javuló/alacsony

stagnáló/alacsony
romló/alacsony

Forrás: Országgyűlési Beszámoló HÁTTÉRANYAGA a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési 
politika érvényesüléséről, valamint a területrendezési tervek érvényesüléséről (VÁTI, TEÉMI 2009)

Az életszínvonalbeli különbségek generálják a fő migrációs irányokat is, amelyekben a Duna 

menti térség erősen érintett. Az agglomeráció migrációs célterület az egész ország számára, 

hiszen a főváros és térsége az egyik legfontosabb költözési cél, különösen a képzett népesség 
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számára.  Hasonlóan  nagymértékű  áramlás  mutatható  ki  a  főváros  és  szuburbiája  között. 

Mintegy másfél  évtizede  tart  a  kiáramlás  Budapestről,  amely sokáig így csökkenő számú 

népességgel rendelkezett. Jelenleg ezt a csökkenést pótolja a vidékről beáramlók nagy száma. 

Ugyanakkor  a  kiáramlás  is  némiképp  lassult,  az  agglomeráció  egyes  térségei  elvesztették 

attraktivitásukat.  A  Duna  menti  területek,  különösen  az  agglomeráció  északi  területein 

továbbra is vonzzák a népességet. Így a folyó mente egyre nagyobb területen mutat jelentős, 

az országos átlagot jóval meghaladó népsűrűséget. Hasonlóan országos migrációs cél a felső 

Duna szakasz is. Az alsó szakasz gyengébb értékeket mutat, mint a felső két szakasz, azonban 

fontos  látnunk,  hogy  a  leggyengébb  társadalmi  helyzetű  kistérségeink  a  folyótól  távol 

helyezkednek  el,  elsősorban  az  ország  északkeleti  és  keleti,  másodsorban  délnyugati 

területein.  Mindez  tehát  azt  a  képet  tárja  elénk,  hogy  az  ország  társadalmi-fejlettségei 

térszerkezete valahol megegyezik a Duna irányával, egy északnyugat–délkeleti irányt mutat, 

míg  a  fejletlen  területek  szélárnyékban  vannak.  Végső  soron,  történelmi  léptékben 

kimondhatjuk, hogy a Duna mintegy az ország fejlődési-innovációs tengelyeként működött a 

történelemben. Ezt a megállapítást erősíti, ha túltekintünk határainkon, s a Kárpát-medence 

fejlettségi  térszerkezetére  tekintünk.  Ugyanez  a  szerkezet  elmondható  erre,  a  mai 

Magyarországnál  nagyobb  terület  egységre  is.  Látszik  az  északnyugat–délkelet  fejlettségi 

tengely,  míg  az  ezzel  ellentétes  axis  mentén  tömörülnek  a  gyenge  térségek  (MTA RKK 

NYUTI – ÖTM Határ menti stratégiai tanulmány 2007).

A programtérségben a társadalmi tőke fejlesztése elsősorban a rurális, ezen belül is a Dunához 

kapcsolódó  térségek  közül  a  tanyás,  aprófalvas  térségekben  igényel  hatékony 

beavatkozásokat.  Az agrárnépesség  korszerűtlen  gazdálkodási  ismeretei,  a  munkanélküliek 

alacsony iskolai végzettsége, szakképzetlensége, és a képzési ellentmondások, az innovatív, 

képzett  munkaerő elvándorlása,  a szociális  feszültségek ugyanúgy megoldandó problémák, 

mint a tanyai lakosság elszigeteltsége, rossz egészségügyi, mentálhigiénés állapota.

A vidéki tér társadalmi kirekesztettségének és gazdasági kiszolgáltatottságának csökkentése 

érdekében  a  helyi  közösségek  fejlesztése,  identitásának  erősítése,  valamint  tudásuk 

versenyképessé tétele egyaránt támogatásra szorul.

A Duna-Tisza közi Homokhátság területén az elmúlt évtizedek emberi beavatkozásainak és a 

klimatikus  tényezők  változásainak  együttes  hatásaként  mára  ökológiai  degradáció 

következményeire (talajvízszint-süllyedés, szárazodás, homokviharok stb.) kell megoldásokat 

keresni.  Ennek egyik összetevője a hagyományos  homoki gazdálkodás,  tanyai  életforma – 
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mint jellemzően magyar kultúrtörténeti érték – fenntartásának támogatása volna elsősorban a 

lakosság helyben tartásán, életfeltételeinek javításán keresztül.

A szükséges beavatkozásokkal elősegíthetők a tanyás, valamint az aprófalvas térségekben élő, 

hátrányos helyzetű rászorultak bekapcsolását az ellátórendszerekbe.

Az  iskolázottság,  képzettség  növelése  kulcsszerepet  játszik  a  piaci  igényekhez  való 

alkalmazkodásban,  a  magasabb  foglalkoztatás  elérésében,  és  ezeken  keresztül  a 

kiszolgáltatottság csökkentésében.  A (felnőtt)képzési,  alternatív  foglalkoztatási  lehetőségek 

megteremtése, bővülése javítja a vidéki térségek kilátásait a gazdasági vérkeringésbe történő 

bekapcsolódás  terén,  tervszerűvé  teheti  a  szociális  szférában  rekedtek  visszavezetését  a 

munka  világába.  Mindezek  hálózatos  fejlesztése  a  lehetőségek  térbeli  kibővítéséhez  járul 

hozzá.

A térségi kohézió és összetartozás érzésének szerepe növekvő a mai globalizált környezetben. 

A  specializáció  és  egyediség:  érték,  a  hagyományok  felelevenítése,  a  sajátos  értékek 

tudatosítása, ápolása piacképessé tehető a helyi termékeken és szolgáltatásokon keresztül.

A diplomások  helyben  tartása,  a  civil  szféra  erősítése  aktivizálja  a  helyi  kultúrában rejlő 

energiákat,  kreativitást  és  hozzájárul  a  vidéki  társadalom  teljessé  tételéhez,  mindezeken 

keresztül pedig javítja az érdekérvényesítő képességet, identitást.

Együttműködések, kapcsolatok, identitás

A társadalmi erőforrások közé sorolhatjuk területi  együttműködések,  az integráció szintjét. 

Úgy tűnik, a településközi együttműködések jelentősebbek határon átnyúló, mint a belföldi 

Duna szakaszokon átnyúló formában. A felső szakasz inkább jellemezhető a két part közötti 

települések,  térségek,  megyék  együttműködésével  (eurorégiók,  települési  kapcsolatok, 

ingázás), mint az alsó szakasz. Nemzetközi kapcsolatokkal itt is találkozhatunk, de a folyón 

átnyúlókkal kevésbé. 

