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KÖSZÖNTŐ

Kedves Olvasó!
Hat évvel a Duna Régió Stratégia elindítása után az együttműködés irányainak meghatá-
rozása ismét hazánk kezében van, hiszen az idei évben Magyarország látja el a 14 országot 
tömörítő keretrendszer soros elnökségét. Mindez lehetőséget kínál számunkra, hogy olyan 
stratégiai területeken dinamizáljuk az együttműködést, mint az energiabiztonság fokozása, 
a közlekedési összeköttetések fejlesztése, vagy éppen a tiszta közlekedés elterjesztésének 
előmozdítása. Az elmúlt időszakban a Stratégia a konkrét projektek megvalósítási fázisába 
lépett, hiszen több tucat nemzetközi kezdeményezés nyert finanszírozást például az Európai 
Területi Együttműködés programjaiból. A 2014-ben megfogalmazott egyik legfontosabb 
célkitűzésünket sikerrel teljesítettük, hiszen hazai szervezetek minden korábbinál jelentősebb 
mértékben töltenek be vezető partneri szerepet nemzetközi projektek megvalósításában. 
Teendő azonban az előttünk álló időszakban is bőven akad, ugyanis megkezdődött a felké-
szülés a 2020 utáni pénzügyi időszakra, amellyel összefüggésben értékelnünk kell, hogy 
az említett szakpolitikai területeken mi érhető el 2020-ig, és a régiónak milyen fejlesztési 
igényei vannak az azt követő időszakban. Ezeket a kérdéseket tárgyalja a Duna Régió Stratégia 
6. Éves Fóruma is, amely 2017. október 18–19. között kerül megrendezésre Budapesten. 

A szakpolitikai célkitűzések elérésén túl a magyar elnökség a kultúra és a sport segítségével 
a Duna folyó értékeire és szépségeire is fel kívánja hívni a figyelmet, amelyek megőrzése 
valamennyi dunai polgár közös felelőssége. 

A hírlevél célja, hogy áttekintést adjon az elmúlt időszak eredményeiről és bemutassa  
a magyar elnökségi év tematikus rendezvényeit. 

Őszintén bízom benne, hogy minél nagyobb számban láthatjuk vendégül Önöket esemé-
nyeinken.

Üdvözlettel:

Joó István

Vízdiplomáciáért, vízipari exportért  
és a Duna Régió Stratégiáért  

felelős miniszteri biztos
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KÖSZÖNTŐ

Amit a Duna Régió  
Stratégiáról tudni kell
A Duna Régió Stratégia 

Az Európai Unió négy makroregionális stratégiával rendelkezik. Az ilyen típusú együttműködési keretrendszerek 
elsődleges célja, hogy egy adott régió valamely közös jellemzők mentén összetartozó országai számára segítsék 
az egyes uniós szakpolitikák végrehajtási módszereinek összehangolását. Ennek kiváló példája a Duna-medencét 
lefedő Duna Régió Stratégia esetében a vízügyi tevékenységek koordinációja.

Az elsőként létrehozott Balti-tengeri Stratégia 
egy stabil együttműködési keret, melyhez kapcso-
lódóan több mint 100 kiemelt kezdeményezés és új 
hálózat jöhetett létre. Az együttműködés lendületét a 
közös projektek eredményeire való további építkezés 
jelenti.

A Duna Régió Stratégia végrehajtása a tavalyi év 
során mérföldkőhöz ért, a 2016 végén lezáruló Duna 
Transznacionális Program első körös felhívásának 
eredményeként regionális szinten 54 projekt került 
finanszírozásra. Ezen felhívás kapcsán Magyarország 
szereplése kiemelkedő sikerként könyvelhető el: az 
54 nyertes projekt közül 11 magyar vezetésű, vala- 
mint hazánk 102 konzorciumi partnerrel is hozzá-
járul a kezdeményezések sikeres megvalósításához. 
A Stratégia végrehajtását célzó munka azonban  
tovább folytatódik, és újabb projektek kerülnek ki-
dolgozásra mind a Duna Transznacionális Program 
második körös felhívására, mind a régióban működő 
többi operatív program felhívásaira. 

Az Adriai és Jón Régió Stratégia esetében elsőd-
leges cél az országok és régiók közötti, egymással 
ellentétes társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek 
felszámolása, a gyenge közlekedési infrastruktúra 
és rossz megközelíthetőség javítása, a természeti 
és ember okozta veszélyek, valamint az éghajlat-
változásból adódó kockázatok (például az egyre 
gyakoribb erdőtüzek) hatékony közös kezelése.

2016-ban elfogadott Alpok Régió Stratégia ese-
tében gyorsan elindultak az első kezdeményezések, 
elsősorban a Régiók Bizottsága vezetésével. A stra-
tégia a következő tematikus szakpolitikai terüle-
teket fogja át: gazdasági növekedés és innováció, 
mobilitás és összeköttetés, valamint környezet és 
energiaügy.

1. 3.

4.
2.
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A magyar elnökség prioritásai

A magyar elnökség prioritásai
A Duna Régió Stratégia Pozsonyban megrendezett 5. Éves  
Fórumán, 2016. november 4-én Magyarország átvette a 
Stratégia soros elnökségét Szlovákiától. A magyar elnökség 
prioritásai a régió energiabiztonságának fokozása, közleke-
dési kapcsolataink fejlesztése, valamint a tiszta közlekedési  
módok terjedésének támogatása. 

