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Árvízi biztonság megteremtése Murakeresztúron 
Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése az Európai Unió támogatásával 

 
 
 
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Környezet és Energia Operatív 
Program 2.1.1 „Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések” keretében pályázott 
a Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztésére.  
 
A kétfordulós pályázat előkészítő részében a teljes árvízvédelmi szakaszra (43 
km) elkészültek a tervezési munkák, a különféle hatásvizsgálatok, a vízjogi 
létesítési engedélyes terv és a kiviteli terv, és megtörtént a szükséges engedélyek 
beszerzése.  
 
A projekt jelenlegi, második szakaszában, a Murai árvízvédelmi szakasz 
csökkentett műszaki tartalmának, a Murakeresztúri öblözetnek a 
megvalósítására kerül sor 2015 júliusától 2015 szeptemberéig. 
 
A „Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” című, KEOP-2.1.1./2F/09-11-2011-
0009 azonosítószámú projekt keretében, a murakeresztúri öblözetben az 
elsőrendű árvízvédelmi töltések megerősítésére, magasítására, 5 db műtárgy 
átépítésére, a gátőrtelep felújítására, valamint Letenyén a védelmi központ és a 
gátőrtelep rekonstrukciójára kerül sor.  
A Mura bal parti töltését 4,4 km-es szakaszon, a Principális- csatorna jobb parti 
töltését pedig 5 km-es szakaszon építi át a közbeszerzési eljárás keretében 
kiválasztott kivitelező cég, az SZM Mura 2015 Konzorcium. A konzorcium 
tagjai a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. és a Meliorációs és Rekultivációs 
Kft. A töltésfejlesztés teljes hossza 9,4 km. 
A fejlesztést követően, a gát koronaszélessége a jelenlegi 3 méteres helyett 4 
méteres, magassága pedig a mértékadó árvízszintet a megfelelő biztonsággal 
meghaladó lesz. 
 
Murakeresztúron a lakosság 80 százaléka, mintegy 1.500 személy él árvízzel 
veszélyeztetett helyen.  A murai árvízvédelmi szakasz fejlesztésével jelentősen 
megnő az árvízi élet- és vagyonbiztonság.  
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A csökkentett műszaki tartalmú projekt költségvetése bruttó 2,8 milliárd forint, 
mely az Európai Unió Kohéziós Alapja és Magyarország Kormánya 
társfinanszírozásával valósul meg. 
 
A projekt elemek kivitelezésén túl a költségvetés tartalmazza a fejlesztéshez 
szükséges ingatlanok adás-vételére, igénybe vételére fordított összegeket, az 
előzetes és a megvalósítás során még esetlegesen szükséges lőszermentesítést és 
régészeti vizsgálatokat, feltárásokat, a műszaki ellenőrzés és egyéb jogi 
szakértői feladatok költségeit, a nyilvánosság biztosításához szükséges forrást. 
Speciális fenntartógép beszerzésére is sor kerül a projekt keretében. 
 
A további négy murai árvízvédelmi öblözet (Murarátka, Letenye, Tótszerdahely, 
Molnári) fejlesztése szerepel a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által 
tervezett projektek között, a megvalósításhoz azonban európai uniós források 
bevonása szükséges. 
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