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BIATORBÁGY HELYE
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1.1. A várossá nyilvánítás
kezdeményezésének általános
indoklása

Biatorbágy az agglomeráció egyik olyan nagy-
községévé fejlõdött, amely a legtöbb városias je-
gyet tudja felmutatni a térségen belül. Számos
vonatkozásban megfelel már azoknak a jellem-
zõknek, amelyeket a településföldrajzi, urbanisz-
tikai tudományterületek a város fogalmával kap-
csolatban feltételként megfogalmaznak, de nagy-
ban kielégíti azokat az elvárásokat is, amelyeket

a kormányzatok az elmúlt évtizedekben állítot-
tak a várossá válni kívánó nagyközségek elé. E jel-
lemzõk, feltételek és elvárások között ki kell
emelni a városias szolgáltatások mûködtetéséhez
elengedhetetlenül szükséges lélekszámot, mely
meghaladja a 10 000 fõt, a lakosságnak a „városi-
as”, fõként a tercier, szolgáltató szektorban törté-
nõ foglalkoztatottságát, a primer, mezõgazdasági
foglalkoztatottság alacsony arányát. Meg kell em-
líteni a központi szerepek széles körét, mind a
munkahelyek, mind a szolgáltatások terén, a te-
lepülésszerkezet, a beépítés kellõ kompaktságát,
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magasabb intenzitását, városias rendezettségét, a
mûszaki infrastruktúra, az úthálózat, a közmûvek
teljes körû és magas színvonalú kiépítettségét.
Nem utolsósorban pedig ki kell mutatni azt a
gazdasági és kulturális szervezõ erõt, amelyet egy
település a maga és a tágabb térség fejlõdése ér-
dekében kifejt. Ez utóbbi – a humán erõforrások
dinamizmusa – a biztosítéka annak, hogy a tele-
pülés városias fejlõdésének lendülete fennma-
radjon.

Biatorbágy a rendszerváltozás óta eltelt idõ
alatt a budapesti agglomeráció egyik munkahelyi
központjává vált. A település által kínált gazdasá-
gi területekre betelepült vállalkozások és a helyi
egyéni vállalkozások együtt igen jelentõs munka-
helykínálatot biztosítanak. Ennek eredménye-
ként – bár a korábbi évtizedekre jellemzõ, fõvá-
rosba történõ napi ingázás csökkenõ arányban
még fennmaradt – a település már ingázási célte-
rületként mûködik. Az 1000 fõre jutó vállalkozá-
sok összes számát tekintve Biatorbágy már a kül-
sõbb fekvésû pesti kerületekkel azonos arányt
mutat. Ezt a fejlõdést nem csupán a jelentõs rész-

ben külföldi tulajdonú gazdasági-ipari parki nagy
vállalkozások táplálták, hanem az egyéni vállal-
kozások munkahelyteremtõ tevékenységei is. A
szûkebben vett helyi gazdaság jelentõségét mu-
tatja, hogy a településen mûködõ vállalkozások
mintegy fele egyéni vállalkozás.

Biatorbágy vezetése a kilencvenes évek ele-
jétõl átgondolt, következetes, kiegyensúlyozott
településfejlesztési stratégiát alakított ki, amit fej-
lesztési programjaiban máig követ. Elsõként az
infrastruktúra-fejlesztésre összpontosított, azt a
gazdasági parkok létrehozása követte, és csak ezt
követõen indult el a nagyobb arányú lakásépítés.
A fejlesztés menedzselését javarészt a település
önkormányzata vállalta fel: a „biatorbágyi mo-
dellnek” is hívható módszer különleges értéke,
hogy egyensúlyt tudott teremteni a település
földben kárpótolt polgárainak érdekei és a tele-
pülés érdekei között.

