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KÖZÖS NYILATKOZAT 

 

„A Dunai Folyami Fórum struktúrájának létrehozása” című projekt nyitókonferenciája 2013. 

szeptember 17-19. napján került megrendezésre Budapesten és Mohácson (Magyarország). A 

konferencia célja az volt, hogy bemutassa a projekt fő célkitűzéseit és a megvalósítás lépéseit. 

 

A konferenciát az Európai Unió Duna Régió Stratégia 11. Prioritási Területében (A biztonság 

javítása a súlyos bűncselekmények és a szervezett bűnözés jelentette kihívásokkal való 

megküzdés közös munkával; a továbbiakban: PT 11) résztvevő országok 

belügyminisztériumai és rendészeti szervei magas szintű képviselőinek és szakértőinek 

részvételével tartották meg. Az Európai Bizottság, az Európai Unió Duna Régió Stratégia, az 

EUBAM, az Europol, a Balti-tengeri Fórum, a Fekete-tengeri Fórum, az Aquapol, a Délkelet-

európai Transznacionális Együttműködési Program, a Duna Bizottság és az érintett magyar 

kormányzati és nem kormányzati szervek képviselői is részt vettek a konferencián. 

 

A PT 11 tagországainak (Ausztria, Bulgária, Horvátország, Magyarország, Moldova, 

Németország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna) képviselői, 

 

azzal a szándékkal, hogy megerősítsék a dunai közlekedési folyosó biztonságát;  

 

tudatában lévén annak, hogy az országaik rendészeti hatóságai közötti hatékony 

együttműködés kiemelkedő jelentőséggel bír a vízi közlekedéshez kötődő bűncselekmények 

elleni küzdelemben; 

 

felidézvén a 2013. május 6-7-én Münchenben az Európai Unió Duna Régió 

Stratégiájának keretében megtartott Dunai Biztonsági Konferenciát, ahol a résztvevő országok 

belügyminiszterei megerősítették, hogy a magyarországi (mohácsi) központ koordinációs 

központtá történő továbbfejlesztését hozzáadott értéket képviselő stratégiai projektnek 

tekintik;  

 

a következők kinyilvánításában állapodtak meg: 



 

1. A PT 11 tagországai kifejezték erős elkötelezettségüket „A Dunai Folyami Fórum 

struktúrájának létrehozása” című projekt támogatása iránt annak kétéves megvalósítási 

időtartama alatt. A projektet Magyarország koordinálja, a Bolgár Köztársasággal és a Német 

Szövetségi Köztársasággal partnerségben és az Európai Unió „Bűnmegelőzés és bűnözés 

elleni küzdelem” programja (ISEC) pénzügyi támogatásával. 

2. Tudomásul vették, hogy a projekt fő célja egy rendszeres együttműködési platform, a 

Dunai Folyami Fórum (DARIF) felállítása 2015 közepére. A DARIF lehetővé teszi a 

résztvevő országok számára, hogy a dunai folyami közlekedés biztonságával kapcsolatban 

felmerülő ügyeket megtárgyalják, és, hogy összehangolt műveleteket hajtsanak végre a jobb 

együttműködés érdekében. A DARIF-ban létrejövő együttműködés két szinten valósul meg: a 

stratégiai döntéseket a nemzeti rendészeti hatóságok vezetőiből álló Vezetői Tanács hozza 

meg, míg a gyakorlati együttműködést a tematikus szakértői csoportok végzik. A DARIF 

részletes feladatait és működési szabályait a résztvevő országok határozzák meg a projekt 

végén. 

3. A PT 11 tagországai a projekt második céljának fontosságát is elismerték, azaz a 

Dunai Rendészeti Koordinációs Központ felállítását a magyarországi Mohácson. A 

tagországok ösztönzik a Duna régió országaiban működő közös kapcsolattartási szolgálati 

helyek és koordinációs központok közötti nagyobb összhang kialakítását, az átfedések 

elkerülése mellett. A Koordinációs Központ célja, hogy a vízi közlekedéshez kötődő 

rendészeti tevékenységeket (vízi- és határrendészet, vámigazgatás és katasztrófavédelem) 

koordinálja, és, hogy információcserével fejlessze azok hatékonyságát. A résztvevő országok 

a Koordinációs Központ működéséhez rendészeti tisztviselők kiküldésével vagy a 

Koordinációs Központtal való közvetlen kapcsolattartás útján járulhatnak hozzá.  

4. Annak érdekében, hogy a projekt megvalósítását biztosítsák, a PT 11 tagországai 

illetékes nemzeti hatóságaik képviselőinek delegálásával támogatják az öt szakértői csoport 

működését (Bűnügyi kockázatelemző munkacsoport, Személy- és áruszállítás rendészeti célú 

ellenőrzése munkacsoport, Vízi közlekedés és vízi biztonság munkacsoport, Közös műveletek 

és képzések munkacsoport, Adatcsere és információs rendszerek munkacsoport). Mindegyik 

munkacsoport két találkozót tart (2013 végén és 2015 elején), melyek során a résztvevők 

megoszthatják véleményüket és legjobb tapasztalataikat, meghatározhatják a közös érdekeiket 

és az együttműködés fejlesztésének lehetőségeit. Emellett 2014-ben három közös művelet is 

megrendezésre kerül.  

5. A PT 11 tagországai hangsúlyozták, hogy a projekt megvalósításában kifejtett aktív 

közreműködésük semmilyen jövőbeli kötelezettséget nem keletkeztet. A projekt 2015 

második negyedévében megrendezésre kerülő zárókonferenciáján kiértékelik a kísérleti 

működés tapasztalatait, valamint kidolgozzák és megvitatják a jövőbeli együttműködés 

koncepcióját.  


