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Az 1992-ben megkötött barátsági és együttműködési szerződésnek 
megfelelően az önállóvá és függetlenné vált két szomszédos ország 
haladéktalanul nekilátott egy új vízügyi egyezmény előkészítésének. A 
munkában részt vevőket dicséri, hogy az elhatározástól számított egy 
éven belül Pécsett aláírták az egyezményt, amely egy évtized távolából 
nézve is korszerű és környezettudatos; megfelelő keretet biztosít 
ahhoz, hogy a felek hatékonyan együttműködjenek a vízgazdálkodás 
szerteágazó szakterületein, és összehangolják kölcsönös érdekeiket.
A határvízi együttműködést az elmúlt évtizedben kevésbé az 
építés, inkább a vizek szabályozottsági szintjének fenntartása 
és állapotváltozásuk folyamatos megfi gyelése (az ún. „moni-
toringtevékenység”) jellemezte. Ezt nemcsak az anyagi forrásaink 
korlátozottsága indokolta, hanem az a szándék is, hogy (részben) 
a szabályozások hatására bekövetkezett, illetve egyéb antropogén 
hatásokat tükröző vízi állapotokat minél alaposabban elemezhessük. 
A környezeti tényezők széles körű ismerete alapján tudjuk meghozni 
azokat a szakmai döntéseket, amelyek legjobban szolgálják a fő 
célt: az élővizek jó állapotának az EU-keretirányelvek mentén való 
megőrzését és/vagy megteremtését.
Az együttműködés súlyponti területe a Dráva és a Mura, valamint 
a folyók közvetlen környezete. A már megjelent és a közeljövőben 
elkészülő atlaszok, a hozzájuk kapcsolódó morfológiai vizsgálatok, 
a vízminőségi és -biológiai mérések (monitoringok) révén olyan 
adatbázis birtokába kerülünk, amellyel megalapozhatjuk az integ-
rált vízgazdálkodási fejlesztést és irányítást. A korábbi szabályozási–
kárelhárítási szemléletről így egy olyan komplex szemléletre vált-
hatunk át, amely a környezeti tényezők széles körének ismeretében 
értékeli és sorolja a feladatokat, mind a folyók közvetlen környe-
zetében, mind a vízgyűjtőn, hiszen az egyezmény a vízgyűjtő teljes 
területére állapít meg kölcsönös kötelezettségeket. Alapvető ezen 
a téren a különböző szakterületek szorosabb együttműködése, az 
egymás munkája, szempontjai iránti kölcsönös megértés.
A vízgazdálkodás közös feladatainak megoldását mindig is korrekt, 
esetenként barátsággá nemesedő emberi kapcsolatok jellemezték, ami 
elősegítője volt a hatékony határvízi együttműködésnek. Amikor az 
egyezmény megkötésének tizedik évfordulóján köszöntöm a közös 
munkában részt vevőket, azt kívánom, hogy hagyományokra építve, 
az új célok elérésének érdekében végezzék fontos munkájukat. A 
határon átnyúló együttműködés a már EU-tag Magyarország és az 
oda gyors léptekkel igyekvő Horvátország számára egyaránt fontos és 
egymást kölcsönösen erősítő lehet, amit őszintén kívánok.
        
  ŐRI ISTVÁN

ELNÖKI KÖSZÖNTŐK

Őri István
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A két szomszédos és baráti ország, melyeknek határait túlnyomó részben a Dráva és a Mura folyók képezik, 
és amelyeket gazdasági, kulturális és civilizációs értelemben a Duna köt össze, – az 1992. évi barátsági és 
együttműködési szerződés aláírását követően – elsődleges feladatuknak tekintették a vízgazdálkodási kapcsolataik 
rendezésére szolgáló tárgyalások megindítását.
Magyarország és Horvátország vízgazdálkodási együttműködése közel fél évszázados hagyománnyal rendelkezik. 
A közös munka a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság kormányai által a 
vízgazdálkodási együttműködésről szóló egyezmény 1955. augusztus 8-i aláírásával a kezdődött meg. Ezt az 
egyezményt a Horvát Köztársaság 1991-es önállóvá válásakor a felek a jogutódlás keretében tovább alkalmazták 
mindaddig, amíg a Magyar és a Horvát Köztársaság kormányai által a vízgazdálkodási kérdésekben Pécsett, 1994. 
június 10-én aláírt új egyezmény hatályba nem lépett.
Az egyezmény bevezető része kiemeli a szerződő feleknek azt az elhatározását, miszerint a vízgazdálkodási 
problémák közös megoldásánál a nemzetközi szerződésekből indulnak ki, amelyek rendezik a több országot 
is érintő, a határon átnyúló vizek és vízgyűjtők vízgazdálkodási irányítási kérdéseit. Ennek megfelelően az 
egyezményben hivatkoznak:

- a Duna vízgazdálkodási kérdéseinek, különösen a Duna szennyezés elleni védelmének megoldásában résztvevő 
Duna menti országok nyilatkozatára (Bukarest, 1988. december)
- és a határvizek és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló konvencióra (Helsinki, 1992. március).
Megjegyzendő, hogy a Duna Védelmi Konvenció (Szófi a, 1994. június 20.) aláírásával és 1998. októberi hatályba 
lépésével már nem alkalmazzák a Bukaresti Nyilatkozatot, és az ezzel kapcsolatos korábbi tevékenységet a 
Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) hatáskörébe utalták. 
Ez a körülmény igen fontos Magyarország és Horvátország kétoldalú együttműködésében, és a két állam 
vízgazdálkodási kérdéseinek megoldásában.
Az elmúlt 10 év alatt a bizottság meghatározta a közös érdekű szakaszokon elvégzendő elsődleges feladatokat, 
amelyeket a két ország – gazdasági lehetőségeihez mérten – rendszeres munkával példamutatóan végrehajtott. 
Ezek között érdemes megemlíteni a Dráva folyó légi felvételezését, aminek alapján elkészült a Dráva Atlasz, és 
előkészítés alatt áll a Mura Atlasz.
A vízminőségi megfi gyelő (monitoring) rendszer annakidején 18, többségében fi zikai-kémiai jellemző vizsgálatával 
indult meg. A fejlődésre jellemző, hogy ma már 52 mutatót vizsgálnak, 9 vizsgálati csoportban, nevezetesen: 
a fi zikai mutatókat, az oxigén háztartást, a tápanyag tartalmat, az ionokat, az oldott fémeket, a szerves anyag 
tartalmat, a mikrobiológiai, a biológiai, valamint a  radiológiai mutatókat.
A bizottság tevékenységében jelentős változást hoztak az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EC irányelvei, 
amelyek az Európai Közösség tagországainak a vízgazdálkodási politika területén kifejtett közös munkálkodásához 
biztosítanak keretet.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy az elmúlt 10 évben a magyar–horvát kétoldalú vízgazdálkodási együttműködés 
sikeres volt. A jubileum lehetőséget teremt a tíz év munkájának részletes elemzésére és értékelésére.
Ebből az alkalomból ki kell hangsúlyozni a bizottság előtt álló új együttműködési tartalmakat, amelyek a közös 
érdekű integrált vízgazdálkodás feladataiból és az ezzel kapcsolatos EU szabványok alkalmazásából fakadnak. Az 
eddigi együttműködés eredményei példaként szolgálhatnak a régió szomszédos országai számára is, és nem csupán 
a térség stabilizációs folyamataihoz, de a két ország gazdasági fellendüléséhez is ösztönzést adhatnak.

BOŽO GALIĆ

Božo Galić
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A Magyar Köztársaság és az önállóvá vált 
Horvát Köztársaság 1992. december 16-án 
barátsági és együttműködési szerződést kö-
tött.

A szerződés rendelkezéseivel összhangban 
a két ország vízügyi szakértői a felső szin-
tű magyar–horvát vízgazdálkodási tárgya-
lások előkészítésére 1993. február 2-a és 
4-e között előkészítő megbeszélést tartot-
tak Budapesten.

A első hivatalos tárgyalásra 1993. szeptem-
ber 20–23. között Varasdon került sor. A 
horvát delegációt Antun Šeda okl. mérnök, 
a Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztéri-
um (MEM) miniszterhelyettese, a magyar 
küldöttséget pedig Rajkai Zsolt okl. mér-
nök, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi 
Minisztérium (KHVM) politikai államtit-
kára vezette.

A tárgyalásokon a két fél megállapodott ab-
ban, hogy további tárgyalásokat folytatnak 
a Magyar Köztársaság kormánya és a Hor-
vát Köztársaság kormánya közötti vízgaz-
dálkodási kérdésekben kötendő egyezmény 
tervezetének elkészítésére, a horvát kor-
mány a tárgyalások vezetésére és az egyez-
mény aláírására Antun Šeda okl. agrármér-
nököt nevezte ki, illetve hatalmazta fel. A 
horvát küldöttség átadta a közös bizottság 

Marko 
Širac

Zorkóczy
Zoltán

Drávai részlet

működésére vonatkozó szabályzat terveze-
tét, amelyet kormánya előzetesen már jóvá-
hagyott. A horvát kormány arról is döntött, 
hogy az új egyezmény aláírásáig érvényben 

tartja az 1955-ben megkötött magyar–ju-
goszláv vízügyi egyezmény azon rendelke-
zéseit, amelyek nem ellentétesek a Horvát 
Köztársaság Alkotmányával.

A VÍZGAZDÁLKODÁSI 
EGYEZMÉNY ELŐKÉSZÍTÉSE
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A küldöttségek egyidejűleg kijelölték az 
egyezmény szövegének előkészítésével fog-
lalkozó szakértői bizottságot.

A szakértői bizottságba a magyar fél a kö-
vetkezőket jelölte: 
Zorkóczy Zoltán (Közlekedési, Hírközlé-
si és Vízügyi Minisztérium), Litauszki Ist-
ván (Országos Vízügyi Főigazgatóság, Bu-
dapest), Szappanos Ferenc (Dél-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság, Pécs);

a horvát fél bizottsági tagjai: 
mr.sc. Marko Širac  (MEM Állami Vízügyi 
Hivatal, Zágráb), Jasna Daničić (MEM Ál-
lami Vízügyi Hivatal, Zágráb),  Dragutin 
Ruška  (Vízgazdálkodási Vállalat, Eszék).

A küldöttségek egyidejűleg megállapodtak  
abban, hogy a magyar–horvát vízgazdál-
kodási egyezmény megkötéséig a vízgaz-
dálkodási kérdésekben az 1955. augusztus 
8-án Belgrádban aláírt magyar–jugoszláv 
egyezményt alkalmazzák.

A varasdi találkozó határozatai alapján a 
Magyar Köztársaság kormánya is döntött a 
magyar–jugoszláv vízgazdálkodási egyez-
mény felülvizsgálatáról, és a következőket 
rögzítette:
• egyetért a belgrádi egyezmény hatályban 
tartásával az új egyezmény aláírásáig;
• felhatalmazza a közlekedési, hírközlési és 
vízügyi minisztert vagy az általa kineve-
zett személyt, hogy a Magyar Köztársaság 

és a Horvát Köztársaság kormányai közöt-
ti vízgazdálkodási együttműködésről szóló 
egyezményt aláírja.

A felhatalmazásnak megfelelően – a hor-
vát fél által átadott tervezet alapján – meg-
indult a hazai szöveg kidolgozása, melynek 
keretében sikeresen lefolytatták a társmi-
nisztériumokkal előírt egyeztetéseket.
1994. április 19–21-én Harkányban a kije-

lölt szakértői bizottság a magyar szöveget 
egyeztette a horvát féllel. A tárgyalás során 
az alábbi dokumentumok szövegében álla-
podtak meg:
• Egyezmény a Magyar Köztársaság kor-
mánya és a Horvát Köztársaság kormá-
nya között a vízgazdálkodási kérdések tár-
gyában;
• az Állandó Magyar–horvát Vízgazdálko-
dási Bizottság Szabályzata. A felek abban 
is megegyeztek, hogy a szövegtervezeteket – 
a parafálás és az azt követő aláírás előkészí-
tése érdekében – bemutatják illetékes kor-
mányszerveiknek.

A hazai tárcaegyeztetések után (lényeges 
észrevétel nem volt) a szövegtervezetek vég-
leges, szó szerinti rögzítésére és parafálásá-
ra 1994. május 31-e és június 2-a között 
Umagba került sor. A jóváhagyás után a 
felek küldöttségei megállapodtak, hogy az 
egyezményt Pécsett 1994. június 10-én ír-
ják alá.

Az egyezmény aláírására:
• magyar részről Rajkai Zsolt politikai ál-
lamtitkár (KHVM),
• horvát részről Antun Šeda miniszterhe-
lyettes (MEM) kapott megbízást.

1994. június 10-én Pécsett a Művészetek 
Házában aláírták az egyezményt.

