
Jegyzőkönyv.

Tárgy: Érdekképviseletek állásfoglalása a magyar Kormány és Országgyűlés részére az 
Európai Duna Régió Stratégiája ügyében.

Fenti  tárgyban  a  Magyar  Gyáriparosok  Országos  Szövetsége  (MGYOSZ)  és  a  Magyar 
Település-  és  Területfejlesztők  Szövetsége  (MTTSZ)  közös  rendezésében  összehívott 
megbeszélés-sorozaton  korábban  elkészült  egy  állásfoglalás,  amelyet  20  civil  szervezet 
aláírásával megküldött  az EDRS steakholder konferenciákat  szervező EU-bizottság részére 
2010.04.11.-én angol és magyar nyelven, a civil szervező bizottság.

Ebben  a  folyamatban  a  két  szervezet  megküldte  valamennyi  érdeklődő  szervezetnek  egy 
állásfoglalás tervezetet, melyet jóváhagyás után megkíván - a korábbiakban megfogalmazott 
javaslatok szerint – közös állásfoglalásként  fognak megküldeni  az érdekképviseletek az új 
magyar  Kormány  és  az  Országgyűlés  részére.  Ezzel  a  céllal  2010.05.04.-én  10-órakor 
meghirdetésre  került  az  állásfoglalás  vitája  (jelenlévő  szervezetek  képviselői  jelenléti  ív 
szerint).

A megbeszélést megnyitotta Dzubai László úr a MGYOSZ részéről, majd az alábbi napirendi 
pontok szerint a megbeszélést levezette az MTTSZ elnöke, Szilvássy István úr.

A napirendi pontok voltak:

1. Tájékoztatás az EU-részére megküldött korábbi anyag helyzetével kapcsolatosan 
kapott visszaigazolásról.

2. A kormány és Országgyűlés részére küldendő állásfoglalás megvitatása
3. Az állásfoglalás megküldésével kapcsolatos intézkedések és azok időrendjének 

eldöntése
4. A hazai állásfoglalásokkal kapcsolatos nemzetközi terjesztés eldöntése
5. Egyéb teendők.

Az elnökségi napirendi javaslatokat a résztvevők elfogadták.

1.)  A  levezető  elnök  egy  PPT-anyaggal  bemutatta  azokat  a  főbb  irányelveket  a 
résztvevőknek,  amelyek  alapján  szükségesnek  látták  a  szervezők  a  fórum  összehívását, 
valamint a közös állásfoglalás elkészítését és az EU részére való megküldését.
Ezt  követően beszámolt  az anyag  kiküldéséről,  illetve  az azzal  kapcsolatos  visszaigazolás 
nyugtázásáról.  (Az  EU-s  anyag  néhány  magyar  példánya  az  érdekeltek  részére  kiadásra 
került.)

2.)  Az elnök szétosztotta  a  szerkesztő bizottság  által  összeállított  Kormány részére 
készülő állásfoglalás tervezetet, amelyet minden meghívott részére korábban már kiküldött, és 
felszólította annak megvitatására a jelenlévőket. Hozzátette, hogy valójában a helyszínen csak 
előzetes véleményeket szeretne a szerkesztőbizottság kapni, mivel tervei szerint az anyagot a 
hónap végén célszerű megküldeni  mindkét  helyre.  Addig még van idő esetleges pontosító 
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javaslatok összegyűjtésére, amit a hó közepén lenne célszerű lezárni, majd az állásfoglalást 
véglegesíteni.
Ezt követően felszólította a jelenlévőket véleményük kifejtésére.

Hozzászólások:

Barabás Miklós úr, (Európaház):
Véleménye szerint az előterjesztés nagyon széles területet foglal össze. Javasolja azt 1-2 
oldalra rövidíteni—legalábbis a lényegi javaslati része szempontjait—illetve az esetleges 
magyarázatokat mellékletbe tenni. 
A főanyagban két dolgot javasol szétválasztani: az elvi, politikai állásfoglalást, valamint a 
különálló akció-tervet.
Az időzítés azért sürgős, mert az összes civil javaslatot az EU-nál ütköztetik a kormányok 
anyagaival, majd végszerkesztés után az alábbi folyamaton kell végigküldeni: EUB-ET-EP, 
ezt követően kerül majd a magyar elnökség idején a minden helyet bejárt anyag aláírásra.