Az identitás és a lakossági kapcsolatok egyik fontos alapja a térségi–táji kulturális és etnikai 

sajátosságok  rendszere.  A  Duna-völgy  ebből  a  szempontból  sajátos  értékeket  nyújt  mind 

Magyarország,  mind  Európa  számára.  A  történelmi  léptékű  népmozgások  sajátos  etnikai 

keveredést alakítottak ki a Duna menti településeinken. Maga a folyó is a migráció egyik fő 

útvonala  volt.  Így  jelentős  számú  a  térségben  a  német  (végig  a  folyó  mentén),  a  horvát 

(Mosonmagyaróvár környékén és déli határainknál), a szlovák (a Gerecsében, a Pilisben, a 

Börzsönyben), a szerb (Komárom, Szentendre, Baja stb.), a sokác (Mohács) etnikai csoportok 

jelenléte. Sajátos kultúrájuk, a hozzájuk kapcsolódó szokások (pl. Busó-járás), ételek stb. a 

lokális identitás alapvető meghatározói a térségben, sok közülük ma is élő hagyomány. Az 
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etnikai  csoportok ugyanakkor erős határon átnyúló,  közép-európai és balkáni  kapcsolódást 

jelentenek. A lokális identitás mellett felfedezhető egyfajta „dunai” identitás is. Különösen 

azokon a településeken, amelyek kikötővel rendelkeztek, vagy tipikus „hajós-falvak”, mint pl. 

Gönyű. Az itt élők a Duna hajdani kulturális közvetítő szerepét mindennapjaikban élték meg, 

sajnos  ez  mára  megszűnt.  Új  reneszánszát  legfeljebb  a  dunai  hajós,  kishajós  turizmus 

fellendülése hozhatja meg. 

Oktatás és kapcsolatrendszere

Magyarországon  nyolc  Duna  menti  város  –  Mosonmagyaróvár,  Győr,  Esztergom,  Vác, 

Budapest,  Dunaújváros, Kalocsa8 és Baja – szolgál egy vagy több felsőoktatási  intézmény 

székhelyéül illetve telephelyéül. Egy-egy felsőoktatási intézmény kapcsolatrendszere sokrétű 

és időben folyamatosan változik. Rendszerint a különböző intézményekben dolgozó kollégák 

közötti nem formalizált személyes és szakmai kapcsolatok fordulnak elő leggyakrabban, ezt 

követik  az  időszakos  közös  oktatási  és  kutatási  projektek.  A  felsőoktatási  intézmények 

nemzetközi ösztöndíjprogramokban való részvétele még szintén kiterjedtnek mondható, ám az 

átfogó  együttműködési  szerződések,  valamint  a  képzési  és  kutatási  stratégiai 

együttműködések már csak kis számban fordulnak elő (Rechnitzer–Smahó 2007).

A  Nyugat-magyarországi  Egyetem  Mezőgazdaság-  és  Élelmiszertudományi  Kara 

(Mosonmagyaróvár)  Bécs  három  oktatási  intézményével  ápol  kapcsolatokat:  a  Bécsi 

Agrártudományi  Egyetemmel  (BOKU)  és  a  Bécsi  Állatorvostudományi  Egyetemmel 

stratégiai  jelentőségű  oktatási  és  kutatási  kapcsolatot  alakított  ki,  a  Bécsi  Műszaki 

Egyetemnek  pedig  projektpartnere  (Bertalan–Bősze–Reisinger–Tóth  2007).  A  Széchenyi 

István Egyetem három Duna menti város (Linz, Krems, Pozsony) felsőoktatási intézményével 

áll szerződéses kapcsolatban, ám ösztöndíjprogramjai és projekt jellegű együttműködései ezen 

túlmenően Bécsre is kiterjednek (Smahó 2007). 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Vác) egy linzi egyházi magánegyetemmel (Katholisch-

Theologische Universität Linz) áll kapcsolatban9, az Esztergomi Hittudományi  Főiskolának 

pedig  a  Pázmány  Péter  Katolikus  Egyetem  Hittudományi  Karával  (Budapest)10 van  élő 

együttműködése.

Budapest  Duna  menti  felsőoktatási  központnak  tekinthető,  amely  jelentős  felsőoktatási 

kapacitásokat  koncentrál.  A  fővárosi  egyetemek  egyrészt  földrajzi  helyzetükből,  másrészt 

nagyságrendjükből, rangjukból, pozícióikból adódóan is kedvelt partnerintézményei a külföldi 
8 A Dunaújvárosi Főiskola és a kalocsai Tomori Pál Főiskola kapcsolatairól jelenleg nincs információ.
9 http://www.avkf.hu/dok/04_NKB_Jegyzokonyv_2009_02_18.pdf 
10 Intézményi közlés (Esztergomi Hittudományi Főiskola).
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egyetemeknek.  Budapest  esetében  a  Duna  menti  együttműködésre  példaként  említhető  a 

Budapesti  Corvinus  Egyetem  és  a  Bécsi  Közgazdaságtudományi  Egyetem 

(Wirtschaftsuniversität Wien) partnersége11.

A Duna fővárostól délre eső szakaszán Baja – több budapesti szakközépiskola mellett  – a 

Harsányi  János Főiskolával ápol kapcsolatokat,  továbbá a Dunaújvárosi Főiskolával tervez 

együttműködést12.

Mindezek  a  példák  azt  mutatják,  hogy  létezik  együttműködés  a  Duna  menti  városok 

felsőoktatási intézményei között, a Duna intézményeket összekötő kapocsként funkcionálhat.

2.2. Gazdasági erőforrások

Általános fejlettség és beruházások

Magyarországon a bruttó hazai termék 82,4%-át adták a Duna mente régiói, ezen belül is 

kiemelkedő  a  Közép-magyarországi  régió  teljesítménye,  amelyben  az  ország  GDP-jének 

közel felét állították elő 2007-ben, a népesség 29%-os aránya mellett.

GDP területi adatai, 2007 (KSH)

Régió

Bruttó hazai termék Egy főre jutó GDP

milliárd 
forint

megoszlás, 
%

ezer 
forint

az országos 
átlag

a közép-
magyarországi 
régió átlagának

százalékában
Közép-
Magyarország 12 008 47,1 4 162 164,3 100,0

Közép-Dunántúl 2 607 10,2 2 357 93,0 56,6
Nyugat-Dunántúl 2 483 9,7 2 487 98,1 59,7
Dél-Dunántúl 1 668 6,5 1 730 68,3 41,6
Dél-Alföld 2 265 8,9 1 692 66,8 40,7
Duna  menti 
régiók  összesen  / 
átlaga

21 031 82,4 2 485,6 98,1 59,7

Ország összesen 25 479 100.0 2534 100,0 60,9
Forrás: Magyarország 2008, KSH, saját szerkesztés (VÁTI).
Az egy főre jutó GDP területi különbségei kissé mérséklődtek (elsősorban Nyugat-Dunántúl 

fejlettségének  erősödése  és  Közép-Dunántúl  gyengülése  mellett),  a  rangsor  azonban  nem 

változott az előző évihez képest.

