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A Duna Régió Stratégia beágyazása a Duna Transznacionális Program, határon átnyúló 

együttműködések és a hazai operatív programok kereteibe 

 

1. Bevezetés 

A 2011-es magyar EU elnökség jelentős eredménye volt a Duna Régió Stratégia (DRS) 

jóváhagyása, mely a második makro-regionális stratégia az Unió történetében, a Balti Stratégia 

2009. évi elfogadását követően. Az Adriai- és Jón-tengeri (2014), valamint az Alpok Stratégia 

2015. évi megalapítása után bővült az Unió makroregionális stratégiáinak száma a jelenlegi négyre. 

Ez az új fejlesztési keretrendszer lehetőséget kínál a határon átnyúló, regionális kihívások 

hatékonyabb kezelésére. 

A makroregionális stratégiák létjogosultságának elvét több dolog képezi: a térségi azonosságtudat, a 

közös stratégiai tervezés igénye és a rendelkezésre álló erőforrások koordinációja, egységesítése. 

Az EU kiinduló meghatározása kiemeli, hogy a makroregionális stratégia azonos földrajzi régióban 

található tagállamokra és harmadik országokra is vonatkozó integrált keretrendszer, ami a közös 

kihívásokra fókuszál, miközben kiaknázza a társadalmi, gazdasági és területi kohézióért folytatott 

együttműködés előnyeit. Az elképzelés magában foglalja az integráció, koordináció, 

együttműködés, több szintű kormányzás és a partnerség elvét (2013.6.27 COM2013 468). 

Mindez alátámasztja az Unió „három nem”-mel jelzett elképzelését, azaz a DRS megvalósításához 

a résztvevők nem hoznak létre sem új intézményeket, sem új jogszabályokat és új uniós forrásokat 

sem rendelnek hozzájuk. Az integráció kapcsán ugyanis az EU azt fogalmazta meg, hogy a 

célkitűzéseket be kell ágyazni a meglévő (uniós, regionális, nemzeti, helyi, előcsatlakozási szintű) 

szakpolitikai keretekbe (uniós, ország specifikus, területi együttműködési, ágazati), programokba és 

pénzügyi eszközökbe, a többszintű kormányzás elvének betartásától pedig a különböző szinten álló 

szereplők együttműködésének javítását várják, újabb döntéshozatali szintek létrehozása nélkül. 

Ennek megvalósítása egyes vélemények szerint lazult a Stratégia 2009-es megfogalmazása óta 

(Koller 2012), tényleges kivitelezése pedig egyfajta hálózatos együttműködést kell, hogy 

feltételezzen (Hardi 2012). Koller (2012) az új uniós források kapcsán a koncepció lazulására 

példaként hozza fel az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap, valamint az 

Európai Szociális Alap által biztosított források egy részét, LIFE+ programot, az előcsatlakozási 

(pl. IPA, ENI) és más speciális pénzügyi eszközöket. Ilyen értelemben azonban nem beszélhetünk 

egyértelműen új források generálásáról, csupán a DRS-nek már meglévő támogatási formákba, a 

különböző EU-s alapokba való beillesztéséről, vagy az egyes transznacionális források (pl. 

INTERREG SEE) átformálásáról, ahogy azt a COM(2014) 284. számú Bizottsági jelentés is rögzíti. 

Ez a beillesztési folyamat az, ami a jelen publikációnak fő témáját képezi. 

Az elmúlt időszakban erősödik az Európai Bizottság felől a nyomás az egyes operatív programok 

Irányító Hatóságainak irányába, egyrészt a DRS akciótervéhez való illeszkedés, másrészt a 

beruházási elemek zöldítése kapcsán. Előbbi alapját egyrészt az EU alapok általános végrehajtási 

rendeletében (1303/2013 EK) valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai 

területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendeletben 

(1299/2013 EK) megfogalmazott azon rendelkezések képezi, melyek szerint a támogatási 



programok kötelesek az EU Bizottság felé jelenteni a célterületüket érintő makroregionális 

stratégiákhoz való hozzájárulásukról is. Emellett a Duna Régió Stratégia nemzeti koordinátori 

jelentéseinek is tartalmaznia kell, hogy a releváns operatív programokban hogyan valósul meg a 

DRS beágyazása, illetve az adott program hogyan járul hozzá a stratégia céljainak 

megvalósulásához. Másrészt a 2010. évi bukaresti felelősségvállalás kötelezi az országokat, hogy a 

Stratégia akciótervi megvalósításához forrásokat is biztosítsanak, amihez nagy segítséget nyújthat a 

már rendelkezésre álló EU-s operatív programok koordinációja (COM2010 715/4). 