A magyar elnökség egyik kiemelt célja, hogy fokozza a Straté-
gia EU-n kívüli országainak részvételét az együttműködésben. 
Ennek érdekében a Stratégia keretei között Magyarország elő 
kívánja mozdítani a nem EU-s országok integrációs törekvéseit, 
ebben a munkában hazánk tevőlegesen is részt vállal, hiszen 
az általunk indított nemzetközi projektekbe bevonunk nem 
uniós tagállamokból származó partnereket is.   

Októberben Budapesten rendezzük meg  
a 6. Éves Fórumot
A kétnapos rendezvényre körülbelül 800 főt várunk, köztük 
az Európai Bizottság és a Stratégia országainak magas ran-
gú képviselőit. A Fórum tematikája három részre osztható: 
az első, az energiabiztonsági kihívásokat bemutató téma el-
sősorban a földgáz és villamos energia 2020 előtti kérdéseit 
hivatott megvitatni, az Európai Unió által kijelölt, illetve a tag-
államok által 2020-ig vállalt energiabiztonsági fejlesztések 
végrehajtását figyelembe véve. A második középpontjában a 
regionális közlekedésfejlesztés áll, amely során a tagállami 
vállalások 2017-ig történő végrehajtása kerül áttekintésre. 
A rendezvény harmadik témája a környezetbarát közlekedés 
jövője – ez a leginkább innovatív kérdéskör, amely a közle-
kedésfejlesztés és energia közös halmazaként kerül majd  
bemutatásra.

A magyar elnökség logója 
A magyar elnökség számára kiemelten fontos a Duna Régió 
Stratégia önálló arculatának hangsúlyozása. Ennek szelle-
mében az elnökségi logó – „connectivity” – építve Budapest 
egyik ikonikus építményét, a Lánchidat ábrázolja, amint az 
rendíthetetlenül áll a közös kihívásokat szimbolizáló dunai 
hullámok sodrában. 

Már a Széchenyi Lánchíd megszületése is a dunai országok 
együttműködését példázza, hiszen a híd építéséhez szükséges 
tölgyfát a szlavóniai erdőkből, a vörösfenyőt Stájerországból, 
a márgát pedig a bácskai Belcsényből szállították. A magyar 
elnökség határozott szándéka, hogy egy minden szempontból 
megerősített regionális együttműködési struktúrát hagyomá-
nyozzon a következő, bolgár elnökségre.

KÖSZÖNTŐ
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A DRS magyar elnökségi évében még nagyobb 
hangsúlyt kap a Tisza Iroda, és egyre többet lehet 
hallani tevékenységéről, eredményeiről. Melyek a 
Tisza Iroda céljai, feladatai? 

RGY: A szolnoki székhelyű Tisza Iroda működése a Külgazda-
sági és Külügyminisztérium Duna Régió Stratégia Miniszteri 
Biztosi Titkárság, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép- 

Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) együttműködési 
megállapodásán alapul. 2014. november 4-én nyílt meg az 
Iroda, súlyát jelzi az is, hogy az alapító szervezetek képviselői  
és a megyei, városi önkormányzat vezetői mellett a bécsi 
székhelyű Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottságának 
(ICPDR) főtitkára is részt vett az ünnepélyes átadáson.

VM: Az alapítók által meghatározott célkitűzések, feladatok 
nagyon sokrétűek, többek között idetartozik a Tisza vízgyűjtő 

Látogatóban a Tisza Irodában 

Tiszai Hírfolyam 
Magyarország számára a Duna kiemelt fontosságú, hiszen hazánk területe teljes egészében a vízgyűjtőjéhez tartozik.  
A Duna legjelentősebb mellékfolyója a Tisza; hosszának jelentős része hazánkat érinti. Magyarország vízgazdálkodási 
és vízminőségi problémáinak többsége a Tiszához köthető – mivel az országhatárokon túlról érkező vizekre nincsen 
befolyásunk –, ezért a Tisza menti együttműködés megerősítése a Duna Régió Stratégia szempontjából is kiemelt 
célkitűzés.

A tiszai együttműködés hosszú múltra tekint vissza. A 2000-ben történt pusztító cianidszennyezést követően a tiszai 
országok – a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) keretében – 2004-ben létrehozták a Tisza Csoportot. Fontos 
mérföldkő volt mind a Duna Régió Stratégia, mind a magyar vezetésű „vízminőség” (PA4) prioritásterület szem-
pontjából a 2014-ben, Szolnokon felállított Tisza Iroda, amely együttműködik a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság 
keretében megkezdett és sikeresen működő szakmai munka folytatásában.   

Interjú Rátfai György és Váci Melinda, nemzetközi koordinátorokkal 

HÍREK
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területén a vízügyi együttműködések koordinálása, fejlesztése, 
az ICPDR Tisza Csoport munkájának támogatása, üléseinek 
előkészítése és a partnerek közötti együttműködés elősegítése. 
Komoly szerepünk van az európai uniós és nemzetközi multi-
laterális, bilaterális projektek kezdeményezésében, előkészí-
tésében és megvalósításában, valamint a Duna Régió Straté-
gia prioritási területen megfogalmazott Cselekvési Tervéhez 
kapcsolódó projektekben. Munkánk másik része a KÖTIVIZIG 
nemzetközi tevékenységének szervezése, külföldi delegációk fo-
gadása, szakmai programjának szervezése, és olyan gyakorlati 
feladatok, mint például a fordítás-tolmácsolás.