Szalma Botond úr, (MAHOSZ):
Jelenleg az eddigi kormány-anyagokban stratégia nincsen, és a Duna itt csak 
mellékszereplőként szerepel, amit meg kell változtatni. Javasolja, hogy a mi állásfoglalásunk 
tömör, egyértelmű és lehetőség szerint másfél oldalban összefoglalható legyen.

dr.Heiczinger Mária úrhölgy, (KTI):
Rövid, de fókuszpontos anyagot célszerű előállítani, személyesen is ad erre írásbeli javaslatot.

Kálnoky Kis András úr,(Záhony Térség):
Le kell tenni egy fajsúlyos anyagot. Az anyagnak olyan kiegyensúlyozottnak kell lennie, hogy 
abban minden benne legyen, és támadhatatlan legyen. Ne lehessen „szakmai elfogultsággal” 
vádolni.  Fő  vezérelvének  tartja  a  víz  és  a  Duna-Tisza  közi  biogazdálkodást,  amelynek 
komplexitását kell kihangsúlyozni, hajózási hatásaival együtt.

Néma Zoltán úr, (LEF):
A Logisztikai Egyeztető Fórum a múltban már egy fajsúlyos javaslatot dolgozott ki és adott 
közre.  Sajnos  ez  az  anyag  sem  jelentkezett  kellő  súllyal  az  elkészített  –  nem  az  itt 
előterjesztett, hanem - a Kormány anyagban. Emiatt most náluk azzal foglalkoznak, hogy a 
korábbi anyagot rövidítve és megfelelően nyomatékos érvekkel támasztják alá. Az a javaslata, 
hogy ezt az anyagot is vegyék figyelembe az állásfoglalás kialakításában, amelyet meg fog 
küldeni.

Pauza László kapitány úr, (MAHOSZ):
Javaslata szerint csakis a víziút legyen a központban, mert erre építhető rá minden olyan 
érvelés, amelyet nemzetközi szinten is meg lehet védeni.

Horváth Sándor úr, (ÉMI):
A fenntartható fejlődést javasolja a fókuszba állítani, mert ezt a jövő szempontjából 
alapvetőnek lehet tekinteni minden szakmai területen. Jelenleg a szentendrei ipari parkban 
létre szeretnének hozni egy állandó kiállítást és ezzel kapcsolatos kutatási témát közvetlen a 
Duna partra ráépítve.

dr.Jancsó Gábor úr, (METESZ)
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Nem szabad a parciális érdekeket hangoztatni, mivel azok könnyen támadhatóak. Véleménye 
szerint a „környezetvédelem” minden szakmai területet érint, és manapság már látni, hogy az 
elhanyagolása világszerte milyen gondokat okoz.

Szilágyi Zsuzsanna úrhölgy, (Magyar Lapkiadó Szövetség társelnöke):
Bejelenti, hogy felvállalja az ügy sajtó általi anyagainak összeállítását és terjesztését is, mert 
magának a sajtónak is kötelessége ezzel az üggyel kiemelten foglalkozni, mivel ez sorsdöntő 
hazánkban.

Götz Sándor úr, (Duna-Express)
Nem javasolja  a  fókuszálást  csak  a  Duna  medrére  korlátozni—pedig  ez  maga  is  kiemelt 
fontosságú—hanem a Duna, a Tisza, a mellékfolyók árvízvédelmi kiemelését kell a fókuszba 
állítani,  mivel ez sürgős megoldást  igényel,  mivel a Duna teljes vízgyűjtőjére ilyen nincs. 
Ugyan akkor ezt az összes folyó-menti népek (szerbek, horvátok stb) is erősen támogatják. 
A  másik  fontos  fókuszpontnak  tartja—az  EU  Bizottsága  által  meghatározott  20/20/20 
stratégiai célt is beépíteni az EDRS-be. Körbejárva a környezetvédelemmel kapcsolatosan az 
eddigiekben tett hazai intézkedéseket, megállapítható, hogy a Duna-folyammal, árterületével 
kapcsolatban  átfogó  nagy  hatásterületű  projektre  itthon  azért  nem  kerülhet  sor,  mert 
semmilyen  eddigi  pályázati  kiírásba  nem fér  bele  (lásd a  regionális  tanácsokat).  Így nem 
valósulhatnak  meg  komolyabb  beruházások  a  Dunával  kapcsolatos  megújuló  energia 
alkalmazása, a korszerű közlekedési rendszerek hajtó-anyagai, valamint a „közútról a vízre” 
EU-s programok sem, mert ezek kiesnek a kiírt pályázatok rendszeréből. 

