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Civilizált patakot a városba? 
 
 
A Dél-Budát keresztülszelő Hosszúréti patakot kívánná „megregulázni” a Fő-
városi Önkormányzat. Betonmederbe tereltetné a vizet egy úttervező céggel. 
Nem zavarja a tervezőket, hogy világszerte ezzel éppen ellentétes folyama-
tok mennek végbe: mindenütt a vízfolyások újjáélesztésére, a természeti ál-
lapot megőrzésére és helyreállítására törekednek. Ezt írják elő az Európai 
Unió jogszabályai is. A XXII. kerületi önkormányzat azért sem járul hozzá a 
patak élővilágának megszüntetéséhez, mert a revitalizáció egynegyedébe ke-
rülne a természetpusztító mederrendezésnek.  
 
 
A XXII. kerületi tervtanács ülésén idén februárban a Hosszúréti patak mederrendezési 
tervei szerepeltek, meglehetősen hosszas vita keretében. A műfaj pontos, mert való-
ban nem revitalizációs vagy komplex rendezési tervről van szó, mint kiderült, hanem 
egy szűkebben vett műszaki megközelítésről. Ezt tükrözte a terv, amelyet egy útter-
vező cég készített, és amely kizárólag a mederrendezésre tesz javaslatot – azzal a 
céllal, hogy az előírt másodpercenkénti 31 köbméteres vízhozamot levigye. Tehát a 
felső vízgyűjtővel, ökológiai kérdésekkel, revitalizációval nem foglalkozik, sőt inkább 
pusztítással. Az elképzelés lényege, hogy a medret, ahol csak lehet, kiszélesítik, job-
bára a jól bevált trapéz alakzatban, és kőből kirakják. A patak mentén a fákat kivág-
ják. Mindezt az árvízveszéllyel, alámosással, szennyezéssel és a patkányokkal indokol-
ják. A végső érv pedig az, hogy beleborulhat a villamos a patakba. A természetesség 
megszüntetését még azzal támasztják alá, hogy az Európai Unió csak ezt támogatja, a 
többit, a zöldterület rendezését a Fővárosi Önkormányzatnak kell finanszíroznia, ha 
majd lesz rá pénze. Ámbár ugyanaz az Európai Unió a Víz Keretirányelvében kifejezet-
ten előírja az ilyen típusú vízfolyások revitalizációját. Az eddigiekhez jön még némi 
hídépítés, útépítés és a villamospálya patak menti részének lezárása. A terv szerint a 
Hosszúréti patak megregulázása, mintegy bruttó 600 millió forintba kerülne. A kerület 
három évvel ezelőtt készült revitalizációs elképzelése mindössze 120 millió forintot 
emésztene fel.  
 
Az opponens, a Corvinus Egyetem Tájrehabilitációs Tanszékének munkatársa komplex 
zöldterületi, tájbaillesztési, ökológiai terv, illetve tanulmány készítését javasolta. 
 
A Fővárosi Önkormányzat képviselői ezt azzal hárították el, hogy egy hét van csak a 
pályázat beadásáig. Megnyugtatásul megjegyezték, készítetnek zöldterületi, fapótlási 
tervet.  
 
A törökbálinti, a budaörsi, a budakeszi térségben van a patak vízgyűjtőjének döntő 
része, itt kellene a visszafogással, a szabályozott lefolyással, a csúcsterhelések szabá-
lyozásával, a szennyezés csökkentésével foglakozni, ami az alsó szakaszok állapotára 
is kedvezően hatna. Érdemi tározó azonban nincs, a Balatoni út feletti négy tó volta-
képpen látványtó. Csak tervezett tározók vannak a felső szakaszon. A kilencvenes 
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évek elején felmerült a patak zártszelvénybe helyezése és a Munkáskörút rávezetése, 
ami a helyiek tiltakozása miatt meghiúsult.  
 
A XXII. kerületi polgármester, mint résztulajdonos a tulajdonosi hozzájárulást ilyen 
feltételekkel aligha írja alá. A tervtanács tagjai pedig csatlakoztak az opponenshez, és 
a tervet ebben a formában nem tartották elfogadhatónak, engedélyezhetőnek. Az 
érintett civil szervezetek is a természetbarát megoldás mellett foglaltak állást. 
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