Szervezetileg kihez tartozik az iroda?
RGY: A Tisza Iroda szervezetileg a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóságon, a Vízvédelmi és Vízgazdálkodási Osztályon 
belül közvetlen igazgatói irányítással működik. Jelenleg ketten 
vagyunk főállású munkatársak – Rátfai György és Váci Melinda 
nemzetközi koordinátorok –, mi végezzük az operatív irányítást 
és a szakmai munka összehangolását, de szorosan együttmű-
ködünk az Igazgatóság és az irányító szervek szakágazataival 
valamint külsős szakértőkkel.

Milyen nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelke-
zik a Tisza Iroda?
VM: Az Iroda nemzetközi kapcsolatrendszere a Tisza vízgyűj-
tőjén kívül Kelet-, Közép-, és Nyugat-Európára terjed ki, kap-
csolatban vagyunk az érintett országokban működő miniszté-
riumokkal, vízügyi szervezetekkel, illetve nemzetközi szakmai, 
valamint civil szervezetekkel egyaránt. A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Önkormányzat kezdeményezésére megalakult 
Tisza Ökorégió együttműködésben is szerepet vállaltunk.

A projektek saját kezdeményezésűek vagy csatla-
koznak más szervezetek által indított projektekhez?
RGY: Vegyes, vannak saját ötletből induló projektjeink, de szá-
mos más projektben is aktív szerepet vállalunk. A Duna Régió 
Stratégia magyar vezetésű „vízminőség” területének zászlósha-
jója, az öt tiszai ország együttműködését jelentősen megerősítő 
JOINTISZA projekt az OVF-fel szoros együttműködésben indult. 
A Tisza Iroda keretein belül szerveztük meg a projekt-előkészítő 
workshopokat, illetve a szakmai háttéranyagok összeállításá-
ban is aktívan részt vettünk. Önálló partnerként csatlakoztunk 

a RAINMAN német és a FramWat lengyel vezetésű nemzetközi 
projektekhez. Előbbinek célja, hogy a heves esőzések kockáza-
tának kezelését integrált keretek közé szorítsa, utóbbinak pedig 
a vízvisszatartáson alapuló innovatív vízgazdálkodási megköze-
lítések erősítése. Társult stratégiai partnerként vagyunk jelen 
továbbá a Duna Transznacionális Program második pályázati 
felhívására a közelmúltban benyújtott a Duna vízgyűjtő hul-
lámterének zöld infrastrukturális felhasználását célzó Danube 
Floodplain című, román vezetésű projektben is.

A Duna Régió Stratégia soros elnökségi éve befolyá-
solja-e a Tisza Iroda működését?
VM: Szerencsések vagyunk, hiszen több olyan projekt fut – így 
például a JOINTISZA –, amely a soros elnökségi év kiemelt 
céljaihoz csatlakozik. A magyar elnökség jelentős láthatóságot 
biztosít az Iroda tevekénységének is, ami a mi munkánkat is 
nagyban segíti. 

Milyen szakmai tudás szükséges a feladatok ellá-
tásához?
RGY: Eredendően egyikünk sem vízügyes szakember, bár a 
projektek révén folyamatosan fejlődnek, gyarapodnak vízügyi 
ismereteink. Nemzetközi szintű kapcsolattartás, projektkoor-
dináció és projektmanagement, a megfelelő szakemberek 
megkeresése és munkájuk összehangolása a feladatunk.

Végül egy személyesebb jellegű kérdés: mit szeret-
nek leginkább a munkájukban?
VM: Tisza menti városból származom, „tiszai lányként” nap 
mint nap örömet okoz olyan projekteken dolgozni, amelyek 
kapcsolódnak a folyóhoz.

RGY: Nemzetközi kapcsolatok szakon végeztem az egyetemen, 
és mindig is ezen a területen dolgoztam. A sok országon átíve-
lő projektek koordinációja és menedzselése kapcsolódik ahhoz, 
amit tanultam, és amely területen tapasztalataim is vannak.

VM: Büszkék vagyunk az elért eredményekre, az elmúlt két 
és fél év sikereire, a projektekre, amelyek megvalósításához 
elnyertük a szükséges támogatást: a JOINTISZA, a RAINMAN 
és a FRAMWAT projektekre.

A Tisza Iroda közreműködésével  
megvalósuló projektek:

• JOINTISZA – a Duna Transznacionális Program támoga-
tásával, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetésével 
a Tisza Iroda szakmai partnerként vesz részt a 2017. 
január 1-jén megkezdődött projekt megvalósításában

• RAINMAN – Az Iroda szintén szakmai partnerként vesz 
részt a német vezetésű projektben, 2017 júniusától

• FramWat – A Varsói Egyetem által vezetett projekt  
megvalósítása 2017 júniusában kezdődik

• Danube Floodplain – a Duna Transznacionális Program 
2. pályázati felhívására a közelmúltban benyújtott,  
román vezetésű projektben a Tisza Iroda társult  
stratégiai partnerként vesz részt

Balról jobbra:  
Rátfai György Tisza Iroda, Lovas Attila igazgató, Közép Tisza-vidéki  

Vízügyi Igazgatóság, Váci Melinda Tisza Iroda

HÍREK
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A JOINTISZA projekt 
Az emberi beavatkozások és a szélsőséges időjárási viszonyok következtében (árvíz, aszály, vízhiány) a Tisza vízgyűjtő 
területe komoly kihívásokkal áll szemben, amelyek kezelése csak nemzetközi összefogással lehetséges. A JOINTISZA 
projekt az öt Tisza-ország és nemzetközi szervezetek együttműködésén keresztül olyan intézkedések megfogalmazását 
tűzte ki céljául, amelyek megvalósítása a vízminőség, az árvízvédelem és aszály kezelése szempontjából is pozitív 
hatással bír. A szolnoki Tisza Iroda megnyitása óta koordinátori szerepet vállalt a projekt előkészítésében, 2017. 
január óta pedig vezeti annak megvalósítását.