 

2. A Duna Régió Stratégiáról röviden 

A Duna Régió Stratégia lehatárolása vízgyűjtő alapon történt, természetszerűleg teljes pontossággal 

azonban nem tudták figyelembe venni a vízválasztó fizikai határait – hiszen a makroregionális 

keretrendszer az adminisztratív határokhoz való illeszkedéssel válik a gyakorlatba átültethetővé –, 

de nagymértékben igazodik ahhoz. A térség meghatározása ugyanis rugalmasságot igényelt, a 

lehatárolás nem mehet a stratégia hatékony végrehajtásának rovására, funkcionális lehatárolás volt 

szükséges a stratégiából származó előnyök maximalizálása érdekében (Varga-Lencsés 2009) 

Maga a 817.000 km
2
 kiterjedésű vízgyűjtő összesen 19 ország területét érinti és a Duna ebből 10 

országon keresztül is folyik, ezzel Földünk legnemzetközibb folyója. A Stratégia területi definiálása 

során azonban ezek egy rész, mint például a vízgyűjtő Lengyelországba, vagy Olaszországba 

átnyúló kisebb kiterjedésű részterületei például kimaradtak. Németországból kizárólag Baden-

Württemberg és Bajorország, vagy éppen Ukrajnának is mindössze négy régiója (Kárpátalja mellett 

Csernyivci, Ivano-frankivski és Odesszai területek) képezi részét. Összesen tehát 9 EU tagállam, 

három csatlakozásra váró ország és két szomszédos ország alkotja (1. ábra) 

 

1. ábra A Duna Régió Stratégia országai (Forrás: http://www.danube-region.eu) 



Ami a stratégia működését illeti az jelentős részben a nemzeti koordináción alapul, az egyes 

országok által delegált nemzeti koordinátorok (national coordinator – NC) feladata, hogy 

elősegítsék, koordinálják és átlássák országukban, vagy tartományukban a Stratégia 

megvalósításának folyamatát, illetve információval lássák el az érdekelteket. A DRS fő döntéshozó 

testületét a 14 nemzeti koordinátor alkotja. A Stratégia elnökségét rotáció alapján minden évben 

más ország látja el. Tavaly Németország, 2016-ban Szlovákia, jövőre pedig hazánk lesz a soros 

elnöke. Hazánkban a 152/2014 Korm.rend. 88§. (2) h) pontja a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium feladatkörébe rendelte a DRS nemzetközi képviseletének, a szervezési, 

valamint szakmai koordinációs feladatok ellátását. Ennek előnye, hogy a klasszikus külügyi 

eszközrendszer – különösen a diplomáciai kapcsolatok kihasználása illetve a rendszeres 

külgazdasági vegyes bizottságok – hatékonyan segíti a projektszintű együttműködések generálását 

is, amely a legkézenfekvőbb módja a vízgyűjtő-szintű kihívások közös kezelésének. 

A DRS cselekvési terve (SEC2010 1489), melynek célja a makrorégió kiemelt területeinek a 

meghatározása, négy pillérre és 11 prioritási területre (priority area – PA) bontja az intézkedések 

körét. A későbbiekben a mobilitás és multimodalitás kiemelt terület ketté lett osztva, felismerve a 

többi közlekedési ágazathoz képest a hajózás speciális szerepét a vízgyűjtőn. Így a gyakorlatban ma 

már 12 prioritási területről szokás beszélni, melyek élén úgynevezett Irányító Testületek (Steering 

