
Beszámoló  

A Magyar- Szlovák Határvízi Bizottság Tisza és mellékfolyói albizottságának 

2016. április 26-29-én, Magyarországon, Poroszlón megtartott ülésszakáról 

 

Magyar- Szlovák Határvízi Bizottság Tisza és mellékfolyói albizottsága (a továbbiakban: albizottság) 
Magyarországon, Poroszlón tartotta meg az évi rendszeres tárgyalás - sorozatát. 

A rendezvényen a két ország határvízi együttműködésben érintett vízügyi szervezetei: 

o szlovák részről a Szlovák Állami Vízgazdálkodási Vállalat Kassai és Besztercebányai 
Leányvállalata, 

o míg magyar részről a FETIVIZIG és az ÉMVÍZIG  

képviselői vettek részt. 

 

 

1. sz. kép: csoportkép (az Abaújvár – Kechnec Határmenti Hídnál) 

A tárgyalássorozatot helyszíni határvízi szemlék is kísérték, így a szakemberek a tárgyalások 
megkezdése előtt a Hernád folyó határszakaszát, az Abaújvár – Kechnec települések közötti határmenti 
hidat, illetve a folyón kiépített partbiztosítási és vízelvezetési létesítményeket tekintették meg. 
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2. sz. kép: partbiztosítások a híd környezetében (a felső részen a szlovák oldali partbiztosítás) 

A helyszíni szemle tapasztalatainak kiértékelése, továbbá a folyó medrében kialakult zátonyok, 
hordalékok eltávolításával és az államhatár vonalának a megőrzésével kapcsolatos kérdések, feladatok 
kiértékelésére az ÉMVÍZIG Hernádszurdoki Védelmi Központjában került sor. 

A magyar és a szlovák vízügyi szakemberek eszmecseréjére és az albizottsági jegyzőkönyv 
elkészítésére Poroszlón, a Fűzfa Pihenőpark tárgyalótermében került sor. 

A megbeszélés kiemelt pontjai voltak: 

1. Kiválasztott vízfolyások határmenti szakaszának helyszíni szemléje 
2. Szövegtervezet készítése a Magyar- Szlovák Határvízi Bizottság LXXVII. ülésszaka 

jegyzőkönyvéhez 
3. Határfolyók fenntartási munkáinak egyeztetése 
4. Védelmi információcsere 
5. A két országot érintő nemzetközi, vízgazdálkodási tárgyú projektekkel kapcsolatos 

kölcsönös tájékoztatás 
6. Egyéb aktuális vízgazdálkodási kérdések 
7. Következő tárgyalás 

Az albizottság a tárgyalás során többek között rögzítette: 

 Tisza, Sajó, Hernád, Bódva, Bodrog, Ronyva 

- A magyar-szlovák közös Tisza szakasz megépült folyószabályozási és partbiztosítási, 
árvízvédelmi művei megfelelően üzemelnek, ellenőrzésük mindkét Fél részéről folyamatos. 

 

- a Bodrogon az árvízvédelmi töltések a közös érdekeltségű szakaszon, mindkét oldalon 
megfelelő állapotban vannak, 
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- A Ronyván 2016. évben a szokásos fenntartási munkák elvégzésére került sor, a magyar Fél a 
Sátoraljaújhely határában lévő Ronyva osztóműtárgy környezetében a mederben lerakódott 
hordalékot eltávolította. 

-      a Bodrogközi belvízrendszerben elvégzésre került a Felsőberecki-főcsatorna egyoldali (bal 
partról) gyökérzónás kotrása és a depónia rendezése.  

- a Hernád folyón a hordalék eltávolítása a magyar oldalon, a bal parton 2015 májusában 

megkezdődött. A határvízi szemlén a helyi vízügyi szervezetek képviselői megállapították, hogy 

további hordalék eltávolítása szükséges.  