A Duna menti régiókban realizált beruházások szintje a hazainak négyötöde. A beruházások 

területi  vizsgálatánál  látható,  hogy  a  legnagyobb  vonzerőt  a  Közép-magyarországi  régió 

jelenti,  a területén megvalósult  fejlesztéseknek az ország összes beruházási ráfordításainak 

11 Az Unirégió projekt keretében végzett interjúból származó információ.
12 Intézményi közlés.
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kétötödével. Az egy lakosra jutó fejlesztés is itt, illetve a Közép-Dunántúlon haladja meg az 

országos átlagot, míg attól leginkább e térségben Dél-Alföld fejlesztései maradnak el.

Az ipar a bruttó hozzáadott értéket, valamint a vállalkozások és a foglalkoztatottak számát 

tekintve  a  Duna-mentét  érintő  megyékben  a  második  ágazat.  A  Duna  mente  kistérségei 

esetében  megállapítható,  hogy  a  Duna  jobb  partján  Győr-Moson-Sopron,  Komárom-

Esztergom,  Fejér  és  részben  Tolna  megyéhez  tartozó  kistérségek  esetében  az  iparnak 

kiemelten fontos szerepe van, az ágazati szerkezet azonban térségenként eltérő.

Hazánkban  a  leépült  ipari  üzemek  hasznosítása,  a  foglalkoztatás  növelése  miatt  a  90-es 

években  megkezdődött  az  ipari  parkok  fejlesztése.  Ezek  a  beruházások  a  térségi 

felzárkóztatást  tűzték  ki  célul,  hiszen  a  privatizációs  lehetőségek  csökkenése  motiválta  a 

zöldmezős beruházások és reorganizációval ipari parkká szervezhető ipartelepi beruházásokat. 

Jelenleg  a  Duna-mentén  32  ipari  park  fekszik,  melyek  heterogénnek  tekinthetőek 

betelepítettségüket, szolgáltatásaikat és infrastruktúrájukat tekintve.

Logisztika, szállítás

2008-ban az árutonna kilométerben mért áruszállítási teljesítmények 0,9%-kal mérséklődtek a 

2007.  évihez  képest.  A  szállítási  teljesítményekből  mindössze  4%-kal  részesedő  belvízi 

áruszállítás  teljesítménye  – a  megelőző évi  dinamikus növekedést  követően – 2%-kal  lett 

nagyobb  2008-ban.  A  teljesítmény  közel  kétharmada  átmenő  forgalom,  több  mint  ötöde 

export-szállítmány,  14%-a pedig importként  érkezik be valamelyik  kikötőnkbe.  A belföldi 

forgalom részaránya  mindezek  alapján  mindössze  néhány  tized  százalék,  ami  lényegesen 

elmarad az EU-ban kialakult aránytól (2007-ben 25%). A teljes forgalomból a magyar lobogó 

alatt  hajózó járművek részesedése 10%-ot tett  ki,  aminél  a német,  az ukrán, az osztrák,  a 

román és a bolgár nemzetiségű hajók teljesítménye is magasabb volt

A  folyamatosan  növekedő  közúti  teherforgalom  okozta  környezetszennyezés  csökkentése 

miatt már több mint 10 éve folyik a kombinált szállítás és a logisztikai szolgáltató központok 

hazai fejlesztése. Az Uniós csatlakozásig intenzív növekedési pályán volt ez a szállítási mód, 

bővültek  a  kapacitások,  szaporodtak  a  kiszolgáló  terminálok  és  útirányok,  azonban 

Magyarország-,  majd  Románia  és  Bulgária  csatlakozásával  igen  rövid  idő  alatt  teljesen 

megváltozott a kép ezen a téren. Míg 2004-ben 9 kombiterminál működött az országban és 

több  mint  108 ezer  közúti  járművet  szállítottak,  addig  2007-re  a  terminálok  száma  11-re 

emelkedett, viszont a szállított járművek száma visszaesett 33 ezerre. 
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és az EU külső határszakaszán működő határátkelőhelyek, 2007
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Forrás: KTI, NFGM, VPOP

2003  és  2007  között  hazai  forrásokból  mintegy  3,5  milliárd  forintot  fordítottak  kikötői 

beruházásokra. Ebből a legnagyobb beruházás Győr-Gönyű és Baja országos közforgalmú- és 

határkikötők (OKK) fejlesztése volt, előbbi a vizsgált években összesen 2,6 milliárd, utóbbi 

pedig 380 millió forint támogatást kapott. (1998-2002 között már fejlesztettek e két helyen 2,2 

milliárd forint értékben.)  E két nagy kikötőfejlesztésen kívül  Szeged, Mohács,  Esztergom, 

Csepel,  Drávaszabolcs  kikötői  kaptak kisebb-nagyobb támogatásokat,  a vizsgált  időtávban 

összesen 440 millió forint értékben. 

Kikötő neve 2003 2004 2005 2006 2007 Összesen
Győr-Gönyű OKK 675,0 499,3 542,0 783,0 164,4 2663,7
Baja OKK 192,0 28,0 22,8 47,6 90,0 380,4
Szegedi kikötő bejárati csatorna kotrása és 
határkikötői fejlesztések előkészítése 12,0 4,2 7,5 55,1 0 78,8

Mohács Határkikötő 28,0 27,0 8,4 0 0 63,4
Esztergom Nemzetközi Hajóállomás 30,0 11,5 10,7 0 0 52,2
Tisza-tó abádszalóki öble hajózási útvonal 
kitűzése 2,0 - - 0 0 2,0

Csepeli kikötő partfalomlás kijavítása 30,0 30,0 30,0 30,0 0 120,0
Dunai folyami információs rendszer 
kiépítése 70,0 - 15,0 0 0 85,0

Drávaszabolcs vízi határátkelőhely 
létesítése 5,0 12,5 4,5 22,0

Egyéb kikötők fejlesztésének előkészítése 15,0 - - 0 0 15,0
Összesen 1054,0 600,0 641,4 928,2 258,9 3482,5

Forrás: KHEM
Kikötői beruházások, 2003-2007, millió Ft
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Ágazati összetétel

A Duna mente kistérségei esetében megállapítható, hogy a Duna jobb partján Győr-Moson-

Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és részben Tolna megyében az iparnak kiemelten fontos 

szerepe van. A Duna baranyai  szakszán, valamint  Bács-Kiskun megyében az ipar  szerepe 

kisebb, amelynek oka a mezőgazdaság relatíve nagyobb súlya. Ki kell emelnünk Tolna megye 

szerepét az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás tekintetében. Budapesten és környékén pedig a 

tercier szektor magas aránya miatt kisebb az ipar gazdasági szerepe.