Group, vagy röviden SG) állnak, melyekbe minden ország delegálja szakértőjét, illetve megfigyelők 

is részt vehetnek a testületek munkájában. Az egyes prioritási területek szakmai munkáját két-két 

ország szakértője koordinálja (priority area coordinator – PAC). Mivel a DRS célterülete a 

vízgyűjtő szemlélet mentén került meghatározásra, kiemelt szerepe van a vízminőségi és az 

árvízvédelmi kérdésekkel foglalkozó két tématerületnek, melyek mindegyike magyar 

társkoordinációval valósul meg (a „vizek minőségének helyreállítása és megőrzése – PA4” terület 

magyar és szlovák, míg a „környezeti kockázatok kezelése – PA5” terület magyar és román 

vezetéssel működik). Emellett hazánk a „fenntartható energia használatának ösztönzése – PA2” 

terület szakmai munkáját koordinálja Csehországgal közösen. A prioritás területek Irányító 

Testületei összeállítják hosszabb távú akciótervüket, meghatározva abban fő célterületüket, a 

megvalósításra váró akcióikat és azok jelentősebb mérföldköveit. 

A nemzeti koordinátorok koordinatív és a prioritás területek Irányító Testületeinek operatív szerepe 

mellett a politikai feladatokat a Duna-régió országainak miniszterei látják el az Európai 

Bizottsággal karöltve. Baden-Württemberg tartományi kormányának anyagi támogatásával és a 

résztvevő országok egyetértésével brüsszeli Állandó Képviseletén 2015-ben alakította meg a Duna 

Stratégia Pontot (DSP), melynek célja a Stratégia végrehajtásának támogatása koordinációs és 

szervezési feladatok ellátásával. A DRS működésének felépítését a 2. ábra szemlélteti. 

http://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-4


 

2. ábra: A DRS szervezeti rendszerének felépítése (Forrás: http://www.danube-region.eu) 

 

A Stratégia első éveiben megalapozó munka folyt: a közös kihívások azonosítása, az egyes 

célterületek priorizálása és a szükséges akcióprogramok megfogalmazása, a régiós 

kapcsolatrendszer kialakítása, valamint a szervezetrendszer kiépítése. A DRS megalakulásától a 

2007-13-as költségvetési időszak végéig, már viszonylag kevés forrás állt rendelkezésre a frissen 

kialakuló célkitűzések megvalósítására. A 2014-2020-as időszak kezdetével azonban izgalmas 

szakaszba lépett a Stratégia, hiszen az új költségvetési periódus támogatási programjainak 

megismerésével végre a konkrét projektek megvalósítása következhet. Az EU Interact Program 

keretében létrehozott, térképes és táblázatos formában is lekérdezhető KEEP adatbázisában 

(http://www.keep.eu/keep/search?reg_strat=eusdr#search) egyébiránt már jelenleg is 250 olyan 

projekt található, amely a DRS-sel kapcsolatban valósult meg. A hatékony forrásallokáció mellett a 

korábban létrejött kapcsolatok megszilárdulása és az hálózatosodás bővülése, a kapcsolatok 

megszilárdítása is ebben a periódusban kell megvalósuljon. 

A Duna Régió Stratégia magyar koordinálású területei számára releváns és elérhető finanszírozási 

eszköztár igen sokrétű (3. ábra). Fontos, hogy a Stratégia megjelenítésre kerüljön az egyes eszközök 

esetében, a DRS különböző módokon beágyazásra kerüljön azok szervezeti rendszerébe, pályázati 

kiírásaiba, értékelési és monitoring rendszerébe, megteremtve ezzel az összhangot a Stratégia céljai 

és az eszközök között, biztosítva a Stratégiában megfogalmazott célok érdekében történő hatékony 

forrás elosztást. 

http://www.keep.eu/keep/search?reg_strat=eusdr#search


 

3. ábra: A DRS hazai szereplői számára elérhető finanszírozási eszköztár (saját szerk.) 

