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Római parti árvízvédelmi
építése, döntési
javaslat a védmű továbbtervezésére vonatkozóan
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Fővárosi Közgyűlés

részére

Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Tudományos Akadémia Tájépítészeti Albizottságának csatolt álláspontja szerint a Római
parti kavicsos partjelleg és a folyót kisérő galériaerdő olyan egyedi tájérték, amelynek kultúrtörténeti,
tájhasználati aspektusai és térségi zöldfolyosó szerepe megkérdőjelezhetetlen, és mint ilyen
védelemre érdemes.
A Párbeszéd Magyarországért képviselőcsoportja éppen ezért olyan műszaki megoldás
megvalósitását szeretné továbbra is elérni, ami összehangolja a különböző érdekeket és
messzemenően figyelembe veszi a hungarikum Római-part természeti értékeit. Sajnos a képviselők
elé kerülő döntéselőkészítő tanulmány semmit nem tartalmaz a mobilgát környezeti hatásairól, az
azonban már most is látható, hogy a terület északi részén lévő galériaerdő el fog tűnni és a parti
sétányon rengeteg fa esik az építkezés áldozatául, illetve sérülhet a kavicsos part. Mindez az egész
part hangulatát szünteti meg, azt, amiért érdemes ide kijárni. Megfelelő döntés akkor érhető el, ha
nyilvánosan megvitatják a part menti és a Nánási-Királyok úti terv-változatot és annak környezeti
hatásait. A jelenlegi tervben szereplő egy kilométer hosszú, 30 méter széles feltöltést -és az ott
kialakult, az illetékes Nemzeti Park által is védendőnek minősített galériaerdő kivágását-semmi nem
indokolja.
A parthasználék sokat panaszkodnak a parti sétány rendezetlenségére, hiszen a lll. kerület az elmúlt
húsz évben erre egyáltalán nem fordított figyelmet. Éppen ezért el kell érni, hogy a vízügyi tervezők
megfelelő szakembereket vonjanak be és a területrendezés valódi környezetrendezéssé váljon .. A
fővárosi lakosok közvetlen és közvetett érintettsége, valamint táji- és ökológiai jelentősége illetve
értékek miatt csak megfelelő döntés-előkészítés, széleskörű társadalmi vitát és közvélemény-kutatást
követően tud a Fővárosi Önkormányzat az EU Víz Keretirányelvet is figyelembe vevő, felelős döntést
hozni.
A módosító javaslatban szereplő gondolatokat a http://www.peticiok.com/romaipartert címen
elérhető oldalon ezidáig közel négyezren támogatták. Mindez azt mutatja, hogy a budapestieknek
nem mindegy, hogy mi történik.
HATÁROZATI JAVASLAT

A Főváros Közgyűlése úgy határoz, hogy

4.
A Római-parti mobilgát tervezése során figyelembe veszi az MTA Tájépítészeti Albizottságának
állásfoglalását és az abban szereplő felvetésekre adandó válaszokat részletesen dokumentálja és
közzéteszi.
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s.
az engedélyezési eljárás kezdete előtt több terv-változatra vonatkozóan készít részletes terveket,
környezetvédelmi hatástanulmány!, favédelmi tervet amelyben vizsgálja az egyes változatok
költséghatékonyságát, fenntarthatóságát és valós árvízi védelmet biztosító jelentőségél is annak
érdekében, hogy a különböző változatok közölt érdemben dönteni lehessen. A terv-változatok között
szerepelnie kell a Nánási-Királyok útja vonalában húzódó f6védvonal megerősítésének illetve a
hullámtéri ingatlanok kerítésvonalában létesítendő, egyedi tervezésű és tájba illesztett, kerítésként is
funkcionáló gátrendszer kidolgozásának a kavicsos partszakasz, a közterületi sétány és a kisérő
növényzet megtartása és rendezése, megújítása mellett.
Felelős:

Tarlós István főpolgármester
90 nap

Határidő:

6.
az elkészült terveket, háttértanulmányokat, környezetvédelmi hatástanulmány!, favédelmi tervet,
fakivágási engedélykérelmet az engedélyezési eljárások kezdete előtt közérthető formában
nyilvánosságra hozza és érdemben megvitatja a fő szakmai szervezetekkel és a lakossággaL
Felelős:

TarJós István főpolgármester
a tervek eikészOiését követően

Határidő:

7.
a társadalmi-szakmai egyeztetés célja egy olyan terv-változat kialakítása, ami nem károsítja a terület
természeti értékeit és összhangban áll az EU Víz Keretirányelvével, ami kimondja, hogy
2015-re el kell érni a vizek jó állapotát és ebbe beleértendő a vízhez kötődö élőhelyek minél
zavartalanabb állapotának biztosítása, valamint a társadalmi vita lefolytatása, és megköveteli, hogy a
műszaki tervezésben egyenlő súllyal mérlegeljék a társadalmi igények és az ökológiai szempontok
érvényesülését.

védendő

Felelős:

Tarlós István főpolgármester
a tervezéssei párhuzamosan

Határidő:

Budapest, 2013. február 21.
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Melléklet: az MTA Tájépítészeti Albizottságának állásfoglalása
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MTA Tájépítészeti Albizottság
ÁLLÁSFOGLALÁSA
a Budapest, Ill. kerület Római-parton tervezett mobilgáttal kapcsolatban

l. Az Albizottság tagjai szükségesnek tartják a csillaghegyi ártéri öblözet árvízi

védelmének és csapadékvíz elvezetésének megoldását, valamint a Római parti
sétány környezetének rendezését, a szabadterek és zöldhálózati elemek
revitalizációját, mert ezek a legfontosabb feladatok, és ezek szolgálják a közösségi,
összvárosi, illetve turisztikai érdekeket.
2.; Az Albizottság a terület rendezését csak az Európai Unió Víz Keretirányelve alapján
tartja kivitelezhetőnek, amely minden vízügyi tervezésben megköveteli, hogy a
műszaki tervezésben egyenlő súllyal mérlegeljék a társadalmi igények és az
ökológiai szempontok érvényesülését, megőrizve és fejlesztve folyóink jó ökológiai
állapotát.
3. Az Albizottság álláspontja sze ri nt a Római-parti kavicsos partjelleg és a folyót kisérő
galériaerdő olyan egyedi tájérték, amelynek kultúrtörténeti, tájhasználati aspektusai
és térségi zöldfolyosó szerepe megkérdőjelezhetetlen, és mint ilyen védelemre
érdemes.
4. Az Albizottság tagjai egyetértenek abban, hogy az eddig vizsgált árvízvédelmi
változatok közül költséghatékonysága, fenntarthatósága és valós árvízi védelmet
biztosító jelentősége miatt a Nánási út-Királyok útja védvonal megerősítésére
kellene koncentrálni, tekintettel arra, hogy a hullámtér védelme az
önkormányzatnak nem kötelező feladata.
5. Az Albizottság tagjai megfontolhatónak tartják ugyanakkor egy a part menti, a
hullámtéri ingatlanok kerítésvonalában létesítendő, egyedi tervezésű és tájba
illesztett (kerítésként is funkcionáló) gátrendszer tervváltozatának kidolgozását, a
kavicsos partszakasz, a közterületi sétány és kisérő növényzet megtartása (és
rendezése, megújításaJ mellett. Mindkét tervváltozathoz el kell készíteni a szükséges
műszaki, ökológiai és társadalmi hatásvizsgálatoka t, mert végleges döntés csak ezek
alapján hozható.
6. Az Albizottság tagjai a fővárosi lakosok közvetlen és közvetett érintettsége, valamint
a táji- és ökológiai jelentőség illetve értékek miatt csak széles társadalmi vitát és
közvélemény-kutatást követően javasolják a Fővárosnak, hogy a kérdésben felelős
döntést hozzon, s mindenkor az EU Víz Keretirányelv szellemében.
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Dr. Csemez Attila
egyetemi tanár, az Albizottság elnöke