Az egyezmény előkészítő tárgyalásának résztvevői, Harkány 1994 április 20 Dragutin Ruška, 
Szappanos Ferenc, Szvetnik Antal, Lovretity Mária, Zorkóczy Zoltán, mr. sc. Marko Širac, 

Jasna Danićić, Litauszki István, Aleksander Duriš 
ZORKÓCZY ZOLTÁN

MARKO ŠIRAC

Horvát kitűzőhajó a Dráván
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A horvát–magyar részvízgyűjtő a Drá-
va teljes vízgyűjtő területének a Dunához 
kapcsolódó alsó, és kisebbik fele. Vízkész-
let, vízjárás szempontjából meghatáro-
zó jelentőségű az alpesi területek intenzív 
lefolyási viszonyainak az itteni folyósza-
kaszokra átgyűrűző hatása, azzal együtt, 
hogy a domborzat lefolyást növelő szere-
pe a horvát–magyar folyóvölgy mentén 
a Duna felé egyre csökken. Itt már zöm-
mel síksági és dombsági a terület. A szin-
tén alpesi vízgyűjtőről érkező meghatá-
rozó mellékágat, a Murát kivéve a többi 
helyi mellékvízfolyás érdemileg nem is 
változtat a befogadó Dráva vízkészleté-
nek, vízjárásának mértékadó értékein. 

A többé-kevésbé sík folyóvölgyi meden-
cék talajvízjárása – és ezen keresztül a 
felszín alatti vízkészletnek a folyó felő-
li utánpótlódása – különösen érzékeny az 
előre haladó medermélyüléssel, és a vele 
járó mederbeni vízszintsüllyedéssel szem-

A DRÁVAMURA VÍZGYŰJTŐ 
VÍZGAZDÁLKODÁSI 

JELLEMZŐI
ben. Ez a folyamat a 19. század óta, a sza-
bályozási munkák következményeként 
felgyorsult a Dráván. A Mura torkolata fe-
lett megépült vízerőművek duzzasztása és 
csúcsra járatása a víztározó rendszer köz-
vetlen környezete alatti, államhatár men-
ti szakaszon elsősorban a folyómederben 
érezteti hatását, a folyásirányban lassan el-
lapuló, pulzáló, napi gyakoriságú vízállás-, 
vízhozam-változásokban. A változó folyó-
medernek és a beágyazódott folyó mentén 
hosszan elnyúló vízgyűjtő területnek a víz-
háztartási kapcsolatát alapvetően megha-
tározzák a geológiai, domborzati sajátos-
ságok.

A horvát–magyar részvízgyűjtő domborza-
ti szempontból jellemző szeletei:
• az időnként Dráva-árvizekkel is veszé-
lyeztetett part menti sík öblözetek,
• a helyenként előforduló felső teraszok (a 
geológiai múltban ezek árterületek voltak),
• a sík folyóvölgyet szegélyező dombság, 
hegység.

Vízgazdálkodási szempontból a folyóvölgyi 
résznek kiemelkedő jelentősége van. A víz-
járás-változások kedvezőtlen hatásai a ter-
mészeti és az ember által formált tájban itt 
a legszembetűnőbbek (bár természetesen 

– a vízháztartási folyamatok összetettsége 
miatt – őrizkedni kell minden leegyszerű-
sítő ítéletalkotástól). A magasabb térszínű 

teraszok és dombvidéki területek viszont 
vízkárelhárítási szempontból fontosak.

A termőtalaj vízháztartásának javításá-
ra szolgáló vízi munkák és vízi létesítmé-
nyek az adott részvízgyűjtőn korábban 
jellemzően a káros vizek elvezetését szol-
gálták, de ez a hagyományos vízkárelhárí-
tás napjainkban egyre inkább kiegészül a 
víztározással is. Ez megteremti a vízhasz-
nálatok egész sorának lehetőségét is, biz-
tosítva a területen az integrált vízgazdál-
kodás fokozatos erősödését. A víztározás 
környezeti hatásai ugyanakkor alapos 
elemzést igényelnek annak érdekében, 
hogy a közvetlen hasznok és előnyök mö-
gött meghúzódó kedvezőtlen hatások – 
környezeti jelentőségüktől függően – el-
háríthatók vagy legalábbis csökkenthetők 
legyenek. Ugyanígy alapos elemzést igé-
nyel a közvetlen folyóvölgy vízgazdálko-
dását javító, egyúttal a hajdani ökológiai 
viszonyokhoz közelítő feltételeket teremtő 
vízszintemelési elgondolás is, amely alap-
vetően a korábban már említett káros me-
derfenék-süllyedéseket volna hivatott el-
lensúlyozni.

Nagyobb települések, gazdasági, ipari köz-
pontok egyaránt vannak a folyóvölgy-
ben (Varasd, Barcs, Eszék) és a szegélye-
ző dombvidéken (Csáktornya, Kapronca, 
Nagykanizsa, Pécs, stb.). A regionális víz-

Szappanos 
Ferenc

Nádor
István

Varga
Dezső 

Murai részlet
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ellátás, szennyvízelhelyezés lehetőségei a 
folyótól távolabb fekvő települések szá-
mára korlátozottabbak, viszont a folyó-
völgy viszonylagos közelsége miatt biztató-
ak a távlati lehetőségek. E téren különösen 
fontos mind a helyi vizeknek, mind pedig 
a folyó-, illetve a folyóvölgy felszín alatti 
vízkészleteinek jó minősége. A vízminőség 
alakulását egyre több szempontot fi gye-
lembe véve vizsgálják és értékelik a hor-
vát, valamint magyar oldalon, külön-kü-
lön és rendszeresen egyeztetve is. Előtérbe 
kerülnek a hidrobiológiai vizsgálatok és a 
minősítés kérdései. A természetvédelmi te-
rületek kialakításával, kezelésével kapcso-
latos (de a szélesebb táj okszerű használa-
tával is összefüggő) ökológiai szempontok, 
érdekek érvényesítése a vizes élőhelyek és 
a területi vízgazdálkodási jellemzők ko-
rábbiaknál kiterjedtebb feltárását, vizsgá-

latát kívánja meg, és nem utolsó sorban azt, 
hogy a gazdasági döntéseket e nézőpontból 
is gondosan mérlegeljék.
A horvát–magyar vízgazdálkodási egyez-
mény leszögezi, hogy az együttműködő 
kormányok törekednek a vizek helyes mó-
don történő használatára, valamint a káros 
szennyezések, a nem körültekintő vízhasz-
nálatok korlátozására. Ezen megerősített 
szándékok a vízgyűjtő (és azon belül külö-
nösen a sok értéket őrző folyóvölgy) állapo-
tának védelmét és javítását szolgálják.

A magyar–horvát részvízgyűjtő a Mu-
ra-vidék területének legalsó része. A Mura 
Ausztriában, az Alacsony-Tauern déli lejtő-
jén ered, majd Szlovénián keresztülhaladva 
az alsó szakaszán Magyarország és Horvát-
ország határfolyója; Őrtilos térségében tor-
kollik a Drávába. Jellemzője a nagy esés, 

aránylag kis vízjáték, gyors áradás. A Mura 
454 kilométeres teljes hosszából 48,6 km a 
magyar–horvát közös érdekű szakasz.

A folyón az első szabályozási munkák a 
19. században történtek, céljuk az egy-
séges meder létesítése, állandósított par-
tok kialakítása volt. A helyi beavatko-
zásokat az 1978-ban elkészült általános 
szabályozási terv illesztette egységes kon-
cepcióba. A folyószabályozási elképzelések 
változása, a környezetvédelmi és termé-
szetvédelmi igények fi gyelembe vétele, az 
EU vízkeretirányelv-előírásai megkövetelik 
egy új, korszerű folyógazdálkodási terv ki-
dolgozását.

A folyóvölgyben jó adottságú mezőgazda-
sági területek és települések egyaránt talál-
hatók. Ezen értékek védelmére a 20. szá-
zad közepén épültek árvízvédelmi töltések, 
melyek fejlesztése egyeztetett elvek alapján 
még ma is folyik.

A Mura kavicsterasza rendkívül jelentős 
vízbázisa a térségnek, itt több védőterüle-
tet is kijelöltek. Az egyre jobban felértéke-
lődő vízkészletek jelentősége megköveteli a 
vízminőség javítását és a területhasznála-
tok felügyeletét. 

A Mura és árterének természeti értékei 
nagy jelentőségűek, különösen a holtágak, 
szigetek és ligeterdők. A közeljövőben vár-
ható ezen a területen egy tájvédelmi körzet 
létrehozása és a térség bevonása a Natura 
2000 hálózatba.

A Mura Dráva-i torkolata

Zátonyok a Dráva medrében

SZAPPANOS FERENC
VARGA DEZSŐ 

NÁDOR ISTVÁN
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Az 1994. június 10-én Pécsett aláírt jegy-
zőkönyvvel a két ország képviselői elfo-
gadták a vízgazdálkodási együttműködé-
sét szabályozó egyezményt és az Állandó 
Magyar–horvát Vízgazdálkodási Bizottság 
Szabályzatát. 

A szabályzat tartalmazza a bizottság illeté-
kességi körét. Ez az egyezményben szereplő 
tárgykörökben valamennyi vízgazdálkodá-
si kérdés tisztázására, a döntések megho-
zatalára és a kivitelezett munkák ellenőr-
zésére vonatkozik. A bizottság hatásköre 
elsősorban a következőkre terjed ki:
• kölcsönös tájékoztatás a tervezett víz-
gazdálkodási beavatkozásokról és mun-
kálatokról, a vízjárást és a vízminőséget 
az érintett vizes  élőhelyeket befolyásoló 
egyéb tevékenységről;
• közös intézkedések munkák és tanul-
mányok elhatározása és előkészítése, ter-
vek készítése véleményezése és elfogadása, 
megállapodás a kivitelezésről;
• szemrevételezések és helyzetértékelés;
• a munkák közös bejárása és ellenőrzése, a 
közös költségek elszámolása;
• kavics és homok kitermelési helyek kije-
lölése nem vízépítési célra;

 AZ ÁLLANDÓ MAGYAR
HORVÁT VÍZGAZDÁLKODÁSI 

BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

Željko 
Ostojić

Korompay
András

 Jegyzőkönyv aláírása a Bizottság III.ülésén,Split 1997 június

Jegyzőkönyv aláírása a Bizottság I.ülésén, Zágráb 1995 június

• azon intézkedések és munkák megvitatá-
sa, amelyek csak az egyik állam érdekében 
hajtandók végre;
• a közös árvíz- és jégvédelemre, valamint 
a rendkívüli szennyezések elhárítására vo-
natkozó kérdések tanulmányozása és ez-
zel kapcsolatban közös szabályzatok ki-
dolgozása;
• a vízgazdálkodási gyakorlai tapasztalatok, 

valamint a hidrológiai, hidrometeorológiai 
és vízminőségi adatok kicserélése, továb-
bá a vízállás-, jég-és egyéb operatív adatok 
közlését végző fi gyelőszolgálatok működé-
sének összehangolása. 

Az egyes fontosabb kérdések tanulmányo-
zására, valamint a feladatok végrehajtá-
sának egyeztetésére, illetve a közös érde-
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kű feladatok megbeszélésére a bizottság 
I. ülésszakán meghatározott kérdésekben 
illetékes szakértőkből álló albizottságokat 
hozott létre a következő témákban 

1) Duna- és Dráva-vízgyűjtő;
2) Mura-vízgyűjtő;
3) vízminőség-védelem;
4) a Dráva és a Mura közös érdekű szaka-
sza többcélú használata és védelme.

Az egyezmény alapján a bizottság hat tag-
ból áll. Mindkét fél három-három tagot 
nevez ki, ezek: vezető (elnök), helyettes és 
műszaki titkár. A bizottság összetételét az 
1995-2003. közötti időszakban a 3/1. sz. 
melléklet tartalmazza. 

A bizottság évente egyszer tart rendes ülést, 
de az elnökök megállapodása szerint rend-
kívüli ülést is tarthat. Ezen túlmenően a 
különösen fontos közös érdekű kérdések-
ben – bármelyik fél kezdeményezésére – az 
elnökök közvetlenül is találkozhatnak. A 
bizottság üléseit előzetes egyeztetés alap-
ján annak a félnek az elnöke kezdeménye-
zi, akinek az országában a soros találkozó-
ra sor kerül. A bizottsági ülést előkészítő 
előzi meg. Az előkészítőig az albizottság-
oknak be kell számolniuk a végzett mun-
káról, és határozati javaslatot állítanak 
össze a bizottság számára a következő idő-
szakra vonatkozóan. A bizottság üléseiről a 
3/1. sz. melléklet ad áttekintést. 

A bizottság ülésein általában két elfogadott 
napirendi pont szerepel:

I. Beszámoló a bizottság két ülése közötti 
időszakban végzett munkáról

II. Egyéb kérdések

A két ülésszak között végzett munkákról 
szóló beszámolóban az albizottságok átte-
kintik tevékenységüket és a bizottság előző 
ülésén hozott határozatok szerint  elvégzett 
feladatokat. Az így elkészült beszámolók 
(jelentések) a bizottsági jegyzőkönyv mel-
lékleteit képezik. Az előterjesztett és el-
fogadott beszámolók alapján a bizottság 
határozatokat hoz a következő időszak te-
vékenységeire.

