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1 A Beruházás megnevezése 
 

A Hosszúréti-patak árvízkockázat-csökkentő beruházása, vízállapot javítása 

2 A Beruházás célja 
2.1 A Beruházás célja, indokai 
 

A Hosszúréti-Patak vízgyűjtőjén található települések és Budapest érintett kerületei számára 
a csapadékvíz elvezetés jelenlegi helyzete egyre növekvő kockázati tényezővé, a fejlődés 
gátjává vált és fejlesztése nem tartott lépést a térség urbanizációs fejlődésével. Az elmúlt évek 
heves csapadékai által az egyes településeken fokozott gyakorisággal megjelenő árvízi károk 
csökkentése érdekében a teljes vízgyűjtőre kiterjedő tervszerű beavatkozásra van szükség  

Az elvégzett hidrológiai hidraulikai állapotértékelés alapján megállapítható, hogy a vízgyűjtőn 
a területhasználatban bekövetkezett változások olyan mértékben meggyorsították a 
csapadékvizek levonulását, hogy az időszak elején mértékadónak tekintett vízhozam 
napjainkban mintegy 50%-os mértékű növekedést mutat a torkolati szakaszon. Ennek a 
hozamnak a további növekedése várható a klímaváltozás hatására. Ez azt jelenti, hogy a 2010-
ben levonult, és jelentős károkat okozó árhullámnál is nagyobb árhullámok érhetik el 
Budapestet is, ha ezeket a változásokat ellensúlyozó intézkedések nem fognak megvalósulni a 
vízgyűjtőn. 

Felismerve azt, hogy a Hosszúréti-patak jelentette árvízi kockázata csak a vízgyűjtő egészén, 
összehangolt intézkedések együttes megvalósításával és az így kialakított rendszer elemeinek 
egységes elveken nyugvó üzemeltetésével mérsékelhető elfogadható mértékűre, az 
önkormányzatok együttműködést kezdeményeztek. Az együttműködés első lépéseként teljes 
vízgyűjtőt magába foglaló beruházás-előkészítő elemzés, továbbá a Hosszúréti-patak által 
okozott vízkárokat kiértékelő kockázatcsökkentési terv elkészült. A jogszabályokban rögzített, 
árvizekkel szembeni biztonság, a közvagyon, illetve a magántulajdonok védelme, a 
vízállapotok javítása csak a vízgyűjtőn végrehajtandó jelentős beruházásokra alapozva 
teremthető meg. A legfontosabb intézkedések a különböző vízvisszatartási lehetőségek 
megvalósítása, záportározók létesítése, meglévő tározók vízvisszatartási képességének 
biztosítása, növelése, meder revitalizációs intézkedések megvalósítása.  

Az Önkormányzatok az együttműködés folytatásaként kívánják megvalósítani a pályázat 
segítségével a vízgyűjtőn a szükséges beavatkozásokat. 

 

2.2 A Beruházás szakmai és műszaki tartalma 
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Az alábbiakban bemutatott fontosabb műszaki beavatkozások célja az elmúlt 30 évben a 
területhasználatokban történt változások miatt leromlott árvízi biztonság helyreállítása, a 
klímaváltozás árvízi kockázatának a mérséklése. A javasolt fontosabb intézkedések 
beavatkozási pontjainak térképi ábrázolását az 1. ábra szemlélteti. A fontosabb beavatkozások 
a folyásirányt követve, az alábbi térképi számozásnak megfelelően kerültek felsorolásra. 

 

2.2.1 Törökbálinti-tó árvízcsúcs csökkentő funkciójának helyreállítása (1. és 2. 
beavatkozási pont) 

A Törökbálinti-tóból a víz jelenleg az árapasztóján keresztül folyik el, így érdemben nem 
teljesíti a vízjogi engedélyében is előírt árvízcsúcs csökkentési funkcióját. A tó vízjogi 
engedélye alapján mértékadó árhullám esetén a maximálisan átvezethető vízhozam 5,5 
m³/sec lehet. A tározó részben feliszapolódott, a vízmélysége helyenként akadályozza a sport 
célú funkciók biztosítását. Az alsó szakaszok védelme érdekében fontos a műtárgy, ezáltal a tó 
egyik alap funkciójának helyreállítása. Az árvízcsúcs csökkentési funkció visszaállítása egyben 
üzemi vízszint csökkenését is eredményezi, ezért szükséges lehet a tó kotrása. Ez egyben a 
patak alsó szakaszának terheléscsökkentését is eredményezi, mivel az iszapból visszaoldódó 
foszfor mennyisége csökkenhet, ezzel javítva a víz kémiai állapotát. A tervezett beavatkozási 
helyszínek az átnézetes helyszínrajz 1. és 2. számú pontjai. 
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1. ábra: Javasolt kiemelt intézkedések átnézetes helyszínrajza 