Ezt követően került sor az előzetesen szétküldött állásfoglalás szövegének egyeztetésére és 
elfogadására. 

Levezető elnök, Szilvássy István (MTTSZ), javasolta az elhangzottak alapján, hogy a 
közös állásfoglalás az előterjesztett anyagból a felvezető szöveg mellett csak a vastagbetűvel 
szedett  javaslati  pontokat  tartalmazza.  Ezeket  a  pontokat  pedig  szó  szerint  közösen 
pontosítsák a jelenlévők,  és egy kiegészítő  melléklete  legyen az állásfoglalásnak,  amely a 
részletesebb  javaslatokra  és  az  eddigiek  kormányzati  munka  értékelésére  tér  ki.  A 
szövegpontosításra  jelen  ülés  keretében  kerüljön  sor.  A  kiegészítő  melléklethez  pedig 
lehessen  javaslatokat,  észrevételeket  egy  rövid  határidőn  belül  megküldeni,  amit  Dzubay 
László, Götz Sándor, Szilvássy István egybeszerkeszt. 

A  jelenlévők  a  javaslatok  elfogadva  elvégezték  a  közös  állásfoglalás  szövegének 
közmegegyezéssel történt pontosítását, amelyet jelen jegyzőkönyv mellékletben tartalmaz. 

Majd ezt követte az elnök által javasolt időrendi intézkedések elfogadása az alábbiak szerint:
2010.05.14.-én lesz a helyszínen újbóli megbeszélésen a végleges szöveg jóváhagyása. 

Addig mindenki adjon írásbeli javaslatot a még fontos kiemelésekre vonatkozóan.
A végleges anyagot 05.20.-ával tervezzük szétküldeni.
Ezt  követően  kerülnek  a  sajtó-anyagok  is  nyilvánosságra.  Fontos  lenne,  hogy  ez 

alkalommal  az  új  kormány  vezető  tisztségviselője  is  jelen  legyen  és  a  dokumentumot  az 
aláírási aktus után a média nyilvánossága előtt venné át.

A  már  elfogadott  EU  Bizottsághoz  megküldött  közös  –  angol  nyelvű  – 
állásfoglalásunkat más, különösen a magyar szakaszt követő Duna-menti országokban lévő 
érdekképviseletekkel  is  célszerű  lenne  megismertetni,  felkérve  őket,  hogy  csatlakozzanak 
hozzá. Ebben valamennyi aláíró magyar szervezet aktív szervezésére van szükség.
A jelenlévők a javaslatot elfogadták.
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A jegyzőkönyvet összeállította: Götz Sándor
A jegyzőkönyvet jóváhagyta:  Szilvássy István

A jegyzőkönyv megküldésre kerül minden résztvevőnek, a mellékletben szereplő jelenléti 
ívvel együtt.

Budapest. 2010-05-07.
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KÖZÖS JAVASLATOK

AZ EURÓPAI DUNA STRATÉGIÁRÓL 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE ÉS 
KORMÁNYA RÉSZÉRE

Alulírott magyarországi érdekképviseletek, civil szervezetek 
1. eleget téve az EU Bizottsága felhívásának, 
2. tanulmányozván  az  Európa  Tanács  2009.  június  19-i,  az  Európa  Parlament 

2010. január 20-i állásfoglalását, az EU Bizottsága direktíváit, az EU Regionális 
politikát irányító biztosainak nyilatkozatait,  az eddigi részvételi  (stakeholder) 
konferenciáin  elhangzottakat,  a  tagállamok  eddigi  hozzátételi  javaslatait, 
valamint a Duna stratégiával foglalkozó más dokumentumokat (ulmi, budapesti 
nyilatkozat), továbbá az Európa Tanács 2010. március 25-26-án elfogadott az 
„Europe 2020” c. dokumentumát, 

az  alábbi  közös  állásfoglalást  és  javaslatokat  teszik,  valamint  kérik  a  Magyar 
Köztársaság Országgyűlését és Kormányát, az Európa Parlament valamennyi magyar 
képviselőjét,  hogy a  javaslatokkal  értsen  egyet  és  döntéseiben,  intézkedéseiben,  az 
ország képviseletében azokat érvényesítse.

