
 

 

 

Sajtóközlemény és Meghívó 

 

 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2015.04.15-én, Gosztolán 10.30 órai kezdettel záró konferenciát tart a 

Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 segítségével megvalósult 

HAMURA - Magyar-horvát vízrajzi Atlasz a Mura folyó közös érdekű szakaszára elevezésű projekt keretében. 

 

Röviden a projekt előzményéről, és végrehajtásáról 

 

2012 márciusában benyújtásra került a pályázat, melynek címe: Magyar-horvát vízrajzi Atlasz a Mura folyó közös 

érdekű szakaszára, HAMURA akronimmal. A projektet a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 keretében a Közös Monitoring Bizottság 2012 októberében jóváhagyta.  

 

A projekt célja aktuális topográfiai és vízrajzi adatok gyűjtése a Mura folyóról, a folyó és mellette lévő területek közös 

és fenntartható kezelése érdekében. Az összegyűjtött adatokból digitális térinformatikai adatbázis készül, ami lehetővé 

teszi az adatok korszerű kezelését, nyilvántartását, lekérdezését, a későbbi változások bevitelét.  

 

A Mura Atlasz elkészítéséhez a magyar Országos Vízügyi Főigazgatóság az „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai 

kockázati terv készítése” (KEOP-2.5.0.B) projekt keretében elvégezte a légi felmérést és az adatok feldolgozását.  

Összegyűjtésre és a digitális adatbázisban rendszerezésre kerültek a Mura folyó történelmi térképei és adatai: pl. régi 

katonai felmérések, korábbi Atlasz. 

 

Az ESRI Magyarország Kft., mint vállalkozó az adatbázisban kidolgozta a terep és a meder digitális modelljét, 

elkészült a részletes vektoros térkép, valamint a kapcsolódó adatok adatbázisa. 

Felmérésre került közel 400 darab Mura folyó keresztszelvény és a folyót keresztező hidak. 

 

A Mura Vízrajzi Atlasz végleges változata magyar és horvát nyelven került kidolgozásra. 

 

A projekt eredményei 

 Mura Vízrajzi Atlasz térinformatikai adatbázis 

 A Mura Vízrajzi Atlasz nyomtatott változata magyar és horvát nyelven 



 

 

 Vezető kedvezményezett központjában térinformatikai szerver-munkaállomás struktúra kiépítése: szerver- és 

munkaállomás számítógépek beszerzése, informatikai hálózatfejlesztés, szoftverek beszerzése 

 Projekt partner a saját informatikai központját a megfelelő eszközökkel és program támogatással szerelte fel 

 WEB alkalmazás, amely lehetővé teszi az Atlasz széleskörű felhasználását, akár mobil eszközökön is 

 

Adatok a projektről: 

 

Program:   Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

Azonosító:   HU-HR/1101/1.1.2/0003 

Projekt résztvevői:  

Vezető Kedvezményezett: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Projekt Partner: Horvát Vizek - Csáktornya 

Kivitelező: ESRI Magyarország Kft. 

Futamidő: 

Projekt kezdete: 2014. február 01. 

Projekt befejezése: 2015. május 31. 

Költségvetés: 

Teljes költségvetés: 352.814 € 

ERFA támogatás: 85 % 

Nemzeti társfinanszírozás: 15 % 

 

 

Regisztráció és további információk: 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – Kiss Ágnes (EU projekt ügyintéző) 

kiss.agnes@nyuduvizig.hu 

tel.: 06-94/521-267 

 

Melléklet: Meghívó a záró konferenciára 

 

Szombathely, 2015. április 14. 

        Gaál Róbert  

          igazgató 

 