Az ipar súlya a gazdaságon belül

Megye Mezőgazdaság (%) Ipar (%)
Szolgáltatás 

(%)

Bács-Kiskun 10 28 62
Baranya 6 25 68
Budapest 0 22 78

Fejér 5 47 48
Győr-Moson-

Sopron 4 46 50

Komárom-
Esztergom 3 58 39

Pest 3 34 63
Tolna 8 35 57

Forrás: KSH, 2004
Az ágazati szerkezetet vizsgálva az élelmiszeripar a mezőgazdasági jellegű Baranya (34%) és 

Bács-Kiskun  (32%)  megyében  meghatározó.  Győr-Moson-Sopron  (74%)  és  Komárom-

Esztergom  megyében  (84)  a  gépiparé  a  meghatározó  szerep.  A  kohászat  súlya  Fejér 

megyében  (Dunaújváros)  jelentős,  a  vegyipar  pedig  Budapest  ipari  termelésében  játszik 

fontos szerepet. Az energiatermelés aránya Tolna megye (Paks) esetében vesz fel magasabb 

értéket.  A textilipar,  a bányászat,  a nemesfémek előállítása,  valamint a faipar részaránya a 

valamennyi Duna menti megye esetében alacsony. 

Energiaellátás

 hazai energia termelésünk szempontjából a Duna és térsége csak áttételesen értelmezhető. A 

vízenergia termelése a Dunán a Bős–Nagymarosi rendszer elvetésével meghiúsult, az egyéb, 

vízerővel  kapcsolatos  ötletek  pedig  a  tervezés  fázisába  sem jutottak  el.  Ennek  ellenére  a 

folyóvölgy  egyre  fontosabb  energetikai  térsége  hazánknak.  Az  atomerőmű  vízigényes 

működése miatt települt a folyópartra (hasonlóan a bolgár és a jövőbeni román erőművekhez). 

A  hűtővíz-igény  további  energetikai  beruházások  telepítő  tényezője  is  lehet,  pl.  Gönyű 

térségében. Az energetikai szektor másik stratégiai létesítménye, a százhalombattai finomító 

is a vizsgált térségben helyezkedik el.
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2008-ban a  megújuló  energiaforrások  (víz-  és  szélerőművi  villamos  energia,  tűzifa,  és  az 

egyéb megújuló energiaforrások) termelése az összes hazai termelés 14,4%-a volt. Az összes 

energiafelhasználáson  belül  a  megújuló  energia  felhasználásának  aránya  Magyarországon 

2007-ben 5,3% volt, ami az unió átlagának (7,8%) több mint kétharmada.

Az alternatív energiahordozók hasznosításának előtérbe kerülése is Duna-völgy energetikai 

jelentőségének növekedését vonja maga után. A bioetanol gyártás mezőgazdasági termékek 

feldolgozásán alapuló, szállításigényes ágazat, amely a folyóvízi szállítást is igénybe veheti. 

Ilyen kezdeményezés már több is volt a Duna menti településeken.

Másfelől,  a  Duna-völgy földrajzi,  ortográfiai  okoknál  fogva Magyarország  szélenergiában 

leggazdagabb területei közé tartozik. A Kárpát-medencében uralkodó északnyugat–délkeleti 

szélirányt  lényegében  a  folyó  áttörési  szorosa  (Dévényi-kapu)  jelöli  ki.  Így  a  potenciális 

szélenergia legnagyobb mennyiségben az Északnyugat-Dunántúlon áll rendelkezésre.

Az uralkodó szélirányok és évi átlagos szélsebességek [m/s] Magyarországon

Magyarország szélerő térképe 70 m magasságban
Kiemelkedő  adottságokkal  rendelkezünk  továbbá  nap-  és  geotermikus  energianyerési 

lehetőségek területén.
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A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege Magyarországon

Hőmérséklet eloszlás 2000 méter mélységben

Turizmus

A Duna mente  egészét  az  eleven  és  sokszínű  kulturális  hagyományok,  a  nagykiterjedésű 

(védett)  természeti,  tájképi,  kultúrtörténeti  értékek  jellemzik.  Ennek  ellenére  egyetlen 

nemzetközileg  is  versenyképes  célpontja  a  főváros,  miközben  a  turizmus  jelentősége  a 

Dunakanyarban  és  a  Ráckevei  (Soroksári)  Duna-ágban,  valamint  a  kulturális  örökségben 

gazdag  városi  központokban  (Győr,  Komárom,  Esztergom,  Visegrád,  Kalocsa,  Baja  stb.) 

egyaránt hangsúlyos. Értékes, azonban még kihasználatlan adottságai a térségnek a 412 kmes, 

60%-ban  természetes  folyópart,  élőhelyekben  gazdag  szigeteivel  és  mellékágrendszereivel 

(Szigetköz),  a  tradicionális  borvidékek  (Pannonhalmai,  Ászár-Neszmélyi,  Etyek-Budai, 

Tolnai,  Szekszárdi,  Mecskaljai,  Hajós-Bajai,  Kunsági),  a sokszínű kulturális  hagyományok 

(ősi mesterségek, gasztronómia, etnikai néphagyományok) és tájtermékek (bogyósok, kalocsai 

paprika  stb.),  kiterjedt  hegyvidéki  erdőségei,  természetközeli  térségei,  világhírű 

nagyvadállománya (Börzsöny, Gemenc, Béda-Karapancsa), termálfürdői (Budapest, Ráckeve, 
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Győr,  Mosonmagyaróvár,  Lipót),  valamint  világörökségi  és  –  várományos  területei 

(Pannonhalmi Apátság, Budapesti Duna part, Komáromi erőd rendszer, limes vonal).

A turisztikai vonzerők versenyképessé tételét azonban akadályozzák: a természeti potenciál 

állapotát  befolyásoló  jelentős  környezeti  terhelések  (vizuális-  és  légszennyezések, 

vízminőségi  problémák,  a  vízpartok  árvízi  veszélyeztetettsége),  elsősorban  az  alsó 

Dunaszakasz  alacsony  gazdasági,  vállalkozói  aktivitása,  a  turisztikai  infrastruktúra 

hiányosságai  és  végül  –  a  teljes  folyó  menti  térségben  –  az  összehangolt,  desztináció-

szemléletű turizmusfejlesztés hiánya. 

