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Tisztelt Képviselő- testület! 
 
I. Belvízi és árvízi védekezési helyzetünk 
 
1. A vízkárelhárításról általában 

 
Budakalász természetföldrajzi helyzete, fekvése, éghajlata, domborzati, 
földtani és talajtani adottságai, vízrajzi jellemzői szükségessé teszik a 
vízgazdálkodás és a vele összefüggő tevékenységek folyamatos végzését és 
szabályozását. A vízzel való gazdálkodás egyrészt a víz felhasználásának, 
felhasználhatóságának biztosításában, a vízigények kielégítésében, másrészt a 
károsan sok, vagy károsan kevés víz elleni védelemben és védekezésben, azaz 
a vízkárelhárításban jelentkezik. 
 
A megelőző évek csapadékszegény időjárása 1996-tól kifejezetten csapadékos 
időszakká változott.  
Az egyre sűrűbben előforduló víz okozta károk a település vízrendezési 
problémáira, a vízkár-elhárítási feladatokra és a védekezők munkájára 
irányították figyelmet. 
 
A vizek kártételei elleni védelem és védekezés két szakaszra tagolható.  

 Megelőző jellegű beavatkozások és a felkészülés, amely a mederből 
kilépő vizekre, vagy belvizekre figyelemmel az elönthető 
területeket, mint a vizekkel veszélyeztetett térségeket árvíz- és 
belvízvédelmi művek létesítésével és fenntartásával mentesíti az 
elöntésektől, illetve a belvizek kialakulásától. 

 Másfelől az operatív védekezési feladatokra történő felkészülésre 
(védelmi tervek elkészítése, védelmi szervezetek felkészítése, 
információs rendszer kialakítása, védelmi felszerelések, 
műtárgyak karbantartása, építése, és ellenőrzése). 

 
 
 



A felkészülés és a védekezés - törvényi szabályozás alapján – a művek 
kezelőinek, azaz: 

 az állam,  
 a vízgazdálkodási társulat 
 az önkormányzat,  
 illetve a  tulajdonosok feladata. 

 
A vízkárelhárítással kapcsolatban az alábbi jogszabályok adnak útmutatást: 

 
 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (Vgtv.) 
 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 
 A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) 

Kormányrendelet (Hkr.) 
 A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) 

Kormányrendelet (Vhr.) 
 
 
2. A feladatok megosztása az állam és az önkormányzatok között 

 
a) Állami feladatok: A vízkárelhárítással kapcsolatos alapvédettség 
biztosítása állami kötelezettség, így a t erületünket érintő árvízvédelmi 
fővédvonalon a vizek kártételei elleni védelem teendőit és a védekezést a 
vízügyi szervek látják el.  
 
Ennek megfelelően a KDV KÖVIZIG a 02.08 Budakalászi árvízvédelmi 
szakaszon a Barát-patak bal parti árvédelmi töltésén, valamint a Szentendrei 
Duna ág melletti elsőrendű árvédelmi töltésen látja el a védekezési 
feladatokat.  
Ezen a szakaszon a Munkaterápiás Intézet mellett, ahol a gát 1 méterrel 
alacsonyabb, a mindenkori mértékadó árvízvédelmi szint + 1 m mint a 
Luppa-szigeti útnál, kb. 500 méter hosszban, várható is a víz áttörése. Ezen a 
területen a nyári védekezés során geodéziai mérést is végrehajtattunk amely 
egyértelműen bizonyította a kritikus helyzetet. 
Ezen a területen szükséges gátemeléses megoldást alkalmazni önkormányzati 
erő bevonásával. 
 
Árvíz esetén a védekezési munkákat a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság szakaszmérnöksége irányítja. 
 
