Duna-ügy
A Védegylet és partnere(i) kezdeményezésére a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek ez
évi, XXVI. Országos Találkozója állásfoglalást fogadott el a magyar–szlovák dunai egyeztetések,
valamint a folyó rehabilitációja és hajózási használata tárgyában.
Az állásfoglalás tervezetét kidolgozó szekcióba meghívtuk társelnöknek a Duna Charta vezetőjét, ő
azonban nem vett részt az OT-n és nem élt a lehetőséggel.
Ezért szükségesnek tartjuk a honlapunk látogatóinak figyelmét felhívni a Duna Charta
elnökségének február 17-én „Több gát, kevesebb víz. A magyar–szlovák tárgyalások felfüggesztését
kéri a Duna Charta” címmel kiadott sajtóközleményére: <http://www.dunacharta.hu/cikk.php?
ssz=178> . [A Védegyletnek a tárgyalásokért felelős magyar kormánybiztos ténykedésével
kapcsolatos, korábban közzétett – néhány szempontból eltérő hangsúlyú – közleményeit majd
folyamatosan fel fogjuk tölteni a magújult honlapunkra.]
Illusztrációként Bárdos Deák Péter két fotója a Duna Charta honlapjáról:
http://www.dunacharta.hu/kepek/fotok/T2K_1.jpg (A hónap műtárgya)
http://www.dunacharta.hu/kepek/fotok/A1_35.jpg (A hónap fotója)
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Nem eladó a Duna!
Szervező: Védegylet és ‘A Dunáért Alapítvány’ I.T., Jánossy András és Vida Viktor
Időtartam: szombat délután 13.30 – 15.00

Program:
Ősz elején nyilvánosságra hoztuk Baranyai Gábor bős-nagymaros ügyi kormánymeghatalmazott
júliusi titkos feljegyzését a szlovák partnerével folytatott tárgyalásairól.
Az általa javasolt megállapodás keretében a kormány legalizálná a Duna elterelten tartását;
ellenszolgáltatás nélkül lemondana Szlovákia javára nemcsak a vízről, de a víz energiájával
megtermelődő áramból való részesedésről is; továbbá eltekintene a Szigetközben elszenvedett károk
és kényszerű költségek kompenzálásáról.
Novemberben kitudódott a magyar–szlovák műszaki munkacsoport szeptember 25-i jelentése is,
benne a felek közös javaslatával. Ez a jelenleg Szlovákia által a főmederbe lebocsátott, csupán
20%-nyi vízmennyiségnek a kétötödével való további csökkentését irányozza elő.
Mindez ellentétes a hatályos országgyűlési határozatokkal. És ellentétes az OT által elfogadott

állásfoglalásokkal.
A szekció célja ezen ellentétek részletes bemutatása és közös stratégia kialakítása.

Háttér információk:
A parlamentet kihagyva a kormány mindenről lemondana
A politika szolgálólánya
Pipogyák földje és a határfolyó
Sodrásban – merre tovább vízlépcsőtárgyalások?
A szekció-ülésen kidolgozott és az Országos Találkozó által elfogadott állásfoglalást lásd
alább:

A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek
XXVI. Országos Találkozójának állásfoglalása
a magyar-szlovák dunai egyeztetések, valamint a folyó rehabilitációja és hajózási használata
tárgyában

Az Országos Találkozó a magyar–szlovák dunai egyeztetések eredményes, a hágai ítéletnek
megfelelő tartalmú lezárása érdekében felhívja a Kormányt, hogy:

1.
Állítsa helyre a hozzáférést a bős–nagymarosi tárgyalásokkal foglalkozó
bosnagymaros.hu oldalhoz, amit megszüntetett.
2.

Erre a honlapra kerüljön fel mindazoknak a tárgyalásoknak az összes dokumentuma,

amit a magyar és a szlovák fél képviselői bármilyen szinten folytattak.
3.

Vegye figyelembe, hogy a tárgyalások hátteréül szolgáló anyagok nem estek át a

szakmai és társadalmi megvitatás szűrőjén, ezért a javaslatok megfelelőségéről eleve nem is
alakulhatott ki konszenzus, ilyen körülmények között tehát ezen anyagoknak nincsen sem
szakmai, sem társadalmi legitimitása.
4.

Ugyancsak vegye figyelembe, hogy elégtelenek az eddig kidolgozott műszaki

javaslatok, hiszen csak egy szűk csoport álláspontját tükrözik. Amire ehelyett szükség van,

az – a valamennyi érintett szakterület bevonásával meghatározandó célokra épülő, és
tartalmilag megfelelően kidolgozott – összes lehetséges változat megvitatása a szakmaitudományos intézményekkel, az érintett térségek lakosságát képviselő önkormányzatokkal,
valamint a környezet- és természetvédelmi civil szervezetekkel. Ezen konzultációs folyamat
eredménye alapján kell elkészíteni a Duna és a térség rehabilitációs koncepcióját a magyar–
szlovák tárgyalásokra.

Őriszentpéter, 2016. május 1.