 



 

2.2.2 A Malomdűlői-árok új nyomvonalon történő összekötése a Hosszúréti-patakkal (3. 
beavatkozási pont) 

A Hosszúréti-patakba a Budaörsi oldal csapadékvize részben a Budakeszi árkon, jellemzően 
azonban a Budaörsi árkon keresztül érkezik. A Budaörsi Önkormányzat készíttetett egy 
tanulmányt, amely a Malomdűlői-árok vasúti átereszek közötti szakaszának a nyomvonal 
vizsgálatával foglalkozott. Ebben a tanulmányban felvetődött, hogy a vasút déli oldalán 
összegyűjtött vizeket nem célszerű visszavezetni az északi oldalra ezzel is tovább terhelve a 
Budaörsi árok alsó szakaszát, továbbá növelve ezzel is a MÁV aluljáró elöntésének a 
kockázatát. Új nyomvonal változatként egy új mesterséges meder kiépítése szükséges, mely 
a Malomdűlői-árkot kötné össze a Hosszúréti-patakkal. Az új meder kiépítésének a 
létjogosultsága a Pistály-réti tározó megépítésével hangsúlyosabbá válik, mivel így nem csak 
a Budaörsi-árok alsó szakaszát tehermentesítené, hanem a Pistály-réti száraz tározó felső 
szakaszába juttatva az összegyűjtött vizet egyben a Hosszúréti-patak alsó szakaszának is 
csökkenti a terhelését. Az átnézetes rajzon jelölt beavatkozási helyszínt a 3. számú pont jelöli. 

2.2.3 Pistály-réti száraztározó megépítése (4. beavatkozási pont) 

A vízgyűjtőn egy új záportározó kialakítására van szükség a leromlott árvízi helyzet javítása 
céljából. Kialakítását tekintve száraz tározó létesítése tervezett, ezzel biztosítva a lehető 
legnagyobb szabad tározó kapacitás rendelkezésre állását, mivel csak a megfelelő mennyiségű 
vízhozam visszatartásával lehet ellensúlyozni a korábbi intézkedések árvízi kockázatot növelő 
hatásait. Megfelelő tározó kapacitás nélkül az elvárható biztonság nem érhető el.  

A másik fontos ok, amely miatt száraz tározó építését kell megcélozni a vízállapotok 
javításának kötelezettségéből, védelméből következik. A Hosszúréti patak vízjárása 
szélsőségesnek mondható, amely egyben azt is jelenti, hogy a heves záporok között tartósan 
kis vízhozamú időszakok alakulhatnak ki. Ennek az eredménye sok esetben a tározókban a 
viszonylag magas tartózkodási idő, ami a városok terheléséből fakadóan gyakran bűzhatással 
is járó vízminőség romláshoz, vezetne, ennek az elkerülése is száraz tározó kiépítését teszi 
indokolttá. 

A Pistály-réti tározó megépítése alapkövetelménye annak, hogy az alsó szakaszra érkező árvízi 
hozamok levezethetőek legyenek. A Pistály-réti tározó megépítése eredményezheti azt, hogy 
az 1999-es időszakban mértékadó vízhozamra visszacsökkenhessen az alsó szakaszra érkező 
mértékadó vízhozam. Ez szükséges, de nem elégséges feltétele az árvizek biztonságos 
levezetésének. Az új tározó megépítésének tervezett beavatkozási helyszíne az átnézetes 
helyszínrajzon 4. számmal került feltüntetésre.  

