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Cél a nagyobb árvízi biztonság! – Megkezdődnek a fejlesztési 
munkálatok a Barát-patak torkolatánál és környezetében 

 

 

Budakalász-Óbuda, 2022.03.03. – A napokban árvízvédelmi kivitelezési munkák kezdődnek a 
Budakalász és Budapest III. kerületének határán található Barát-patakon. Az európai uniós 

támogatással megvalósuló fejlesztés során új árvízkapu épül a vízfolyáson. Ennek köszönhe-
tően egy esetleges árhullám során sokkal nagyobb biztonságban lesznek a térségben élők és 
vagyontárgyaik. 

 

A „Barát-patak torkolat és környezetének fejlesztése” elnevezésű (KEHOP-1.4.0-15-
2020-00021 számú) projekt során új árvízvédelmi torkolati műtárgy, úgynevezett árvízkapu 

épül a patak medrében, melynek kettős szerepe lesz. Egyfelől áradás idején kizárja a patakból 
a Dunából érkező többletvizet, másfelől, ha egyszerre nagy mennyiségű csapadék hullik, ki-
vezeti a megnövekedett vízhozamot a Dunába. A fejlesztés révén jelentős mértékben 

megnő az árvízi biztonság, ami Budakalásznak és Budapest III. kerületének, vala-
mint az egész térségnek az érdekeit és védelmét szolgálja. 

A napokban kezdődő munkálatok várható befejezése: 2023. április 28. 

A munkavégzés hétköznap 7.00-18.00 óra között zajlik majd. (Hétvégén kizárólag csak 
rendkívüli helyzetben és az önkormányzati előírások maximális betartásával.) 

A megvalósítás előkészítése során ideiglenes beszállítóút épül, melyről a belógó, balesetve-

szélyes ágakat a szakemberek eltávolítják. Megerősítést kap a budakalászi Gátőr utca útbur-
kolata, a munkaterületet pedig biztonsági okokból körbekerítik. 

Az előkészítő munkák idején a gépjárműforgalom elterelése nem várható. Ugyanakkor a 

kivitelezés érinti az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút nyomvonalát, ezért annak átmeneti 
megváltoztatása szükséges. A mellékelt térképen is látható új forgalmi rendről információs 
táblák adnak majd tájékoztatást. 

Az épülő létesítménnyel kapcsolatban fontosnak tartjuk az érintettek tájékoztatását, ezért a 
közeljövőben lakossági fórumot is szervezünk. Ennek időpontjáról rövidesen tájékoztatjuk 
Önöket! 

A kivitelező – az önkormányzattal egyeztetve – törekszik arra, hogy a munkálatok a la-
kosság számára a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel járjanak. Ugyanakkor az 
építkezés során átmeneti zajhatás és por időnként elkerülhetetlen lesz. Ehhez kérjük 

a környéken élők szíves türelmét és megértését! 

 