Az egyéb kérdések témakörben a bizott-
ság olyan témákkal foglalkozott, amelyek 
a bizottság munkájára vonatkoztak, illetve 
olyanokkal amelyek az általa alapított al-
bizottságok tevékenységi körében nem sze-
repeltek. Ezek a kérdések leggyakrabban a 
következők voltak:

• Az árvíz-, belvíz- és jég elleni védekezés 
szabályzat kidolgozása
• Az árvíz-, belvíz és jég elleni védekezés 
központi és helyi összekötőinek jegyzéke
•  Szolgálati határátlépés szabályzata
• A Duna folyó közös érdekű szakaszán az 
árvíz és jég elleni közös védekezés együtt-
működési kérdései a Magyar Köztársaság, 
a Horvát Köztársaság és a Szerbia-Monte-
negró Köztársaság között
• A háborús események következtében 
megrongálódott bakánkai szivattyútelep 
felújítása
• A bizottság működésének kérdései 
/V. ülés/

• A Dráva hajózási egyezményének idő-
szerűsítése
• Az EU vízgazdálkodási keretirányel-
vek (WFD 60/2000/EC) alkalmazása a 
bizottság munkájában, valamint a keret-
irányelvek bevezetésének és a vízgyűjtő 
gazdálkodási tervek elkészítésének eddigi 
tapasztalatai.

A bizottság munkája igen eredményes volt 
a Mura, a Dráva és a Duna folyók közös 
érdekű szakaszai vízgazdálkodási kérdése-
inek megoldásában, amit nagyban előse-
gített az, hogy az együttműködést a bará-
ti kapcsolatok is át- meg átszőtték. A felek 

A Bizottság VIII.ülése, Debrecen 2002 szeptember

 Jegyzőkönyv aláírása a Bizottság VII.ülésén, Opatija 2001 június
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messzemenőleg fi gyelembe vették egymás 
esetlegesen eltérő álláspontját, és keresték 
a kölcsönösen elfogadható megoldásokat.
A különböző tervek, elgondolások egyez-
tetése nem csak bizottsági és albizottsági 
szinten szükséges, hanem mindkét ország 
nemzeti integrált vízgazdálkodási prog-
ramjai és koncepciói tekintetében is. Úgy 
gondoljuk, hogy a jövőben szélesebb nyil-
vánosságot kell biztosítani a vízgazdálko-
dási tevékenység egész folyamatának, na-
gyobb hangsúlyt kell helyezni az integrált 
vízgazdálkodással kapcsolatos különböző 
koncepciók társadalmi megismertetésére 
és elfogadtatására. Mivel a civil szerveze-
tek részéről is egyre növekvő igény jelent-
kezik, a vízgazdálkodási fejlesztések dön-
téshozatali folyamatában az ő érdekeikkel 
is számolni kell.

Dr Gyurkovics Sándor bizottsági elnök búcsúztatása,Barcs,1999 szeptember

M
. F

IL
IP

O
V

IĆ

KOROMPAY ANDRÁS
ŽELJKO OSTOJIĆ
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• hidrológiai és hidrogeológiai munkák; 
• vízkészletek, vízhasználatok;
• vízgazdálkodási távlati tervek egyeztetése.

A felsorolásból látható, hogy milyen széles-
körű, sokrétű tevékenység jellemezte az al-
bizottság működését, bár a csökkenő forrá-
sok következtében kevésbé az építés, mint 
inkább a szabályozások szintentartása, és 
ezzel párhuzamosan a felmérő-feltáró 
munka, vagyis a monitoring tevékenység 
volt a jellemző.

Az állandó magyar–horvát vízgazdálko-
dási bizottság az I. ülés jegyzőkönyvének 
I/1.a. határozati pontjával létrehozta a Du-
na–Dráva Albizottságot, amely haladékta-
lanul megkezdte és azóta is folyamatosan 
végzi munkáját. Az albizottság vezetőinek, 
tagjainak, továbbá az albizottság munká-
jában szakértőként, fordítóként, szöveg-
szerkesztőként részt vevők névsorát a 4. sz. 
melléklet tartalmazza. Rajtuk kívül a kö-
zös munkában, illetve a helyszíni bejárá-
sokon esetenként részt vett még magyar 
részről dr. Gyurkovics Sándor, Tombor 
Sándor, dr. Kemény Attila, Rémai János, 
Korompay András, dr. Fenyvesi Béla, Ta-
kács Istvánné, dr. Lenténé Karkus Már-
ta, dr. Kránitz István, Sebestyén Balázs és 
Bénik László; horvát részről pedig Zorislav 
Balić, Zlatimir Bačić, Žejko Ostojić és 
Jakša Marasović.

Az eltelt tíz évben 71 szakértői találkozóra, 
19 albizottsági ülésre került sor, a bizott-
ság pedig összesen 155 határozati pont-
ban rögzítette az albizottsággal kapcsola-
tos megállapításait, jelölte ki feladatait. A 
fent említett számok is bizonyítják, hogy 
az albizottság munkáját a folyamatosság, 
a témák változatossága, a szakmaiság és a 
kapcsolódó területek iránti nyitottság jel-
lemezte, folytatva a korábbi jó színvona-
lú magyar–jugoszláv vízgazdálkodási helyi 
együttműködést.

Az albizottság és a közreműködő szakértők 
alapvető feladata a közös érdekű vízgaz-
dálkodási művek állapotának folyamatos 
fi gyelemmel kísérése, a változások észlelé-
se és rögzítése, valamint erre építve a szük-
séges feladatok meghatározása, ill. javasla-
tok összeállítása. 

A javaslatok alapján születnek a bizottság 
határozatai, amelyek végrehajtása, ellenőr-
zése, majd pedig az erről történő beszámo-
lók készítése az albizottság feladata. 

A szakértői csoportok az – általában fél-
évenkénti – albizottsági ülések közötti idő-
szakban műszaki állapot felülvizsgálatokat 
tartanak a terepen, vizsgálják a vízgazdál-
kodási létesítmények funkcióképességét, 
javaslatokat fogalmaznak meg a követke-
ző időszak beavatkozásaira, és minderről 
jegyzőkönyvet készítenek. Így épül egy-
másra a szakértői–albizottsági–bizottsági 
működés, és ezzel a munkamegosztással 
biztosítható a közös érdekű területeken a 
hatékony határvízi együttműködés. 

Az albizottság működése a következő fel-
adatkörökre terjedt ki:
• árvízvédelmi művek fejlesztése és felül-
vizsgálata; 
• folyószabályozás; 
• vízrendezési és belvízvédelmi művek fej-
lesztése, használata és felülvizsgálata;

Zoran Duroković

Szappanos Ferenc

A DUNADRÁVA ALBIZOTTSÁG 
TEVÉKENYSÉGE

Bakánkai szivattyútelep
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Fontosabb feladatok

Új Dráva-atlasz készítése és a 
dinamikus hordalékkészlet 

meghatározása

Kétéves előkészítő munkát követően a bi-
zottság a III. spliti ülésszakán hozott ha-

tározatot a feladat közös költségen történő 
elvégzésére. A munka várhatóan 2004-ben 
befejeződik. Az új atlasz összehasonlítás-
ra ad lehetőséget a három évtizede készült 
atlasszal, és alapul szolgálhat az általános 
szabályozási terv módosításához, a folyó-
völgyi vízgazdálkodási koncepció kiala-
kításához, továbbá a hajóút-kitűzési terv 
régóta esedékes felülvizsgálatához. Az eh-

hez kapcsolódó feladatok jelentették az al-
bizottsági–szakértői együttműködés leg-
munkaigényesebb területét. 

Hordalékkitermelési feltételek 
újrafogalmazása

Az Ausztriában tizenhárom, Szlovéniában 
nyolc és Horvátországban három megépült 
vízlépcső üzemeltetése jelentősen csökken-
tette a Dráva hordalékhozamát. A IV. ülés-
szak óta minden ülés foglalkozott ezzel a 
témával, fokozatosan szigorítva a feltétele-
ket a IX. ülésszakig, amikor is a következő 
határozat született: „a további kitermelések 
engedélyezése kizárólag a folyó medrének 
szabályozása és fenntartása érdekében tör-
ténhet, a kitermelési terveknek az albizott-
ság szintjén történő előzetes egyeztetése és 
elfogadása alapján”.

A vízlépcső-üzemelések problémája

Az ausztriai, szlovéniai és horvátországi 
vízlépcsők megépítésével, de főként a hor-
vátországi dubravai vízlépcső üzembe he-
lyezését követően az őrtilosi belépő szel-
vényben napon belüli jelentős vízállás 
ingadozás tapasztalható. Három albizott-
ság (a Duna és a Dráva, továbbá a Mura 
és a Dráva többcélú használatával és védel-
mével foglalkozó, valamint a Vízminőség-
védelmi) többször foglalkozott a jelzett 
gondokkal, de mind ez ideig megegyezé-
ses megoldást nem talált. A téma időköz-
ben átkerült a többcélú hasznosítással fog-
lalkozó albizotság illetékességébe.

Egyenérték-elszámolás átértékelése, 
módosítása

A bizottság a korábbi elszámolási rend he-
lyett II. ülésszakán, 1996-ban új szabály-
zatot fogadott el az egyenérték-nyilvántar-
tásról. Az elvi alapot az a felismerés adta, 
hogy egy folyó vagy folyószakasz mentén 
a hosszabb időszak alatt végzett szabályo-
zások bal és jobb parti munkái kiegyenlí-
tik egymást. Ráadásul fi gyelembe kellett 
venni azt is, hogy az együttműködő felek 
anyagi lehetőségei időben eltérhetnek egy-
mástól (pl. a horvát fél az elmúlt időszak-
ban nagyobb értékű munkát végzett). 

Az új szabályzat szerint mindkét fél a saját 
területén állja a szabályozási munkák költ-
ségeit. Közöttük elszámolásra csak abban 
az esetben kerül sor, ha egymás helyett vé-
geznek munkát, illetve ha az egyik oldalon Együtt a Dráván

Partvédőmű építése a Dráván
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építendő mű kizárólag a másik fél érdeke-
it szolgálja. 

Háborús károk felszámolása, 
a bakánkai szivattyútelep 

rekonstrukciója

A közös érdekű műveket Horvátországban 
jelentős háborús károk érték. Az árvízvé-
delmi töltéseken harci állások és mély ár-
kok épültek, gátőrházak rongálódtak meg, 
üzemképtelenné vált a bakánkai szivattyú-
telep, és a határ menti aknásítás a közös 
érdekű műveket sem kímélte. Az aknásí-
tott vízfolyásszakaszok több mint egy év-
tizedig megközelíthetetlenek voltak. Hogy 
nagyobb károk nem keletkeztek, az csak a 
száraz időjárásnak volt köszönhető. Az ak-

namentesítést követően sürgető feladat az 
érintett szakaszok felmérése és rekonstruk-
ciója. A magyar fél megértését és a kap-
csolatok minőségét jelzi, hogy a bakánkai 
szivattyútelep helyreállításában a létesítés-
kor rögzített arányban vett részt. A mun-
ka 2000 végére elkészült, de próbaüzemre 
a száraz időjárás miatt mindeddig nem ke-
rülhetett sor. 

A Dráva–Mura-torkolat rendezése

A szerteágazó és legtöbb közös feladatot je-
lentő folyószabályozási együttműködés jel-
lemző példája, hogy a szabályozási koncep-
ciót a horvát fél készítette, a magyar fél 
pedig egy modellkísérlet keretében pontosí-
totta a tervezett művek kiosztásának, mére-

tének és időrendi kiépítésének programját. 

 Közös vízhozammérések és 
adategyeztetések

A Dráva vízrajzi adataival kapcsolatban az 
1970-es évek elejétől rendszeressé vált az 
adatcsere és -egyeztetés. Jelenleg a magyar–
horvát Duna–Dráva-albizottság keretében 
folytatott szakértői találkozókon folyama-
tosan együttműködnek a horvát és magyar 
hidrológusok. Ennek során a Dráva közös 
érdekeltségű szakaszán lévő hidrológiai ál-
lomások adatsorait vetik egybe, illetve az 
elfogadott adatsorokat kölcsönösen kicse-
rélik az Őrtilos–Botovo, Barcs–Terezino 
Polje, Drávaszabolcs–Donji Miholjac víz-
rajzi állomásokra. Az egyeztetés  a vízál-
lás, vízhozam, vízhőmérséklet idősorokat 
érinti. Szintén rendszeresen átadják egy-
másnak a Dráva menti talajvízkutak éves 
adatsorsait és a térség csapadékmérő állo-
másainak havi adatait is. 

Általában évi tíz alkalommal a folyó Barcs–
Terezino Polje és Drávaszabolcs–Donji 
Miholjac szelvényeiben közös vízhozam-
méréseket végeznek a hovát és magyar 
szakemberek. Az aktuális víz-hozamgörbé-
ket mindkét fél a kiértékelt és egyeztetett 
mérések alapján szerkeszti meg. 

A Mura Dráva-i torkolatának modellkisérlete 2003 évben

Szakmai kirándulás Senjbe 1996-ban

SZAPPANOS FERENC
ZORAN DUROKOVIĆ
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A bizottság az I. ülés jegyzőkönyvének 
I/1.b. határozati pontjával hozta létre a 
Mura Albizottságot. Az albizottság ve-
zetőinek, tagjainak, továbbá az albizott-
ság munkájában szakértőként, fordítóként 
vagy szövegszerkesztőként részt vevők név-
sorát a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

Az albizottság munkájában, illetve helyszí-
ni bejárásain esetenként részt vett még ma-
gyar részről dr. Gyurkovics Sándor, Rémai 
János, Korompay András és dr. Filotás Il-
dikó, horvát részről pedig mr.sc. Marko 
Širac, Jasna Daničić és Žejko Ostojić.