A Főváros Csatornázási Művek a Buda-észak védelmi szakaszon 
védekezik: 
A Barát-patak jobb oldali töltésén a Barát-patak torkolatától 1 340 fm 



hosszon a 11-es útig látja el a védekezési feladatokat. 
 
b) Önkormányzati feladatok: Az önkormányzat vízkár-elhárítási feladatait a 
Vgtv. 16.§ (4) bekezdés, 17.§ és a 232/1996. (XII.26) Kormányrendelet 
tartalmazza. Az Ötv. 8.§ (1) bekezdése - többek között - a települési 
önkormányzat feladatává teszi a vízrendezést és a csapadékelvezetést. A 
Vgtv. 4.§ (1) bekezdés f. pontja a helyi vízrendezést és vízkárelhárítást, 
valamint az árvíz és belvízmentesítéssel járó települési önkormányzati 
feladatokat határozza meg. 
 Ezek a települési vízkárok okaira figyelemmel a megelőző műszaki 
beavatkozások, fejlesztések megvalósítását, vízelvezető rendszerek 
kiépítését, a befogadók, a belvízcsatornák mederrendszerét, védelmi tervek 
elkészítését, azaz a vízkárok megelőzését szolgálják. Az ezzel járó – az 
önkormányzati tulajdonra, annak fenntartására is figyelemmel – a konkrét 
faladatokat a Vgtv. 7.§ (3) és (4) bekezdése, valamint 16.§ (4) bekezdése 
határozza meg. 

 
Önkormányzat és a  vízgazdálkodási társulat feladatai: 

 
- védművek, berendezések, eszközök, felszerelések karbantartása, 
- védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése, 
- saját védelmi szervezetek megszervezése és felkészítése, 
- az előbbiek rendszeres, évenkénti felülvizsgálata, 
- védekezési gyakorlatok tartása. 

 
A településen jelentkező károk nagysága nagymértékben csökkenthető, ha az 
önkormányzat a helyi vízkár megelőzéséhez szükséges beavatkozásokat - a 
belterület vízrendezését - tudatosan megvalósítja. Az önkormányzat 
képviselőtestülete - ismerve a település vízkár problémáit - hivatott döntést 
hozni a szükséges vízrendezési beruházásokról, ehhez biztosítani a 
pénzügyi-gazdasági alapot, gondoskodni az elkészült művek fenntartásáról, 
üzemeltetéséről.  
 
A felkészülés időszakában a már meglévő belterületi vízelvezető műveken az 
éves rendszeres fenntartással biztosítani kell a kiépítési vízhozam kiöntés 
mentes levezetését. A medrekből el kell távolítani a lefolyást gátló 
növényzetet (fákat, cserjéket, vízinövényzetet), az uszadékot, belekerült 
hulladékot. Csatornákon általában 3-5 évenként, a nagyobb károk 
megelőzésére rendszeresen gondoskodni kell a medrek ismételt kotrásáról, és 
szükség szerint a burkolatok, műtárgyak, mederrézsűk hibáinak kijavításáról. 
 
A belterületi vízrendezési művek állapotát minden évben legalább egyszer, - 
ősszel- ellenőrizni szükséges, és a megállapított hiányosságokat sürgősen 



meg kell szüntetni. Belterülettel határos külterületeken bekövetkezett 
változásokat is figyelemmel kell kísérni, mély fekvésű beépített területek 
talajvízszint változását fel kell tárni. 

 
A fentiek figyelembe vételével sajnos azt lehet megállapítani, hogy a testület 
által augusztus 04-én elfogadott képviselői indítványban is rögzítésre került a 
kritikus budakalászi helyzet. 
A Berdó dűlőben felépült házak úgy kerültek kialakításra, hogy nem történt meg 
a csapadékvíz tervszerű elvezetése. 
A Berdó dűlő területéről valamint a Budai út felső szakaszáról a csapadékvizet 4 
levezető kiépített csapadékvíz árok viszi le a Jókai utcába, ahol azonban a 
csapadékvíz árokban keletkezett vízmennyiséget csak egy 500 mm-es átmérőjű 
csővel viszik át a vasút melletti árokba ahonnan viszont nem történik meg a 
felgyülemlett víz átemelése így folyamatosan magasan tartja a talajvíz szintet a 
Jókai utcában. 
A Pomázi úton található csapadékvíz elvezető ároknak nincs lefolyása így csak 
szikkasztó árok lehet. 
A Zrínyi utcánál található ároknak végig kellene menni a Dunáig, amely végén 
most is ott található egy zsilip. Az árok több helyen feltöltődött nincs meg a 
lefolyása valamint nincs meg az átvezetés a szentendrei útnál sem. 
Nem történik megfelelő patakmeder tisztítás a Barát pataknál sem. 
 