A magyar vezetésű stratégiai projektek fontos eleme a nem EU-s országokkal történő együttműködés támogatása 
és erősítése. A JOINTISZA projekt kiemelkedő szerepet tölt be ezen a téren is, ugyanis Szerbia és Ukrajna egyaránt 
aktív közreműködője az együttműködésnek.

PROJEKTEK

A JOINTISZA projekt
2015 májusában, Kolozsvárott került megrendezésre az ICPDR 
(International Commission for the Protection of the Danube  
River) Tisza Csoport 22. találkozója. Az eseményen a Duna  
Régió Stratégia magyar koordinációját ellátó szakemberek  
hívták fel a figyelmet az elérhető EU-s források koordinált 
igénybevételének lehetőségeire.

A megbeszélés fontos eredményeként az EU támogatásából 
megvalósuló kétfordulós Duna Transznacionális Program 
(DTP) keretében nyújtották be az öt tiszai ország nemzeti és 
regionális vízügyi igazgatóságainak, minisztériumainak, va-
lamint nemzetközi szervezetek (összesen 17 partner) közös 
munkáján alapuló JOINTISZA projektet.

A pályázat fő célja az Integrált Tisza Vízgyűjtő Gazdál-
kodási Terv felülvizsgálata az árvízi kockázatkezelés 
módszereinek összehangolásával, továbbá a projekt 
részeként egy a Tisza teljes szakaszára vonatkozó 
hossz-szelvény-mérésre irányuló tervezési kézikönyv 
összeállítása, pilot projektek generálása (városi víz-
készlet-gazdálkodás és vízhiányos állapotok kezelése), 
valamint a projekt eredményeinek megismertetése volt 
az érdeklődő szakmai körökkel. 

A projektkoncepció részletes kidolgozását Magyarország kez-
deményezte, és a Külgazdasági és Külügyminisztérium Duna 
Régió Stratégia Miniszteri Biztosi Titkárság vezetésével Magyar-
ország koordinálta. A vezető partneri feladatokat az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vállalta fel. Az előkészítő folyamat 

részeként három workshop (munkamegbeszélés) került meg-
rendezésre Budapesten és Szolnokon. 

A JOINTISZA projekt 30 hónapos, összköltségvetése pedig 2,25 
millió euró. A projektmenedzsmenten belül az operatív felada-
tok ellátása az OVF és a Tisza Iroda feladata, illetve a szakmai 
munkacsomagokban az ágazatok szakemberei vesznek részt. 

Szentendrén, 2017. március 1–2. között tartották a projekt 
operatív nyitórendezvényét. Sor került egy magasabb szintű 
protokolláris nyitórendezvényre is a szintén magyar vezetésű 
DanubeSediment projekttel együttműködve 2017. április 11-én,  
a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME). Az eseményt a Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium képviseletében Joó István 
vízdiplomáciáért, vízipari exportért és a Duna Régió Stratégia 
végrehajtásáért felelős miniszteri biztos nyitotta meg, továbbá 
az ICPDR és a finanszírozó Duna Transznacionális Program 
is képviseltette magát. A projektben részt vesz Szlovákiából 
a Vízkutató Intézet, a Global Water Partnership Közép- és  
Kelet-Európai irodája, Romániából a Környezetvédelmi,  
Vízügyi és Erdészeti Minisztérium, a Nemzeti Hidrológiai és 
Vízgazdálkodási Intézet, Ausztriából az ICPDR-on kívül a Kárpá-
tok Egyezmény Titkársága, a szerb Földművelésügyi és Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium, a Jaroslav Černi Vízgazdálkodási 
Intézet, a Vajdasági Vízgazdálkodási Társaság, Ukrajnából a 
Tisza Vízgyűjtő Vízügyi Igazgatósága és a Vízügyi Erőforrásokért 
felelős Ügynökség, Magyarországról a Belügyminisztérium, a 
KKM, a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi 
Központ, a WWF és az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
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A geotermális energiában rejlő lehetőségek  
– DARLINGe projekt
A Danube Region Leading Geothermal Energy, azaz DARLINGe projekt keretében hat országból (Magyarország, Szlovénia, 
Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Románia) 22 partner – különböző földtani szolgálatok, egyetemek, ipar, 
területi energia- és fejlesztési ügynökségek, minisztériumok és önkormányzatok képviselői – működik együtt a Duna régió 
energiabiztonságának fokozása érdekében. 

A Duna Transznacionális Program finanszírozásával megvalósuló, 2017 januárjától 2019 júniusáig zajló, össze-
sen 2,5 millió euróval támogatott projekt célja, hogy elősegítse a Kárpát-medence déli térségének gazdag, 
de még kihasználatlan, mély geotermikus energiaforrásainak fenntartható és energiahatékony használatát  
a közvetlen hőhasznosítás területén. 

A kezdeményezés élén a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 
áll vezető partnerként, a Duna Régió Stratégia energia pri-
oritási területét koordináló Külgazdasági és Külügyminisz-
térium pedig egyike a projektpartnereknek. A projekt teljes 
mértékben összhangban van az energia prioritási terület cél-
kitűzéseivel, hiszen a fosszilis tüzelőanyagok megújuló ener-
giaforrások általi kiváltását támogatja, ezzel segítve a térség 
dekarbonizációs célkitűzéseinek a megvalósulását, valamint 
az energiahatékonyság fokozását. 