Fontosabb feladatok

Árvízvédelem

A Mura és a Dráva mértékadó árvízszint-
jeinek aktualizálása 1993-ban megtörtént, 
s azt a felek elfogadták. Megállapodtak 
abban, hogy a töltésrekonstrukciót az új 
mértékadó árvízszint fi gyelembevételével 
végzik. A magyar fél a Mura bal partján 
töltésmagasítást végzett a 0,0 – 2,2 tkm 
között. A horvát fél megkezdte a 30+300 
– 36+800 tkm közötti töltésszakaszok re-
konstrukcióját, mely jelenleg is folyamat-

A MURA ALBIZOTTSÁG 
MŰKÖDÉSE

Vladimir
Žabčić

Nádor 
István

Murai részlet
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ban van. A töltések állapotát a felek az 
éves program szerint rendszeresen felül-
vizsgálják.

Hordalékeltávolítás

A Murából történő hordalékeltávolítás 
szabályzatának alapelveit a bizottság az 
I. ülésszakán elfogadta. A két állam nem-
zeti jogszabályainak változása szükségessé 
tette új szabályzat kidolgozását, melyre a 
két fél szakértőiből bizottságot hoztak lét-
re. A feladat összetettsége (pl. vám- és bá-
nyászati nemzeti szabályozások) miatt a 
munka még nem záródott le, de a legfon-
tosabb alapelv változatlan: a Murából hor-
dalékot eltávolítani csak vízgazdálkodási 
célból, a folyó medrének szabályozása és 
fenntartása érdekében lehet.

Jelentősebb szabályozási munkák

A Mura 44–49 fkm szakaszának (Kerka-
torkolat) stabilizálására, rendezésére mo-
dellkísérleten alapuló terv készült 1993-
ban. A terv alapján megépült a Kerka 
torkolati műve, valamint a jobb és bal par-
ton egy-egy sarkantyú az áramlás szabá-
lyozására. A folyószakaszt kiemelt fi gye-
lemmel kísérik a vízügyi szervek.

A Mura 1–7 fkm közötti szakaszán a fo-
lyó veszélyesen megközelítette az árvízvé-
delmi töltést és a vasútvonalat. A problé-
ma megoldására modellkísérleten alapuló 
terv készült, mely a veszélyes kanyarnál 
egy árapasztó kiépítését irányozza elő. Je-
lenleg horvát területen az előkészítő mun-
kák folynak.

Közös vízhozammérések és 
adategyeztetések

A hidrológiai tevékenység során a felek 
folytatták a már korábbi gyakorlat szerin-
ti közös vízhozamméréseket a Letenye–
Goričan mérőszelvényben, mégpedig 
évente tíz alkalommal. Az adatokat folya-
matosan kicserélik és egyeztetik. A hor-
vát és a magyar szakértők részt vesznek a 
szlovén és az osztrák Mura-hidrológusok 
munkájában is. 2003-ban megállapodás 
született egy közös osztrák–szlovén–hor-
vát–magyar hidrológiai tanulmány elkészí-
téséről, mely a Mura vízhozam- és vízállás-
adatait dolgozza fel különböző visszatérési 
periódusokra vonatkozóan.

Albizottsági ülés résztvevői Stubicki Toplicán 1999 november

A Mura Albizottság magyar résztvevői

Hidrológus szakértők tárgyalása
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A Mura vízi létesítményei 
kataszterének kidolgozása

Az állandó bizottságnak az V. ülésszakon 
hozott határozata alapján a felek kidolgoz-
ták a meglévő vízi létesítmények kataszte-
rét állapotuk, a szükséges szanálások és a 
szanálások prioritásának leírásával. A ka-
taszterben szereplő adatokat a meder és 
a vízi létesítmények felülvizsgálata során 
évente ellenőrzik.

Autópályával kapcsolatos 
tevékenység

A kormányközi megállapodás alapján épü-
lő M7 autópálya keresztezi a Murát. A 
Mura Albizottság aktívan részt vett a híd 
fő paraméterei és a szükséges mederbiztosí-
tás meghatározásában és engedélyezésében.

Vízrajzi atlasz kidolgozása

Az állandó bizottság a VI. ülésszakon elfo-
gadta a Mura vízrajzi atlaszának kidolgo-
zására vonatkozó kezdeményezést. Ennek 
megfelelően a felek egyeztették a tervezé-
si feladatokat és a költségmegosztást. A ter-
vek szerint 2004-ben befejeződnek az elő-
készítő munkálatok, és jövőre elkészül az 
atlasz, amely alapja lesz a Mura közös ér-
dekű szakaszára vonatkozó új általános 
szabályozási terv kidolgozásának.

A Mura folyógazdálkodási 
tervezése

A vízrajzi atlasz elkészülte után aktuális-
sá válik az 1987-es folyógazdálkodási terv 
megújítása. Az albizottság javaslatára a bi-
zottság a IX. ülésszakon határozatot ho-
zott arról, hogy a folyóra az EU víz-keret-

irányelvéhez illeszkedő folyógazdálkodási 
program s annak részeként új szabályozá-
si terv készüljön. A munka során célszerű 
fi gyelembe venni a magyar fél tapasztala-
tait, melyeket a Rába hasonló munkáinál 
szerzett.

Zátonyok és szigetek felmérése

A hordalékeltávolításhoz kapcsolódva a fe-
lek elvégezték a Mura medrében lévő záto-
nyok és szigetek felmérését, meghatározták 
azt a hozzávetőleges nagyságot, amely a 
szabályozási szélességen belül van, és meg-
határozzák a meder hordalékeltávolítási 
munkáinak prioritását az átfolyási szel-
vény helyreállítása, következőleg a nagyvi-
zek elleni sikeres védekezés érdekében.

A Mura bejárás előkészületei

NÁDOR ISTVÁN
VLADIMIR ŽABČIĆ
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Az állandó magyar–horvát vízgazdálkodá-
si bizottság a Zágrábban 1995. június 26–
27-én megtartott I. ülésén felvett jegyző-
könyv I/1/c. határozatával hozta létre a 
Vízminőségi Albizottságot. Az albizottság 
vezetőinek, tagjainak, továbbá az albizott-
ság munkájában szakértőként, fordítóként 
vagy szövegszerkesztőként részt vevők név-
sorát a 4. számú melléklet tartalmazza.

Fő feladatok és a  
munkavégzés módszere

Az albizottság alapvető feladata a Dráva 
és Duna monitoringja, azaz a vizek mi-
nőségét és radioaktív szennyezését megál-
lapító vizsgálatok végzése, az eredmények 
értékelése és az éves vízminőségi állapot, 
valamint a változások és a többéves tren-
dek bemutatása. Az albizottság szakértői 
a  mintavételeket és a laboratóriumi vizs-
gálatokat pontosan meghatározott mód-
szerekkel (nemzetközi és egyeztetett ha-
zai szabványok szerint) végzik, amelyeket 
az albizottság szabályzata tartalmazza. A 
közreműködő laboratóriumok rendszere-

A VÍZMINŐSÉG
VÉDELMI ALBIZOTTSÁG 

TEVÉKENYSÉGE

Tinderenczl 
József

Davor
Haničar

Az albizottság résztvevői Zágrábban

Mintavétel a Dunán
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• Mintavételek gyakorisága:

A vízminőségi mintavételezések évente ti-
zenkét alkalommal történnek, azaz négy-
szer három hónapos ciklusban. Egy cik-
luson belül egyszer a magyar, következő 
hónapban a horvát fél vesz mintát, majd 
a harmadik hónapban közös mintavétele-
zés történik.

A radiológiai vizsgálatokhoz kapcsoló-
dó víz, üledék, alga és hal mintavételezés 
évente hatszor történik oly módon, hogy 
mindegyik fél két mintavételezést önál-
lóan, négy  mintavételezést pedig közö-
sen végez.

• Mutatók:

fi zikai: laboratóriumi pH, elektromos ve-
zetőképesség, összes oldott   anyag, összes 
lebegtetett anyag és összes száraz anyag

oxigénháztartás: oldott oxigén, oxigén te-
lítettség, KOI-p eredeti, KOI-k erede-
ti, BOI5

tápanyagok: ammónium, nitritek, nitrátok, 
nitrogén, összes nitrogén, ortofoszfátok, 
összes foszfor

ionok: kloridok, szulfátok, bikarbonátok, 
kalcium, magnézium, nátrium, kálium, m-
lúgosság, p-lúgosság, összes keménység

sen részt vesznek a nemzetközi és nemze-
ti akkreditációs összehasonlító vizsgála-
tokban (minőségbiztosítás). A vizsgálatok 
programját a két fél közösen határozta meg 
az alábbiak szerint:

• Mintavételi helyek

a) Vízminőségi mintavételi helyek:

MURA Letenye–Goričan közúti híd 
(közepe)

DRÁVA Őrtilos–Botovo 
közúti híd (közepe) 

Barcs–Terezino Polje közúti 
híd (közepe) 
Drávaszabolcs–Donji Miholjac 
közúti híd (jobb oldal, közép és 
bal oldal)

DUNA Mohács 1443 fkm (közép) 
Batina 1429 fkm (közép)

b) Radiológiai vizsgálati helyek:

DUNA Mohács 1443 fkm (közép) 
Batina 1429 fkm (közép)

 

Tapasztalatcsere a „Ruder Bošković” Intézetben

Albizottsági ülés Zágráb 1998 november
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minőségi vizsgálati eredményeket pedig a 
szakértők huszonkét találkozón egyeztet-
ték. Ezen kívül az albizottság szabályzatá-
nak előkészítése céljából néhány ad hoc ta-
lálkozóra is sor került.

A vízminőségiállapot összefoglaló értéke-
lése a mellékelt táblázat határértékei sze-
rint az alábbi:
• Oxigén, ortofoszfát, összes foszfor, ani-
oaktív detergensek és az összes oldott 
anyag koncentrációja valamennyi szelvény-
ben az I. osztályú vizek határértékein be-
lül vannak.

oldott fémek: arzén, kadmium, króm, réz, 
vas, higany, mangán, nikkel, ólom, cink
szerves vegyületek: anioaktív detergensek,
ásványolajok, fenolok, lindan, DDT

mikrobiológia tényezők: NBK, összes bak-
tériumszám

biológia tényezők: Pantle-Buck index 

radiológia tényezők: Σβ, 234Th , 228Ac, 
226Ra, 214Bi, 40K, 7Be, 137Cs, 134Cs, 58Co, 
60Co, 75Se, 95Zr, 95Nb, 103Rn, 110Ag, 124Sb, 
144Ce, 90Sr, 3H

A mintavételezések eredményeit a fe-
lek évente kétszer egyeztetik oly mó-
don, hogy az önálló mintavételezések 
eredményeit átveszik (elfogadják), a kö-
zös mintavételezés eredményeit átlagol-
ják (középértékeit veszik). Az egyezte-
tett mintavételi eredmények alapján egy 
naptári évre meghatározzák a víz minő-
ségi jellemzőket (a mértékadó értéke-
ket a mellékelt táblázatban szereplő mu-
tatók értékeivel összehasonlítva), amelyet 
az albizottság munkájáról szóló jelen-
téssel együtt terjesztenek a bizottság elé.

Igen fontos, hogy a magyar fél 2001-ben 
monitoring állomást állított fel Barcson, 
amely alapul szolgálhat egy közös auto-
mata monitoring rendszer felállításához 
a Dráva folyón a vízminőségi vizsgálatok 
céljából.

A magyar-horvát együttműködés fennállá-
sa alatt az albizottság és annak szakértői ti-
zenegy-tizenegy találkozót tartottak, a víz-

A szabályzat készítése

TINDERENCZL 
JÓZSEF
DAVOR

HANIČAR

• KOI-p eredeti, a nitrit- és az összes nit-
rogénkoncentrációk valamennyi vizsgált 
szelvényben a II. osztályú vizek határérté-
kein belül vannak.
• BOI-5 koncentráció alapján a Murán és 
a Dráván a vizek az I. vízminőségi osztály 
határértékein belül vannak, a Dunán a 
III. vízminőségi osztályhoz tartoznak.
• Az ammóniumkoncentráció alapján a 
Mura és a Dráva az I. osztályba sorolható, 
a Duna a II. vízminőségi osztályba.

A vízminőség-változások vizsgálatával 
megállapítható, hogy valamennyi vizsgá-
lati szelvényben csökken a KOI-p erede-
ti, a BOI-5, az ammónium, az ortofoszfát, 
az összes foszfor, az anionaktív detergens 
és az összes oldott anyag koncentrációja. A 
nitritek és az összes nitrogén koncentráci-
ója a vizsgált időszakban nem mutat válto-
zást. Az oxigénkoncentráció növekedik.

A vizek minőségi állapotának fi gyelem-
mel kísérésével kialakult több évi jó 
együttműködést a jövőben is folytatni 
kell. A nemzeti előírásokat az EU vízgaz-
dálkodási keretirányelv követelményei-
nek megfeleltetve változás következik be 
a Vízminőségvédelmi Albizottság munká-
jában, amely várhatóan az üledék-monito-
ring bevezetésében jelentkezik.

