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SAJTÓKÖZLEMÉNY  

Befejeződött a FORMURES román-magyar közös projekt  

  

Sikeres együttműködés zárul a romániai illetve magyarországi vízügyi intézmények 

között: újabb határmenti projekt teljesült. 

 

A Maros Vízügyi Hatóság (Marosvásárhely, Románia) az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatósággal (Szeged, Magyarország) közösen egy határmenti együttműködésen alapuló 

projektet valósított meg, melynek címe: “Árvízi kockázatkezelés javítása a Maros folyón a határ 

menti terülteken (FORMURES)”. 

 

A FORMURES projekt átfogó célja: az árvizi kockázat-megelőzés és katasztrófavédelem  javítása a 

Maros folyó határmenti szakaszán. A célkitűzést a 2018 április és 2022 május közötti időszakban 

sikerült elérni egyrészt olyan árvízvédelmi műtárgyak állapotjavításával, mint az Aradi 

árvízvédelmi fal (Románia), illetve a  Makói szivattyútelep (Magyarország) rekonstrukciója. Az 

építési munkálatokon kívül közvetlen célkitűzés volt még a meglévő vizügyi (hidrológiai és 

geoinformatikai) adatbázisok áttekintése, kiegészítése és összehangolása, valamint a közös 

árvizi elöntéses haváriatérképek elkészítése a Maros folyó Makó-Nagylak (Nădlac) közötti, 21 

kilométeres, határt képező szakaszán.  

 

A projekt finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történt az Interreg V-A 

Románia-Magyarország 2014-2020 Program keretében. A teljes költségvetés 2.685.559 EUR, 

melyből 1.931.287 EUR a román, illetve 754.272 EUR a magyar fél költségvetése.  

 

A megvalósított célkitűzések olyan hozzáadott értéket hordozanak, mint a modern építészeti 

megoldások alkalmazása az Aradi árvízvédelmi fal esetében, ahol egy szakaszon üvegből 

készült panelek biztosítják az árvízi védelmet, illetve az ember vizuális kapcsolatát a folyóvízzel. 

Szintén a vízgazdálkodás fontosságára hívják fel a figyelmet az Alfa lakónegyed közelében a 

felújított árvízvédelmi falra felszerelt, a víz tematikában készült festmények.   

 

A felújított árvízvédelmi falnak jelentős szerepe van a lakosság árvízvédelmi biztonságának 

növelésében, mivel a város védelmét biztosítja árvíz esetén. 

 

További információk a projektet illetően a http://mures.rowater.ro internetes oldalon 

találhatóak. 

 

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös 

megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, 

hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti 

együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magában: 

Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád a magyar 

oldalon. 

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

http://mures.rowater.ro/

