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Tisztelt Főpolgármesterhelyettes Úr 

 A jelentős agglomerációs területeket érintő, majd Újbuda egy részét 
és a XXII. kerületet Rózsavölgyben átszelő Hosszúréti patak 
védelme, ezen belül árvédelme, meder rendezése, üzemeltetése 
régi szívügye a helyi közösségnek, így a Rózsavölgy Egyesületnek ill. 
a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesületnek. Korábban sikerült a 
patakot veszélyeztető terveket, mint a zárt szelvénybe helyezés, és 
az un. munkáskörút átvezetése a völgyön, jelentős helyi aktivitással, 
tiltakozással elhárítani. 2010-ben következett be egy komoly árvíz a 
völgy jelentős részén, elsősorban a felső vízgyűjtőben esett 
nagymennyiségű csapadék következtében. Ezt követte a 
mederrendezési projekt, ami három fővárosi patakot érintett, 
benne a Hosszúréti patakkal. Ebben az időszakban, konzultáltunk 
Hutiray Gyula akkori főpolgármester helyettes úrral, ami alapvetően 
pozitív kimenetű volt. Ezzel együtt a meder rendezési projekt 
Rózsavölgyet érintő része nem valósult meg, az akkori tervek nem 
bizonyultak itt kivitelezhetőnek. 

 



  

 Az elmúlt évek ugyanakkor megmutatták, hogy a patak egyfajta 
rendezésére szükség van, ha nem is abban a megalomán, környezet 
romboló formában, ahogyan az akkori tervek tartalmazták, sok száz fa 
kivágásával, a meder kikövezésével. Egyes kritikus szakaszokon szükséges 
lenne a meder rendezésére, az átvezetések kezelésére, közművek, hidak, 
és az alsó szakaszon az ingatlanok árvédelmére. Ezeken túl természetesen 
nagy szükség lenne a vízgyűjtőben az árvíz tározók megépítésére, benne a 
Tóvárosi tó ilyen irányú korrekciójával. Mindezeket a korábban 
tervezetteknél jóval alacsonyabb költségekkel, fenntartható, ökologikus 
módon lehetne megvalósítani. 

 E kérdéskörben kérünk konzultációs lehetőséget főpolgármester helyettes 
úrtól, és illetékes munkatársaitól, egy alkalmas időpontban. 

 A témát, a helyzetet összefoglaló rövid anyagot, és néhány képet ezúton 
csatolunk. 

 Kérjük visszajelzését a konzultáció lehetőségét illetően. 











Hosszúréti-patak, árvízvédelem, mederrendezés? 

 • Ebben a rövid irásban szeretnénk összefoglalni, hogy mi 
történt a 2010. május 30-i árvíz után a Hosszúréti-patak 
rózsavölgyi szakaszával közvetlenül és közvetett módon. 

• A Rózsavölgy Egyesület környezetvédelmi munkacsoportja a 
területünkön átfolyó patak mederrendezésével 
kapcsolatban többször is kifejtette állásfoglalását (lakossági 
fórum, cikkek, és szórólapok formájában), melyet az itt 
élők, a főváros és a kerület vezetése is megismerhetett. 
Röviden így foglalható össze: 

• 1, A legfontosabb az árvízveszély sürgős elhárítása! 
• 2, A hidak átépítésével azok keresztmetszetét bővítve a víz 

átfolyásának növelését elérni. 
• 3, A patakmedert keresztező közműveket a meder alatt kell 

átvezetni. 
• 4, A patak revitalizációs mederrendezése (környezetbarát 

mederrendezés) 



Mi történt 2010. május 30-a után a Hosszúréti-patak 
rózsavölgyi szakaszával: 