Munkaértekezlet Bizovácon 2002 évben 
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Vizsg. jell. 
csop. Mutatók Mérték-

egységek
Osztályok

I. II. III. IV. V.
I. Fizikai mutatók

pH 6,5-8,0 8,1-8,5 8,6-9,0 
6,0-6,4

9,1-9,5    
5,5-5,9

>9,5    
<5,5

Vezetőképesség µS/cm 500 700 1000 2000 >2000
Összes oldott anyag mg/l 300 450 600 1200 >1200

II. Oxigénháztartás
Oldott oxigén mg/l >7 6 4 3 <3,0

Oxigéntelitettség % 81-100 71-80    
101-120

51-70   
121-140

21-50    
141-150

<21     
>150

KOI-p-eredeti mgO2/l 5 8 15 20 >20
KOI-k-eredeti mgO2/l 12 22 40 60 >60
BOI5 mg/l 4 6 10 15 >15

III. Tápanyagok
Ammónium mgN/l 0.2 0.5 1 2 >2,0
Nitritek mgN/l 0.01 0.03 0.1 0.3 >0,30
Nitrátok mgN/l 1 5 10 25 >25,0
Összes nitrogén mg/l 1 5 15 30 >30,0
Ortofoszfátok mgP/l 0.1 0.3 0.6 1.8 >1,80
Összes foszfor mg/l 0.2 0.5 1 3 >3,00

IV. Ionok
Szulfátok mg/l 80 150 250 300 >300
Kalcium mg/l 75 150 200 300 >300
Magnézium mg/l 25 50 100 200 >200

V. Oldott fémek
Kadmium µg/l 0.5 1 2 5 >5,00
Króm µg/l 10 20 50 100 >100
Réz µg/l 5 10 50 100 >100
Vas µg/l 100 200 500 1000 >1000
Higany µg/l 0.1 0.2 0.5 1 >1,0
Mangán µg/l 50 100 200 500 >500
Nikkel µg/l 15 30 50 200 >200
Ólom µg/l 5 20 50 100 >100
Cink µg/l 50 75 100 300 >300

VI. Szervesanyag
Anioaktiv-detergens µg/l 100 200 300 500 >500
Ásványolaj µg/l 20 50 100 250 >250
Fenolok µg/l 2 5 10 20 >20
Lindán µg/l 0.1 0.2 0.5 1 >1,0

VII. Mikrobiológiai
Coliform-szám br/ml 1 10 100 1000 >1000

VIII. Biológiai
Pantle-Buck index 1.8 2.3 2.8 3.3 >3,30

IX. Radiológiai
Σβ Bq/m3 200 500 1000 2500 >2500
3H Bq/l 8.3 50 165 330 >330
90Sr Bq/m3 3 10 50 100 >100
137Cs Bq/m3 10 100 200 500 >500
226Ra Bq/m3 20 50 120 500 >500
U Bq/m3 5000 20000 50000 100000 >1x105

A vízminőségi osztályok mutatóinak határértékei
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A Dráva közös érdekű szakaszainak hasz-
nosításával már a magyar–jugoszláv víz-
gazdálkodási együttműködés során is kü-
lön albizottság foglalkozott. A Horvát 
Köztársaság és a Magyar Köztáraság kor-
mányai között 1994. június 10-én kötött 
és 1995 márciusában hatályba lépett víz-
gazdálkodási egyezmény alapján, az Ál-
landó Magyar–horvát Vízgazdálkodási Bi-
zottság Zágrábban 1995. június 26–27-én 
megtartott első ülésén megalakították a 
Dráva és Mura közös érdekű szakaszainak 
használatával és védelmével foglalkozó al-
bizottságot. Az albizottság vezetőinek, tag-
jainak, továbbá az albizottság munkájában 
szakértőként, fordítóként és szövegszer-
kesztőként részt vevők névsorát a 4. számú 
melléklet tartalmazza.

A Dráva és Mura többcélú használatával és 
védelmével foglalkozó albizottság az eddi-
gi tevékenysége során a Dráva közös érde-
kű szakasza hasznosítására kötött és 1988. 
február 27-én aláírt egyezmény státuskér-
déseinek megoldásával, a Novo Virje-i ter-
vezett vízerőmű építésével kapcsolatos kér-
désekkel, a dubravai vízerőmű üzemeltetési 
rendjéhez kapcsolódó problémákkal, to-
vábbá az EU víz-keretirányelv követelmé-
nyeinek alkalmazásával kapcsolatos felada-
tokkal foglalkozott.

A Horvát Köztársaság és a Magyar Köz-
társaság külügyminisztereinek Budapesten 
és Eszéken a Dráva és Mura közös érdekű 
szakaszai komplex hasznosítási kérdései-
vel foglalkozó találkozóján javasolták egy 
ad hoc vegyes munkacsoport felállítását 
az előbbi kérdések megoldása érdekében. 
Az ajánlás alapján 1996. február 15–16-án, 
Varasdon sor került az albizottság és az ad 

A DRÁVA ÉS A MURA 
HASZNÁLATÁVAL 
ÉS VÉDELMÉVEL 

FOGLALKOZÓ 
ALBIZOTTSÁG 

TEVÉKENYSÉGE

Silvio Brezak

Kovács Péter

hoc munkacsoport közös ülésére, melyen 
áttekintették a korábbi kétoldali vízgaz-
dálkodási megállapodások jogi státusát. A 
találkozón kezdte meg működését az al-
bizottság: megvizsgálták a korábbi kétol-
dalú vízgazdálkodási megállapodások jogi 
státusát, és számba vették a Dráva és Mu-
ra többcélú használatával kapcsolatos addi-
gi tevékenységet. Az Állandó Magyar–hor-
vát Vízgazdálkodási Bizottság 1996-ban 
megtartott II. ülésén állást foglaltak egy 
új egyezmény kidolgozásával kapcsolato-
san. Ennek alapján a felek az albizottsági 
tevékenység folytatásaként önálló egyez-
ménytervezeteket dolgoztak ki. A két fél-
nek a Dráva közös érdekű szakaszai hasz-

nosításával kapcsolatos, egymástól eltérő 
álláspontja miatt nem sikerült elfogadni az 
új egyezményt. A horvát fél ugyanis a Drá-
va rendezését és többcélú hasznosítását egy 
jövőben kiépítendő energiatermelő létesít-
ményben látja, ezt körvonalazza a terület 
rendezési stratégiai tervében, a területren-
dezési programban és a Horvát Köztársa-
ság nemzeti energiai stratégiai tervében is. 
A magyar fél elveti a vízerőmű önálló vagy 
közös megépítésének gondolatát, és a kör-
nyezetvédelmi és természetvédelmi szem-
pontú hasznosítást szorgalmazza.

Az állandó bizottság V. ülésén, 1999-ben 
a horvát fél bejelentette a Novo Virje-i 

Felső-drávai részlet
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vízerőmű tervezési munkáinak folytatá-
sát. Tájékoztatást adott arról, hogy kör-
nyezeti hatástanulmány készül, és a ter-
vezett vízerőmű lefolyási területén 
monitoringrendszert állítanak fel. Egy-
szersmind kifejezte készségét valamennyi 
releváns nemzetközi egyezmény előírása-
inak tiszteletben tartására, továbbá hang-
súlyozta, hogy a határon átnyúló környe-
zeti hatások eljárási kérdéseiben az espooi 
egyezmény előírásainak tiszteletben tartá-
sával jár el. 

Az albizottság magyar tagozata munká-
jában mértékadónak tekintette a magyar 
kormány 2006/1999./III.31./ számú, a 
Dráva egyes kérdéseivel foglalkozó határo-
zatát. Eszerint a magyar kormány nem ért 
egyet a Novo Virje-i vízlépcső építésével, 
és a potenciális hatások miatt kéri a ha-
tárokon átnyúló környezeti hatások vizs-
gálatával foglalkozó espooi egyezmény al-
kalmazását. Kéri továbbá, hogy a magyar 
fél részt vehessen a környezeti hatásvizs-
gálattal összefüggő eljárásokban. A bizott-
ság VII. ülésén, 2001-ben a felek megerő-
sítették a vízlépcső létesítéssel kapcsolatos 
korábbi álláspontjukat. A Horvát Köztár-
saság és a Magyar Köztársaság környezet-
védelmi minisztereinek a Brioni-szigeteken 

2001. június 20-án megtartott találkozó-
ján a Novo Virje-i vízlépcső megépítésével 
kapcsolatban mindkét fél kifejezte készsé-
gét: hiánytalanul teljesíti az espooi egyez-
ményben szereplő kötelezettségeit. Hor-
vátország akceptálja a magyar félnek azt az 
igényét, hogy a meglévő környezeti hatás-
tanulmány egészüljön ki a tervezett vízerő-

mű magyar területre gyakorolt hatásainak 
vizsgálati szempontjaival is.

Az albizottság fi gyelemmel kíséri a terve-
zett erőművel kapcsolatos tevékenységeket, 
valamint a környezeti hatásvizsgálati eljá-
rás során a magyar és horvát szakértők ál-
tal végzett munkát. Az albizottság mind-

Drávai részlet

Elnökök konzultációja
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eddig nem tudta közelíteni egymáshoz a 
dubravai vízerőmű üzemrendjével kapcso-
latos álláspontokat. A környezet- és termé-
szetvédelmi problémák megoldását a hor-
vát fél egy új vízlépcső megépítésében látja, 
a magyar fél ezzel szemben a dubravai víz-
erőmű mint a drávai vízerőműlánc utolsó 
tagja meglévő üzemrendjének megváltoz-
tatását szorgalmazza. Az álláspontok nem 
közeledvén, az albizottság a bizottság VI. 
és VIII. ülése között nem tartott találko-
zókat. Az állandó bizottság a VIII. ülésen 
(Debrecen, 2002. szeptember 10–12.) ha-
tározott az albizottság munkájának foly-
tatásáról, melynek eredményeképpen a 
bizottság VIII. és IX. ülése között az albi-
zottság két találkozót tartott.

Az albizottság 2003 novemberében Pécsett 
megtartott találkozóján a felek egyetértet-
tek abban, hogy nemcsak a vízgazdálkodá-
si egyezményben meghatározott feladatok-
kal, hanem az EU víz-keretirányelvének 
alkalmazásával összefüggő, valamint a két-
oldalú és többoldalú együttműködés kér-
déseivel is foglalkoznak. Ennek keretében 
tárgyalásokat folytatnak és együttműköd-
nek a Dráva és Mura vízrezsimjének (víz-
járásának) elemzése, a folyók szennyező-
désének csökkentése, a felszíni és a felszín 
alatti víztestek a víz-keretirányelv szerinti 
(WFD) kijelölésében és a Dráva hajózási 
feltételeinek vizsgálata témakörökben.

2003. február 20-án Zágrábban egyetértés 
született a Dráva teljes vízgyűjtőjére kö-
zös projekt kidolgozására Integrated Water 
Management and Development Planning for 
the Drava River Basin Downstream of Th e 
River Mouth címmel, a Holland Királyság 
kormányának szakmai és pénzügyi támo-
gatásával. A projekt tartalmi vázlatának 
egyeztetett szövegtervezetét a 2. holland-
horvát találkozón adták át 2003. április 
6-9. között Opatiában. A holland fél az 
anyagot véleményezi és amennyiben nem 
tud a megvalósításba aktívan bekapcsolód-
ni, úgy az érintettek megállapodása szerint 
a projekt első fázisát közös magyar–horvát 
fi nanszírozással teljesítik. 

Az albizottság fi gyelemmel kíséri a Drá-
va völgyének infrastrukturális intézkedé-
seit tartalmazó INTERREG III.B. pro-
jekt megvalósítását. Mindkét fél eleget tett 
a jelenlegi helyzetet rögzítő felmérési köte-
lezettségének: kicserélték és a projektirá-
nyító osztrák félnek is átadták az elkészült 
anyagokat.

Az albizottság munkája keretében a fe-
lek szakmai anyagokat és tanulmányo-

kat cseréltek. Átadták többek között az 
INTERREG III.B. projekthez kapcsolódó 
jelentést; a magyarországi vizes élőhelyek 
alapadatairól szóló módszertani anyagot; 
a Száva-vízgyűjtő vízrezsimjének fogalmi 
meghatározását; három tanulmányt a fo-
lyók mellékágai ökológiai és természeti ér-
tékeinek felméréséről, értékeléséről és reha-
bilitációjáról.

Az albizottság a Nemzetközi Duna Vé-
delmi Bizottság (ICPDR) tevékenysé-
gével összhangban folytatja az EU 

víz-keretirányelv alapján elkészítendő víz-
gyűjtő-gazdálkodási terv előkészítését, va-
lamint a Dráva és Mura közös érdekű sza-
kaszai közös hasznosításával és védelmével 
kapcsolatos további együttműködést. Vál-
tozatlanul fi gyelemmel kíséri a Novo Virje-
i vízerőmű tervezésével összefüggő környe-
zeti hatásvizsgálati eljárást, és folytatja az 
INTERREG III.B. projekt megvalósításá-
val kapcsolatos munkákat.

