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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
Hosszúréti-patak árvízvédelméhez szükséges fejlesztések támogatásáról” címmel a  mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2021. (.....) OGY határozat 

A Hosszúréti-patak árvízvédelméhez szükséges fejlesztések támogatásáról

Az  Országgyűlés  –  felismerve  azt,  hogy  a  Hosszúréti-patak  jelentette  árvízi  kockázat  csak  a
vízgyűjtő  egészén,  összehangolt  intézkedések  együttes  megvalósításával  mérsékelhető  az
elfogadható mértékűre – a következő határozatot hozza:

1.  Az Országgyűlés  megállapítja,  hogy a  Hosszúréti-patak  tekintetében  az  árvizekkel  szembeni
biztonság,  a  közvagyon,  illetve  a  magántulajdonban  álló  javak  hosszú  távon  fenntartható  és
ökológiailag  megalapozott  védelme  csak  a  vízgyűjtőn  végrehajtandó  jelentős  beruházásokra
alapozva és azok eredményeit folyamatosan megőrizve teremthető meg.

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy

a)  haladéktalanul  intézkedjen  annak  érdekében,  hogy  a  Hosszúréti-patak  árvízvédelméhez
szükséges fejlesztések megvalósuljanak;

b)  az a)  pontban rögzített  feladat  megvalósíthatósága érdekében nyújtson támogatást  az érintett
önkormányzatok számára a Hosszúréti-patak hosszú távú árvízvédelméhez szükséges fejlesztések
előkészítéséhez – így különösen a helyi  klímastratégiákkal összhangban álló helyi  csapadékvíz-
gazdálkodási  tervek  kidolgozásához,  az  ehhez  szükséges  helyi  jogszabályi  környezet  és
településrendezési  eszközök  kialakításához,  szemléletformáló  és  ösztönző  programok,  valamint
széleskörű  lakossági  konzultáció  lebonyolításához,  elvi  vízjogi  engedély  szintű  tanulmányterv
készítéséhez,  a  kockázatcsökkentést  és  patakrevitalizációt  egyaránt  célzó  mesterterv  és
megvalósíthatósági  tanulmány  készítéséhez,  fenntartási  és  üzemeltetési  modell  kidolgozásához,
hatástanulmány,  szakvélemények,  szakértői  tanulmányok  készítéséhez,  engedélyezési
dokumentáció  készítéséhez,  és  kiviteli  terv  készítéséhez  –,  valamint  a  fejlesztések  teljes  körű
megvalósításához.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Pest megye és Budapest délnyugati területének egyik legjelentősebb kisvízfolyása a Hosszúréti-
patak, amely három mellékág – a Törökbálinti-mellékág, a Budaörsi-mellékág és a Budakeszi-
mellékág  –  összefolyásából  keletkezik,  és  ezeken  túl  a  Budaörs  környezetében  lehulló
csapadékvizeket levezető időszakos vízfolyások vizeit is fogadja. A patak 114 km²-es vízgyűjtő
területének  több  mint  90%-a  a  főváros  közigazgatási  határán  kívül  fekszik,  Budapest
agglomerációjához  tartozik  (Budaörs,  Törökbálint,  Biatorbágy,  Budakeszi).
A Hosszúréti-patak mederrendezésének gondolata már az 1970-es években felmerült. Korábban
a patak vízgyűjtő területéhez tartozó beépítetlen területeken megfelelő mennyiségű zöldfelület
(árvízcsökkentő tározó) állt rendelkezésre. Az érintett agglomerációs önkormányzatok területein
a  korábban  kialakított  árvízi  tározók  az  idők  során  fokozatosan  beépültek.  Budaörsön,
Törökbálinton  és  Budakeszin  bevásárló  központok,  lakóparkok  épültek,  megváltoztatva  a
lefolyási  viszonyokat  és  a  tározóképességet.  Az  innen  Budapestre  érkező  csapadékok
koncentrált,  lökésszerű hullámot idéznek elő.  A folyamatos  beépítések hatására – hidraulikai
egyensúlyra  törekedve  –  a  meder  egyre  mélyül  és  szélesedik.  Többször  alakulnak  ki  a
vízfolyáson  magas  vízszintek  és  elöntések  napjainkban  is.  
Az árvízveszélyt a klímaváltozás hazai középtávú hatásai is fokozzák. Az utóbbi évtizedekben a
heves csapadékesemények száma emelkedett, a csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív
záporok,  villámlással,  intenzív  jégesővel,  szélviharral  kísért  zivatarok  formájában  éri  el  a
felszínt. Ezek a változások a magas beépítettségű területeken átfolyó kisebb vízfolyások mentén
jelentősen  emelik  az  úgynevezett  villámárvizek  kockázatát.  
A Hosszúréti-patakon a kiöntések közül a legjelentősebb 2010 májusában történt. Kőérbereknél
ekkor  víz  alá  került  a  41-es  villamos  pályája  és  a  Budapest  XXII.  kerületi  Kártya  utcában
derékmagasságig érő elöntés alakult ki. A Kártya utcai károkat tovább növelte, hogy az egyik
ingatlan területéről nagyobb mennyiségű olaj jutott a vízbe, amely komoly másodlagos károkat
eredményezett.  
De a Hosszúréti-patak medrének szabályozatlansága több alkalommal jelentős problémát okozott
a  41-es  villamos  közlekedése  során,  a  gyakori  áradások  a  töltésen  haladó  villamospályát
rendszeresen alámossák, gyengítik. A BKV Zrt. többször jelezte a Főpolgármesteri Hivatal felé,
hogy  amennyiben  a  Hosszúréti-patak  mederrendezése  nem  történik  meg,  az  az  érintett
villamosvonalon későbbiekben a forgalom leállásához, rosszabb esetben komolyabb balesethez
is vezethet.