A projekt által lefedett területen – csakúgy, mint a Duna régió 
más térségeiben – a primer energiafelhasználás megközelítőleg 
40%-át teszi ki a főként oroszországi importgázból fedezett 
fűtés. A fűtési rendszereibe bekapcsolható megújuló energiafor-
rások közül a geotermikus energia jelentős és jórészt kihaszná-
latlan természeti adottság. Kedvező földtani tulajdonságainak 
köszönhetően hazánk déli régiója és a szomszédos országok  

kapcsolódó területei komoly hagyománnyal rendelkeznek a ter-
málvíz hasznosításában, főként a gyógy- és wellnessfürdőkhöz 
fűződő, balneológiai célú alkalmazás területén. A közvetlen hő-
hasznosítás (főként fűtés) lehetőségei a mai napig kiaknázat-
lanok. A projekt eredményeként növekedni fog a geotermikus 
energia felhasználásának aránya a távhőágazatban, ezáltal 
függetlenebbé téve a Duna régiót a fosszilis energiahordozók 
importjától egy környezetkímélőbb megoldást alkalmazva.

A kezdeményezés első partneri találkozóját 2017. január 23-án 
tartották Budapesten, a Magyar Földtani és Geofizikai Inté-
zetben, több mint ötven fő részvételével. Ezt követően, 2017. 
április 10-én került sor a projekt nyitórendezvényére, melyet 
Jenei Gábor, a Duna Régió Stratégia nemzeti koordinátor- 
helyettese nyitott meg. A rendezvényen hat országból több 
mint száz résztvevő volt jelen. A következő projektpartneri  
találkozóra 2017. június 7–8. között, Ljubljanában került sor. 

PROJEKTEK

DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA HÍRLEVÉL | 9.



Szakmai partnerségben a Dunáért 
A Duna Régió Stratégia soros magyar elnökségének fontos mérföldköve volt a Budapesti Műszaki Egyetemen 2017.  
április 11-én megrendezett szakmai konferencia. Az esemény keretében három olyan magyar vezetésű nemzetközi 
projekt mutatkozott be, amelyek hozzájárulnak a Stratégia célzott végrehajtásához.

A Duna Régió Stratégia elsődleges célja a fejlesztéspolitikai megközelítések összehangolása – például a környezetvé-
delem, illetve a közlekedés terén –, melynek során kiemelt figyelmet kap a régió Európai Unión kívüli országaival való 
együttműködés. E célt szolgálják a közelmúltban indult, magyar kezdeményezésű közös projektek. A Duna Régió 
Stratégia ugyan nem rendelkezik dedikált pénzeszközzel, azonban élhet a régióban rendelkezésre álló európai uniós 
támogatási alapok koordinált felhasználásával. Ezek közül ki kell emelni a Stratégia területét lefedő Duna Transzna-
cionális Programot, amelynek keretében a magyar szervezetek pályáztak a legeredményesebben.

ESEMÉNYEK

Ezen a konferencián mutatták be a Duna Transznacionális  
Program keretében támogatást nyert DanubeSediment, 
JOINTISZA és DANUrB projekteket. A szolnoki Tisza Iroda  

vezetésével megvalósuló JOINTISZA projekt az öt Tisza menti  
ország és nemzetközi szervezetek együttműködésén keresztül 
a vízminőség megőrzését, valamint az árvizekkel és aszályok-
kal szembeni védekezést tűzi zászlajára. A DANUrB projekt 
fő célja egy dunai turisztikai desztinációs márka kialakítása 
a Duna menti középvárosok vonzerejének bemutatása révén.  
A DanubeSediment konzorcium kilenc dunai ország részvéte-
lével a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a belvízi hajó-
zás kérdéseire keres válaszokat a hordalékegyensúly vizsgála-
tának szemszögéből. A projektek közös jellemzője, hogy magyar 
kezdeményezésre, hazai koordináció mellett és a régió EU-n  
kívüli országainak bevonásával valósulnak meg, összhangban 
a Stratégia nemzeti koordinációjának célkitűzéseivel.
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„A Duna Transznacionális Program első pályázati kö-
rében figyelemre méltó a kelet-közép-európai országok 
sikeressége, amelyek a nemzetközi projektekbe bevont 
partnerek számát illetően átlagon felül teljesítettek. 
Kiemelkedő Magyarország teljesítménye, magyar szer-
vezetek nyerték el ugyanis az első felhívás teljes költ-
ségvetésének közel 20%-át, miközben hazánk lakossága 
a régió népességének egytizedét sem éri el. A statiszti-
kák tehát azt támasztják alá, hogy a kelet-közép-euró-
pai partnerek egyre nagyobb mértékben járulnak hozzá 
a program sikeres megvalósításához” – mondta Joó  
István Vízdiplomáciáért, vízipari exportért és a Duna Régió 
Stratégiáért felelős miniszteri biztos a rendezvény meg-
nyitóján.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium által május 23-án 
Brüsszelben megrendezett szemináriumon több mint 100, 
a makroregionális stratégiák végrehajtásában érdekelt szak-
értő vett részt Európa 23 országából (melyből három nem 
EU-s), illetve az Európai Bizottságtól. A Magyarország EU 
melletti brüsszeli Állandó Képviseletén megtartott esemény 
rendkívül nagy érdeklődés mellett, telt házzal zajlott, és a 
különböző makroregionális keretrendszerek közötti tapasz-
talatmegosztás mellett lehetőséget biztosított a jövőre  

vonatkozó kilátások megvitatására, illetve a Lengyelország 
által kezdeményezett Kárpátok Stratégia bemutatkozására is.