A csapadékvíz elvezetését biztosító belvízi rendszer (árkok, átereszek, 
szikkasztók, záportározók, zsilipek, stb.) tulajdonviszonyai nem tisztázottak, 
nem lehet tudni ki a gazdája a területnek, ki, vagy kik a felelősek a 
karbantartásért. Előzőek a bel-és külterületen található csapadékvíz gyűjtő 
rendszerekre egyaránt vonatkoznak. 
Az 1. mellékletben szereplő táblázat adatainak feltöltése után határozható meg 
pontosan a belvízi rendszer kiépítettsége, ez után tervezhetőek a karbantartással 
összefüggő feladatok és kiadások. 
 
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
I/1. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy szakértők bevonásával mérje fel, milyen sürgős intézkedések megtétele 
szükséges a településen a csapadékvíz szabályos elvezetésére.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Folyamatos 
 
 



II. Javaslat az M0 körgyűrű kapcsán megépült vízgazdálkodási műtárgyak  
vízjogi üzemeltetésének átvételére 
 
 

Az M0 körgyűrű 10. és 11. számú főutak közötti szakaszának építésével 
létrehozott, az alsó Duna-parti üdülőterület északi oldalán a Megyeri hídnál 
található záportározó védőtöltéseként létesített harántgát-szakasz, az üdülőtelepi 
földút (Gátőr utca) tározó-párologtató árka, valamint az I. rendű árvízvédelmi 
töltésen haladó út korrekciója a mentett, illetve a hullámtéri oldalon vízjogi 
üzemeltetésével kapcsolatban a létesítmények jelenlegi üzemeltetője, a Strabag 
Építő Zrt. 2010. június 23-án megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy a fenti 
vízgazdálkodási létesítményekről adjon ki nyilatkozatot, hogy azokat 
üzemeltetésbe átveszi, továbbá hatalmazza meg a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.-t azzal, hogy a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során 
képviselje Budakalász Város Önkormányzatát. 

 
A kérelemmel kapcsolatos belső egyeztetések során az alábbiak 

fogalmazódtak meg:  
 

- Az I. rendű árvízvédelmi töltés üzemeltetője a Közép- Duna- 
Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a gáton vezetett 
út kizárólag a védvonal üzemeltetésével, illetve az árvízi 
védekezéssel kapcsolatos forgalom bonyolítására hivatott így azt az 
Önkormányzat üzemeltetésbe nem veheti át; 

 
- A záportározó védőtöltéseként létesített harántgát-szakasz, valamint 

az üdülőtelepi tározó-párologtató árok vízjogi üzemeltetését pedig 
nem nyilatkozat, hanem kétoldalú megállapodás alapján tudja az 
Önkormányzat átvenni. A megállapodásba garanciák beépítése 
szükséges annak biztosítására, hogy a két létesítmény valóban a 
kivitelező által átadott nyilatkozat-minta szerint I. osztályú 
minőségben, mennyiségi és minőségi hiány nélkül, a kiviteli tervek 
és a megvalósulási terveken feltüntetett változásoknak megfelelően 
elkészített, és azokon -, azokkal kapcsolatban az előzőek okán 
semminemű beavatkozás az Önkormányzat, mint üzemeltető 
részéről nem szükséges, arra az engedélyező hatóság kikötést, 
feltételt, kötelezést nem ír elő a vízjogi engedélyezési eljárás 
során, azaz a rendeltetésszerű használatukhoz nem szükséges 
további  - a rendszeres karbantartáson túli – beavatkozás, illetve 
hogy az elkészülés óta eltelt idő alatt a létesítmények 
rendeltetésszerű karbantartásáról a jelenlegi üzemeltető 
folyamatosan gondoskodott. 

 



- A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) vízjogi üzemeltetési 
engedélyezési eljárásban való képviseletre szóló meghatalmazását 
csak azzal a kikötéssel javasolt aláírni, ha a NIF a vízjogi 
üzemeltetési engedélyezés során Budakalász Város 
Önkormányzatára tartozó mindennemű eljárási cselekményről 5 
munkanapon belül értesítést küld. 

 
 
Az üzemeltetésre átveendő védművek fenntartásával, karbantartásával 
kapcsolatosan keletkező többletköltségeket Budakalász Város költségvetésébe 
be kell építeni.  
 
 A nyilatkozattétellel kapcsolatos megkeresés a 2. mellékletben található. 
 
 A fentieket tartalmazó levél az előterjesztés 3. mellékletét képezi. 
 