A szolgáltatások terén a központi szerepeket
Biatorbágy a térség – a Zsámbéki-medence, illet-
ve a budaörsi kistérség – többi településével ver-
senyhelyzetben látja el. E versenyben jó esélyei
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vannak. Ennek ellenére a település vezetése nem
törekszik kizárólagos központi szerepre. Éppen
az általuk is kezdeményezett magas színvonalú
(MTA) kutatások bizonyították, hogy a térségben
a horizontális jellegû kapcsolatokra, az egymást
kiegészítõ szerepvállalásra, a megvalósítás koo-
perativitására épülõ közösségi és magán szolgál-
tatási rendszer kiépítésére törekvés a célravezetõ
stratégia. Budapest jelentõségével szemben
egyetlen térségi település sem léphet fel érdem-
ben, a még mindig érzékelhetõ függõség további
csökkentése pedig együttmûködést kíván. E té-
ren Biatorbágy többek között a Zsámert-ben vál-
lalt szerepével mindig kezdeményezõen lépett
fel.

Biatorbágy jelenlegi és várhatóan tovább
növekvõ népességszáma elegendõ ahhoz, hogy
az alapszintû szolgáltatások hatékony biztosítá-
sa mellett a mainál több olyan „középfokú” te-
lepülési funkciót vállaljon fel, amelyek városi lé-
tét kiteljesíthetik. Ez vonatkozik különösen az
iskolai oktatásra és az egészségügyi ellátásra.
Bár a település mezõgazdasági szakiskoláját a

fenntartó megyei önkormányzat megszüntette,
éppen ez a helyzet adhat lehetõséget arra, hogy
a középfokú oktatás is megvalósulhasson. Az
elõrelépést elõsegíti a település általános iskolá-
jának magas oktatási és nevelési színvonala,
amit az is bizonyít, hogy a beiratkozottak száma
évrõl évre növekszik. Az újonnan betelepülõ la-
kosság nem követi a másutt gyakran tapasztal-
ható szokást, csak igen kis arányban járatja gyer-
mekeit fõvárosi iskolákba. Hasonló a helyzet az
egészségüggyel is, amelyben a szakorvosi ellátás
több sikeres kezdeménye már mûködik, s ami-
nek kiteljesedését a magas képzettségû betele-
pülõ népesség is elõsegíti, és ki is kényszeríti. A
„régi” és „új”, összességében fiatalodó népesség
egyaránt jelentkezik a szolgáltatások fogyasztó-
jaként és nyújtójaként.

Különleges értéke a településnek a kulturális
szolgáltatások és a kulturális/szellemi élet kiemel-
kedõ színvonala és gazdagsága. E területen sem
kívánja Biatorbágy felvenni a versenyt a fõváros
összehasonlíthatatlanul szélesebb kínálatával,
hanem a szûkebb régió és saját minõségi keresle-
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tére épít. Hagyományait mintaszerûen ápolja. Az
egyre magasabb képzettségû lakosság növekvõ
igényeit is szolgálja a régi vasútállomásból átala-
kított, korszerû nagyteremmel bõvített Faluház,
mely semmi rokonságot nem mutat az ország ko-
rábbi korszakainak szegényes kultúrházaival. Ez
Biatorbágy mûvelõdési és közösségi életének
központja, de rendezvényeit – mint a település
egyéb rendezvényeit is – a tágabb térségbõl is lá-
togatják. Fontos megemlíteni a település mûvé-
szeti iskoláját is, amely ugyancsak térségi szerep-
pel bír. Több olyan mûvészeti együttes is mûkö-
dik Biatorbágyon, amelynek színvonala, jelentõ-
sége túlmutat a településen.