*

Az a tény, 
 hogy  a  Magyarország  területére  eső  Duna-szakasz  a  folyam középső 

szakasza, 
 hogy az EDRS területi lehatárolása nem csupán a Duna-folyóra, hanem a 

mellékfolyókra  is,  és  nemcsak  a  parti  területekre,  hanem  a  folyamhoz 
kapcsolódó  közigazgatási  és  fejlesztési  térségekre  is  kiterjed,  így 
Magyarország egészére, továbbá

 hogy  a  Duna  makró  térségében  Magyarországot  és  annak  fővárosát, 
Budapestet  természetes  történelmi,  kulturális  és  gazdasági  összekötő, 
összehangoló szerepre készteti és jogosítja fel1 a földrajzi helyzete és más 
(pl.  történeti,  kultúrtörténeti)  tényezői:  a  felső-  és  az  alsó-Dunaszakasz 
országai,  térségei között  lévő lényeges gazdaság-fejlettségbeli,  illetve táji, 
kulturális különbözőségek áthidaló funkcióira utalva,

mindezek elegendő motívumot és indokot szolgáltatnak a következőkhöz:

1. Szükséges Magyarország fejlődése szempontjából, hogy a magyar társadalom  
és  politikai,  kormányzati  tényezők  közös  történelmi  esélyként  tekintsék  az  
Európai Duna Régió Stratégiát és annak alakításában a saját szerepüket!
Ez az ország geo-politikai értéke és történelmi lehetősége. 

1 ami kimutatható objektív és spontán folyamatok tényeivel, mint például azzal is, hogy a II. világháborút 
követően az érintett országok Budapestre telepítették 1954-ben, az elsődlegesen hajózási ügyekkel foglalkozó 
kormányközi közös dunai szervezetüket, a Nemzetközi Duna-bizottságot.
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Ehhez  Magyarországnak  az  európai  és  a  globális  térben  úgy  kell  
pozícionálnia  magát,  mint  a  Duna-völgy,  a  Duna  vízgyűjtő  területének  
integrációs térsége, központja! 

Ezért  igazítsa  Magyarország  a  fejlesztési  politikáját  a  Duna  és  vízgyűjtő  
területéhez – értelemszerűen beleértve a Tiszáét is -!

Az  Európai  Duna  Régió  Stratégia  alakításában  kezdeményező  és  az  
eddigieknél aktívabb magyar részvétel szükséges ahhoz, hogy 

 e stratégia valóban érdemi programja legyen az Európai Uniónak,
 Magyarország és Kárpát-medence érdekei, a földrajzi helyzetből adódó  

szerepe és súlya megfelelően érvényesüljenek.

2. A  fenntarthatóság  határain  belül  kerüljenek  konkrétan  meghatározásra  a  
Duna és mellékfolyóinak vízgazdálkodási, hajózási, ökológiai és energetikai  
szempontjai, paraméterei, ezekre vonatkozó intézkedései! 

3. Készüljön  el  -  a  magyar  EU  elnökségig  -  a  magyarországi  Duna-völgy  
komplex, nemzeti stratégiája és fejlesztési programja a 2020-ig, illetve a 2050-
ig tartó időszakra! 
Az Európai Unió demokratikus vívmányai és partnerségi gyakorlata szerint,  
legyen ezekről valódi, érdemi nemzeti párbeszéd, döntés-előkészítés!

4. Igazodjon  a  magyar  regionális  intézmény-rendszer  a  magyar  Duna-völgy  
stratégiájához, szolgálja ki e stratégia megvalósulását!

5. Alkosson törvényt a Magyar Országgyűlés a Duna-völgy stratégiájáról, amely
 térjen ki  az árvízvédelem, a szennyvízkezelés, a többfunkciós mellékágak  

és folyami csatorna-hálózat, az öntözéses mezőgazdaság és halgazdaság, a  
közlekedési  intermodalitás,  a  tájgazdálkodás  és  területfejlesztés  
kulcsterületei: a vidékfejlesztés, a természetvédelem, az örökségvédelem, a  
fenntarható urbanizáció, - turizmus, - energetika és – ipar, - kereskedelem  
terén szükséges hosszú távú determinánsokra; 

 határozza  meg  a  fejlesztés  hajózási,  ökológiai,  folyamszabályozási  és  
mezőgazdasági, vízhasznosítási fő paramétereit és intézkedéseit, 

 határozza meg a magyarországi Duna-völgyet egy igazgatási és fejlesztési  
struktúraként, racionalizálva a régiók számát;

 határozza meg a fejlesztésekhez és fenntarthatósághoz szükséges források  
biztosításának, valamint;

 a fentiek partnerségi és monitoring rendszerét.