 

3. A Duna Régió Stratégia beágyazása az INTERREG Duna Transznacionális Programba 

(DTP) 

A releváns támogatási programok tekintetében kiemelendő a Duna Transznacionális Program, 

amely az 1996-ban kezdődött CADSES, majd 2007-ig CADSES II, onnantól kezdve pedig 

Délkelet-Európai Program (SEE) néven, más-más területi kiterjedésben működő eszközök 

utódjának tekinthető (4. ábra). Jelen program teljes területi átfedésben van a Duna Régió 

Stratégiával és a 2014-2020-as ciklusban 222 millió EUR Uniós támogatás felhasználását teszi 

lehetővé a Duna régió országai számára, 85%-os támogatási arányt biztosítva. Ezen összegből 83 

millió EUR a vízgazdálkodást és a környezeti kockázatok kezelését tartalmazó prioritási területre 

jut (http://www.interreg-danube.eu). 

A DTP első, két fordulós pályázati felhívását 2015 szeptemberében tette közzé a Budapesten 

található közös titkárság. A program alapvetően „soft” projekteket, tanulmányok, kutatómunkák, 

pilot projektek stb. megvalósítását támogatja, infrastruktúra beruházásokat nem. A felhívásra 576 

pályázati koncepció került benyújtásra a Duna régióból. A második fordulón való megmérettetésre 

100 projekt került kiválasztásra a Monitoring Bizottság által, mely a DTP döntéshozó testülete. 

Ebben a Duna Régió Stratégia szereplői közül az egyes országok nemzeti koordinátorai 

 szavazati joggal rendelkezhetnek (mint például hazánk és Ausztria esetében), vagy 

 megfigyelő szerepet tölthetnek be, 

 illetve az adott ország DTP Monitoring Bizottsági tagja nemzeti konzultációt 

kezdeményezhet hazájának DRS szereplőivel (a nemzeti koordinátorral, prioritási területek 

Irányító Testületeinek tagjaival), hogy kialakíthassák közös nemzeti álláspontjukat. 

http://www.interreg-danube.eu/


 

4. ábra: A különböző INTERREG transznacionális programok– jobbra a korábbi CADSES (jf) és 

SEE (ja), valamint balra a jelenlegi DTP (bf) és CE (ba),– területi vetületei (Forrás: Hardi 2012) 

 

Minden benyújtott pályázatnak ki kell hangsúlyoznia a DRS prioritási területeinek egyes céljaihoz 

és akcióihoz való illeszkedésüket, az ugyanis a rangsort meghatározó stratégiai szempontú értékelés 

egyik alapja. Ennek érdekében a projekt konzorciumok kérhetik a DRS egyes prioritási területeinek 

ajánló levelét (Letter of Recommendation - LoR), melyre hivatkozhatnak a pályázati 

dokumentációban. 2016-ban eddig 6 db (részvízgyűjtők árvízi előrejelző rendszerének 

fejlesztésével, az aszály és vízhiány kérdéskörével és a hordalékkezelés témakörével kapcsolatban), 

összesen pedig 22 projekt kapta meg például a környezeti kockázatok (PA5) terület ajánlását. A 

stratégiai értékelést követi a projekt kezdeményezések operatív jellegű értékelése. 

A 100 továbbjutóból végül 91 kezdeményezés került beadásra a második fordulóban. Tekintetbe 

véve a vezető partnerek hovatartozását, hazánk igen kedvező helyen szerepel, Szlovéniát követően 

(22%), Ausztriával egyező mértékben, a vezető partnerek 20%-a magyar. A legnagyobb számban 

magyar partnerek szerepelnek a továbbjutott projektekben (1140 szervezetből 163 magyar), illetve 

majdnem mindegyik partnerségben található magyar intézmény. A DRS magyar nemzeti 

koordinációjáért felelős Külgazdasági és Külügyminisztérium partneri bevonásával két 



transznacionális projekt jutott tovább az első felhívás második körére vízgazdálkodási területen a 

diplomáciai sikerként is értékelhető JoinTisza projekt, ahol a Tisza vízgyűjtő gazdálkodási tervének 

integrált felülvizsgálata érdekében sikerült egy asztalhoz ültetni mind az öt érintett országot. A 

másik (DanubeSediment) pedig a Budapesti Műszaki Egyetem vezetésével a Duna 

hordalékháztartásának kezelési tervét hivatott elkészíteni, ami egyaránt jelentős lépés a 

hajózhatóság, a vízenergia termelés, az ökológia és nem utolsó sorban az ivóvíz ellátás (parti 

szűrőzésű kutak) szempontjából is. 

