
M0-s: betont a patak helyére? 
 
 
 

 
Az M0-s autópálya építése miatt veszélybe került Budapest egyik legértékesebb természeti 
területe, a Szilas-patak és a Naplás-tó környéke.  
 

A Szilas-patak Pest keleti oldalán folyik, útja során lakott területeket és természetközeli állapotú 
ligetes, erdős területeket egyaránt érint a főváros közigazgatási határán belül. Tovább kanyarogva, a 
patak a XVI. és a XVII. kerület határán eléri a Naplás-tavat, amely a 70-es években végrehajtott 
duzzasztás eredményeként alakult ki. A tóból kifolyó víz folytatja útját Nagytarcsa felé. A patakpart 
és a tó környéke különleges ökológiai és természetvédelmi értékkel bír, mert Budapesten minden 
ilyen üde felületet meg kell becsülnünk. A vizes élőhely és környéke ráadásul életteret ad számos 
védett növény- és állatfajnak is. 

A Szilas-patak balszerencséjére a meder több helyen közel fekszik az M0-s autópálya épülő 
keleti szakaszához.  

Az őszi hónapokban a Naplás-tó látogatói a vízszint hirtelen csökkenését vették észre. 
Nyomozásuk során eljutottak addig a pontig, ahol a patak keresztezi az M0-s nyomvonalát. Itt a 
patak felett az autópálya egy hídon halad majd. Az építési munkákhoz vezető szervizút azonban 
megálljt parancsol a pataknak, mert az átfolyást biztosító cső jóval magasabbra került, mint az 
aktuális vízszint. Ezért a patak felduzzadt, az így összegyűlt vizet pedig – a lakosság észlelései 
alapján – a munkaterület locsolására, pormentesítésére használták, illetve a környező területekre 
szivárgott el. Nem csoda tehát, hogy a Naplás-tó vízszintje fokozatosan csökkent. Az engedély 
nélküli vízkivétel miatt – tudomásunk szerint – szabálysértési eljárás is indult a XVI. kerületi, 
illetve a nagytarcsai önkormányzatnál (a bírság legmagasabb összege 50 ezer forint lehet…).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Szilas-patak nemrég még ilyen volt,   mára pedig ilyen lett. 

 
 
A gyorsforgalmi út építésének árnyékában a Szilas-patakkal kapcsolatos beruházás is folyt, 

illetve folyik jelenleg is. Árvízvédelmi és csapadékvíz-elvezetési okokra hivatkozva az M3-as 
autópálya és a Rákospalotai határút között a patak medrének több száz méteres szakaszán végeztek 
kotrási munkálatokat, magasították meg a partfalat kövekkel, acélhálóval és betonnal, valamint 
kiirtották a parti növényzetet. Az építés és a partfal-magasítás eredményeképpen az eredeti, 
természetes állapotoktól merőben eltérő, természetvédelmi szempontból értéktelen kultúrtáj alakult 
ki. A patakparton sétálni, abban gyönyörködni szerető lakosok megdöbbenve álltak a természet 



értelmetlen pusztítása előtt. Az esetet a Levegő Munkacsoportnak bejelentő környékbeliek szerint a 
partfalmagasítás mértéke és kiterjedése teljesen indokolatlan. Az illetékes hatóságok 
érdeklődésünkre mindössze arra tudtak hivatkozni, hogy a munkálatok érvényes engedély alapján 
folynak. Jelenleg a téli időjárás miatt állnak a munkagépek, de a hírek szerint tavasszal újult erővel 
végzik majd a Szilas-patak medrének átalakítását, a természetes környezet visszafordíthatatlan 
eltüntetését. A lakosság már csak abban reménykedhet, hogy egyszer valaki elmondja majd, miért 
van szükség egy csodaszép, kisvizű és veszélytelen patak rendkívül költséges átalakítására, 
Budapest egy újabb természetes „szeletének” eltüntetésére.  

A Levegő Munkacsoport a helyi lakosokkal karöltve igyekszik megakadályozni az átalakítás 
tavaszi folytatását az illetékes hatóságok és a sajtó figyelmének felkeltésével és – szükség esetén – a 
rendelkezésre álló jogi eszközökkel is. 
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