A  növekvő  árvízveszély  kezelése  és  a  megfelelő,  hosszú  távú  árvízvédelmi  fejlesztések
megvalósítása  meghaladja  az  érintett  önkormányzatok  (Budapest  Főváros,  Budapest  XI.
kerülete,  Budapest  XXII.  kerülete,  Budaörs,  Törökbálint,  Biatorbágy,  Budakeszi)  jog-  és
hatáskörét,  illetve  anyagi  lehetőségeit,  ezért  a  Kormány  támogatása  nélkül  teljes  körű
megvalósítása  nem  lehetséges.
A térség  megoldatlan  árvízi  problémai  miatt  Törökbálint  Város  polgármestere  2015-ben  a
Belügyminisztérium (BM) illetékes helyettes államtitkárához fordult állami segítséget kérve. A
minisztérium  álláspontja  az  volt,  hogy  a  Hosszúréti-patak  vízgyűjtőjén  található
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önkormányzatoknak  ki  kell  alakítaniuk  egy közös  koncepciót,  amelyben  a  jelenlegi  helyzet
mellett meg kell határozniuk a műszaki beavatkozások prioritásait. A tanulmány kidolgozásához
a  minisztérium  javasolta  a  főváros  bevonását  is.
A  BM  által  elvárt  tanulmány  2018  folyamán  „A Hosszúréti-patak  által  okozott  vízkárok
értékelése,  valamint  kockázatcsökkentési  terv  elkészítése”  címmel  elkészült,  a  főváros,  mint
megrendelő lebonyolításában és pénzügyi teherviselése mellett. A tervező VTK Innosystem Kft.
munkáját az önkormányzatok példás együttműködés mellett műszaki tanácsadással és érdekeik
érvényesítésével segítették elő. Bár az elvárt tanulmány elkészült, a fejlesztési projekt eddig nem
kapott  kormányzati  támogatást.
2020 őszén az érintett  önkormányzatok közösen pályázatot  adtak be a  Beruházás  Előkészítő
Alaphoz (BEA) a vízjogi létesítési engedélyezési terv kidolgozásához szükséges pénzeszközök
kormányzati  biztosítására.  Azonban  a  pályázat  sorsáról  döntés  eleddig  nem  született.  
Ugyancsak  2020-ban  a  Budapest  Főváros  Önkormányzata  is  benyújtott  egy  részletes
előterjesztést  a  Hosszúréti-patak  által  okozott  árvízkárok  csökkentésére  irányuló  fejlesztések
megvalósításának elfogadására a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) részére. Azonban az
FKT  elutasította  annak  napirendre  vételét.
Kijelenthető tehát, hogy az érintett önkormányzatok között példás együttműködés alakult ki az
ügyben, és elkészült az önkormányzatok összehangolt,  a vízgyűjtő egységét figyelembe vevő
vízgazdálkodási fejlesztési terve is. Azonban a sürgető árvízvédelmi fejlesztések megvalósulása
csak a Kormány támogatásával elképzelhető. 
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