- A folyó mindkét oldalán a magyar-szlovák határszakasz mentén a beazonosításra kerültek azok 

a zátonyok, melyek eltávolítása az elkövetkezendő időszakban szükséges lehet. A szlovák Fél 

javaslata szerint elsősorban azokon a szakaszokon kell beavatkozni, ahol fennáll az államhatár-

vonal megváltozásának a veszélye az eredeti meder kétfelé válásával, új meder kialakulásával. 

- A Sajó folyón, a Bódván és a Szartos patakon az illetékes vízügyi szervezetek 2015. évben a 
szokásos fenntartási munkákat végezték el. 

- A közös érdekeltségű határvízfolyásokon a legutóbbi albizottsági ülés óta az alábbi 
elrendelésére került sor: 

Árvízvédekezés, belvízvédekezés: az elmúlt időszakban elrendelt árvízvédelmi/belvízvédelmi 
készültségek adatait (készültségi fok, az elrendelés és a megszüntetés időpontjai, átemelt 
vízmennyiségek) a Felek egyeztették és kölcsönösen átadták egymásnak. 

Helyi vízkárelhárítás: 2016. február 15–25 között a Bódva teljes magyarországi szakaszára került 
elrendelésre helyi vízkár-elhárítási készültség. A kialakult vízállások ~1,0 m-rel maradtak el a 2010. évi 
LNV-khez képest. Az előrejelzésekre való tekintettel az OMIT engedélye alapján az ÉMVÍZIG felkészült 
a 3 db Bódva-völgyi (Bódvalenkei, Bódvaszilasi, Bódvarákói) szükségtározó megnyitására, de a 
hidrometeorológiai viszonyok kedvező alakulása miatt a megnyitásra végül nem került sor. 

Projektek: az ülésszakon a magyar Fél tájékoztatott a Beregi komplex árapasztási és ártér-
revitalizációs fejlesztések” és a Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer 
fejlesztése” című projektek aktuális állásáról. 

 
Vízrajzi adatszolgáltatás: a megállapodásnak megfelelően 2015. évben is megtörtént a rendszeres 
vízrajzi adatszolgáltatás, valamint a mért és a feldolgozott adatok cseréje, egyeztetése az OVF, az 
ÉMVIZIG és az SHMU között. 
Árvízi Kockázati Tervek, a magyarországi folyók mértékadó árvízszintjeinek felülvizsgálata, 
nagyvízi mederkezelési tervek, lokalizációs tervek, vízgyűjtő-gazdálkodási tervek: a Felek 
kölcsönösen tájékoztatták egymást a Tervek felülvizsgálatáról, elfogadásáról és kihirdetéséről. 
Az albizottság megállapította, hogy a korábbi albizottsági üléseken átadott és bemutatott 
dokumentumokat mindkét Fél kölcsönösen elfogadta. 
 
A tárgyalási ülésszak 3. napján került sor az ÉMVÍZIG Egerszalóki Víztározójának és kapcsolódó 
vízlétesítményeinek helyszíni szemléjére. A vízügyi szakemberek tájékoztatást kaptak a létesítményen 
elvégzett rekonstrukció folyamatáról és eredményeiről is. 
 
Ünnepi ülés: A szemle és a szakmai megbeszélés lezárását követőn kerül az ünnepi ülésre, amelyyen 
az albizottság magyar és szlovák tagozatának tagjai elköszöntek Göncz Benedek úrtól, a magyar 
tagozat korábbi vezetőjétől, nyugdíjba vonulása alkalmából.  
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Az albizottság történetéről készített előadás (PPT) itt érhető …………………… 
 
 

 
3. sz. kép: Göncz Benedek úr az ünnepi ülésen 

 
 
Az albizottsági zárásaként került sor HVB Főbizottsági jegyzőkönyv - tervezet elkészítésére és az 
albizottsági jegyzőkönyv ünnepélyes aláírására. 
 

 
4. sz. kép: az albizottsági jegyzőkönyv aláírása 

 

 

A magyar és a szlovák küldöttségek tagjai megegyeztek, hogy az albizottság következő 

ülésszakára 2016. novemberében, Nyíregyházán kerül sor. 

 

 

Miskolc, 2016. május 6. 


