
Hiányzanak a háttérelemzések 
a Duna Stratégiához

Február 24-én sajtótájékoztatót  tartott  az LMP az Európai  Parlament  Zöld 
Frakciója, a WWF és a bolgár Zöld Párt képviselőivel közösen a készülő Euró-
pai Duna Stratégia állásáról. A tájékoztatón jelen volt a Levegő Munkacsoport 
képviselője is. 

Egy  nappal  a  február  24-25-i,  a  Magyar 
Tudományos  Akadémián  megrendezett 
kétnapos Nemzetközi Duna Konferencia és 
miniszteri találkozó előtt tartott sajtótájé-
koztatót az LMP, stílszerűen az egyik dunai 
hajó-kávézóban.

Eva  Lichtenberger  osztrák  európai 
parlamenti képviselő, a Zöld Frakció al-
elnöke  bevezetőjében  feltette  a  kérdést, 
hogy  hová  akarunk  fejleszteni?  A  közúti 
forgalmat tehermentesítő hajózó csatornát akarunk-e vagy egy fenntarthatóan fejlődő 
folyó térséget? A meglevő flottákhoz igazítjuk a folyót, vagy fordítva járunk el?

Legfontosabbnak a következő célokat jelölte meg:
• ökológiai szempontból megfelelő hajózási gyakorlat;
• magas minőségű felszíni és felszín alatti vizek; 
• a mezőgazdasági szennyeződések, műtrágyák stb. bemosódásának elkerülése;
• árvízvédelem;
• természeti értékek védelme;
• sokszínű energiatermelés, nemcsak vízierőművek;
• a terület természetes szépségének védelme;
• kis-  és középvállalkozások lehetőségeinek kiszélesítése,  támogatásuk a nagy 

cégek erőfölényével szemben;
• meglevő kapacitások kihasználása, a szállítások, intermodális csomópontok, ki-

kötők kiépítése.

Mindenkit arra biztatott, hogy aktív polgárként vegyen részt a stratégia vitájában, és 
írja meg Brüsszelnek a kívánságait, elvárásait.

Denitze Petrova, a bolgár Zöld Párt képviselője azzal kezdte, hogy a lakosság-
nak,  de sokszor  a döntéshozói  körnek sincsenek megfelelő ismeretei  a part  menti 
fenntartható fejlesztésekről, nem tudnak jó gyakorlatokról. Átláthatóságot, az integ-
rált  folyókezelés társadalmi,  gazdasági  és környezeti  gyakorlatának megvalósítását 
sürgette, valamint a helyi közösségek bevonását a stratégia megalkotásába és széles-
körű egyeztetéseket.

Bulgáriában 70-es évek elején épült a Duna mentén egy atomerőmű, amely azóta is 
melegíti a Duna vizét. Most egy újabb erőművet terveznek egy erősen földrengésve-
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szélyes helyre. A beruházáshoz Oroszország 2 milliárd euró kölcsönt ajánlott Szófiá-
nak.

Figetzky Gábor, a WWF Magyarország természetvédelmi igazgatója azt mond-
ta, hogy a Balti Régióhoz hasonló elvek alapján formálódik a Duna Stratégia, csak itt 
sokkal nagyobbak az érdekellentétek. Egyik legnagyobb problémának tartja, hogy a 
német és osztrák folyószakaszon több vízlépcső épült meg, amelyek visszatartják a 
hordalék nagy részét, így a magyar szakaszon állandóan süllyed a meder, mert a víz 
által elhordott kavics, homok helyére nem jön északról hordalék. 

Sok éve görgetett probléma a Szigetköz vízutánpótlásának megoldatlansága. A szlo-
vákok másképp értelmezik a hágai határozatot, és nem juttatnak elegendő vizet a 
másik ágba.

Lassan száz éve már, hogy a tokhal nem tud felúszni a Vaskapunál épült erőmű miatt. 
(Talán  néhányan  látták  a  Városligeti  Mezőgazdasági  Múzeumban  egy óriási  tokhal 
csontvázát.  Mesébe illő  lenne, ha ilyeneket újra láthatnánk a magyar Duna szaka-
szon.) A WWF 10 éve próbál EU forrásokat szerezni a halak felúszását lehetővé tevő 
átjárók kiépítéséhez, de ez nem prioritás az EU-ban.