Dráva holtág Vízvárnál

KOVÁCS PÉTER
SILVIO BREZAK
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1994. november 30. és december 2. között dr. Hajós Béla helyet-
tes államtitkár vezetésével vízügyi delegáció járt Horvátországban, 
tárgyalásokat folytatott az együttműködés kérdéseiről a Zorislav 
Balić vezette horvát szakértőkkel. Szakmai programként megte-
kintették Zágráb árvízvédelmi rendszerét és a sisaki belvízvédelmi 
rendszert és szivattyútelepet.

1995. október 26-án Keszthelyen került sor felső szintű vízügyi 
vezetői találkozóra. A delegációkat dr. Hajós Béla és mr.sc. Marko 
Širac vezette. A megbeszélésen a dunai jégvédekezésről, a Dráva 
hasznosítási koncepcióiról, a meglévő vízlépcsők üzemrend-mó-
dosításáról, valamint a vízügyi szervezetek átalakításáról cseréltek 

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGON 
KÍVÜLI SZAKMAI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Korompay András

Željko Ostojić

véleményt. Tájékoztató hangzott el a DRV Rt. működéséről, és 
a vendégek megszemlélték a marcali vízminőség-védelmi tározót.

2002 júniusában magyar vízgazdálkodási szakemberek látoga-
tást tettek a Száva vízgyűjtő területén, és megtekintették a Kö-
zép-Száva-vidék árvízvédelmi megoldásait. A küldöttséget te-
kintélyes vízgazdálkodási szakemberek alkották. A delegáló 
intézmények és cégek: Országos Vízügyi Főigazgatóság, VITUKI 
Kft., VIZITERV Kft., vízügyi igazgatóságok (Szolnok, Miskolc, 
Szombathely, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged). A delegációt dr. 
Váradi József, a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium főosztály-
vezetője vezette.

A magyar vízgazdálkodási szakemberek Közép-Száva-vidéki szak-
mai tanulmányútját viszonozva horvát szakemberek látogattak el 
a Közép-Tisza vidékére. Megismerkedtek a Tisza vízgazdálkodá-
si jellemzőivel, problémáival, tájékoztatást kaptak a korábbi évek 

Látogatás az esztergomi Duna MúzeumbanLátogatás a Kis-Balaton Háznál
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árvizeiről. A magyar szakemberek bemutatták a készülő új Vásár-
helyi-terv koncepcióját is, mely számos tekintetben hasonlít a Kö-
zép-Száva árvízvédelmének megoldására. A horvát delegációban 
elismert vízügyi szakemberek vettek részt a vízgazdálkodási egy-
ségek (a Száva, a tengermelléki–istriai, a Zágráb városi, a Dráva és 
a Duna, valamint a dalmát vízgyűjtő területek munkaszervezetei), 
a Horvát Vizek Igazgatósága, az Állami Vízügyi Hivatal részéről. 
A delegációt Nedjeljko Šimundić , a Száva Vízgazdálkodási Egy-
ség igazgatója vezette.

Magyarország 2004. május 1-től az Európai Unió tagja lett, Hor-
vátország pedig remélhetőleg a közeli jövőben azzá válik. Ezért 
mindkét ország szakemberei számára kiemelkedően fontos az EU 
víz-keretirányelvével kapcsolatos tevékenység. Ennek szellemében 
magyar szakemberek (VIZIG Szombathely és VIZIG Győr) Zág-
rábban előadást tartottak az általuk végzett Rába folyógazdálko-
dási program tervezéséről, annak alapelveiről, eredményeiről. Be-
mutatták a vízgazdálkodási, környezetvédelmi, természetvédelmi 
szempontok és a társadalmi érdekegyeztetés összehangolását. A 
tájékoztatásnak aktualitást adott, hogy a Állandó Magyar–horvát  
Vízgazdálkodási Bizottság IX. ülésszaka határozata szerint a fe-
leknek folyógazdálkodási tervet kell készíteniük a Mura folyóra.

A szakmai kapcsolatok mellett minden évben halászléfőző ver-
senyt rendeznek. A pécsi, a szombathelyi, az eszéki és a varasdi 
csapatok nemes versengése a városaikra jellemző kíváló halételek 
elkészítésében immár hagyományt teremtett.

Halfőző verseny a répási gátőrháznál 1997-ben

A Zágráb környéki árvízvédelmi rendszer megtekintésének 
résztvevői 1995-ben

Látogatás a közép-Potisján 2003-ban

Szakértői konzultáció a közép-Száva árvízvédelmi rendszeréről               
Zágráb 2003.

A Marcali tározó bejárása

KOROMPAY ANDRÁS
ŽELJKO OSTOJIĆ
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DEKÛ VIZEK ÉS VÍZIMÛVEK
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      A DRÁVÁBA VEZETÕ CSATORNA

31. MURA JOBB PARTI ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS
30. MURA BAL PARTI ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS
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27. STEINBACH ÁROK
28. FEKETE ÁROK

26. IZIDÓRIUSZ PATAK
25. ZSDÁLA PATAK
24. DOMBÓ CSATORNA

29. MURA

3

16. DRÁVA JOBB PARTI ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS
15. DRÁVA BAL PARTI ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS

11. SÁROKI VÍZFOLYÁS - HATVANI PATAK

  2. DUNA JOBB PARTI ÁRVÍZVÉDELMI MÛVEK

1.sz. melléklet

22. BOROS-DRÁVA ÉS A BOROS-DRÁVÁTÓL
21. LANKA - CSATORNA HULLÁMTÉRI SZAKASZ

BAJA

1

DUNAFÖLDVÁR SOLT1560

  6. RÉGI BORZA

20. LANKA CSATORNA
19. BEREMENDI CSATORNA
18. ÖREG - TAPOLCA
17. TAPOLCA PATAK

13. HATVANI CSATORNA
12. TRAVNIK CSATORNA

10. TOPOLYÁS ÉR
  9. ILLOCSKAI CSATORNA
  8. ILLOCSKAI KELETI ÁG
  7. BARA PATAK - TRAVNIK PATAK

14. DRÁVA

  4. KARASICA - SZÍVÓ CSATORNA
  5. BORZA  PATAK

  1. DUNA

  3. KARASICA

Prilog broj 1

ÉRDEKŰ VIZEK ÉS VÍZMŰVEK

1. melléklet
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A KÖZÖSÉRDEKŰ

Folyó (vízfolyás) és
vízimű megnevezése

Hossz (km) Határt
képez 
(km)

Hossza
összesen

(km)
MK HK

Területén 
1. Duna 126,80 100,000 - 226,800

2. Duna jobb parti
árvízvédelmi művek 19,90 6,789 - 26,689

3. Karasica 12,40 30,450 - 42,850
4. Karasica – szívó csatorna 0,32 32,680 - 33,000
5. Borza patak 7,40 10,555 - 17,955
6. Régi Borza 0,17 10,695 - 10,865

7. Bara patak –
Travnik patak 0,552 3,100 - 3,652

8. Illocskai Keleti ág 1,10 1,550 - 2,650
9. Illocskai csatorna 0,150 - 0,150

10. Topoly 0,85 1,250 - 2,100

11. Sároki  vízfolyás - 
Hatvani patak 0,38 4,800 - 5,180

12. Travnik csatorna - 3,100 - 3,100
13. Hatvani  csatorna - 4,800 - 4,800

A KÖZÖSÉRDEKŰ

Folyó (vízfolyás) 
és vízimű megnevezése

Hossz (km) Határt
képez 
(km)

Hossza
összesen

(km)
MK HK

Területén 
14. Dráva 21,40 133,000 82,40 236,800

15. Dráva bal parti
árvízvédelmi töltés 85,80 50,335 - 136,135

16. Dráva jobb parti
árvízvédelmi töltés 2,00 85,773 - 87,773

17. Tapolca patak 3,10 8,226 - 11,326
18. Öreg -Tapolca - 0,400 3,70 4,100
19. Beremendi csatorna 0,52 0,800 - 1,320
20. Lanka csatorna 3,890 - - 3,890

21. Lanka csatorna
hullámtéri szakasz 0,635 - - 0,635

22.
Boros - Dráva és 
a Boros - Drávától 
a Drávába vezető
csatorna

0,820
-

0,640
2,820

-
-

1,460
2,820

23.
Bakánkai
szivattyútelep
(4,3 m3/s)

- - - -

24. Dombó csatorna - - 4,30 4,30
25. Zsdála patak 4,60 - 20,90 25,50
26. Izidóriusz patak 0,80 2,458 - 3,258
27. Steinbach árok 1,00 - - 1,00
28. Fekete árok - - 18,00 18,00
29. Mura - - 48,60 48,60

30. Mura bp-i 
árvízvédelmi töltés 43,36 - - 43,36

31. Mura jp-i 
árvízvédelmi töltés 36,70 - 36,70

S. Magyar elnevezés Hrvatski naziv (tekst)

Sz. Közösérdekű vizek és 
víziművek

Vodotoci i vodnogospodarski 
objekti

od zajedničkog interesa

1. Duna Dunav

2. Duna jobb parti 
árvízvédelmi művek

zaštitini objekti na desnoj
obali Dunava

3. Karasica potok Karašica
4. Karasica – szívó csatorna Odvodni kanal Karašica
5. Borza patak potok Borza
6. Régi Borza Stara Borza

7. Bara patak – Travnik patak potok Bara 
– kanal Travnik

8. Illocskai keleti ág Iločka – istočni krak
9. Illocskai csatorna kanal Iločka

10. Topolyás ér Travnik – krak  
(Topolyás žila)

11. Sároki vízfolyás – Hatvani
patak

vodotok Šarok (Sároki) –
kanal Hatvan

12. Travnik csatorna kanal Travnik
13. Hatvani csatorna kanal Hatvan
14. Dráva Drava

15. Dráva bal parti 
árvízvédelmi töltés

lijevoobalni obrambeni 
dravski nasip

16. Dráva jobb parti 
árvízvédelmi töltés

desnoobalni obrambeni
dravski nasip

17. Tapolca patak potok Toplica
18. Öreg – Tapolca Stara Toplica
19. Beremendi csatorna kanal Beremend
20. Lanka csatorna kanal Lanka

21. Lanka – csatorna 
hullámtéri szakasz

Lanka – dionica kanala u 
inundaciji

22.
Boros-Dráva és a jezero Boroš-Drava    i
Boros-Drávatól a Drávába 
vezető csatorna

spojni kanal 
Boroš-Drava  –  Drava

23. Bakánkai szivattyútelep crpna postaja Bakanka 
24. Dombó csatorna kanal Dombo
25. Zsdála patak potok Ždala
26. Izidóriusz patak potok Izidorijus
27. Steinbach árok Steinbach jarak
28. Fekete árok Fekete jarak
29. Mura Mura

30. Mura bal parti 
árvízvédelmi töltés

lijevoobalni obrambeni 
murski nasip

31. Mura jobb parti 
árvízvédelmi töltés

desnoobalni obrambeni
murski nasip

MAGYARHORVÁT 
KÖZÖSÉRDEKŰ 

VIZEK ÉS VIZIMŰVEK 
 A DUNAVÍZGYŰJTŐN

A DRÁVAVÍZGYŰJTŐN

2/1 sz. melléklet

2/2 sz. melléklet

2/3 sz. melléklet

ELNEVEZÉSEIK A 
DUNADRÁVA VÍZGYŰJTŐN
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Ülés-
szak 

száma
Ülés időpontja Ülés helyszíne

Az ülést vezette

horvát fél magyar fél

I. 1995. 06. 26-27. Zágráb mr. sc. Marko Širac dr. Gyurkovics Sándor

II. 1996. 06. 4-6. Budapest mr. sc. Marko Širac dr. Gyurkovics Sándor

III. 1997. 06. 9-11. Split Zorislav Balić dr. Gyurkovics Sándor

IV. 1998. 09. 29 – 10.1. Sopron-Budapest Zorislav Balić dr. Gyurkovics Sándor

V. 1999. 06. 9-11. Mali Lošinj Zorislav Balić dr. Gyurkovics Sándor

VI. 2000. 12. 13-14. Keszthely Zorislav Balić Tombor Sándor

VII. 2001. 06. 26-29. Opatija Zorislav Balić Tombor Sándor

VIII. 2002. 09. 10-12. Debrecen Jakša Marasović Rémai János

IX. 2003. 06. 10-14. Komiža Jakša Marasović Korompay András

A BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE AZ 1995 ÉS 2003 KÖZÖTTI 
IDŐSZAKBAN

                                                                                                              

Év Elnök Elnökhelyettes Műszaki  titkár

1995. mr. sc. Marko Širac Stjepan Šturlan Zorislav Balić

1996. mr. sc. Marko Širac Stjepan Šturlan Zorislav Balić

1997. mr. sc. Marko Širac Stjepan Šturlan Zorislav Balić

1998. Zorislav Balić Stjepan Šturlan Željko Ostojić

1999. Zorislav Balić Stjepan Šturlan Željko Ostojić

2000. Zorislav Balić Jakša Marasović Željko Ostojić

2001. Zorislav Balić Jakša Marasović Željko Ostojić

2002. Jakša Marasović Željko Ostojić

2003. Jakša Marasović Željko Ostojić

Év Elnök Elnökhelyettes Műszaki  titkár

1995. dr. Gyurkovics Sándor Rémai János Korompay András

1996. dr. Gyurkovics Sándor Rémai János Korompay András

1997. dr. Gyurkovics Sándor Rémai János Korompay András

1998. dr. Gyurkovics Sándor Rémai János Korompay András

1999. dr. Gyurkovics Sándor Rémai János Korompay András

2000. Tombor Sándor Rémai János Korompay András

2001. Tombor Sándor Rémai János Korompay András

2002. Rémai János Korompay András

2003. Rémai János Korompay András

Magyar fél Horvát fél 

Bizottsági ülések áttekintése

3/1.sz. melléklet



30

3/2.sz. melléklet

3/3.sz. melléklet

Budapest Varasd Egyezmény Egyezmény I.ülésszak II.ülésszak III.ülésszak IV.ülésszak V.ülésszak VI.ülésszak VII.ülésszak VIII.ülésszak IX.ülésszak

N é v 1993. 1993. előkészítése parafálás Zágráb Budapest Split Sopron-Bp. Mali Losinj Keszthely Opatija Debrecen Komiža

02.2-4. 09.20-23. Harkány Umag 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003.

