
                                                                                                      

 

 

 

ForMURA projekt- záró rendezvény 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság sajtóközleménye 

2022. július 5-én, a horvátországi Hrvatske Vode szervezésében, Muraközben 

(Medimurje) került sor az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló 

Együttműködési program keretein belül megvalósuló ForMURA - Mura árvízi riasztó és 

előrejelző modell aktualizálása és továbbfejlesztése elnevezésű, HUHR/1901/3.1.1./0001 

azonosítószámú projekt záró rendezvényének megtartására.  

A rendezvényen mintegy 50 fő vett részt, akik részletes ismertetőt hallhattak a Mura 

árvízi előrejelző modell fejlesztési projektjéről, a projekt műszaki tartalmáról. 

A Mura árvízi riasztó és előrejelző rendszert 2011-ben fejlesztette ki az érintett 4 ország. 

A 10 éve működő rendszer fenntartásában azóta is részt vesznek, a saját valós idejű 

adataik biztosításával, ill. a teljes rendszer folyamatos felügyeletével, kiértékelésével. 

A projekt hatásterülete a Mura folyó ár és hullámtere, vagyis a Mura folyó magyar és 

horvát közös érdekeltségű 48 km-es szakasza. Ezen a szakaszon az árvizek okozta 

hatások szétválaszthatatlanul, mindkét területet egyaránt érintik és szükségessé teszik a 

védekezési tevékenységben való együttműködést. 

Jelen projektben ezt a rendszert újítottuk fel, illetve fejlesztettük tovább úgy, hogy a 

magyar-horvát közös érdekeltségű Mura szakaszon az 1D előrejelző modellt a legfrissebb 

geodéziai adatokkal aktualizáltuk és kiegészítettük a meteorológiai valószínűségi 

számításokon alapuló előrejelzésekkel, illetve az új, ártérre telepített ultrahangos 

vízszintregisztrálók adatainak adatasszimilációjával. Az így továbbfejlesztett modellt 

beintegráltuk egy modern előrejelzési keretrendszerbe, továbbá több új hullámtéri 

ponton biztosítjuk a távmért vízállás adatokat, az előrejelző modell eredményének 

pontosítása érdekében. Megtörtént az 1D modell frissítése, amelynek érdekében 

beszerzésre került egy modellező szoftver, illetve egy új, modern többfunkciós előrejelző 

keretrendszer is kifejlesztésre került.  

 

Átfogó célkitűzés a magyar és a horvát szervek közötti hatékony, valós idejű árvízi 

együttműködés fejlesztése volt. Az illetékes magyar és horvát intézmények közös, 

határon átnyúló együttműködése révén az árvízből származó kockázatok lényegesen 

jobban megítélhetők, mivel a határon átnyúló árvízi előrejelző modell a releváns 

információk gyors hozzáférhetőségét teszi lehetővé a teljes Mura szakaszon. Ezáltal a 

fejlesztések az árvízvédelemért felelős szervezeteknek valamint a hatásterületen lévő 

érdekeltek, lakosok hasznára válnak.  

A projekt megvalósítása 2021. január 1-től 2022. augusztus 31-ig tart, összköltsége 297 

891,00 €. 

 

 