Ezen felül a Duna Transznacionális Program 2017-től dedikált forrásokat különít el a DRS céljainak 

támogatására a 4.2 specifikus célterület alatt: finanszírozza a Duna Stratégia Pont, valamint a 

prioritás területek munkáját utóbbit 7,2M EUR-val, illetve projekt előkészítési alapot biztosít (5,5 

M EUR értékben), melynek kapcsán a kiírás összeállításában és a projektjavaslatok 

véleményezésében is számít majd a DRS 12 Irányító Testületének javaslatára. A DRS-sel való 

szoros együttműködés így egyúttal elérhetővé tesz a DTP számára egy olyan nemzetközi 

szakértőbázist, amely segít a projektek szakmai eredményeinek hasznosulásában. Ez mindenképpen 

többletet jelent az elődjének számító Interreg SEE-hez képest. 

Továbbá a DTP közös titkárság által, az Európai Bizottság részére készítendő éves megvalósulási 

jelentésnek tartalmaznia kell a Duna Régió Stratégiára vonatkozó elemeket. 

 

4. A DRS illeszkedése a határon átnyúló együttműködési programokhoz 

A 2014-20-as időszakra meghirdetett és hazánkat érintő – Ausztriával, Horvátországgal, 

Szlovákiával, valamint Szlovéniával közös – négy Interreg V-A határon átnyúló együttműködési 

program az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) kerül támogatásra. Ezen túlmenően 

Szerbia kapcsán az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA), Magyarország-Szlovákia-Románia-

Ukrajna viszonylatában pedig az Európai Szomszédsági Eszköz (European Neighbourhood 

Instrument – ENI) áll rendelkezésre és biztosít teret bilaterális (legutóbbi esetében multilaterális) 

projektek megvalósítására (5. ábra). A határon átnyúló együttműködések infrastruktúra 

beruházásokat is támogatnak, céljaik között a vízügyi szempontok kiemelten megjelennek. 

 

4. ábra: A határon átnyúló együttműködések hazánk viszonylatában (Forrás: www.westpannon.hu) 



DRS magyar nemzeti koordinátor megfigyelő szerepet tölt be a magyar-szlovák, magyar-román, 

magyar-szerb és magyar-horvát CBC programok Monitoring Bizottságában. DRS magyar NC 

javaslatára a szerb és román programokban +1 pont jár a projektek értékelése során a DRS valamely 

prioritási területéhez való illeszkedés esetén, melyet a konzorciumok az adott prioritási terület 

Irányító Testülete által a projektjük részére kiállított ajánlólevél alapján igazolhatnak. A magyar-

szlovák programban +2 pont jár ugyanennek igazolásáért, de például osztrák-magyar viszonylatban 

is pozitív elbírálás alá estek azok a Rába, illetve Lajta árvízi előrejelzésének fejlesztését (RaabFlood 

4Cast, PLATFORM), valamint a dunai hordalékháztartás vizsgálatát célzó projektek (SEDDON II), 

melyek a PA5 terület ajánlólevelét felmutatták. Ezen túlmenően és a konzekvens értékelés 

érdekében a Duna Régió Stratégia magyar nemzeti koordinációja felajánlotta a CBC projektek 

értékelését végző szakemberek tréningjét a Stratégiának való megfelelés vonatkozásában. 

Emellett a határon átnyúló együttműködési programok Irányító Hatóságainak is szerepeltetni kell 

éves beszámolójukban a Bizottság felé, hogyan valósították meg a DRS-hez való illeszkedést. 

 

5. DRS és a hazai operatív programok metszete 

A hazai operatív programok tervezése során a horizontális célok közé a DRS-hez való általános 

illeszkedés beépítésre került. A Duna Régió Stratégia nemzeti koordinációja megfigyelő szerepet 

tölt be a KEHOP, GINOP, IKOP, TOP és VEKOP operatív programokban. 