06.26-27. 06.4-6. 06.9-11. 09.29-10.1. 06.9-11. 12.13-14. 06.26-29 09.10-12. 06.10-14.

Rajkai Zsolt E
Zorkóczy Zoltán E T E E
Szabó Lajos T
Litauszki István T T T T T
Szappanos Ferenc T T T T T T T T T T T T
Bognár Árpád T T T T
Dolánszki Ferenc T
Lovretity Mária T T T T T T T T T T T T T
Gorjanác Milivoj T
Mirkné Hajnal Erika T
Dr. Gyurkovics Sándor E E E E E
Rémai János T T T T T T T E
Korompay András T T T T T T T T E
Bagi Gábor T
Dr. Csobánci Horváth Iván T
Balázs László T T T T T
Hardy András T T T T T T T
Szathmáry Magdolna T T T T T
Szvetnik Antal T
Braun György T
Balogh Tiborné T
Kovács Istvánné T T T T T T T
Tóthné dr. Jászai Mária T T
Dr. Fenyvesi Béla T T T T
Dr. Szalay Zsolt T
Kékesi Ferenc T T T
Nádor István T T T T T T T
Kanászné Szirbik Piroska T T
Dr. Magyar Gábor T
Csikai Csaba T
Dr. Papp Zoltán T
Jeszták Lajos T
Nickl Mónika T T
Tiderenczl József T T T T T
Tombor Sándor E E
Vajda Attila T
Kovács Péter T T T T
Kissné Árokháti Zsuzsanna T

Anton Šeda  E
mr.sc. Marko  Širac E T E E E E
Jasna Daničić  T T
Katarina Tamkia T
Branko Bergmann T T T T T T T T
Vilim Vodička T T
Željko Ostojić T T T T T T T T T T T
Roman Nota T
Marijan Vitković T
Aleksander Đuriš T T T T
Marina Dregarić T T
Stjepan Šturlan T T T T T T
Zorislav Balić T T T E E E E E
Gordan Jandroković T T T
Dragutin Ruška T T T T T T T T T T T T
Vladimir  Žabčić T T T T T T T T T T
Silvio Brezak T T T T T T T T
Karolj Besedeš T T T
Jadranka Vrdoljak T
Maja Kovačič T T
Edita Ostroganac Ramljak T T T T T
Christina Đurek T T
Ivica Vasilj T T
Marija Čipan T T
Jakša Marasović T E E
Nedjeljko Šimundić T
Davor Haničar T T
Laslo Takáč T T
Helena Ladić T T
Zoran Đuroković T

Az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottság előkészítő tárgyalásain és ülésszakain a horvát delegáció elnökeként (E) 
és tagjaként (T) résztvevők névsora

Az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottság előkészítő tárgyalásain és  ülésszakain a magyar delegáció elnökeként (E) 
és tagjaként (T) résztvevők névsora
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AZ ALBIZOTTSÁGOK TAGJAI 
ÉS SZAKÉRTŐI

4. sz. melléklet 

3. VÍZMINŐSÉGI ALBIZOTTSÁG 
Albizottság vezetői: 
Szathmáry Magdolna    1994-1998  Željko Ostojić    1994-2001
Jeszták Lajos            1998           Davor Haničar   2002 →
Tiderenczl József           1999 →                                   
Albizottság tagjai:
Kővágó József, Vancsura Péter, Braun György, Gaál Erzsébet, 
Zlatko Ledecki, Emil Flajšman, Edita Ostrogonac Ramljak, 
mr.sc.Tomislav Jakovčić, dr.sc. Stipe Lulić
Albizottság szakértői, fordítói és szövegszerkesztői:
Daróczi László Nikola Gabrić
dr. Ivó Mária mr.sc. Tomislav Košić
Lengyel Varga Amália Alfred Obranić
Kvalla Csilich Mária dr.sc.Siniša Širac
Váradi Zsolt mr.sc.Marija Marijanović
Simor József Prof.dr.sc. Ivica Ružić
Szabados Erzsébet dr.sc. Zlata Mikuška
Szabó Mária Vera Santo
Czirok Attila
Lovasi Katalin
Nagymegyeriné 
dr.Megyeri Mária
Pintér Zoltán 
Simsay Istvánné
dr. Hock Béla
Andalits Endre
Böhm Csaba
Beiwinkler Győző
Koiss László
Lovretity Mária 

4. A DRÁVA ÉS MURA FOLYÓK 
HASZNÁLATÁVAL 
ÉS VÉDELMÉVEL 

FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG

Albizottság vezetői:
dr. Fenyvesi Béla    1995-1999  Branko Bergman        1995-2001
Balázs László          1999-2001  Nedjeljko Simundić   2001-2002
Kovács Péter           2001 →      Silvio Brezak              2002 →

Albizottság tagjai:
Kalotás Zsolt, Csikai Csaba, Tiderenczl József, Pecze János, 
Závodszky Szabolcs, dr. Kránitz István, dr. Gyurasits Elemér,
Vesna Trbojević, Predrag Sibalič, Romeo Bišćan, Nado Cepič

Albizottság szakértői, fordítói és szövegszerkesztői:
Tóthné dr. Jászai Mária Zorislav Balić
Csörgits Gábor Karlo Seitz
Lovretity Mária Vladimir Zabčić
Korompay András Đuro Hatić
Győrvári Gábor mr.sc. Mladen Petričec
Rusz Harry Marija Čipan

Blanka Vuka
Željko Ostojić
Edita Ostrogonac-Ramljak

2. MURA ALBIZOTTSÁG
Albizottság vezetői:
Bognár Árpád  1995-1996  Vladimir Žabčić  1995 →
Nádor István       1996 →
Albizottság tagjai: 
Gaál Róbert, Magyarics András, Radimeczki Géza
Zlatimir Bačić , Krešimir Filipan, Ladislav Grđan, 
Dragutin Ruška

Albizottság szakértői, fordítói és szövegfeldolgozói:
Abért László Ivan Arbanas
dr. Bokor József Zdenka Blažeković
Busa Tamás mr.sc. Ksenija Cesarec
Fülöp Szilárd Melita Žižanović-Dakić
Göncz Benedek Dragomir Iličić
Gulás István Zdenko Kereša
Hamza István Branko Klekar
Horváth Csaba Dragutin Matas
Kovács Irma Franjo Prevedan
dr. Szekeres János Božidar Skok
Spitzerné Farkas Márta Karlo Seitz 
Vaski Endre Milan Zupan
Horváthné Andorka Valéria Karolj Besedeš
Kohut Viktor Marija Čipan
Lorvretity Mária Aleksander Đuris
Nickl Mónika Edita Ostroganac-Ramljak
Dénes Józsefné
Kiss Zsuzsanna
Somogyi Péter
dr. Filotás Ildikó

Laslo Takač
Helena Ladić
Irena Galoši
Sanja Pintarić

1. DUNADRÁVA ALBIZOTTSÁG
Albizottság vezetői: 
Szappanos Ferenc    1995-2003      Dragutin Ruška      1995-2003
György Béla              2003→             Zoran Đuroković    2003→
Albizottság tagjai:
György Béla, Varga Dezső, Pecze János, Schubert József,
Karlo Seitz, Vladimir Žabčić, Gorazd Hafner, Ivica Nađ
Albizottság szakértői, fordítói és szövegfeldolgozói:
Ferenczi Zoltán Silvio Brezak 
Troszt Sándor Davor Haničar
Burián Alajos Veronika Ruška
Horváth Kálmán Franjo Lazar
Horváth Gábor Ivica Nađ
Bruhács László Tomislav Slehta
Csima Valéria Darko Brnic-Levada
Nádasi István Danilo Volar
Balogh József Ladislav Grđan
Kalocsai János Branko Klekar
Hizsák Imre Božidar Skok
dr. Szekeres János Franjo Prevedan
Spitzerné Farkas Márta mr.sc. Ksenija Cerasec
Sass Jenő Milan Zupan
Lovretity Mária Zdenka Blažeković
Horváth Józsefné Aleksander Đuriš
Varga Ibolya Marija Čipan

Laslo Takač
Helena Ladić
Marija Rehner
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A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya 
(továbbiakban: Felek) elhatározták, hogy a közös határt képező, illetve 
a közös határ által metszett vízfolyások, vízgyűjtők, vízrendszerek rende-
zésénél a közös érdekű vízgazdálkodási kérdések megoldása érdekében, 
fi gyelembe véve
a Duna-menti államok együttműködéséről, a Dunán való vízgazdálko-
dás és különösen a szennyezés elleni védelem kérdéseiben (Bukarestben, 
1985. decemberében) elfogadott Nyilatkozatot,
a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és haszná-
latáról szóló Konvenciót (Helsinki, 1992. március),
megkötik a jelen EGYEZMÉNYT a vízgazdálkodási kérdések tárgyába

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Az Egyezmény célja

Tekintettel a vízgazdálkodási viszonyok egységének fenntartására és el-
ismerve az ebből következő jogokat és kötelezettségeket, a Felek a je-
len Egyezmény rendelkezései alapján megvizsgálják és egyeztetett mó-
don megoldják mindazon vízgazdálkodási kérdéseket - beleértve a vizek 
mennyiségét, minőségét, környezeti állapotát befolyásoló munkálato-
kat vagy tevékenységet -, amelyek mindkét Fél érdekeit érintik, vagy az 
egyik Fél érdekében tesznek szükségessé a másik Féllel egyeztetett intéz-
kedéseket.

2. cikk
Az Egyezmény hatálya

Az Egyezmény rendelkezései kiterjednek a közös határt képező és a kö-
zös határ által átmetszett vízfolyásokon és azok vízgyűjtő területén fel-
merülő összes gazdálkodási kérdésre, intézkedésre és munkálatra, ame-
lyek vízgazdálkodási szempontból hatással lehetnek az érintett vizekre, 
azok használatát, védelmét és a vízkárok elhárítását szolgáló vízépítési 
művekre és létesítményekre, különösen
a) a felszíni és felszín alatti vízkészletekre,
b) a vízfolyások vízjárására, ezen belül a nagyvizekre és a kisvizekre, 
c) a vizek káros hatásai elleni védelemre és védekezésre, 
d) a vizek használatára és a vizek ésszerűtlen használat elleni védelmére
e) a vizek szennyezés elleni védelmére, a vizes élőhelyek megóvására,
f ) a vízépítési beavatkozások környezetre gyakorolt hatásának vizsgála-
tára.
g) az a) - f ) pontokkal összefüggő vélemény-, információ- és adatcserére, 
illetőleg kutatásra, tervezésre, kivitelezésre és megfi gyelésekre.

3. cikk
Vízimunkák

A Felek, a jelen Egyezmény 2. cikk e) és f ) alpontja rendelkezéseinek fi -
gyelembevételével

1. saját illetékességük keretében és szükség szerint közösen jókarban 
tartják az Egyezmény hatálya alá tartozó folyók, vízfolyások, csatornák 
medrét, az ott található vízépítési műveket és létesítményeket,
2. összehangolva végzik a vízépítési művek és létesítmények kezelését és 
üzemeltetését,
3. egyetértésben végzik egyikük vagy másikuk területén a meglévő víz-
építési művek és létesítmények megváltoztatását, illetve újak építését, va-
lamint olyan munkálatok és intézkedések foganatosítását, amelyek ha-
tással lehetnek a határt képező, vagy a határ által metszett vízgyűjtők és 
vízfolyások rezsimjére,
4. a saját területükön megőrzik és fenntartják, szükség szerint kiegészí-
tik és felújítják mindazon határmenti állandó magassági és vízszintes 
alappontokat, amelyek a vízgazdálkodási tevékenység céljait szolgálják. 
Mindkét Fél használhatja ezeket az alappontokat.

4. cikk
Vízhasználat és vízvédelem

A Felek törekedni fognak az Egyezmény hatálya alá tartozó vizek ész-
szerű, méltányos és környezetileg helytálló használatára és megteszik a 
szükséges intézkedéseket és munkálatokat e vizek állapotát számottevő 
mértékben károsító pontszerű és nem-pontszerű szennyezések és nem-
körültekintő vízhasználatok korlátozására.

