
Hosszúréti patak bejárás, 2016. május 7. 

A Hosszúréti patak állapota, védelme, fenntartása jó ideje komoly konfliktusok forrása a rózsavölgyiek és a 
térségben élők számára. Ismeretes, a 2010-es árvíz, és következményei, amikor a felső vízgyűjtőn kialakult 
rekord csapadék hatására a patak kitört a tóvárosi tónál, és elöntötte a völgy mélyebb területeit, a Kártya 
utca térségében komoly károkat is okozva. Ezt követte a fővárosi projekt kísérlet a meder rendezésére, 
avagy kikövezésére, ami végül megvalósíthatatlannak bizonyult a beépítés, a tisztázatlan tulajdon, és 
telekhatár viszonyok miatt. De a korábbi, 90-es, 2000-es években is állandó veszélyeztetés jellemezte a 
patakot és a völgyet, a beépítési, zárt szelvénybe helyezési, átmenő főútvonal tervezési kísérletek kapcsán. 
Jelenleg a meder üzemeltetése, fenntartása, annak hiányosságai, a szűk keresztmetszetek kezelésének 
hiánya, egyes ingatlanok menti rendezetlen helyzet, az alsó, Kártya utcai szakasz megoldatlansága és a 
magas dunai vízállásokkal esetlegesen egybe eső patak árhullám veszélyei a legfőbb problémák. 
Ugyanakkor a felső szakasz, a vízgyűjtő helyzete, a víz visszatartás és a víz minőség védelem is igen fontos 
kérdések, ezek is indokolták a bejárást, amin a patak munkacsoport néhány tagja, Szántó Tamás, Ondok 
Árpád, Belényi László és Mészáros Péter vettek részt. 

A törökbálinti szennyvíztisztítónál kezdtük az áttekintést, itt az elmúlt években láthatóan erőteljesen 
kibővítették a patakmeder keresztmetszetét, feltehetően a Törökbálintot is jelentősen érintő árvízi időszak 
után. A korábban tervezett, de meg nem valósult csúcs víz fogadó tározók egyike elhelyezésére itt, a 
szennyvíz tisztító után, a jobboldalon, a Pistályi út térségében ma is lehetőség lenne. 

Ezután a budaörsi új temető mentén a Temető út vonalában mentünk le a patakhoz. Itt az un. Hacienda 
sörkerttől kezdődően a patak jobb partja rendezett, parkosított képet mutat, sétautakkal, pavilonokkal, 
játszóterekkel, jó állapotban tartva, a meder kielégítő, természetközeli zöld állapotban van, a helyiek szerint 
magas vízállásnál itt is mindig veszélyes a helyzet (kiöntés közeli), és a 2010-es árvíznél Rózsavölgyhöz 
hasonlóan itt is kiöntött a patak. Ez is bizonyítja, hogy ezen szakasz fölött meg kell építeni a védelmet 
biztosító záportározót. A balparton a korábbi években feltöltött és logisztikai központokkal, telephelyekkel 
beépített terület van. Közigazgatásilag ez az övezet Budaörs Kamaraerdőhöz tartozik, és a rendezett 
parkosított zóna majdnem a Kamaraerdei Ifjúsági parkig húzódik. 

Az Ifjúsági parknál megnéztük a 41-es végállomás utáni, a kanyarban lévő munkaterületet, itt a néhány éve 
épített gabionos vágány zóna megtámasztás, ill. az azt követő, már ki nem épített szakasz került alámosásra 
és roskadt meg. A patak itt egy rövid szakaszon el van terelve, az itt kiirtott erdőben kialakított ideigleneses 
mederben folyik. Itt is kitűnt, hogy a függőleges gabionos megtámasztások kevéssé zöldülnek be, növi be 
azokat a növényzet.  

A Tóváros térségét most nem néztük meg, de egyértelmű, hogy a tóvárosi tavat át kell építeni úgy, hogy 
része legyen a védelmi rendszernek. A lejjebb lévő Horogszegi határsorig a korábbi években elkészült 
mederrendezés rézsűs gabionos zónája zöldebb képet mutat. 

Végül az alsó szakaszon a Rózsavölgy alsónál lévő, a vágányzónát megtámasztó függőleges gabion falat 
néztük meg, itt sem mutatkoznak a zöldülés jelei, ugyanakkor a szemközti ingatlanok oldalán megoldatlan a 
megtámasztás, a telekhatárok védelme, és jól érzékelhető a hidak és a keresztező közmű vezetékek okozta 
szűk keresztmetszet. 

  

A patak a Raktárvárosi útnál, Törökbálint Balparti zóna, Temető útnál, Törökbálint, potenciális tározó 



  

A Pistályi útnál, Törökbálint, jobbra a patak  A balparti zóna a Temető utcánál, Budaörs 

  

Meder a Temető utcánál, Budaörs Korábban feltöltött, parkosított zóna Budaörs, Kamaraerdő 

  

Meder a Seregély utcánál, Budaörs Záportározó a Seregély utcánál, a balpart mentén, 
Budaörs 

 



  

Park Budaörs Kamaraerdő, a patak jobb partján A balparti helyzet, Seregély u. Budaörs 

  

Víztároló a patak mentén, Budaörs, Kamaraerdő Meder a Kamaraerdei út felett 

  

Az egykori HÉV hídnál, Kamaraerdei út Meder terelés a villamos végállomásnál 



   

Meder újra rendezés a villamos végállomás alatt  Függőleges gabion fal Rózsavölgy alsónál 