A  Duna  menti  turizmus  fejlesztésének  összhangban  kell  lennie  a  2000/60/EK  Vízkeret 

Irányelv, illetve a 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet szerint a Duna hazai vízgyűjtőterületére 

készülő  vízgyűjtő-gazdálkodási  tervvel  (határidő  2009)  a  jó  állapot  elérése  érdekében, 

továbbá a folyó hajózhatóságának javítását célzó intézkedésekkel

A turisztikai adottságok a közös dunai elemek mellett elkülöníthetők térségenként, ösztönözve 

az  összetartozó  települések  térségek  Dunán,  határon,  közigazgatási  határokon  átnyúló 

együttműködését.  Ezt  a  feltárást  kiválóan  elvégezte   A  Duna  menti  turizmus  hazai  és  

nemzetközi dimenziói c. tervdokumentum.

2.3. Természeti erőforrások, környezeti állapot

A terület, lehatárolásából eredően heterogén adottságú, és így eltérő problematikát hordozó, 

azonban egységes kezelést igényel, mivel közös (nemzeti, és a víztestek megosztottsága miatt 

nemzetközi),  együttműködésre  késztető  érdekszférába  tartozik  a  természeti  erőforrásokkal, 

ezen belül a stratégiai vízkészletekkel való gazdálkodás szempontjából. 

Magyarország  a  Kárpát-medencébe  érkező  folyóknak  köszönhetően  jelentős  vízkészlettel, 

ezen  belül  európai  viszonylatban  is  kiemelkedő  mennyiségű  tárolt  felszín  alatti 

vízkészletekkel rendelkezik. 

Ha a teljes vízkészletet  figyelembe vesszük, akkor az egy főre jutó vízkészletünk (11 000 

m3/év/fő) vízbő viszonyokra utal. Ugyanakkor ugyanez az érték mindössze 600 m3/év/fő, ha 

abból indulunk ki, hogy minden beérkező vizet tovább kell engednünk és csak a hazai eredetű 

készletnek megfelelő mennyiséget használhatjuk fel – ez viszont  önmagában csak a kritikus 

vízkészlet-gazdálkodási helyzettel jellemzett sivatagi országok mérőszámaival vethető egybe. 

Nehézséget okoz, hogy vízkészleteink nem ott és nem akkor jelentkeznek, ahol a vízigény.

Felszíni vízkészletünk 63 %-a a Dunában, 16%-a a Drávában, 4 %-a a Marosban van, a Tisza 

völgyére 17% jut.
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Tartósan száraz idő esetén az Alföld középső térségében már az utánpótlódást  meghaladó 

mértékben használjuk a felszín alatti vízkészleteinket (a vízszintek süllednek).

Másrészt folyóink általában nyáron és ősszel szállítják a legkevesebb vizet, viszont a lakosság 

és a mezőgazdaság vízigénye nyáron a legnagyobb,  amelyhez  a megközelítően egyenletes 

ipari vízigény is csatlakozik.

A Pannon-medence kedvező geotermikus jellemzői következtében Magyarország területének 

kb. 2/3-án lehetséges 30oC-nál magasabb felszíni kifolyóvíz-hőmérsékletű hévíz feltárása. A 

hasznosított geotermikus energia mennyisége szerint hazánk 2000-ben a 7-ik, a 

mezőgazdasági célú direkt hőhasznosítás volumene szerint pedig (az USA után) második volt 

a világon.

Sok feltáró  fúrás,  illetve  forrás  vizét  fogadták  el  ásvány-,  illetve  gyógyvízként.  Az eddig 

elismert  223 ásványvizet  és 205 elismert  gyógyvizet  szolgáltató  kút  és  forrás száma akár 

nagyságrendekkel  is  növekedhet  vízelőfordulásaink  védettségét  és  kémiai  összetételét 

figyelembe véve. 

A jelenlegi 951 db termelő hévízkútból 432 db (45,2%) elsődlegesen balneológiai, 220 db 

(23,1 %) ivóvízellátási, 15 db (1,6%) ásványvíz-palackozási célból létesült.

Míg nagy folyóinkat alapvetően a határon kívülről érkező vízminőség alakítja, jelentős számú, 

de kis vízhozamú kisvízfolyásunk (a VKI szerint a kisvízfolyások 80 %-a) szennyezettségéért 

a  hazai  kibocsátások  a  felelősek.  A  tápanyagok  és  szerves  anyagok  okozta  probléma  a 

vízfolyásaink  több  mint  felét  érinti.  Az  értékelésből  levezetett  országos  kép  a  vízhozam 

függőséget  tükrözi:  a  kis  vizek  állapota  a  nagyobb  vízfolyásokénál  lényegesen  rosszabb. 

Hasonló a helyzet állóvizeinknél is: többségük sekély, és emiatt a szennyezőanyag terhelésre 

(beleértve  a  vízpartokról  bemosódó  műtrágyát  és  szerves  szennyezőanyagokat  is)  nagyon 

érzékeny.

A víz szennyezése egyre jelentősebb korlátokat állít. A veszélyt nem csupán az önmagában is 

hatalmas  mennyiségű szennyvíz  jelenti,  hanem a helyzet  súlyosságát  fokozza,  hogy 1 m3 

ipari-háztartási szennyvíz 12-15 m3 tiszta vizet szennyez be. 
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Felszíni vizeink szennyezőanyag terhelésének közelítőleg fele a településekről származik. Így 

kézenfekvőnek tűnik, hogy a VKI célok elérésének egyik legfontosabb eszköze a szennyvíz 

program megvalósítása.

A felszíni vizek terhelésének másik fele a mezőgazdasági/belterületi diffúz szennyezésből 

származik.

A partiszűrésű területeken a háttér felől érkező szennyezés mellett számolni kell a vízfolyások 

esetleges  havária  jellegű  szennyezéseivel.  Ezek  ritkák,  és  lehet  védekezni,  de  fel  kell  rá 

készülni. 