6. Ajánlja fel  a Magyar Állam az Európai Uniónak az Európai Duna Régió  
Stratégia információs és adminisztrációs központjának budapesti elhelyezését.  

* * *
Fenti közös állásfoglalásunkat az Európai Duna Stratégiáról az alábbi szervezetek  

adják ki és képviselői hitelesítik:
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MELLÉKLET
 „A  KÖZÖS  JAVASLATOK  AZ  EURÓPAI  DUNA  STRATÉGIÁRÓL  A  MAGYAR 
KÖZTÁRSASÁG  ORSZÁGGYŰLÉSE  ÉS  KORMÁNYA  RÉSZÉRE” című  közös 
állásfoglaláshoz

Mindehhez javasoljuk a továbbiakat:
 a kormány vegye lajstromba és integrálja az eddig ágazatonként, illetve folyam-

szakaszokra készült, készülő koncepciókat, programokat, és illessze be azokat 
önálló  fejezetként  az  Országos  Területfejlesztési  Koncepcióban,  valamint  az 
ÚMFT  /II.  Nemzeti  Fejlesztési  Terv/  2011-2013.  közötti  időszak  akció-
programjába!

 A Duna magyar szakaszán van a legtöbb, leghosszabb műszaki beavatkozásra 
szükség  a  fenntartható  hajózás  és  a  transz-kontinentális,  intermodális 
közlekedés feltételeinek biztosításához.  A 39 hajózási  akadály  (13 gázló,  20 
szűkület,  6  jégmegállásra  hajlamos  hely)  feloldásához,  a  2,5  méteres 
hajómerülés  biztosítását  elérő  folyamszabályozási  műveleteket,  az  optimális 
méretezési és gazdaságossági, valamint vízgazdálkodási, ökológiai, stb. célok 
teljesítésével szükséges elvégezni. 
A magyar kormánynak számos indoka és jogalapja van ahhoz, hogy mindezek 
finanszírozásához  az  EU  által  Magyarországnak  biztosított  kohéziós  és 
strukturális alap forrás-keretet kelljen felhasználni. 

 Az EDRS és a magyar érdekeket is akadályozza a megoldatlan magyar-szlovák 
szakasz évtizedes problémája. A Hágai Bíróság ítéletében hozott döntések miatt 
létrehozott magyar-szlovák szakmai egyeztetési munkába legyenek bekapcsolva 
az  EU-által  delegált  szakértők  is,  akiknek  a  feladata,  hogy  a  meghozott 
döntések,  valós  konszenzust  támasszanak  alá,  és  hosszú  távon  mind 
ökológiailag, mind gazdaságilag a lehető legjobb fenntartható megoldást adják.

 Budapest  szerepének hangsúlyozása mellett,  a  fővárosnak kész  és  elfogadott 
programja  kell  legyen  a  közösségi  közlekedés  Dunára  való  tereléséről  (a 
hosszirányú gyors kompokról), a Duna-partok közösségi terekké alakításáról.

 A dunai hajózás és energetikai,  folyamszabályozási,  árvízvédelmi rendszerek 
műszaki  megoldásainak  meghatározásához  igényelni  szükséges  az  Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet támogatását, közreműködését.

 Fontos  a  programok  és  intézkedések,  projektek  prioritási  rendjét  kulcs-
indikátorok által 

o (1)funkcionális, 
o (2)térségi, majd ezek 
o (3)időrendbeli prioritási rangsorát megállapítani. 

A 2013-ig tartó fejlesztési időszakban szükséges elvégezni rangsor szerint az 
előkészítő munkálatokat és természetesen a korábbi döntések megvalósítását, 
ezek  kormányzati  koordinálására,  a  majdani  Duna  törvény  rendelkezéséig 
kormánybiztost  kinevezni  és  triparti  részvétellel  Nemzeti  Duna  Tanácsot 
működtetni.