Biatorbágyról általában is elmondható, hogy
nagy fontosságot tulajdonít a humánerõforrás-

fejlesztésnek és a közösségépítésnek. A település
önkormányzata különleges aktivitást fejt ki ezen
a téren: egyszerre szolgáltat, kezdeményez és
befogad. El tudta érni, hogy mára a közszolgálta-
tásokat nyújtó személyi állománya kellõ képzett-
ségû és „etikájú”, a Községháza valóban a köz-
ség, a közösség házává vált. A hivatal munkája jól
szervezett, a lakosság és az egyéb érdekeltek tá-
jékoztatása mintaszerû. Kezdeményezi és befo-
gadja emellett az önkormányzat az igen nagy
számú lakossági és egyéb szervezõdést, az egye-
sületeket, alapítványokat, amelyeket rendszere-
sen támogat is. Ki kell emelni a település saját ok-
tatási alapítványát, amellyel a jó elõmenetelû, il-
letve a rászoruló közép- és felsõfokú tanulmá-
nyokat végzõ biatorbágyi diákokat támogatja. A
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közösségi élet rendkívüli gazdagsága már kimon-
dottan városias sajátosság.

Az egyéb, kereskedelmi, gazdasági, pénz-
ügyi szolgáltatások terén egyrészt egyes intézmé-
nyek, szolgáltatók térségi szerepét kell hangsú-
lyozni, másrészt azt a feltûnõen gyors átalakulást,
ami e szolgáltatások összetételében történik.
Újonnan épült bevásárlóközpontja, posta és ta-
karékpénztára egyértelmûen regionális szerepû,
ugyanez igaz az állandó 24 órás orvosi ügyeletre
is. Az ügyelet Herceghalom és Etyek éjszakai
ügyeletét is ellátja. A helyi szolgáltatások terén
megfigyelhetõ, hogy gyorsan növekszik azoknak
a tevékenységeknek az aránya, amelyek már ki-
mondottan a városias életformát követõ – s nem
csak az újonnan betelepült – lakosságot szol-
gálják.

A település vonzerejét a munkahelyek, a
szolgáltatások növekvõ száma és színvonala mel-
lett nagymértékben növelte az elmúlt években
az épített környezet minõségének javulása, egyre
városiasabbá válása. Kialakult Biatorbágy új, a két
régi településrészt integráló központja. Elkészült
a település változatos rendezvények tartására al-
kalmas fõtere. Felújítottak és gondozottak a köz-
épületek, az utcák úgyszólván mindegyike bur-
kolt, a közmûvesítés teljes, a fõutcák burkolata,
felszereltsége már a legmagasabb esztétikai igé-
nyeket is kielégítik. Gondozottak a település szö-
vetét tagoló zöldfelületek, patakpartok is, szép,
biztonságos játszóterek épültek. Számba vették
és védik az épített és a táji értékeket, mind bel-,
mind külterületen. Mindezt a fejlõdést jó minõ-
ségû fejlesztési és rendezési koncepciók, tervek
keretei között valósította meg az önkormányzat.
A település képe, „imázsa” önmagában is a váro-
siasság fontos értékhordozója, nem csupán a te-
lepülési ökonómia és kultúra gazdagodásának
tükre. A szépen felújított Viadukt ma már egy si-
keres település szimbóluma.

A következõ években a városias településkép
még karakteresebbé válik. Befejezés elõtt áll az
északnyugati oldalon az új, kertvárosias karakte-
rû lakóterület kiépítése. A kertváros eddig meg-
épült csoportos, sorházas, villajellegû épületei-
ben létesült lakásokat egyre nagyobb arányban
vásárolják magas képzettségû fiatal családok. Az

átlagos építészeti színvonal jobb itt, mint sok más
település „lakóparkjaiban”, több, magas esztéti-
kai értékû ház, házcsoport is felfedezhetõ. Bia-
torbágy vezetõi mindazonáltal tudatában vannak
annak, hogy ez a fejlõdés veszélyeket is hordoz,
hiszen az újonnan beköltözõ, eltérõ – esetenként
kimondottan „nagyvárosi” – kulturális igényeket
tápláló lakosságot is „ki kell szolgálni”, és szocio-
lógiai értelemben is integrálni kell. Bízni lehet
mindkét feladat teljesítésének sikerében: Biator-
bágy erõssége mind a szolgáltatások, mind a kö-
zösségépítés magas színvonala.