A gazdasági recesszió jellegzetes velejárója a technológiai  meghibásodásból,  a hulladékok 

nem  megfelelő  tárolásából  és  kezeléséből,  gondatlanságból  stb.  származó  rendkívüli 

szennyezések gyarapodása és súlyosabbá válása. A rendkívüli szennyezések elleni védekezés 

alapvető eszköze a kárelhárítási tervek elkészítése üzemi és területi szinten egyaránt. Hazai 

viszonylatban  létezik  a  szükséges  jogszabályi  háttér,  de  az  elkészült  tervek  karbantartása 

(termék- és technológiaváltás következtében) kívánnivalókat hagy maga után. Ezek a havária 

jellegű szennyezések egyébként keleti szomszédaink felől a leggyakoribbak

A  hazai  folyókon  a  hullámtérre  kilépő,  azaz  valamilyen  védelmet  igénylő  árhullámok 

gyakorisága nagy:  a Tisza vízrendszerének folyói  és a Duna átlagosan évente,  a Dráva,  a 

Mura és a Rába 2 évente lép ki a medréből. Nagyobb, már készültséget igénylő, árhullámok a 

Dunán és a Rábán átlagosan 10 évente, a Dráván, a Murán és a Tiszán 5 évente jelentkeznek. 

Az utóbbi 10 évben a gyakoriság az átlagosnál nagyobb volt.  

Az árvízi veszélyeztetettség, valamint az árvizek elleni védekezés szervezése, a védekezésre 

rendelkezésre  álló  erők  optimális  csoportosítása  szempontjából  a  síkvidéki  területeken 

különös  jelentősége  van  a  különböző  folyókon  egyidejűleg  jelentkező  árvizek 

gyakoriságának.  A  fő-  és  a  mellékfolyók  árhullámainak  találkozása  mind  az  árhullám 

magasságát,  és  ezáltal  a  védendő  szakaszok  kiterjedését,  valamint  a  védekezés  egyéb 

feltételeit is jelentősen befolyásolja.

Az árvízi elöntéseknek kitett területeken kockáztatott vagyonérték több mint 5 ezer milliárd 

forint.  Az  árvízvédelmet  nehezíti,  hogy  az  árvizek  jelentős  része  külföldről  származik, 

amelyek befolyásolására egyelőre nincs módunk.
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1998 és 2002 között hazánkban sorozatban fordultak elő szélsőséges hidrológiai események: 

egyes paramétereiben minden eddigit meghaladó árvizek a töltésezett folyóinkon, valamint a 

dombvidéki és hegyvidéki kisvízfolyásainkon; továbbá rendkívüli belvízi elöntések az ország 

síkvidéki területein. E hidrológiai események jelentős mértékű védekezési munkát igényeltek, 

példátlanul nagy költségekkel és károkkal jártak együtt, következményeik (a beregi öblözet 

elöntése,  egyes  települések  belterületének  árvíz-  és  belvízkárai)  esetenként  rendkívüliek 

voltak.

Az árvízvédelmi  biztonság megteremtésének racionális  feltétele  közepes  és  nagy folyóink 

mentén,  hogy  a  védműveket  a  hazai  előírásoknak  megfelelő,  vagyis  az  átlagosan  100 

évenként  egyszer  előforduló,  s  az  évi  legnagyobb  jégmentes  vízállást  okozó  árhullám 

terhelése elleni védelemre kiépüljenek. A fővédvonalak kiépítettségének mértéke 61 %-os, 

mintegy 1500 km töltés erősítése szükséges.

Magyarországon az országos jelentőségű védett természeti területek nagysága összesen 830,6 

ezer hektár, amely az ország 9 %-át teszi ki. 

Európa természetes élőhelyeinek jelentős része az emberi hasznosítás és terhelés 

következtében megsemmisült, illetve feldarabolódott.

Az  Európai  Unió  által  létrehozott  Natura  2000  egy  olyan  összefüggő  európai  ökológiai 

hálózat,  amely  a  közösségi  jelentőségű  természetes  élőhelytípusok,  vadon  élő  állat-  és 

növényfajok  védelmén  keresztül  biztosítja  a  biológiai  sokféleség  megóvását  és  hozzájárul 

kedvező  természetvédelmi  helyzetük  fenntartásához,  illetve  helyreállításához.  A  Duna 

magyarországi  szakasza  –  a  főváros  kivételével  –  Natura2000  terület.  Partjainak  60%-a 

természetközeli állapotban van. A  Szap és a déli országhatár között összesen 53 – számos 

turisztikailag is hasznosítható - sziget és mellékág található.

Az egyes szakaszok környezeti állapota

A Duna Budapestig terjedő szakaszát az emberi beavatkozások által megváltozott ökológiai 

viszonyok  jellemzik.  A  károk  megelőzésére  tett  erőfeszítések  ellenére  állandósultak  a 

problémák:
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• Dunakiliti térségében a duzzasztómű és környezetének, a tározótérnek (telekkönyvi és 

környezetének)  rendezésére  van  szükség  a  távlati  hasznosíthatóság  szempontjai 

szerint.

• A Szigetközben a jelenlegi vízpótló rendszer hosszú távon nem képes fenntartani az 

ökológiai  állapot  romlása  nélkül  a  védendő  természeti  egységek  továbbélését  és 

biztosítani  az  édesvíz  készletek  minőségi  és  mennyiségi  paramétereit.  A  térség 

vízellátásának  javítása  nem csak az  élővilág  szempontjából  fontos,  hanem segíti  a 

gazdálkodást (erdészet, halászat), és a turizmus lehetőségeinek bővítésével bevételhez 

juttathatja a szigetközi településeket, ami kompenzálná az eddigi veszteségeiket.

• A  Szap  –  Budapest  közötti  szakaszon  az  utóbbi  évtizedekben  a  medersüllyedés 

(intenzív  kavicskotrás,  ill.  a  felső szakaszokon épített  vízlépcsők hordalékmegfogó 

hatása)  következtében  előállott  hajózási  és  talajvízproblémák  jelentenek  súlyos 

gondot.  Emellett  a  márga,  vagy  vulkanikus  eredetű  gázlószakaszok  sem  teszik 

lehetővé a nemzetközileg elvárt hajózóút paraméterek biztosítását. A vízszint emelése 

érdekében megvalósított részleges, illetve teljes sziget mellékág-lezárások a szigetközi 

hullámtér  nagyságával  megegyező  ökológiai  degradációt  eredményeztek.  A 

medersüllyedés  kihatással  van  a  térség  felszíni  vizeire  is,  ez  teszi  szükségessé  a 

Mosoni-Duna és a Rába alsó szakaszának rehabilitációját.

A  Ráckevei–Soroksári-Duna vízkészlet-gazdálkodási  célú  szabályozásának  következtében 

folyamatos  emberi  beavatkozást,  fenntartást  igényel,  aminek  hiányában  a  természeti 

folyamatok feliszapolódáshoz vezetnek. A sérülékeny hasznosítható vízkészletek – egymással 

érdekellentétben álló – különböző igények kielégítését szolgálják:

• a felső szakaszon döntően ipari, az alsó szakaszon döntően mezőgazdasági vízigények,

• ökológiai vízhasználat, a kialakult, állóvizekre jellemző gazdag vegetáció fenntartása,

• a turizmus vízhez kapcsolódó formáinak kielégítése,

• szennyezőanyag-lebontó képesség, vagyis szűrő szerep.