Köszöntőbeszédében dr. Kozma György, a brüsszeli Állandó  
Képviselet kabinetfőnöke kiemelte, hogy az úttörő magyar 
kezdeményezés első ízben teszi lehetővé minden érintett sze-
replő bevonását a makroregionális stratégiák (a Duna Régió 
Stratégia mellett ilyenek a Balti-tengerre, a jón–adriai térségre, 
illetve az Alpokra vonatkozó együttműködések) jövőbeni lehe-
tőségeivel kapcsolatos diskurzusba. Mivel a makroregionális 
keretrendszerek hidat képeznek a tagállami és az EU-s szintű 
politikai törekvések között, ez az együttműködési forma a leg-
alkalmasabb a regionális érdekképviseletre többek közt a 2020 
utáni finanszírozás esetében is – hangsúlyozta a kabinetvezető.

A felszólalók rendkívül hasznosnak ítélték a szakértői szin-
tű egyeztetést, amely olyan fontos kérdéseket is felölelt, mint 
például az EU-s pályázatok egyszerűsítése, a források időbeni 
koncentrációja a közösen meghatározott stratégiai területekre, 
illetve a makroregionális stratégiák – így a hangsúlyos magyar 
részvétellel zajló Duna Régió Stratégia – végrehajtásához köz-
vetlenül kapcsolódó pénzügyi eszközök bővítésének lehetősége.

Jenei Gábor, a Duna Régió Stratégia nemzeti koordinátor- 
helyettese az eseményt összegezve elmondta, hogy a pozitív 
visszajelzések alapján szükség van a diskurzus folytatásá-
ra, amelyben az államok számítanak Magyarország további 
szerepvállalására. Az EU Bizottság és a tagállami szakértők 
egyetértettek abban, hogy a stratégiák megvalósítására pályá-
zati projekteken keresztül nyílik lehetőség. Ebben a tekintetben 
Magyarország jó példával állt elő, hiszen a negyedmilliárd eurót 
mobilizáló 14 országos Duna Transznacionális Program kere-
tében megvalósítás alatt álló nemzetközi projektek több mint 
egyötödét vezeti – emelte ki a nemzeti koordinátor-helyettes.

ESEMÉNYEK
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Szeminárium  
a makroregionális  
stratégiák jövőjéről 





Június 3–17. | XXII. Duna Karnevál Nemzetközi  
Multikulturális Fesztivál

A Duna Karnevál napjainkra Bu-
dapest fesztiválváros és Európa 
kulturális életében a nemzeti és 
nemzetközi hagyományok méltó 
képviselőjévé vált. A rendezvény 
a magyarországi fesztiválok mi-
nősítési rendszerében a legmaga-
sabb fokozatú „Kiváló Fesztivál”  

címet nyerte el. Idén kiemelt hangsúlyt kap a legkiválóbb 
gyermek és felnőtt hazai amatőr néptáncegyüttesek és ve-
zető hivatásos táncegyüttesek és zenekarok bemutatása.  
A karnevál a Margitszigeten megrendezett gálaműsorával  
„A Monarchia Bálja” címen csatlakozik az 1867-es kiegyezés 
150 éves évfordulóját ünneplő emlékév eseményeihez. 

Az eseményről további információkat a www.dunakarneval.hu 
honlapon talál.

Június 16. | eTour Europe – Elektromos autók  
európai túrabajnoksága

A Duna Régió Stratégia magyar elnöksége által rendezett éves 
fórum egyik fő fókusza a zöld közlekedés, melynek rendkívül 
innovatív és ígéretes ágazata az elektromobilitás. Az évente 
megrendezésre kerülő túrabajnokság 2017-ben június 16-án 
éri el Budapestet. Az esemény az elektromobilitással össze-
függésben a nagyvárosi közlekedés zöldítésére, a közösségi 
autómegosztásra és az önvezető autó technológiájára kívánja 
felhívni a figyelmet.

Az eTourEurope célkitűzése felhívni a figyelmet arra, hogy a 
megbízható sűrűségű és könnyen hozzáférhető töltőhálózatok 
elengedhetetlenek az elektromos járművek nagyobb arányú 
elterjedéséhez és a felhasználók bizalmának elnyeréséhez.  
A túra során szerzett tapasztalatokat a szervezők megosztják, 
ezzel is segítve a legjobb gyakorlatok elterjedését.

Június 24. | Múzeumok éjszakája a Duna Múzeumban

Immár 13 esztendeje, hogy elindult ez az országos múzeumi 
program, amelynek célja a tanítva szórakozás és a szórakozva  
tanítás. A Duna Múzeum a magyar vízügy történetével, a 
hazai vízgazdálkodással kapcsolatos muzeális értékű tár-
gyakat, dokumentumokat gyűjti. Saját gyűjteményének gon-
dozása mellett szakmai segítséget nyújt a területi vízügyi 
igazgatóságok által fenntartott vízügyi emlékhelyek, műszaki 
műemlékek és gyűjtemények nyilvántartásához, kezeléséhez, 
szakszerű működtetéséhez. A program keretében a vizek hő-
seivel találkozhatnak az éjszakázók, és vízügyes innovációkkal 
ismerkedhetnek. 

További információkat a www.dunamuzeum.hu internetes 
portálon találnak.