5. cikk
Költségek

1. A Felek egyetértésben állapítják meg a közös érdekű meglévő és jövő-
beni művek és létesítmények fenntartási, üzemeltetési előkészítési, terve-
zési, építési költségeit, a költségek megosztását és a fi zetés módját.
2. A Felek egyikének területén lévő és a másik Fél érdekeit szolgáló léte-
sítmények, művek és berendezések építésével, fenntartásával. és üzemel-
tetésével, valamint ezen munkálatok irányításával kapcsolatos költségek 
teljes egészében az érintett Felet terhelik.

6. cikk
Megfi gyelések

A Felek
1. összehangolják a határvizek és az érintett vízgyűjtők viszonyainak mé-
résére és észlelésére vonatkozó tevékenységüket, beleértve a vízháztar-
tást, a hidrometeorológiát, a vízrajzot, az árvizeket, a jégzajlást, és a víz-
minőséget,
2. egyeztetik a mérések és észlelések körébe bevont hidrológiai és víz-
minőségi paramétereket és a rendszeres adatcserébe bevonandó állomá-
sok listáját,
3. rendszeresen értékelik a határvizek állapotát és egyeztetik a szükséges-
nek mutatkozó intézkedéseket.

EGYEZMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 

KORMÁNYA ÉS A
HORVÁT KÖZTÁRSASÁG 

KORMÁNYA KÖZÖTT
A VÍZGAZDÁLKODÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

KÉRDÉSEIBEN

5. melléklet
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eszközök után, amelyeket nem szállítanak vissza a meghatározott idő-
pontig, megfelelő illetéket kell elszámolni és megfi zetni. A teljesen fel-
használt és elhasználódás miatt már alkalmatlanná vált, ezért visszaszál-
lításra nem kerülő eszközök vámmentességet élveznek.
3. A Felek kölcsönösen biztosítják az illetékmentesen átszállításra kerülő 
építőanyagok, fogyóeszközök. gépeik és egyéb munkaeszközök vámke-
zelésének megkönnyítését.
4. Az 1. és 2. pontban szereplő építőanyagokat, fogyóeszközöket, gépe-
ket és egyéb a munkaeszközöket a Felek vámszervei ellenőrzik.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. cikk
A viták rendezése

1. Azon kérdésekről, amelyekben a Bizottság szintjén a 9. cikk szerinti 
konzultáció keretében nem jött létre egyetértés, a két Fél magasabb szin-
ten konzultál.
2. Amennyiben a jelen Egyezmény értelmezése és alkalmazása tekinte-
tében a Felek a közöttük felmerülő vitás kérdésekben megállapodni nem 
tudnak, úgy a vita eldöntését a határokat átlépő vízfolyások és nemzet-
közi tavak védelméről és használatáról 1992. március 17-én Helsinkiben 
elfogadott Konvenció 22. cikk 2. bekezdése, illetőleg IV. melléklete sze-
rinti döntőbíróság elé utalják.

14. cikk
Az Egyezmény és a Szabályzat módosítása

1. Ha bármelyik Félszükségesnek tartja az Egyezmény valamelyik ren-
delkezésének módosítását, arról értesíti a másik Felet. Az egyeztetett mó-
dosítás a 15. cikk 1. pontjában foglaltakkal megegyezően lép hatályba.
2. Amennyiben a vízgazdálkodással kapcsolatosan a Felek részesévé vál-
nak valamely általános, sokoldalú egyezménynek, úgy a jelen Egyez-
ményt  - azzal összhangban – módosítják.
3. A 10. cikk 4 bekezdésében említett Szabályzat módosítására a Bizott-
ság illetékes.

15. cikk
Hatálybalépés

1. A Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy teljesültek az 
Egyezmény hatálybalépéséhez a belső törvényhozásuk által előírt köve-
telmények.
2. Az Egyezmény az 1. bekezdésben említett utolsó értesítés kézhezvéte-
létől számított harmincadik napon lép hatályba.

16. cikk 
Érvényesség, felmondás

1. A Jelen Egyezmény meghatározatlan időre köttetik.
2. Bármelyik Fél a jelen Egyezményt a naptári év vége előtt legalább 6 
hónappal diplomáciai úton felmondhatja s ebben az esetben az adott év 
elteltével az Egyezmény hatályát veszti.

Készült Pécsett, 1994. június hó 10. napján, magyar és horvát nyelven, 
két-két eredeti példányban. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG 
KORMÁNYA NEVÉBEN   

Anton Šeda sk.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
KORMÁNYA NEVÉBEN 

Rajkai Zsolt sk.

7. cikk
Értesítés és riasztás

A Felek illetékes szervei kölcsönösen és a lehető leggyorsabb mó-
don értesítik egymást az árvíz- és a jégveszélyekről, a rendkívüli 
vízszennyezésekröl. valamint más az Egyezmény hatálya alá tartozó víz-
folyásokat és vízgyűjtőket fenyegető veszélyről.

8. cikk
Információ-csere

Az Egyezmény hatálya alá tartozó vizek, vízgyűjtők, vízgazdálkodási és 
egyéb tevékenységek tekintetében, amelyek befolyásolhatják a vízjárást, 
a vizek és vizes élőhelyek állapotát a Felek - kérés alapján - tájékoztatják 
egymást olyan nyíltan kezelt adatokról, mérési és értékelési eredmények-
ről, illetve elemzésekről is, amelyek kívül esnek a 6. cikk szerint egyezte-
tendők körén.

9. cikk
Konzultációk

Az egyik Fél kérésére a kölcsönösség, a jóhiszeműség és a jószomszédság 
alapján a Felek konzultációkat tartanak a jelen Egyezmény hatálya alá 
tartozó kérdésekkel kapcsolatban.

10. cikk
Az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottság

1. A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó kérdések, intézkedések és mun-
kálatok megtárgyalására a Felek létrehozzák az Állandó Magyar-Horvát 
Vízgazdálkodási Bizottságot (továbbiakban: Bizottság).
2. A Bizottság 6 tagból áll. Mindegyik Fél három-három tagot nevez ki: 
vezető (elnök), helyettes és műszaki titkár. A vezetők (elnökök) a Bizott-
ság munkájába szükség szerint szakértőket vonhatnak be.
3. A Bizottság illetékességét és működésének módját külön Szabályzat 
tartalmazza, melynek elfogadásáról a Felek jegyzőkönyvet írnak alá.
4. A Bizottság jogosult közös vízkár-elhántási, jégvédelmi, vízminnőségi 
kárelhántási - szükség esetén további - szabályzatokat alkotni.
5. A Bizottsági ülésiről mindkét nyelven jegyzőkönyv készül, amelyet 
utólagos jóváhagyás céljából a kormányok elé kell terjeszteni.

11. cikk
Határátlépés

1. Az Egyezmény szerinti munkák, illetve tevékenység folytatása érdeké-
ben azok a személyek, akiket az egyik vagy másik Fél kijelöl, az államha-
tárnak azon helyein és abban az időben találkoznak, amelyekre vonatko-
zóan az illetékes szervek előzetesen megállapodnak.
2. Az 1. pontban írt személyek határátlépése a szolgálati célú határátlé-
pésekhez szükséges okmányok egységesítéséről Budapesten, az 1975. évi 
november hó 27. napján aláírt egyezmény rendelkezései alapján történik, 
a Felek között e tárgyban a későbbiekben megkötendő új egyezmény ha-
tályba lépéséig.

12. cikk
Különleges vámrendelkezések

1. Az Egyezmény 2. és 3. cikkében szereplő munkák kivitelezéséhez 
szükséges építőanyagok, egyéb fogyóeszközök, gépek és munkaeszközök, 
amelyeket az Egyezmény alapján az egyik Fél területéről a másik Fél te-
rületére szállítanak át, mentesek minden beviteli és kiviteli illeték alól és 
nem esnek sem beviteli, sem kiviteli korlátozás alá.
2. Az 1. pont szerinti építőanyagok, egyéb fogyóeszközök, gépek és mun-
kaeszközök be- és kiszállíthatók azzal a feltétellel, hogy ezeket be kell je-
lenteni a vámhatóságoknál azonosság megállapítása, továbbá avégett, 
hogy a beépítésre nem kerülő építőanyagok és fogyóeszközök a vámha-
tóságok által meghatározott időpontban visszaszállításra kerüljenek. Ez 
esetben nem szükséges a megfelelő biztosítékok letétbe helyezése. Azon 
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Állandó Magyar -Horvát 
Vízgazdálkodási Bizottság

SZABÁLYZATA

1. cikk
A Bizottság illetékessége

1. A Bizottság illetékes a Magyar Köztársaság Kormánya és a 
Horvát Köztársaság Kormánya között a vízgazdálkodási kérdések 
tárgyában kötött Egyezmény hatálya alá tartozó valamennyi kér-
dés egyeztetett megoldására, a szükséges döntések meghozatalára 
és a munkák végrehajtásának ellenőrzésére.
2. A Bizottság illetékességébe tartozik, különösen:
a) kölcsönös tájékoztatás a tervezett vízgazdálkodási beavatkozá-
sokról és munkálatokról, a vízjárást és a vízminőséget az érintett 
vizes élőhelyeket befolyásoló egyéb tevékenységről;
b) közös intézkedések munkák és tanulmányok elhatározása és 
előkészítése, tervek készítése véleményezése és elfogadása, megál-
lapodás a kivitelezésről;
c) szemrevételezések és helyzetértékelés;
d) a munkák közös bejárása és ellenőrzése, a közös költségek el-
számolása;
e) kavics és homok kitermelési helyek kijelölése nem vízépítési célra;
f) azon intézkedések és munkák megvitatása, amelyek csak az 
egyik állam érdekében hajtandók végre;
g) a közös árvíz- és jégvédelemre, valamint a rendkívüli szennye-
zések elhárítására vonatkozó kérdések tanulmányozása és ezzel 
kapcsolatban közös szabályzatok kidolgozása;
h) a vízgazdálkodási gyakorlati tapasztalatok, valamint a hidroló-
giai, hidrometeorológiai és vízminőségi adatok kicserélése, továb-
bá a vízállás-, jég-és egyéb operatív adatok közlését végző fi gyelő-
szolgálatok működésének összehangolása.

2. cikk
A Bizottság összetétele

1. A Bizottság a Felek által az Egyezmény 10. cikkének megfelelő-
en kinevezett tagokból áll.
2. A vezetők (elnökök) a Bizottság munkájába szükség szerint 
szakértőket vonnak be.
3. Az egyes fontos kérdések tanulmányozására, azokban javas-
latok kidolgozására, valamint a közös érdekeltségű féladatak és 
munkák végrehajtásának összehangolására a Bizottság szakértők-
ből albizottságot alakíthat.

3. cikk
A Bizottság működése

3. A Bizottság évente egyszer rendes ülést tart. A vezetők (elnö-
kök) rendkívüli űlés(ek) összehívásában is megegyezhetnek.
4. A vezetők (elnökök) közvetlenül is találkozhatnak.
5. A Bizottság felváltva ülésezik a két Fél területén, ha másként 
nem állapodnak meg.
6. Az ülést azon Fél vezetője (elnöke) kezdeményezi, amelynek a 
területén arra sor kerül.
7. A Bizottság a munkaprogramját saját maga állapítja meg.

4. cikk
Napirend

1. A napirendet a vezetők (elnökök) előzetesen egyeztetik.
2. Az ülésen a napirend egyetértéssel kiegészíthető.

5. cikk
Elnöklés

1. Az ülésen azon Fél vezetője (elnöke) elnököl, amelynek terüle-
tén az ülésre sor kerül.
2. A Bizottságban a tárgyalás magyar és horvát nyelven folyik. 

6. cikk
Határozatok

1. A Bizottság határozatait egyhangúlag hozza.
2. A Bizottság határozatai érvénytelenek, amennyiben valamelyik 
kormány nem hagyja jóvá a jegyzőkönyvet vagy utólag visszavon-
ja jóváhagyását.
3. Amennyiben az aláírástól számított három hónapon belül 
egyik kormány sem tesz észrevételt, úgy a jegyzőkönyvben szerep-
lő határozatok érvénybe lépnek.

7. cikk
Költségek

Saját küldöttségének költségeit mindkét fél maga viseli. Egyéb, a 
Bizottság munkája közben felmerülő adminisztratív vagy szerve-
zési költségeket a Felek 50-50 % arányban viselik, hacsak más-
képp nem állapodnak meg.
Ez a Szabályzat magyar és horvát névelven készült. két-két eredeti 
példányban. Mindkét szövet egyaránt hiteles.

JEGYZŐKÖNYV

az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási 
Bizottság

Szabályzatának elfogadásáról

1. A Felek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köz-
társaság Kormánya között a vízgazdálkodási kérdések tárgyában 
megkötött Egyezmény 10. cikkének 3. pontja alapján jelen jegy-
zőkönyv aláírásával elfogadják az Állandó Magyar-Horvát Víz-
gazdálkodási Bizottság Szabályzatát.
2. A Szabályzat az Egyezménnyel együtt lép hatályba.
3. Az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottság Sza-
bályzata jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Készült Pécsett, 1994. június hó 10. napján, magyar és horvát nyel-
ven, két-két eredeti példányban. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

6. melléklet
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