Az utóbbi  években a  térség  jelentős  lépéseket  tett  szennyvíztisztítás  terén,  és  ma  már  az 

állandó  népesség  80%-ának  van  lehetősége  a  működő  és  épülő  közműre  csatlakozni.  A 

támogatási  rendszer  azonban  nem  kezeli  az  üdülőnépesség  problémáját,  amely  tartós 

időszakokra megduplázza a jelenlévő népesség számát a sérülékeny területeken. 
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Az Alsó-Duna-szakasz kevésbé terhelt az antropogén beavatkozásokkal, de itt is kulcskérdés a 

turizmust befolyásoló Duna vízminőség, illetve a Mohács szigeti vízbázis védelme, végül a 

folyó menti iparok környezetbiztonsági feltételeinek biztosítása. A Gemenci ártér erdeiben, 

vad- és halállományában értékes, újratermelhető vagyon rejlik. Jelentős vonzerőt képviselnek 

a mintegy 30 km-es rehabilitálandó holtág-rendszer, valamint a Dunát a Tiszával összekötő, 

118 km hosszú Baja-Bezdán-Óbecse csatorna. 

A klímaváltozás és hatása a térségben

Kárpát-medence térségére az évi átlagnál nagyobb mértékű hőmérséklet-emelkedés várható a 

nyár és az ősz folyamán. Általában a Duna vízgyűjtőjén az éghajlat melegedésének mértéke 

nagyobb lesz,  mint  a globális  átlag.  A csapadék éven belüli  eloszlásában érdemi változás 

várható: téli csapadékmennyiség növekedés, illetve nyári csapadék csökkenés. 

Többször előfordult az elmúlt időszakban, hogy az országban különböző helyeken egyszerre 

okoz gondot az aszály, valamint az ár- és belvíz. Ezek a szélsőséges vízháztartási viszonyok 

jelentős gazdálkodási kockázatot jelentenek. 

Az  éghajlatváltozás  vízgazdálkodásra  gyakorolt  hatásának  értékelésénél  elengedhetetlen  a 

vízigények  éghajlati  érzékenységének  figyelembevétele.  Különösen  a  mezőgazdasági 

vízigény növekszik a felmelegedés nyomán, de kisebb mértékben a lakossági igényeket és az 

ipari  hűtővízigényeket  is  befolyásolja  a  lég  és  vízhőmérséklet  változása.  Szélsőséges 

helyzetekben a hűtővízhasználatok kedvezőtlen környezeti hatása fokozattan jelentkezik. 

Az éghajlatváltozás több ponton is hat a felszíni vizek minőségére: 

• a nagy intenzitású záporok fokozzák az eróziós szennyezőanyag terhelést, 

• a  melegedés  gyorsítja  a  lebontási  folyamatokat,  rontja  az  oxigén  viszonyokat  (a 

probléma a kisebb állóvizek és a pangó vizű csatornák esetében jelentkezik),

• a lefolyás csökkenése kedvezőtlenül befolyásolja az egyébként is sérülékeny kisebb 

vízfolyások és tavak szennyezéssel szembeni veszélyeztetettségét;

Az éghajlatváltozás a települési és az ipari vízgazdálkodást csak áttételesen, hosszabb távon 

érinti.  A szennyvíztisztítás  kialakításánál  figyelembe  kell  azonban venni,  hogy a tisztított 

szennyvizeket  befogadó  vízfolyások  vízhozamai  és  a  „természetes  öntisztuló  képessége” 

általában  csökkenhet.  Figyelembe  kell  venni  azt  is,  hogy  a  biológiai  tisztítási  eljárások 

elsődlegesen  hőmérsékletfüggők,  és  a  hőmérséklet  növekedése  módosíthatja  a  tisztítási 

eljárások jövőbeli hatásfokát.
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2.4. Közlekedési kapcsolatok, hajózás

Magyarországon  a  közlekedésben  lejátszódó tendenciák  megegyeznek  azzal,  ami  Nyugat-

Európát jellemezte korábban, vagyis megállíthatatlan a közúti- és légi közlekedés térnyerése, 

a vasúti- és vízi közlekedés hátrányára. A motorizáció foka egyelőre lassan közelíti csak a 

nyugati szintet, aminek legfőbb oka, hogy a lakosság jövedelmi szintje alacsony, és helyzete 

csak lassan változik. Éppen e jövedelmi különbözőségek miatt a tömegközlekedés továbbra is 

nagyobb súllyal szerepel az emberek mindennapjaiban, mint a fejlettebb európai országokban, 

azonban  a  jobb  minőségű  szolgáltatás  leginkább  csak  a  fővárost  és  térségét  jellemzi,  a 

pólusvárosokban és  a  többi  megyeszékhelyen  már  komoly problémát  jelent  a  közlekedési 

vállalatok  állandósuló  forráshiánya,  amely  sok  esetben  jelentősen  korlátozza  a  központi 

szereppel bíró települések elérhetőségét. 

2003  óta  a  gyorsforgalmi  úthálózat-fejlesztés kiemelt  célterület  volt  a  mindenkori 

kormányzat  számára.  Látványosan bővült a hálózat (az M0, M3-M30-M35, M5, M6, M7-

M70-es gyorsforgalmi utakon összesen 383 km-nyi  új  szakasz került  átadásra főként Pest, 

Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy és Zala megyékben) 

Az, hogy több autópálya  is elérte az országhatárt  elősegítette  – az ország tranzitjellegéből 

adódó – jelentős tehergépjármű-forgalom megfelelő elvezetését, és hozzájárult, hogy a rurális 

és  határmenti  térségek  elérhetősége  a  keleti  és  nyugati  országrészek-,  valamint  a  főváros 

között számottevően felgyorsuljon. Kapcsolódik ehhez, hogy a legfontosabb vasúti fővonalak 

felújítása  részben  megtörtént  és  jelenleg  is  zajlik  (pl.  Hegyeshalom-Budapest-Szolnok-

Lőkösháza, vagy Boba-Bajánsenye), továbbá, hogy a legfontosabb folyami kikötők felújítása, 

bővítése is megtörtént (Győr-Gönyű, Budapest-Csepel, Baja, Mohács), amelyek együttesen 

szolgálhatják  az  ország  logisztikai  szerepkörének  felértékelődését,  és  a  hozzá  tartozó 

szolgáltatások felfutását

A közútfejlesztés egyik legnagyobb hiányossága,  hogy az évek, évtizedek óta hangoztatott 

transzverzális irányú hálózati elemek a mai napig nem épültek ki megfelelően. Gyakorlatilag 

csak  két  dunai  átkelő  épült  meg  (Dunaújvárosnál  és  Szekszárdnál),  a  hozzájuk  tartozó 

gyorsforgalmi utak (M8 és M9) azonban mindössze egy-egy rövid szakaszon Fejér, illetve 

Tolna  megyékben,  így  ezek  nem  tudták  jelentősen  módosítani  a  közlekedési  hálózatok 

sugaras térszerkezetét.