 1, 2011. június 30-i határidővel Fővárosi Önkormányzat megrendelésére (Európa 
Uniós támogatással) meg kellett volna valósítani (építeni) a Hosszúréti-patak teljes 
rózsavölgyi szakaszának mederrendezését.  Ennek csak a XI kerületi szakasza 
épült meg, a tényleges rózsavölgyi szakaszon nem valósult meg a beruházás, mert 
a generál kivitelező Swietelsky Magyarország Kft és a megrendelő Fővárosi 
Önkormányzat közötti szerződést közös megegyezéssel felbontották, és kikerült a 
rózsavölgyi szakasz az eredeti projektből.   Ennek a projektnek a keretében a 
patakon utoljára 2011 decemberében dolgoztak (XI. kerületi szakaszon). 
 Tudomásunk szerint a vízjogi engedélyt már kétszer módosították, 
legutoljára 2013 júliusában. 

   
 2, 2011-ben Rózsavölgyben a Kártya utcai szakaszon homokzsákok lerakására került 

sor a legkritikusabb szakasz ideiglenes megvédése érdekében. 
  
 3, Ettől a projekttől függetlenül 2013. október elejére befejezték a kivitelezők a 41-

s villamos töltését megerősítő munkálatokat a patak Méhész utcai híd alatti 
szakaszán, amit a BKV megrendelésére végeztek. Erre az építkezésre azért került 
sor, mert e szakaszon a patak jobb oldali mederfala több helyen és nagymértékben 
beomlott, ezt helyre kellett állítani, hogy a 41-es villamos mindkét sínpáron 
biztonságosan és zavartalanul közlekedhessen.  Ezzel a beruházással 
kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy az így megépített támfal, mederfal 
mindennek nevezhető csak szépnek, környezetbarátnak, természetközelinek nem. 
Ez egy brutális várfalszerű építmény. Ez a megoldás semmilyen szempontból nem 
felel meg a természetbarát, revitalizácós mederrendezés elvárásainak. 

 



  
 4,  A 30a vasútvonal felújítási, bővítési munkái során a pálya Kelenföld, Nagytétény 

közötti szakaszán az Egér út létesítésekor átépített kelenvölgyi műtárgyak 
kivételével minden áteresz, gyalogos és közúti aluljáró felújításra, bővítésre került, 
sőt újakat is létesítettek.  Egyedüli kivétel a Hosszúréti-patak áteresze, ahol bővítés 
nem történt, noha annak szükségessége már 2000-ben is ismert volt. A régi 
műtárgy meghagyásával a negyedik sínpár alá egy olyan hidat terveztek, melynek 
nyílása kétszerese a korábbi műtárgyénak bizonyítva a régi, a vasútvonal 
létesítésekor épült áteresz bővítésének szükségességét. 

  
 Eljött az idő, hogy a beruházások során elvégzett beavatkozások, beruházások 

mérlegét megvonjuk a tekintetben, hogy mennyire szolgálták az árvízi biztonság 
megteremtését. A Kártya utca végénél, az Ady Endre úti hídnál foszladozó 
homokzsákok jelzik, hogy az árvízi biztonság érdekében, a patak egyes szakaszain 
továbbra is helyi védelemre van szükség. Maradtak a mederben a keresztező 
műtárgyak, melyeken áradáskor fennakad az uszadék tovább szűkítve a meder 
keresztmetszetét. Maradtak a hidak, melyek szűk keresztmetszetük miatt nagy víz 
esetén 60-80 centiméterrel is megemelik a vízszintet, ezért alkalmatlanok azoknak 
az árhullámoknak a levezetésére is, melyet a meder jelenlegi paraméterei lehetővé 
tennének.  A közeljövő sürgős feladata, hogy a rózsavölgyi civil környezetvédők a 
fővárosi és kerületi vezetéssel összefogva megoldást találjon a Hosszúréti-patak 
rózsavölgyi szakaszán elvégzendő revitalizációs mederrendezésére, mely 
együttesen kell, hogy szolgálja az árvízveszély megszüntetését, és a természet 
megóvását. 

 