 

Június 24. | „70 maraton a Dunáért”
A Duna 3200 km-es hossza 70 maratonnak felel meg. 

A Duna Régió Stratégia magyar elnökség célkitűzéseire,  
vizeink védelmére és hatékony felhasználására hívja fel a  
figyelmet egy extrém sportteljesítmény is. Hidvégi-Üstös 
Pál ultramaratonista végigfutja a Duna teljes szakaszát, útja 
során társadalmi párbeszédet kezdeményezve az érintett 
települések vezetőivel. A 70 maratoni távnak megfelelő futás 
2017 őszén indul.

PROGRAMAJÁNLÓ

Magyar Elektromobilitás Szövetség 

A Magyar Elektromobilitás Szövetség célja, hogy elő-
mozdítsa a magyarországi piac hatékony és fenntart-
ható fejlődését. Ebben egyrészt a tagjai tudására, más-
részt a  nemzetközi kapcsolatrendszerére épít, melynek 
fontos pillére Magyarország képviselte az AVERE-ben, 
az európai elektromobilitás szövetségben. A szövetség 
aktív a szakmai és szemléletformáló rendezvények és 
projektek területén is.

A szövetség honlapját a 
www.elektromobilitas.hu 
felületen találják.

JÚNIUS
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PROGRAMAJÁNLÓ

A program beharangozásaként 2017. június 24-én, a Nem-
zetközi Duna Nap programjaihoz kapcsolódva Hidvégi-Üstös 
Pál a Gyerek Szigetről elindul, hogy velocipéddel végigkerék-
pározza a magyarországi Duna-szakasz mindkét oldalát, mi-
közben konzultál az önkormányzatokkal a folyóhoz kapcsolódó 
feladatokról.

 

 

Június 27. – július 1. | „A Duna egy napja” fotópályázat 
a Capa Központ szervezésében 

A Capa Központ és a Vízdiplomáciáért, Vízipari Exportért 
és a Duna Régió Stratégiáért Felelős Miniszteri Biztosi 
Titkárság 2017. június 29-ére „A Duna egy napja” címmel 
nemzetközi fotópályázatot hirdet a Duna Régió Stratégia  
országaiban. A fotópályázat témája a Stratégia 14 országá-
ban folyó Duna, illetve annak vízgyűjtő területén lévő folyók 
egy napja. A pályázaton a 2017. június 27-én 0:00 és 2017. 
július 1-jén 24:00 között készült fotográfiák vehetnek részt. 

A szervezők olyan fotókat várnak, amelyek megmutatják a 
Duna fontosságát a régió életében, és amelyek megjelenítik 
különböző tulajdonságait, egyediségét. A Duna mitikus, 
mesékhez kapcsolódó vonatkozásai szintén szerepet játsz-
hatnak az elkészült pályázatokban. 

A pályázat céljai közé tartozik, hogy ráirányítsák a figyelmet 
a fotográfia esszenciális értékeire és elengedhetetlen doku-
mentáló jellegére, amely az utókornak (és persze a jelennek 
is) szól. A mára már teljesen elterjedt, szinte mindenki szá-
mára elérhető és egyszerűen használható eszközök kiválóan 

alkalmasak arra, hogy fókuszba állítva összetett kulturális, 
társadalmi és környezeti kérdéseket járjanak körül. A pályá-
zatok a CAPA Központ által létrehozott magyar és angol 
nyelvű felületre tölthetők fel: http://drs.capacenter.hu. 

A pályaművek feltöltésének határideje 2017. július 6. 12:00 
óra. A díjátadó időpontja 2017. október 14. A pályázattal 
kapcsolatban további információkat a http://drs.capacenter.hu 
oldalon találnak.

Június 29. | Nemzetközi Duna Nap

A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére  
a Duna Védelmi Egyezmény aláírásának tizedik évfordulója  
alkalmából tizenhárom Duna menti ország 2004. június  
29-én rendezte meg az első Nemzetközi Duna Napot.  
A hagyományteremtő ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet 
a folyóra, és ezzel egyfajta dunai szolidaritást alakítson ki 
a vízgyűjtő területén található értékek megőrzése érdekében. 
A Duna Nap nemzetközi honlapján (www.danubeday.org) meg-
találhatók a hivatalos események Európa-szerte. A Duna 
Régió Stratégia környezeti kockázatok prioritási területének 
és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának 
szervezésében a Nemzetközi Duna Napon kerül megren-
dezésre a Duna vízgyűjtő egyetemeinek és vízügyi szakkö-
zépiskoláinak találkozója. Az esemény témája a nemzetközi 
árvízvédelmi képzési hálózat, összhangban a Duna Stratégia 
céljaival és a Duna vízgyűjtő első Árvízvédelmi Kezelési 
Tervével. A találkozó egyúttal szakmai háttértámogatást 
nyújt a finanszírozási lehetőségek bemutatásával is az érintett 
intézmények számára.