 Az EDRS és a magyar Duna-völgyi program hazai társadalmi nyilvánosságát és 
kommunikációját  intenzívebbé,  a  jelenleginél  sokkal  szélesebb  körűvé 
szükséges tenni, erősíteni a médiában a dunai, Duna-völgyi identitást.

*
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Az eddigiek értékelése

Magyarország a Duna-folyam és a Duna-völgy, a dunai vízgyűjtő terület, mint makro-
régió  közepén,  annak  földrajzi,  gazdaság-földrajzi  és  geopolitikai,  továbbá 
vízgazdálkodási,  hajózási,  kulturális,  turisztikai  értelemben  vett  centrum-
területén,  a  transz-kontinentális  közlekedési  folyosók  –  köztük  a  Duna  – 
metszés-pontjaiban  fekszik.  Ezek  az  adottságok  eddig  nem  kaptak  olyan 
kitüntetett szerepet a magyar fejlesztési stratégiában, mint amilyen nemzetközi 
viszonylatban  érzékelhető.  Ellentmondásos  az  is,  hogy  mindez  az  ország 
fejlesztési  stratégiájában  és  intézmény-rendszerében  érintőlegesen  van  jelen. 
Ebben a megközelítésben számos hiátus látszik.

 A  közép-magyarországit  kivéve,  a  magyar  regionális  intézmény-
struktúrában és fejlesztési gyakorlatban a Duna még az ország közepén is 
határfolyó. 

 Például, miközben van Balatonról szóló törvény, nincs a Dunáról, sem a 
Duna-völgyéről.

 Az NFT I.  és  II.  (ÚMFT,  ÚMVP)  ország-program érdemben  néhány 
pont-szerű,  lokális  projektben  foglalkozik  csak  a  Duna  folyammal. 
Ezekben,  az  ország-fejlesztő  programokban olyan érdemi beavatkozás 
nem  mutatható  ki,  amitől  a  közlekedési  módozatok  közötti  arányok 
megváltoznának a vízi és a vasúti közlekedés javára. Hasonló a helyzet a 
kormány által 2009-ben elfogadott logisztikai akciótervben is. 

 Nem látszik  releváns  terv  és  eredmény a  teljes  magyarországi  Duna-
szakaszon a fenntartható hajózási feltételek megteremtésében, az árvíz-
szabályozás  teljessé  tételében  és  mindezek  ökológiai 
fenntarthatóságában.

 A  Magyar  Tudományos  Akadémia  és  más  tudományos  műhelyek, 
szakmai  érdekképviseletek  az  elmúlt  években  többször,  mélyre  ható 
elemzések  után  konkrét  javaslatokat  tettek  ebben  a  témakörben. 
Idesorolandó az  elmúlt  néhány hétben az  Országos Környezetvédelmi 
Tanács és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Dunával kapcsolatos 
dokumentumai is. 
A  kormányzat  és  a  cselekvés  szintjein  az  ezekben  foglalt  releváns 
megállapítások, javaslatok nem jelentek meg. 

 Az elmúlt 6-8 hónapban az Európai Unió intézményeinek Európai Duna 
Régió Stratégia  megalkotásának kezdeményezésére  indult  meg csupán 
kimutatható kormányzati munka ezen a területen. 
A  regionális  ügyek  kormányzata  (NFGM)  által  készített  EDRS 
hozzájárulási  anyagban  (non-paper)  feltüntetett  célok,  stratégiai 
javaslatok  az  EU  politikák  felsorolásával  és  a  „Duna  térség  Európa 
értékalapú és biztonságos térsége” című jövőkép, miután minden régióra 
vonatkozik, nem fejti ki kellően sem egy magyar, sem egy makro (Duna-
völgyi)  régió  fejlesztési  programozásához  szükséges  és  más  régióktól 
eltérő, azon sajátosságot, ami igazolná az EDRS szükségességét.
Az  eddig  kiadott  dokumentumok  irodalomjegyzékhez  hasonlítanak. 
Nehéz  bennük  találni  konkrét  és  érdemi  cselekvésekről  szóló 
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információkat,  nem világos a struktúra, a döntési pontok és a partneri 
viszonyok.
A megbízott kormányzati szint gyakorlatilag látszólagos és csak az általa 
irányított vagy befolyásolt közeggel tart fenn némi partneri kapcsolatot, 
ami meglehetősen disszonáns.

Budapest, 2010. 
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