A  vasúti  közlekedés egyelőre  nincs  abban  a  kitüntetett  szerepben,  ami  Nyugat-Európában 

jellemzi  az alágazatot.  A nagy állami  vasúttársaság feldarabolásával  és a piac megnyitásával 

jelenleg  kb.  10  szolgáltató  társaság  végez  áruszállítási  tevékenységet.  A  monopolhelyzet 

megszűnése azonban nem járt jelentős ár- és minőségi előnyökkel. Napjainkra óriási méreteket 
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öltött az állami vasúttársaság dotálása, ráadásul mindez „csupán” a működtetéshez elegendő, így 

érdemi fejlesztésekre, minőségjavításra nincs forrás. Egyre nagyobb problémát jelent a vasúti 

mellékvonalak rendkívül leromlott állapota, amely főként a határ menti, vagy belső perifériális 

helyzetben lévő, elmaradott térségeket sújtja.

Magyarországon  nemzetközi  hajózás13 csaknem  kizárólag  a  Dunán  folyik,  ahol  a 

hajózás/hajózhatóság  feltételeit  nemzetközi  egyezményekben  rögzítettek  szerint  kell 

biztosítani. A Rajna-Majna-Duna csatorna megépítésével (1992) a Dunai vízi út bekapcsolta 

Magyarországot az európai vízi úthálózatba. Az egységes európai vízhálózat kialakítása, vízi 

út korszerűsítése növelni fogja a térség anyag-, áru- és személyszállítását. 

Ez  egyben  azt  is  jelentette,  hogy  a  Duna  magyarországi  378  km-es  szakasza  (Szap-Déli 

országhatár) központi fekvésével meghatározó része lett a DMR transzkontinentális víziútnak. 

A DMR önmagában is, de különösen a hozzá közvetlen kapcsolódó belvízi víziutakkal együtt, 

mind gazdasági, mind turisztikai szempontból Európa legjelentősebb belvízi víziútrendszere.  

A Duna magyarországi szakasza a jelenlegi állapotában nem felel meg a nemzetközi hajózási 

kritériumoknak, több mint 50 helyen kell mélységi és szélességi korlátozással számolni, 

amelyek jelentős mértékben akadályozzák a víziút kihasználását.

A Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottságában képviselt magyarország álláspont, 

hogy a folyó hajózhatóságának vizsgálata mellett, a hajózás fejlesztésének egyéb lehetőségeit 

is  figyelembe  kell  venni  az  európai  uniós  és  egyéb  nemzetközi  gazdasági  célkitűzések 

megvalósításakor, s mindezt oly módon, hogy a Duna vízgyőjtőjében a természeti értékek ne 

sérüljenek. 

A magyarországi Duna szakasz jelentős természeti értéket képvisel, partszakaszainak 60%-a 

természetes állapotban van. Ennek igazolása, hogy bár Gönyü térségéig a Víz Keretirányelv 

értékelési rendszerében hidromorfológiai kockázatot kellett megállapítani, a Gönyü és a déli 

országhatár közötti öszszesen 358 fkm hosszú szakaszon ez a kockázatosság nem áll fenn, 

továbbá  a  magyarországi  Duna  szakasz  túlnyomó  többsége  Natura  2000  védett  terület. 

Magyarország álláspontja  az,  hogy bizonyos  folyamszakaszokon a morfológiai  viszonyok, 

illetve  a  Víz  Keretirányelv  szerint  elérendő  jó  ökológiai  állapot,  valamint  egyéb  európai 

közösségi  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  előírások  függvényében  a  hajóút-

fejlesztésre  vonatkozó  nemzetközi  egyezményekben  foglalt  követelmények  elérhetetlenné 

válhatnak, ennek következtében azok felülvizsgálata is felvetődhet. 

13 Magyarország „víznagyhatalmi szerepének értékelése, VÁTI 2008.
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A  hajózás,  az  ahhoz  kapcsolódó  infrastruktúra  és  a  multimodális  szállítási  rendszerek 

fejlesztése – összhangban a belvízi  hajózásnak az eddiginél nagyobb szerepet szánó uniós 

közlekedéspolitikával – általánosságban támogatandó, azonban a hajózást korlátozó tényezők 

nem kizárólag a folyóban keresendők. Szükséges a teljes körű vizsgálat lefolytatása, és ezen 

belül a gazdasági, társadalmi korlátozó tényezők alapos vizsgálata.  A magyarországi Duna 

szakaszt  érintő hajóút-fejlesztéssel  kapcsolatosan  szükséges  a  vízi  árufuvarozás  iránti 

jelenlegi  és  jövőbeni  hazai  és  nemzetközi  kereslet  felmérése  és  ennek  ismeretében  a 

lehetséges megoldások részletes vizsgálata, valamint az érintett szervek, szervezetek közötti 

folyamatos egyeztetés. 

A  hajóút  fejlesztési  beavatkozások  tervezése  és  kivitelezése  esetén  minden  társadalmi, 

gazdasági és műszaki érdek érvényesítése csak a környezeti értékek megőrzésével valósítható 

meg a fenntartható fejlődés elvével összhangban. E tekintetben különösen fontos a Natura 

2000  irányelv,  valamint  a  Víz  Keretirányelv  előírásainak  való  megfelelés  biztosítása.  A 

fejlesztési koncepciók megalkotása és az egyes beavatkozásokról szóló döntések meghozatala 

előtt szükség van stratégiai környezeti hatásvizsgálatra, (majd a konkrét beavatkozások esetén 

környezeti hatásvizsgálatra) a természeti tőkét is magába foglaló költség-haszon és költség-

hatékonysági elemzésre, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítésére.

Figyelembe véve a várható hasznot (ebből az országra jutó hányadot), a szükséges beruházási 

és fenntartási költségeket, a költségmegtérülés elvének alkalmazását, a hajózhatóság vállalt 

mértékű biztosításának gazdaságossága kérdéses. A gazdasági vizsgálatok különösen fontosak 

azokban az esetekben, amikor a belvízi  hajózás a közúti  szállítás helyettesítését,  kiváltását 

célozza meg. A vizsgálatoknak a többi szállítási mód vizsgálatára is ki kell terjednie.
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