 A megállapodás-tervezet az előterjesztés 4. mellékletében található. 
 
 A vízjogi üzemeltetési engedélyezi eljárásban való képviseletre vonatkozó 

meghatalmazást az 5. melléklet tartalmazza. 
 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 
(A határozati javaslatok nem zárják ki egymást!) 
 
II/1. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az M0 körgyűrű 10. és 11. 
számú főutak közötti szakaszának építésével létrehozott, „a budakalászi I. rendű 
árvízvédelmi töltés szélesítése a 3+200 tkm térségében, valamint a töltésen 
haladó út korrekciója a mentett, illetve a hullámtéri oldalon tereprendezéssel az 
útkorrekciók és az árvízvédelmi töltések között a 3+120 – 3+280 tkm 
szelvények között” elnevezésű vízilétesítményt üzemeltetésbe nem veszi át arra 
való tekintettel, hogy nevezett létesítmény az I. rendű árvízvédelmi rendszer 
része, melynek karbantartása, üzemeltetése a Közép- Duna- Völgyi 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság feladata. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
 



II/2. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert –akadályoztatása esetén az alpolgármestert–, hogy az M0 
körgyűrű 10. és 11. számú főutak közötti szakaszának építésével létrehozott, az 
alábbiakban felsorolt létesítmények vízjogi üzemeltetésének átvételével 
kapcsolatosan a jelenlegi üzemeltetővel (Strabag Építő Zrt. 1135 Budapest, 
Szegedi út 35-37.) kötendő, a határozat mellékletét képező megállapodást 
aláírja.  
A létesítmények felsorolása: 
 Az alsó Duna-parti üdülőterület északi oldalán a Megyeri hídnál található 

záportározó védőtöltéseként létesített harántgát-szakasz az árvízvédelmi 
töltés 3+010 tkm szelvénynél  

 Az üdülőtelepi földút (Gátőr utca) tározó-párologtató árka a 0+094 – 0+356 
km szelvények között a jobb oldalon  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Folyamatos 
 
 
 
II/3. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert –akadályoztatása esetén az alpolgármestert–, hogy az M0 
körgyűrű 10. és 11. számú főutak közötti szakaszának építésével létrehozott, az 
alábbiakban felsorolt létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezési 
eljárásában Budakalász Város képviseletével a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. -t megbízza, az ezzel kapcsolatos, a határozat mellékletét képező 
meghatalmazást aláírja.  
A létesítmények felsorolása: 
 Az alsó Duna-parti üdülőterület északi oldalán a Megyeri hídnál található 

záportározó védőtöltéseként létesített harántgát-szakasz az árvízvédelmi 
töltés 3+010 tkm szelvénynél az I. rendű árvízvédelmi gáttól a Gátőr utcáig 

 Az üdülőtelepi földút (Gátőr utca) tározó-párologtató árka a 0+094 – 0+356 
km szelvények között a jobb oldalon  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: A vízjogi üzemeltetési megállapodás aláírását követően azonnal 
 
 
 
 



II/4. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az M0 körgyűrű 10. és 11. 
számú főutak közötti szakaszának építésével létrehozott, az alábbiakban 
felsorolt létestímények fenntartásával, karbantartásával kapcsolatosan keletkező 
többletköltségeket a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lezárultát 
követően a település költségvetésébe beépíti. 
A létesítmények felsorolása: 
 Az alsó Duna-parti üdülőterület északi oldalán a Megyeri hídnál található 

záportározó védőtöltéseként létesített harántgát-szakasz az árvízvédelmi 
töltés 3+010 tkm szelvénynél az I. rendű árvízvédelmi gáttól a Gátőr utcáig 

 Az üdülőtelepi földút (Gátőr utca) tározó-párologtató árka a 0+094 – 0+356 
km szelvények között a jobb oldalon  

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Folyamatos  
 
 
Budakalász, 2010. augusztus 19. 
 