Július 5–7. | A Magyar Hidrológiai Társaság XXXV.  
Országos Vándorgyűlés Kísérő Rendezvénye 

Árvízvédelmi és vízgazdálkodási kérdések a Duna régi-
óban a tapasztalatok, jó gyakorlatok és új kezdeménye-
zések megosztása érdekében (Mosonmagyaróvár)

A vándorgyűlés angol nyelvű kísérőrendezvénye a Duna  
Stratégia magyar társkoordinálású „környezeti kockázatok” 
és „vízminőség” prioritási területeinek szervezésében valósul 
meg. Az esemény a Stratégia 2017-es magyar elnökségének  

Hidvégi-Üstös Pál

Magyar ultrasportoló, aki világszínvo-
nalú, egyedülálló kihívásokat teljesít, 
ötvözve az emberfeletti sporttelje-
sítményt egy nemes cél üzenetének 
közvetítésével. Végigúszta és körbe-
futotta a Tiszát, majd 2000 embert 
hozott a térségbe egy 5 × 3 napos Tiszavölgy Kalandtúra 
rendezvénysorozat keretében. Az Old Spice Afrika Expe-
díció során egy nemzetközi csapatot vezetve végigkerék-
pározta és végigfutotta Afrikát Fokvárostól Alexandriáig, 
járt a Nyugat-Szaharában, futott a Nílusért Szudánban, 
és 2013-ban húszezer kilométeren keresztül Közép Ázsiát 
járta végig magyar felfedezők nyomában, fiatal kutatóknak 
nyújtva lehetőséget terepmunkára.
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évében hazai és külföldi szakértők bevo-
násával kívánja megosztani a Duna 
vízgyűjtőn szerzett nemzetközi ár-
vízvédelmi és vízgazdálkodással kap-
csolatos tapasztalatokat, ezzel is elő-

segítve a jó gyakorlatok átadását, új 
technikák és technológiák ismertetését. 

A rendezvény induló vagy hosszabb ideje megvalósítás alatt 
álló határon átnyúló együttműködések, illetve transznacioná-
lis projektek bemutatásán keresztül hívja fel a figyelmet a 
közös árvízvédelmi és vízgazdálkodási problémák együttes 
megoldásának lehetőségeire és a jelenlegi nemzetközi trendek  
ismertetésére. Az esemény egyúttal kiváló alkalmat biztosít a 
régió néhány vezető vízgazdálkodási szereplőjének bemutatko-
zására a hazai szakemberek szélesebb rétege előtt, valamint 
a szakértők közötti kapcsolattartás és együttműködés erősíté-
sére. Az eseményről további információkat a www.hidrologia.hu 
internetes portálon találnak.

Július 6–9. | Bajai Halfőző Fesztivál

Baja tagadhatatlanul a halászlé 
fővárosa, és ezt mi sem bizonyít-
ja jobban, mint a több évszázados 
múlt és a Bajai Halfőző Fesztivál, 

mely tízezreket csábít a bográcsok mellé. Idén közel kétezren 
főznek majd július második szombatján a Szentháromság 
téren, és a halászlé szerelmesei is évről évre többen zarán-
dokolnak Bajára, hogy érezzék az igazi hallé ízét és illatát. 
Július 6–9. között minden bizonnyal ki lehetne majd tenni a 
város határát jelző táblákra a „megtelt” feliratot.

Országos és európai szinten is elismert gasztronómiai ese-
mény, elmaradhatatlan, illatos, ízes élmény és családias 
légkör várja a Bajára látogatókat!
A részletes programról a www.bajaihalfozofesztival.hu oldalon 
tájékozódhat.

Július 14–30. | FINA úszó-, hosszútávúszó-, műugró-, 
szinkronúszó- és vízilabda-világbajnokság

Budapest és Balatonfüred, öt 
helyszín, hat sportág, közel 
2500 sportoló, 17 izgalmas 
nap. Tudjon meg többet az ese-
ményről, és legyen részese az 
élménynek: https://www.fina-
budapest2017.com/.

Augusztus 13–20. | Summerfest Nemzetközi 
Folklórfesztivál

A Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál Ráckeve és a 
Kis-Duna mente térség legkiemelkedőbb kulturális prog-
ramja minden év augusztusában. A szervezők fő célja a népi 
kultúra (néptánc, népzene, egyéb kulturális értékek) be-
mutatása, népszerűsítése és terjesztése a Magyarországra 
érkező közel húsz ország művészeinek, valamint a Rácke-
vén működő, a magyar népművészet kincseit őrző és ápoló 
együttesek magas színvonalú egyedi produkcióin keresztül. 
További információkat a www.summerfestbatta.hu internetes 
portálon találhatnak.

Neked mit jelent a Duna? – Oszd meg Dunával  
kapcsolatos élményedet, gondolatodat! 

Fontos, hogy már a legfiatalabbak számára is egyértelmű 
legyen, milyen fontos vizeink megfelelő védelme és hatékony 
felhasználása. Ennek egyik legjobb módja, amikor nem klasszi-
kus módon oktatjuk őket, hanem megkérdezzük: számukra mit 
jelent a víz, mit jelentenek folyóink, tavaink. 

A Duna Régió Stratégia magyar elnöksége 2017 júniusában 
országos kreatív rajzpályázatot hirdet meg „Neked mit jelent  
a Duna? – Oszd meg Dunával kapcsolatos élményedet, gondo-
latodat!” címmel. A rajzpályázatra két kategóriában (6–10, 
illetve 11–14 éves korosztály) várják a gyerekek pályamunkáit.
A pályázók saját maguk által, kézzel készített, A/4-es méretű  
rajzot vagy tetszőleges rajzeszközzel készített alkotást 
nyújthatnak be.

A pályázatok leadási határideje: 2017. szeptember 22. A zsűri 
döntési szempontja a kreativitás és a megvalósítás módja mel-
lett az elkészült mű üzenete. A legjobbnak ítélt pályamunkák 
alkotói értékes ajándékcsomagot kapnak, és mindkét kategória 
nyertese saját osztályát egy folyami hajózásra hívhatja meg.
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