2.2.4 A Budaörsi-mellékág MÁV felüljáró keresztezésében található áteresz és az alatta 
található mederszakasz bővítése (5. és 6. beavatkozási pontok) 

A meder vízszállító képességének a növelését alapos körültekintéssel kell megtervezni, mivel 
a beavatkozás tovább növeli az alatta lévő mederszakaszra érkező vízhozamokat.  
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Budaörs Önkormányzata készíttetett egy hidraulikai felülvizsgálatot, melynek tárgya a nagy 
csapadékok esetén a Budaörsi-mellékágat keresztező MÁV vonal alatti aluljáró rendszeres 
elárasztásának vizsgálata volt. A felülvizsgálat megállapította, hogy a Budaörsi-mellékág alsó 
szakaszának, illetve a rajta lévő műtárgyaknak együttes hatásaként a vasúti felüljáró 
átereszére a mederszakasz visszaduzzaszt, így az azon érkező vizek nem tudnak akadálytalanul 
tovább folyni, és az aluljáró elöntését okozzák. A megállapításoknak megfelelően a probléma 
megszüntetése érdekében az érintett mederszakasz, illetve a rajtuk lévő alacsony vízszállító 
képességű műtárgyak átépítése szükséges. Ez a tervezett intézkedés egyben növelné az alatta 
lévő Hosszúréti-patak terhelését, ezért ezt a beavatkozást a Pistály-réti-tározó megléte 
esetén, azzal egyidőben lehet csak megvalósítani. Vizsgálni kell a továbbiakban azt is, hogy 
mely egyéb vízelvezető árokszakaszok vezethetők rá erre az átkötésre, ezek esetleges 
átirányításával milyen mértékben tehermentesül a MÁV áteresz (pl. Bokrosdűlői-mellékág 
egyes szakaszainak vizsgálata). Fenti beavatkozás mellett szükség lehet a MÁV aluljáró alatti 
áteresz kapacitásának a növelésére is, ezt a projekt keretében elkészülő tanulmányterv 
keretében kell vizsgálni, és szükség esetén erre javaslatot tenni A tervezett beavatkozások az 
átnézetes helyszínrajzon 5. és 6. számmal kerültek feltüntetésre. 

 

2.2.5 Kána-tó (Kőérbereki-tó) mederrevitalizációja, száraztározó kialakítása (7. és 8. 
beavatkozási pont) 

A VGT2 tervben a vízállapotok javítását célzó intézkedések között szerepelnek a meder 
revitalizációs intézkedések. A meder parti zonációjának a helyreállítása javítja a víztest 
ökológiai állapotát és hozzájárulhat a kémiai állapot javításához is. Erre olyan szakaszokon, 
ahol közvetlenül a patak mellett már lakóingatlanok találhatók általában nincs lehetőség, 
hiszen a meder állékonysága általában feltétele az ingatlanok állékonyságának is.  

A vízgyűjtőn jelenleg a Kána tó (lásd.: 2.ábra) nem tölti be az elvárt funkcióját elsősorban a 
kialakult vízminőségi problémák miatt, ami a vízfolyást ért terhelés mellett a kisvizes 
időszakokban kialakuló nagy tartózkodási időnek köszönhető. 

A VTK Innosystem Kft. 2019.évben elkészítette a tó fenntartható állapotának kialakítására 
vonatkozó tanulmánytervét melyben megállapításra került, hogy mértékadó árvízi 
események levonulására a tórendszernek a hatása nem releváns. A tórendszer műtárgyai úgy 
lettek kialakítva, hogy az érkező mértékadó árvizeket át tudják vezetni. Árvízi elöntések 
mértékadóhoz közeli esetben nem a tórendszer műtárgyai miatt következnek be, hanem a 
tórendszer alatt, a patakot keresztező 70-es útba beépített áteresz korlátozott vízemésztése 
miatt maga a 70-es út földműve okoz visszaduzzadást. Ez a visszaduzzasztás esetenként olyan 
mértékű, hogy a villamos pályát elöntve tud az árvízi hozam egy része a 70-es út alatti 
mederbe visszafolyni.  

Legnagyobb probléma jelenleg a tórendszer vízállapotokra történő hatása. A felelős 
üzemeltető hiánya mellett a kisvizes időszakban a tórendszerben kialakuló nagy tartózkodási 
idő miatt az eleve szennyező anyagokkal terhelt víz minősége nem javul, a kiülepedett 



 

7 

üledékből bekövetkező visszaoldódási folyamatok miatt romlik. Az üledékben lejátszódó 
anaerob bomlási folyamatok miatt bűz hatás érezhető a környezetében. 

A Hosszúréti-patak a VGT2 megállapításain alapján nem jó állapotú, és a szükségesnek tartott 
intézkedések között szerepel a meder revitalizációs intézkedése, természetközeli parti 
zonáció kialakítása.  