 
          Parlagi Endre 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 

 
 
 
 

 



2. melléklet  

 
 
 
 



 



3. melléklet 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

 

mely létrejött egyrészről Strabag Építő Zrt. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37., cgj: 
01-10-044850, képviseletében: …..) –mint Átadó, másrészről Budakalász Város 
Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., adószáma: 15393661-2-13, 
képviseletében: Parlagi Endre polgármester) – mint Átvevő között az alulírott helyen 
és napon, az alábbi feltételekkel: 
 

1.) A megállapodó felek egybehangzóan rögzítik, hogy az M0 autóút 10. és 11. 
sz. főutak közötti szakaszának építése keretében valósultak meg az alábbi 
létesítmények: 

 A Megyeri híd budakalászi lehajtója mellett a híd déli oldalán lévő 1600 
m³ befogadó képességű záportározó védőtöltése (harántgát) az 
árvízvédelmi töltés 3+010 tkm szelvénynél, mely a budakalászi, alsó 
Duna-parti üdülőterület északi oldalán húzódik az I. rendű árvízvédelmi 
gáttól a Gátőr utcáig.  

 
 A budakalászi 0205/9 hrsz-ú közterület (Gátőr utca) nyomvonalának 

korrekciója, s ennek keretében a földút tározó-párologtató árkának 
kiépítése a 0+094 – 0+356 km szelvények között a jobb oldalon. 

 

      2.)  Átadó az 1.) pontban részletezett létesítményeket térítésmentesen 
üzemeltetésre átadja, azokat Átvevő térítésmentesen üzemeltetésre átveszi.  

 

3.) Átadó kijelenti, hogy az 1.) pontban felsorolt létesítmények I. osztályú 
minőségben, mennyiségi és minőségi hiány nélkül, a kiviteli tervek és a 
megvalósulási terveken feltüntetett változásoknak megfelelően elkészítettek, 
és azokon -, azokkal kapcsolatban az előzőek okán semminemű 
beavatkozás az Önkormányzat, mint üzemeltető részéről nem szükséges, arra 
az engedélyező hatóság kikötést, feltételt, kötelezést nem ír elő a vízjogi 
üzemeltetési engedélyezési eljárás során, azaz a rendeltetésszerű 
üzemeltetésükhöz nem szükséges további  - a rendszeres karbantartáson túli 
- beavatkozás; 

 

4.) Átadó kijelenti, hogy az 1.) pontban felsorolt létesítmények elkészülése óta 
eltelt idő alatt azok rendeltetésszerű karbantartásáról, üzemeltetéséről - mint a 
jelenlegi üzemeltető- folyamatosan gondoskodott. 

  
Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt,  7 – hét – példányban jóváhagyólag aláírták. 
 

Kelt: Budakalász, 2010. ……..….hó  …. napján 

 

Strabag Építő Zrt.     Budakalász Város Önkormányzata 

Képv.:………………………………………  képv.: Parlagi Endre polgármester 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 

 
 



5. melléklet 
 

 

 

Budakalász Város Polgármestere 
 

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. : 06(26)342-391, : 06(26)340-494 

e-mail: polgarmester@budakalasz.hu 

Ikt. szám:  
Tárgy: M0 autóút Északi szektorának Budakalász  

Város Önkormányzata üzemeltetésébe kerülő  
vízilétesítmények műszaki átadás-átvétele 

 
 
 

MEGHATALMAZÁS 
 
 
Budakalász Város Önkormányzata, mint a nevezett beruházás alábbi vízilétesítményeinek 
üzemeltetője felhatalmazza a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt-t, hogy az „M0 
autóút Északi szektor 2. és 11. sz. főutak (72+835-76+708,65 km sz.) közötti szakasz 
beleértve az északi Duna-híd építését” tárgyú munkákra vonatkozó vízjogi üzemeltetési 
engedélyezési eljárás során nevében eljárjon. 
 
A vízilétesítmények részletezése: 
 

1. 1600 m³-es záportározó védőtöltése (harántgát) a Budakalászi üdülőterület északi 
oldalán, az árvízvédelmi töltés 3+010 tkm szelvényénél az I. rendű árvízvédelmi 
töltéstől a Gátőr utcáig; 

 
2.  Üdülőtelepi földút (Gátőr utca, 0205/9 hrsz) tározó – párologtató árok a 0+094-0+356 

km szelvényeik között a jobb oldalon. 
 
Az ezen meghatalmazás alapján eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. köteles a 
vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során Budakalász Város Önkormányzatára tartozó 
mindennemű eljárási cselekményről 5 munkanapon belül írásban értesíteni Budakalász Város 
Önkormányzatát. 
 
 
Budakalász, 2010. ……hó ……nap 
 
 

Parlagi Endre 
  polgármester 