A KEHOP-ban az Országos Vízügyi Igazgatóság által vezetett árvizes nagyprojek is DRS 

koordinálás mellett, szakértőik bevonásával készültek, így biztosítva a DRS vízminőség és 

környezeti kockázatok prioritási területek egyes céljainak és akcióinak megvalósítását. Továbbá az 

Európai Bizottság Igazgatóságai (DG REGIO, DG ENV), a KEHOP Irányító Hatóság és a 

JASPERS által szervezett környezeti hatásvizsgálat szemináriumra a DRS szakértői is meghívást 

kaptak. A JASPERS az európai régiók projektjeit támogató közös program, mely független 

tanácsadást nyújt a támogatott országoknak olyan magas színvonalú nagyprojektek előkészítéséhez, 

amelyek két uniós strukturális és befektetési alap (az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a 

Kohéziós Alap) társfinanszírozásával jöhetnek létre 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/funding/special-support-instruments/jaspers/). 

Megtörtént a KEHOP Irányító Hatóság és a DRS magyar nemzeti koordináció éves jelentésének 

összehangolása az eddigi és jövőbeli együttműködések kapcsán 2016-ban, illetve a két fél további 

aktív szakmai egyeztetéseket folytat. 

A jövőben a felhívások specifikus dokumentumaiban, különösen a projektértékelés módszertanában 

lenne célszerű előnyként megjeleníteni a stratégiához való hozzájárulást. Fontos volna a Stratégia 

ügyeiért felelős kapcsolattartó személy kijelölése az egyes operatív programok Irányító 

Hatóságaiban, valamint a kijelölt kapcsolattartóik meghívása a DRS rendszeres Tárcaközi 

Munkacsoport üléseire. Továbbá a KEHOP Irányító Hatóság kezdeményezte a Fejlesztéspolitikai 

Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) vonatkozó alrendszerének (Európai Uniós Programok 

Rendszere - EUPR) kibővítését a projekt jelentések kapcsán DRS illeszkedésre vonatkozóan. A 

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet szerint ez ugyanis az európai strukturális és beruházási alapokból 

finanszírozott programok és projektek adatainak gyűjtését, rendszerezését és szolgáltatását biztosító 

pályázatkezelő alrendszere, aminek említett kibővítése a jövőben segítené az egyes operatív 

http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/funding/special-support-instruments/jaspers/


programok jelentésének összeállítását, a megvalósult projektek DRS illeszkedésének jobb 

átláthatóságát is. 

 

6. Összegzés 

A teljes Duna mentére kiterjedő együttműködés lényegében már a 19. században létezett, a folyóra, 

mint szállítási útvonalra alapozott gazdasági növekedés kapcsán (Hardi 2012). A 2011-ben 

létrehozott Duna Régió Stratégia megalkotói hangsúlyozták az alulról jövő kezdeményezések 

előtérbe helyezését, hogy a stratégiának valójában a Duna-régió polgáraira kell épülnie. 

Elmondhatjuk, hogy a felülről biztosított eszközök segítségével, a lakosság részéről is 

megkezdődött az önszerveződés. Számtalan hazai, határon átnyúló és transznacionális projektterv 

született, amely keresi integráns helyét az Európai Duna Régió Stratégiában Egy vízgyűjtő alapú, 

funkcionális régió szinergiáit kihasználva, az Európai Területi Együttműködési Programok, a 

nemzeti Operatív Programok, valamint más egyéb források egymásra építésével, a Duna Régió 

Stratégia által lefektetett célok és akciótervek figyelembevétele mellett hatékonyabb felhasználása 

biztosítható az EU-s forrásoknak. A makroregionális stratégia a nem EU-s országok integrálása 

szempontjából is kiváló keret, köszönhetően többek között az uniós joganyag, átvételének, az 

ajánlásoknak való megfelelés biztosításának, a stratégia kormányzásában való részvételnek, a jó 

gyakorlatok megismerésének és a közös projektekben való részvételnek is. 
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