Figyelemmel a kisvízi időszak vízkészletgazdálkodási helyzetére, illetve a térségben korábban 
megfogalmazott rekreációs igényekre javasoljuk a tórendszer térfogatának a jelentős 
csökkentését, hogy a vízminőségi romlás elkerülhető legyen szakszerű üzemeltetés mellett. 
Ezzel együtt a felső szakaszon a meder természetközeli kialakítása szükséges megtervezett 
parti növényzet telepítésével, a nagyvízi meder természetközeli kialakításával, tervezett 
helyeken a lakosság megközelítését is biztosító útvonal kijelölésével. 

Fentiek alapján a tó fenntartható állapotának kialakítása a felső szakaszon az eredeti 
patakmeder rehabilitációjával és az I. sz. tó kotrásával megteremthető. 

A revitalizációs intézkedések mellett a Kána tó árapasztó műtárgyát fel kell újítani. 
A Kána-tó az átnézetes helyszínrajzon 7. beavatkozási pontként, az árapasztó műtárgy 8. 
beavatkozási pontként szerepel. 

 

 

2.2.6 A Hosszúréti-patak 70. sz. főút (Balatoni út) alatti átereszének bővítése (9. 
beavatkozási pont) 

Fontos megemlíteni, hogy a 2010-ben a Kána tó alatti villamos pálya elöntését a Balatoni Út 
alatti áteresz visszaduzzasztó hatása okozta, azt megkerülve ömlött ki a víz a villamos pályára, 
vonult végig rajta és érte el az Ady Endre út felső szakaszát, majd ezt követően folyt vissza a 
mederbe. Szükség lehet a Balatoni út alatti áteresz kapacitásának a növelésére a 
villamospálya védelme érdekében. Ennek szükséges mértékét, a tanulmánytervben a felső 
szakaszon betervezett beavatkozások együttes hatásainak a figyelembevételével kell 
meghatározni. 

2.2.7 A Hosszúréti-patak Honfoglalás utca - Ady Endre utca közötti mederszakaszán a 
vízszállító képesség növelése (10. beavatkozási pont) 

Az Ady Endre utcával párhuzamos szakaszon a Hosszúréti-patak az elmúlt években többször 
kiöntött, veszélyeztetve ezzel a környező mélyen fekvő lakóházakat, valamint a nagy 
vízsebességek hatására kialakuló partfal erózió következtében a 41-es villamos pályáját is 
megrongálva. A kiöntés elsődleges okaként a rendkívüli csapadékesemények egyre gyakoribb 
előfordulását, a csúcsvízhozamok megnövekedését lehet megjelölni. Az elsődleges ok mellett 
megemlítendő, hogy a jelenlegi patakparti kialakítás alapvetően a magáningatlanokat 
veszélyezteti: meder balparti partéle hosszú szakaszokon sokkal alacsonyabb, mint a jobb 
parti -villamos vonalának- partéle, ezért a családi házas ingatlanok kertjébe rendszeresen 
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betör a víz, továbbá a parthoz nagyon közel található kerítéseket rongálja. A legsúlyosabb 
elöntéseket a medreket keresztező hidak, műtárgyak visszaduzzasztó hatásai miatt kilépő 
vizek okozták ezen a szakaszon. A legnagyobb káreseményt az Orsovai utcai híd 
visszaduzzasztása okozta, amelynek következtében a mederből a Honfoglalás utcára kilépő 
víztömeg a Méhész utcán keresztül elöntötte a Kártya utcai lakóházakat. 

Az a medermorfológiai adatokból megállapítható, hogy az Ady Endre utcával párhuzamos 
mederszakasznak kisebb a levezető kapacitása, mint a közvetlen felette található, Kána-tóig 
érő medernek, és jelentősen kisebb, mint az Ady Endre utca alatti torkolati szakasznak. Ennek 
a mederszakasznak a pontosabb terhelésszámításához a felső szakaszon betervezett összes 
beavatkozás integrált hatását kell figyelembe venni. 

Az érintett szakasz levezető kapacitásának növelése vagy részleges tehermentesítése 
szükséges, annak érdekében, hogy a felső szakaszról ideérkező vízhozamok káros elöntést ne 
okozzanak. Ez az alábbi két módokon lehetséges: 

Az érintett mederszakasz levezető kapacitásának növelése 

A kapacitásnövelésre két lehetőség merült fel: 
 

a) A balparton a kerítések vonalában árvízvédelmi fal építésével a balpart 
megemelése. A szükséges beavatkozáshoz 1-2 m szélességű sáv 
kisajátítására is szükség lehet az ingatlanokból. Ezzel egyidőben is a két 
alacsony hídszelvény átépítésére és a közműkiváltások elvégzésére ebben 
a verzióban is szükség van. 

