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Tisztelt Főpolgármester Úr!

Csók László Főtanácsos Úr most újra nyilvánosságra került 2008-as nyilatkozata (ld. 1. sz. 
melléklet) ismét ráirányítja a figyelmet azokra a veszélyekre és tényleges károkozásokra, 
amelyeket az 1600 fa kivágásán és a nagyságrenddel megnövekedett havária veszélyen túl a 
helyi sok ezres családi ház tulajdonosnak az óriás Római-parti mobilgát résfala fog okozni. 

A mellékelt 2. sz. műholdkép érzékelteti, hogy valójában milyen sűrűn, kertes családi 
házakkal  be van építve az ún. Csillaghegyi öblözet. Ugyanakkor a 3. sz. kép érzékelteti, hogy
az Ön által megvédeni kívánt hullámtér mennyivel kisebb és gyérebben lakott.   

Megbízható források szerint Budapesten az új Úszópalota és Dagály fürdőnél megépült 3,5 
méteres mobilfalhoz 11 méter mély vízzáró résfal készült. 

Az Indexnek az Önök által nemrég bemutatott terv (ld.4. sz. melléklet) szerint a Római-parton
4 méter magas mobilfal készülne. Ahhoz, hogy ez egyáltalán működjön, itt arányosan még 
nagyobb, azaz 12,6 méter mély vízzáró résfalat kell építeni. Vagyis a vízvezető (homokos) 
kavics réteget TELJES EGÉSZÉBEN el akarják zárni a parton a folyó medrétől és vizétől. (5-
6. sz. melléklet). 

Ennek a vízvezető kavics(os) talajrétegnek az elzárása a folyó vizétől három módon okoz kárt
annak a sok-sok ezer embernek, családnak, akiknek élete munkája fekszik abban, hogy ebben 
a Csillaghegyi-Rómaifürdői kertes, családi házas övezetben élhetnek:   

1.) Ahogy Csók Főtanácsos Úr olyan precízen megfogalmazta 2008-as nyilatkozatában (1. sz. 
melléklet): A talajvíz visszaduzzasztásra kerül, a „terület mocsarasodása” várható. (A gond 
csupán az, hogy ezen a mobilgát miatt mocsarasodó területen sok-sok ezer ember lakik!)  Az 
átlagos talajvízszint meg fog emelkedni, és ez a jelenség már átlagos csapadékos időjárás 
esetén is be fog következni. 

2.) Hosszan tartó szélsőségesebben csapadékos időjárás esetén meg fog jelenni a felszíni 
elöntés, más szóval belvíz. Ezt már 2007-ben az ún. „B” változat terveit készítő mérnökök is 
tényként állapították meg. (ld. 7. sz. melléklet). Vagyis a kertünkben, pincénkben fel fog 
fakadni a víz. Ez már ugye mégis csak tényleges károkozás, amelyre a Főváros semmiféle 
biztosítást, vagy garanciát nem nyújt. 

3.) Ellentmondásnak, paradoxonnak tűnik, de bizonyos, hogy az ellenkező szélsőséges 
időjárás esetén, ti. szélsőségesen kevés csapadék, majd hosszú száraz, aszályos nyár idején a 
szinte minden családi háznál meglévő kerti öntöző kutakból el fog tűnni a víz. Pontosan 
akkor, amikor legnagyobb szükség lenne a zöld felületek locsolására, hiszen ilyenkor mást 
sem lehet hallani a rádióban, TV-ben, mint hogy mekkora Budapesten a levegő por 
koncentrációja. 

A területen ezerre becsülhető a kerti öntöző kutak száma. Összességében a lakosság egy 
milliárd forint nagyságban ruházhatott be azért, hogy zöld felületet biztosítson nem csak saját 



magának, hanem a város levegőjét is javítsa, hiszen az uralkodó széljárás innen 
északnyugatról megy a város felé.   

Ezek a kerti kutak 7-12 méterig mennek le és ugyanabból a kavicsos vízvezető rétegből 
nyerik a vizet, amelyből pl. a budakalászi, Budapest jó részének ivóvizet adó, víznyerő kutak. 
(ld. 8. sz. melléklet). Ha valaki a budakalászi víznyerő kutakat le merné zárni résfallal a folyó 
medrétől, súlyos bűntényt követne el. 

Sok-sok ezer csillaghegyi, rómaifürdői helyi lakos kerti öntöző kútját viszont, úgy tűnik, 
büntetlenül el lehet zárni résfallal a vizet adó folyó medrétől. Hogy a lakosság nem tiltakozik, 
vélhetőleg arra a tényre vezethető vissza, hogy őszinte, nyílt tájékoztatás helyett teljes 
sötétségben vannak tartva a mobilgát veszélyeiről és a mobilgát által nekik ténylegesen 
okozott károkról.   

Hogy ez a probléma valós, és hogy valójában mennyire aggasztja a szakembereket, jelzi, hogy
a környéken hónapok óta megfigyelő kutakat furkálnak, talajmintákat vesznek, visznek 
vizsgálatra. Ami mind nagyon dicséretes, azonban semmilyen mennyiségű méricskélés, 
számítgatás, extrapolálás nem jelent semmit, ha egyszer a 12,5-13 méteres résfal megépül, és 
a károkozás visszafordíthatatlan lesz. 

A mélyszivárgóra hivatkozhatnak, de a mélyszivárgó nem csodaszer. Azért kell, mert árvíz 
idején a folyó felől a mobilgát alatt átfolyik a víz. Árvízmentes időszakban a 
résfal+mélyszivárgó együttesen is jóval nagyobb ellenállást képvisel a talajvizek lefolyásával 
szemben, mint a szabad, természetes lefolyás. A mélyszivárgó egy lyukacsos műanyag cső, 
mélyen a földben. Ahhoz, hogy egyáltalán a kis lyukakon belefolyjon a víz, körülötte a 
földben a vízszintnek és víznyomásnak, az ún. hidrosztatikus nyomásnak meg kell 
emelkednie. Következésképpen az egész öblözetben a talajvízszintnek meg kell emelkednie. 
Az ebből következő mocsarasodásra utalt Csók Főtanácsos Úr fentebb idézett 
nyilatkozatában. (1. sz. melléklet)   

Eleddig semmilyen tudományos igényű munka nem jelent meg a Római-parti 
résfal+mélyszivárgó talajvízre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Ehelyett azt érezni, hogy 
kísérletezgetés zajlik, a mi, helyi lakosok bőrén kísérletezgetnek. Miközben kísérletezgetnek, 
mélyen hallgatnak arról, hogy ténylegesen mennyi a levezetendő talajvíz mennyisége a 
legkülönbözőbb időjárási viszonyok közepette, mennyi lesz a talajvíz visszaduzzasztás stb. és 
mindezeknek milyen káros hatásai lesznek a helyi lakosságra.

Az ezerre becsülhető öntöző kút kérdésével pedig Önök, úgy tűnik, egyáltalán nem hajlandók 
foglakozni, ami számunkra, helyi lakosok számára igen sajnálatos.  

Budapest, 2016 június 20.  
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