A WWF nincs a hajózás ellen, mert a vasúti szállításhoz hasonlóan természetbarát 
megoldásnak tartja. Ökológiai károkat azonban mind a vasút, mind a vízi teherszállí-
tás fejlesztése elkerülhetetlenül okoz. Nincs még az sem megvizsgálva alaposan, hogy 
a Duna vonalán végig kiépülő vasútvonal nem járna-e kisebb kockázatokkal. Hiányza-
nak a megfelelő intermodális kikötők (a hajóról átrakási lehetőség vasútra), amelyek 
a hajózás fejlesztési költségeibe számítandók be. Jelenleg 200-300 napig hajózható a 
Duna minden évben. Vajon megéri-e a hatalmas nagyberuházások sorozata azt, hogy 
365 napon át hajózhassunk minden évben? Figeczky is azt hangsúlyozta, hogy a Du-
nához kell a hajózást igazítani, és nem fordítva.

Jávor Benedek az LMP képviseletében a helyi jellegzetességekről és a még nem 
csatlakozott  országok  felbecsülhetetlen  természeti  értékeiről  beszélt.  Megemlítette, 
hogy nagyon sürget az idő, hiszen jövő év első félévében, uniós elnöksége idején sze-
retné Magyarország elfogadtatni az Európai Parlamentben a Duna Stratégiát.
Említette még a szigetközi vízmegosztás problémáját és a ciános technológia veszé-
lyeit. (Eléggé elképesztő, hogy ez utóbbi kérdésben – a ciános technológiák teljes ki-
tiltása az EU területéről – miért nem lehet megegyezni, mikor egy maroknyi, tudomá-
sunk szerint nem is EU-s befektető érdekelt csak ebben, szembe menve az EU polgá-
rainak jogos aggodalmával.)

Figeczky Gábor megemlítette még, hogy Magyarország két évvel ezelőtt teljes egészé-
ben aláírta az ún. AGN egyezményt, vagyis a Duna Bizottság ajánlásait. Ez a teherha-
józás feltételeinek minél szélesebb körű biztosításáról szól. Ezzel szemben az osztrá-
kok több ponton nem fogadták el az ajánlásokat a saját természeti értékeikre, tájvé-
delemre hivatkozással. Ez alátámasztja azt a benyomást, hogy a stratégia kidolgozá-
sához egyelőre nem készültek el a felelősségteljes döntéshez nélkülözhetetlen háttér-
tanulmányok, költség-haszon elemzések, stratégiai vizsgálatok, amelyek nélkül nem 
szabadna nagy horderejű kérdésekről dönteni.

A Levegő Munkacsoport képviselője is főképpen arra volt kíváncsi, vajon elkészül-
tek-e, és ha igen, hol vannak azok a tervek, elemzések, vizsgálatok, amelyek a sok-
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milliárdos uniós pénzekből tervezett projektek megvalósítását kellene, hogy megelőz-
zék. Folynak a viták a stratégiáról, konferenciákat tartanak, állásfoglalások jelennek 
meg, véleményt lehet mondani minden állampolgárnak a Dunával kapcsolatosan, de 
igazából csak „étlapok” készülhetnek. Nem ismertek a projektek költségei, műszaki 
megoldásai, externális hatásai és azok költségei, a várható hasznok, a kockázatok stb.
Eva Lichtenberger válaszában megismételte: mindenkit arra biztat, hogy írja meg az 
EU-nak a Duna Stratégiával, a Duna fejlesztésével kapcsolatos kívánságait, még akkor 
is, ha nem áll módjában az egész problémakört átlátni.

Sajnos az utóbbi húsz évben rengeteg pénz folyt el megfelelő mélységű tervek, elem-
zések, érdekütköztetések, nyilvánosan megkötött kompromisszumok nélkül megvaló-
sított hazai és nemzetközi fejlesztésekre. Egyelőre nem lehetünk abban biztosak, hogy 
sikerül az év végére egy átgondolt, fenntartható Duna Stratégiát készíteni az érintett 
10 országnak.

Budapest, 2010. február 24.

Beliczay Erzsébet
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese
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