 

b)  Ady Endre utca alatti patakmeder részleges tehermentesítése egy új, nagy 
átmérőjű gravitációs zárt csatorna kiépítésével 
Jelenleg az Ady Endre utcán összegyűlő csapadékvizek nyílt árkos 
elvezetése biztosított, mely árkok két ponton vannak rákötve a Hosszúréti-
patak medrére. A rákötések által nemcsak az Ady Endre utca csapadékvizei, 
hanem a domboldalról az Ady Endre utcára lezúduló csapadékvizek is a 
Hosszúréti-patakba jutnak. A megépítendő csatorna az Ady Endre utcára 
érkező csapadékvizeket gyűjtené össze, továbbá amikor a Hosszúréti-
patakon érkező vízhozamok egy meghatározott mennyiséget meghaladnak 
akkor egy árapasztó bukó segítségével a többlet víz a zárt csatornába 
kerülne átvezetésre. A zárt csatorna méretét ennek figyelembevételével 
szükséges meghatározni. A mederszakasz jelenlegi vízlevezető képessége – 
amennyiben a bal parton parapetfal építés, illetve egyéb módon partél 
magasítás nem történik - nem haladja meg a 23-25 m³/sec-ot. A szükséges 
csatorna átmérője előzetes becslések alapján meghaladhatja a 140 cm is. 

A koncepcionális megoldási javaslatok értékelését a megvalósíthatósági tanulmány keretei 
között kell vizsgálni, figyelembe véve a tervezett beruházással érintett mederszakasz feletti 
beruházások integrált hatását is.  
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Az érintett mederszakasz az átnézeti helyszínrajzon 10. számmal került feltüntetésre. 

A fentiekben felsorolt intézkedések együttesen teremthetik meg a jogszabály alapján a 
lakosság részéről joggal elvárt árvízi biztonságot a belterületi szakaszokon.  

A fentieken megfogalmazott feladatok pontosítása, kiegészítése e Projekt keretében 
elkészülő megvalósíthatósági tanulmányban lesz elvégezve. 

 

2.3 A Beruházás jövőbeni üzemeltetésének, vagyonkezelésének 
koncepciója 

 

A tervezéssel érintett medrek, vízilétesítmények, területek tulajdonosi szerkezetet vegyes. 

A jelenleg magántulajdonban lévő Törökbálinti-tó a projekt fontos eleme, mivel a tó vízjogi 
üzemeltetési engedélyében is rögzített árapasztó funkciójának helyreállítása -a feliszapolódás 
megszüntetésével és a szabályozó műtárgy rekonstrukciójával- nélkülözhetetlen az alatta lévő 
szakasz árvízi biztonságának a megteremtéséhez.  

Célszerű vizsgálni ezen túlmenően, hogy milyen tulajdoni szerkezet teremtheti meg az 
egységes szemléletű üzemeltetési körülmények kialakulását.  

A beruházás megvalósítása után a létesítményeket, a medrekre költött beruházási forrásokat 
aktiválni kell, amelynek egyszerűbbé tétele is felveti a tulajdonviszonyok újragondolásának 
kérdését. Célszerűnek látszik a későbbi üzemeltetői feladatok ellátása érdekében, hogy az 
adott mederszakasz, és a rajta megépített vízilétesítmény tulajdonjoga ne váljon el.  

A beruházást követő időszak tulajdonosi, vagyonkezelői, üzemeltetési struktúrájára 
vonatkozó javaslatot a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése alatt szükséges 
kidolgozni, és a létesítési engedély kidolgozása alatt a döntést meg kell hozni! 

3 A Beruházás jellege 
(új építés, meglévő építmény állagmegóvása, felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, 
helyreállítása, bontása), 

A Beruházás egyaránt tartalmaz új építést, meglévő építmény állagmegóvását, fejújítását, 
bővítését, helyreállítását és részelemként bontását is. 

