
 
 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-224 

Projekt cím MURESE 

A közös érdekű belső vízrendszer fejlesztése a Mureşel-Csatornán, Ier 

Összekötő Csatornán és az Ier Csatornán 

Prioritás tengely 1 – Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása   

Beruházási 

prioritás 

6/b - A határmenti folyók és a felszín alatti víztestek továbbfejlesztett 

minőségvédelme  

Megvalósítási 

időszak 
30 hónap (2019. április 1 – 2023. szeptember 30.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a határokon átnyúló folyók minőségi irányításának 

javítása Arad és Békés megye területén a vízügyi infrastruktúrába és a 

határokon átnyúló irányításba történő beruházások révén. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

National Agency of Land Improvements (Romania) 

Projekt kedvezményezett:  

Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
€ 1,890,017.55, melyből € 1,606,514.91 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

 

A ROHU-224 projekt célja a kapcsolat létrehozása az ANIF ARAD és az 

Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) között, a Cigányka-ér 

víztestben azonosított közös kihívások kezelése érdekében (Battonyai 

mérési pont), a roman- Magyar határ menti területen. 

 

A fő tevékenységek:  

 2 meglévő szivattyúállomás fejlesztése a Cigányka-ér 

környezetbarát és hatékony vízellátásának érdekében (0+343) 

km: elektromos szivattyúk és szerelvényeik vásárlása, 

elektromos ellátás fejlesztése; 
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 a csatorna medrének és vízelvezető képességének helyreállítása 

az érintett víztestek "jó állapotának" elérése érdekében; 

 Megfigyelő rendszer fejlesztése. Megfigyelőpont építése a 

0+343 szakaszon, a "Cigyánka-ér" WDF megfelelésének 

mérésére.  

 ADCP eszköz vásárlása, amely alkalmas kis folyók 

vízkibocsátásának mérésére; 

 karbantartó gépek kiegészítő szerelvényeinek beszerzése az 

eredmények hosszú távú fenntarthatósága érdekében; 

 Az ANIF Arad kezelésében lévő 4 kisegítő épület felújítása: 

kanton és adminisztratív épületek. 

 

A Program teljesítménymutatója „6/b A beavatkozások által pozitívan 

befolyásolt mérési pontok (a project befejezését követően)”. A ROHU–224 

projekt ehhez a beavatkozások által érintett 3 mérési pont elérésével 

járul hozzá.  

 

A partnerek együttműködése a projekten belül javítja a határokon 

átnyúló együttműködést a vízminőség javítása terén, elősegítve a 

román és a magyar vízgazdálkodási szervezetek nemzeti és 

közigazgatási határai közötti intenzív együttműködést. A 

csatornaágyak rehabilitációjával és a környezetbarát és hatékony 

vízellátás megvalósításával a Cigányka-ér határokon átnyúló víztest 

vízminősége javulni fog.  

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei:  

 vízminőség javítása három mérési ponton az Arad és Békés 

megyei határszakaszon: Pecica, Turnu, Battonya. 

 2 hordozható elektromos szivattyú és kotrógép tartozék 

 1 új megfigyelő állomás 

 3 felújított/ kitisztított csatorna, összesen 32 km  

 modernizált Mureșel SP szivattyúállomás 

 kanton és helyreállított közigazgatási központ 

 

 


