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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mi a magyar kormány álláspontja a Drávára tervezett
újabb vízerőművek kapcsán? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

A szakemberek szerint ökológiai katasztrófát jelentene, ha a horvát szereplők valóban megépítenék
a tervezett öt vízerőművet a Dráván. A terv nem újkeletű: a dubravai csak az első lépcsőjét jelentette
annak a vízerőmű-rendszernek, amely Őrtilos és Barcs között a horvát oldalon 30 kilométer hosszan
húzódott  volna.  A több  mint  százmilliárd  forintos  beruházás  a  magyar  állam tiltakozása  miatt
meghiúsult,  ám negyedszázad múltán  ismét  előkerült  a  fiókból.  Hivatalosan  a  Kapronca-Kőrös
megyei önkormányzat fordult a horvát parlamenthez az ügyben, hogy a Dráva ezen részén Eszékig
öt, egyenként 50 megawattos erőmű épüljön. Ami azt jelentené, hogy a közös határszakaszon négy
helyen, Gyékenyesnél, Somogyudvarhelynél, Barcsnál és Drávaszabolcsnál épülne vízerőmű.

A Dráva ügye az utóbbi időben többször foglalkoztatta a két ország lakosságát, szakembereit és 
politikusait. Mint ismeretes, a horvát fél vízerőmű építését tervezte 2000-ben Magyarország és 
Horvátország határfolyóján Novo Virje mellett, azon a rövid szakaszon, ahol a folyó elhagyja a 
határt, és horvát területen folyik. Hazánkban a Dráva Szövetség problémafelvetése kapcsán, majd 
az LMP által benyújtott határozati javaslat vitáját követően Baranya (majd ezt követően Somogy) 
Megye Közgyűlése korábban már a folyó természeti és gazdasági értékeit védő összefogást sürgető 
határozati javaslatot fogadott el. E határozat kimondja, hogy a közgyűlés „kiemelkedő feladatának 
tekinti a természeti környezet megőrzését, fenntartható hasznosítását és tiltakozik minden olyan terv
ellen, amely veszélyezteti a nemzeti vagyonunk részét képező természeti értékek védelmét, így 
elfogadhatatlannak tartja a Dráván további vízerőművek építését”.

A téma kapcsán a következő kérdésekkel fordulok Miniszter Úrhoz:



· Abban az esetben, ha a e kérdés ismételten aktuálissá válik, számíthatunk-e a kormány határozott 
fellépésére és intézkedéseire az esetleges újabb drávai vízerőmű-építési tervek ellenében, 
figyelembe véve a Baranya megyei és Somogy megyei önkormányzatok korábbi, fent említett 
határozatait?

· Volt-e bármilyen hivatalos egyeztetés a horvát és magyar fél között a tervezett projektekről, azok 
hatásairól és következményeiről?

Várom érdemi válaszát!

Dr. Keresztes László Lóránt
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