Új építés • Pistály-réti tározó építése 
• A Hosszúréti-patak Honfoglalás utca - Ady Endre utca közötti 

mederszakaszán zárt gravitációs csapadékvíz csatorna építése 
• A Malomdűlői-árok új nyomvonalon történő összekötése a 

Hosszúréti-patakkal 
Meglévő építmény 

bővítése • A Hosszúréti-patak 70. sz. főút (Balatoni út) alatti átereszének 
bővítése 
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• A Budaörsi-mellékág MÁV felüljáró keresztezésében található áteresz 
és az alatta található mederszakasz bővítése 

• Hosszúréti-patak Honfoglalás utca - Ady Endre utca közötti 
mederszakasz levezető kapacitásának növelése a meder bővítésével, 
hidak és közműkeresztezések átépítésével 

helyreállítása • Törökbálinti tó árvízcsúcs csökkentő funkciójának helyreállítása 
• Kána-tó (Kőérbereki-tó) mederrevitalizációja, száraztározó kialakítása 

 

4 A Beruházás tervezett helyszínei 
 

A patak 114 km2-es vízgyűjtőjén található Budaörs teljes területe, Budakeszi és Törökbálint 
közigazgatási területének jelentős része, valamint kisebb területtel érintett Biatorbágy, 
valamint Budapest XI., XII. és XXII. kerülete.  

A beruházás a vízgyűjtőn több helyszínen egyidőben valósul meg, és az együttes hatás 
eredményezi a beruházással kitűzött célok megvalósulását. 

 

Törökbálinti-tó árvízcsúcs csökkentő funkciójának helyreállítása 

A tározó medre jelenleg magántulajdonban van, a tervezett műszaki beavatkozások 
végrehajtásához és árvízcsúcs-csökkentő tározóként való működtetéséhez az ingatlan 
tulajdonjogának megszerzése szükséges: 

Hrsz. 
Törökbálint Tulajdonos jellege Művelési ág 

 Ingatlan 
összterülete 

m2  
3309/2 magántulajdon kivett tározó 282403 

 

1. Pistály-réti száraztározó megépítése 

A tervezett száraztározó területén jelenleg főleg magántulajdonban lévő, elsősorban rét és 
szántó művelési ágú területek vannak. A tározó megvalósításához a magántulajdonban lévő 
ingatlanoknak a tározó területére eső részei tulajdonjogának megszerzése szükséges 
telekmegosztás útján. A kisajátítandó ingatlanrészek összterülete   ̴13 ha. A rendezési tervben 
változtatási tilalom alatt áll a terület. 

 

Sor 
szám 

Hrsz. 
Törökbálint Tulajdonos jellege Művelési ág 

 Ingatlan 
összterülete 

m2  

A tározó által 
igénybe vett 
terület (m2) 

1 091/8 magántulajdon csatorna 719  465  
2 091/10 Budaörs Önkormányzata rét (4) 28719  6333  
3 091/12 magántulajdon  nádas (4) 61312  37525  
4 091/13 magántulajdon rét (4) 29905  27749  
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Sor 
szám 

Hrsz. 
Törökbálint Tulajdonos jellege Művelési ág 

 Ingatlan 
összterülete 

m2  

A tározó által 
igénybe vett 
terület (m2) 

6 091/17 magántulajdon nádas (4) 
út 38442  3304  

7 094 Magyar Állam 
(kezelő: KDVVIZIG) csatorna 14760  11882  

8 095/2 magántulajdon 
rét (4) 

szántó (5) 
rét (4) 

8261  2815  

9 095/3 magántulajdon rét (4) 5293  4510  

10 095/4 magántulajdon rét (4) 
szántó (5) 2692  1557  

11 095/5 magántulajdon 
rét (4) 

szántó (5) 
rét (4) 

7678  3177  

12 095/6 magántulajdon  
rét (4) 

szántó (5) 
rét (4) 

9884  5671  

13 095/7 magántulajdon 
rét (4) 

szántó (5 
 rét (4) 

11790  6627  

14 095/8 magántulajdon 
rét (4) 

szántó (5) 
rét (4) 

12090  7268  

15 095/9 magántulajdon rét (4) 
szántó (5) 6085  3763  

16 095/10 magántulajdon 
rét (4) 

szántó (5) 
rét (4) 

6064  3707  

17 095/11 magántulajdon 
rét (4) 

szántó (5) 
rét (4) 

11954  7255  

18 095/12 magántulajdon rét (4) 
szántó (5) 10333  8345  

19 095/13 magántulajdon rét (4) 2507  2507  
20 095/15 magántulajdon rét (4) 2039  751  

