Beszámoló
a Magyar – Szlovák HVB Tisza - és mellékfolyói albizottságának
2014. november. 18 – 21-én megtartott üléséről
A Magyar – Szlovák Határvízi Bizottság Tisza-és mellékfolyói albizottsága soron következő
ülését Baktalórándházán tartotta meg, 2014. november 18-21-e között.

Az albizottság az ülésen az alábbi pontokat tárgyalta meg:

-

kiválasztott vízfolyások határmenti szakaszának helyszíni szemléje,

-

határfolyók fenntartási munkáinak egyeztetése,

-

védelmi információcsere,

-

a két országot érintő nemzetközi, vízgazdálkodási tárgyú projektekkel
kapcsolatos kölcsönös tájékoztatás,

-

egyéb aktuális vízgazdálkodási kérdések.

Az ülésen az albizottság megvitatta a magyar és a szlovák helyi vízügyi szervezetek által a
Sajón, a Bódván, a Tiszán, a Bodrogon, a Hernádon és a Ronyván megtartott helyszíni
szemlék tapasztalatait.

Az ülésen kiértékelésre kerültek a 2014. évben elrendelt árvízvédelmi készültségek,
illetve a védekezési intézkedések tapasztalatai is.

A két országot érintő nemzetközi, vízgazdálkodási tárgyú projektekkel kapcsolatban a Felek
megegyeztek, hogy a 2014-2020 közötti tervezési időszakban várható Európai Uniós
pénzügyi forrásokra is szeretnének közösen pályázni, ezért megvizsgálják a pályázatok
kidolgozásának lehetőségeit.

A tanácskozáson külön hangsúly kapott az Európai Palament és Tanács 2007/60/EK
árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló irányelvből adódó, árvízvédelmi kockázati
tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok áttekintése is.
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A találkozó alkalmából helyszíni bejárásokra is sor került.

Ezek során a szlovák és magyar delegáció tagjai meglátogatták az épülő beregi árvízvédelmi
tározót. A látogatás során a szakemberek részletes információt kaptak a beruházás állásáról, a
tervezett és megvalósított művek műszaki jellemzőiről és a befejezés várható időpontjáról.

Az épülő beregi komplex árvízvédelmi tározó
Ezt követően a résztvevők bejárták Lónya, illetve Szalóka térségében az ukrán-magyar közös
Tisza határszakasz egy részét.

A program keretében a magyar és szlovák vízügyi szakemberek az elkészült és átadott
Szamos – Kraszna közi árvízszint-csökkentő tározót is megtekintették.
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Szamos-Krasznaközi árvízi tározó – beeresztő műtárgy (részlet)

Az albizottsági ülés lezárására, a kétnyelvű jegyzőkönyv ünnepélyes aláírására a
negyedik tárgyalási napon került sor.
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Az albizottsági jegyzőkönyv ünnepélyes aláírása és átadása (balról: Göncz Benedek úr a
magyar tagozat, jobb oldalon Stanislav Dobrotka úr a szlovák tagozat vezetője).

2014. november 28.
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