21 096 Törökbálint 
Önkormányzata közút 8107  770  

22 097/118 magántulajdon gyümölcsös 
(5) 19485  1451  

 

Kána-tó (Kőérbereki-tó) mederrevitalizációja, tározó térfogatának csökkentése 

A Kána-tó területe Önkormányzati tulajdonú ingatlanban van, kivéve a Bp. XI. ker. 242/16 
hrsz-ú ingatlant, amely a BKV Zrt. tulajdona, így kisajátításra nincsen szükség. Tó 
revitalizációval érintett ingatlanok az alábbiak: 

Érintett hrsz. 
Bp. XI. kerület 

Tulajdonos 
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536/5 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
308/15 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

307 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
308/12 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

314/125 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
314/131 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
314/105 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
314/104 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
242/16 Budapesti Közlekedési Zrt. 1072 Budapest, VII. kerület Akácfa utca 15. 

 

A Hosszúréti-patak 70. sz. főút (Balatoni út) alatti átereszének bővítése 

A 70. sz. főút (Balatoni út) alatti áteresz bővítése által érintett ingatlanok kerületi és fővárosi 
tulajdonban így kisajátításra nincsen szükség: 

Érintett hrsz. 
Bp. XI. kerület 

Tulajdonos 

282/9 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
314/4 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
582/4 Budapest Fővárosi Önkormányzat 

 

A Malomdűlői-árok új nyomvonalon történő összekötése a Hosszúréti-patakkal 

A Malomdűlői-árok tervezett új nyomvonala elsősorban budaörsi és törökbálinti 
önkormányzati ingatlanokat érint, kivéve a Hosszúréti-patak melletti területet, amely 
magántulajdonban van állami elidegenítési tilalom mellett: 

Érintett hrsz. Tulajdonos 
Budaörs  
12169 Budaörs Önkormányzata 
12177 Budaörs Önkormányzata 

092 Budaörs Önkormányzata 
Törökbálint  

062/117 DEPO Logisztikai Kft. 
070/32 Törökbálint Önkormányzata 

 

A Budaörsi-mellékág MÁV felüljáró keresztezésében található áteresz és az alatta található 
mederszakasz bővítése: 

MÁV felüljáró keresztezésében található áteresz és az alatta található mederszakasz bővítése 
kapcsán az alábbi ingatlanok érintettek: 

Érintett hrsz. 
Budaörs 

Tulajdonos 

4043 Budaörs Önkormányzata 
4054 Budaörs Önkormányzata 
4055 Magyar Állam 
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A Hosszúréti-patak Honfoglalás utca - Ady Endre utca közötti mederszakaszán a 
vízszállítóképesség növelése 

Az érintett szakaszon a patakmeder, a villamospálya és a villamospálya melletti út közös 
ingatlanon futnak, amelyek Bp. XXII. kerület Önkormányzatának tulajdonában vannak: 

Érintett hrsz. 
Bp. XXII. ker. 

Tulajdonos 

221169 Bp. XXII. ker. Önkormányzata 
220606 Bp. XXII. ker. Önkormányzata 
220607 Bp. XXII. ker. Önkormányzata 

 

 

A létesítmények tervezésekor egyéb ingatlanok is éritetteké válhatnak. 

5 A Beruházás tervezett ütemezése 
5.1 A Beruházás előkészítési fázisainak ütemezése 

Előkészítési fázis kezdete: 2020. IV. negyedév 

Előkészítési fázis vége: 2022. II. negyedév 

 

5.2 A Beruházás megvalósítás fázisának ütemezése 
Megvalósítási fázis kezdete: 2023. I. negyedév 

Megvalósítási fázis vége: 2024. IV. negyedév 

 

6 A Beruházás előkészítésének és megvalósításának 
forrásigénye 

6.1 A Beruházás előkészítési fázisainak forrásigénye 
 

Feladat megnevezése Becsült bruttó 
forrásigény (eFt) 

Javasolt 
megvalósítási idő 

Előkészítési fázis   

a) Tanulmányterv készítése (elvi vízjogi eng. szintű) 15 000 2021.03.31 
b) megvalósíthatósági tanulmány készítése 19 000 2021.06.30 
c) fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása 4 000 2021.06.30 
d) hatástanulmány, szakvélemények, szakértői 
tanulmányok készítése 20 000 2021.09.30 

e) engedélyezési dokumentáció készítése 60 000 2021.11.15 
f) Kiviteli(ajánlati) terv készítése 80 000 2022.02.28 
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g) Tulajdon rendezés becsült értéke 1 500 000 2022.02.28 
h) Tervpályázat lebonyolítása 4 000  

Előkészítési fázis összesen 1 702 000 2022.03.31 
Megvalósítási fázis  6 000 000  

 

7 A Beruházás előkészítéséhez már rendelkezésre álló 
dokumentumok 

 

 a Beruházás előkészítéséhez már rendelkezésre álló dokumentumok felsorolását, 

Év Dokumentáció címe 

1999 A Hosszúréti-patak vízrendszerének rendezése, előzetes környezeti tanulmány, 
MÉLYÉPTERV-MÉVIT Kft – tti-TALPA Kft., 1999. 

2005 Budaörs Város Szabályozási Terv - Felszíni vízelvezetés munkarész, 2005. 

2006 Budaörs Malomdűlői árok vasúti átereszek közötti szakasz tanulmányterve, 
MÉLYÉPTERV MÉVIT Kft, 2006. 

2007 Törökbálint Város vízkár elhárítási terve - Készítette a MÉLYÉPTERV-MÉVIT Kft, 
Készült 2007-ben. 

2008 
Budaörsi mellékág Hosszúréti-patakba való betorkolás - MÁV kereszteződés, 
0+000 km - 0+783,6 km közötti szakaszának hidraulikai felülvizsgálata, 
MÉLYÉPTERV-MÉVIT Kft., 2008. 

2008 Budaörsi mellékág új MÁV kereszteződésének vízépítés engedélyes kiviteli terv, 
KUTÉP KOMPLEX Kft., 2008. 

2009 Törökbálint Pistály-réti víztározó vizsgálata, tanulmányterv, ARGON-GEO Kft., 
2009. 

2009 Törökbálint Pistály-réti csapadékvíz tározó részletes talajmechanikai és 
hidrogeológiai szakvélemény, ARGON-GEO Kft, 2009. 

2012 Hosszúréti-patak mederrendezés – engedélyezési terv, UNITEF’83 ZRt., 2012. 

2012 Törökbálint Hosszúréti-patak Törökbálinti-mellékága I. ütemű vízrendezési 
feladatainak összefoglaló tanulmányterve, Kádár Komplex Kft, 2012. 

2012 Budaörs Város Helyi vízkár-elhárítási terve, Tóth Csaba, 2012. 

2014 Budaörs Város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata, tanulmányterv, 
UNITEF ZRt., 2014. 

2017 Budaörs, Csikipusztai tározó vizsgálati és üzemeltetési terve, HidroKultúra Kft, 
2017. 

2018 A Hosszúréti-patak által okozott vízkárok értékelése, valamint 
kockázatcsökkentési terv elkészítése, VTK Innosystem Kft, 2018. 

2018 
Bp. XI. kerület Kőérberek Lakópark, jóléti és látványtó, valamint vizes élőhely 
fenntartható állapotának kialakítására vonatkozó tanulmányterve, VTK 
Innosystem Kft, 2018. 
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8 Egyéb 
A Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv elfogadásáról szóló 
1110/2017. (III.7.) Korm. határozat 3. pontja alapján a Kormány elrendelte, hogy az 1. 
pont a) alpont szerinti vízgazdálkodási fő célkitűzések megvalósítása érdekében 
kerüljenek kidolgozásra nemzeti költségvetésből megvalósítható vízgazdálkodási 
projektek. 

A projekt illeszkedik az Nemzeti Víz Stratégiában megjelölt feladatokhoz, annak 
teljesítésére alkalmas. Megvalósítása esetén az érintett vízgyűjtőn jelentősen javul az 
árvízi biztonság a működőképes, fenntartható vízvisszatartási rendszerek kialakításán 
keresztül. E mellett olyan helyi meder rehabilitációs beavatkozások valósulnak meg, 
amelyek a VGT2-ben az érintett víztest esetében szükséges intézkedésiként 
szerepelnek, és így elősegítik a jó állapot elérését. A Nemzeti Víz Stratégia hosszú távú 
céljainak való megfelelés keretében megvalósul a víz visszatartása a vizeink jobb 
hasznosítása érdekében. A stratégia középtávú céljainak való megfeleltetés során 
mederrehabilitációs intézkedések valósulnak meg.  

 

 

2020.07.20 

 

 

 

        

       Janák Emil 

       Tervező 
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