1.2. Biatorbágy helye a térség
településhálózatában

Biatorbágy Pest megye nyugati részén, Fejér me-
gyével határos területén helyezkedik el. Északról
Páty és Budakeszi, keletrõl Budaörs és Törökbál-
int, délkeletrõl Sóskút, délrõl a Fejér megyei
Etyek, nyugatról Herceghalom települései hatá-
rolják.

A település belterülete a Zsámbéki-meden-
cében terül el, ezt ÉNY–DK irányban a Budai-
hegység övezi, a keleti rész a Budaörsi-medencé-
be nyúlik át.

Területe: 4379 ha, belterülete: 1280 ha, né-
pessége: 2007. január 1-jén 10 690 fõ, 1985 óta
elõbb csökkenõ, majd 1990-tõl újra, az elmúlt
néhány évben kimondottan gyorsan növekvõ lé-
lekszámú település.

A település rendkívül jó közlekedési kapcso-
latokkal rendelkezik. A fõúthálózati kapcsolatok
szempontjából az M1 autópálya, az M0 autóút
és az 1. sz. fõút szerepe kiemelkedõ fontosságú.
Biatorbágyon halad keresztül az 1. sz. vasúti fõ-
vonal is. Az M1 autópálya a belterület északi ré-
szét szeli át. Biatorbágy és az autópálya közötti
kapcsolatot a herceghalmi csomópont, és az
1–M1–M0 csomópontrendszer biztosítja. Az au-
tópályával majdnem párhuzamosan haladó 1. sz.
fõút a települést közvetlenebbül szolgálja. Bár a
Katalin-hegyet az 1-es fõút is elvágja a település-
tõl, összességében mégis kedvezõ a nyomvona-
la, lehetõséget ad a nagyobb forgalmú gazdasági
területek letelepítésére, a településtõl viszonylag
függetleníthetõ közúti kiszolgálására. A Biatorbá-
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gyot érintõ többi országos út egyben a települési
gyûjtõúthálózatot is alkotja.

A Tatabánya–Budapest vasútvonal elõvárosi
vasúttá alakításával Biatorbágy „közelebb” kerül
Budapest városközpontjához, mint némelyik
pesti kerület, ennek bekövetkezte újabb lökést
adhat a település fejlõdésének.

1.3. A jelenlegi településszerkezet
kialakulása

Biatorbágy az északi Torbágy és a déli Bia telepü-
lésekbõl jött létre, 1966-ban. A biatorbágyi köz-
igazgatás alá tartozott Herceghalom is, 1985-ig.

A két település neve írásos formában elõször
1192-ben szerepel a „Torbágy”-erdõ alatti
„Biua” föld elnevezésben egy birtokösszeírás-
ban. Torbágy a Füzes-patak völgyében, annak
két oldalán alakult ki, a Temetõ domb aljában.
Torbágy hagyományos szõlõskertjei, gyümölcsö-
sei a Katalin-hegyen voltak.

Bia a Békás-patak, illetve a Halastó északi
partja mellé települt. Belterülete a hajdani
Buda–Bicske–Gyõr–Bécs összekötõ út mentén
bõvült. Gyümölcsös- és szõlõskertjei a Szarvas-,
Öreg-, Kutya- és az Ürge-hegyen voltak. A belte-
rülettõl délre, a patak túloldalán alakították ki a

biai halastavat, a hajdani, 19. sz. elején lecsapolt
Szelíd-tó medrében.

A 19. század végétõl a vasútvonal mentén, a
közös vasútállomás közelében alakultak ki a két
település újabb lakótömbjei. A vasútvonal itteni
szakasza 1883-ban épült. A hagyományos telepü-
lések a vasút menti tömbökkel fokozatosan egy-
beépültek. Az újabb területek kertjeiként alakul-
tak ki a Nap-hegy és az Iharos kiskertes tömbjei.

A Buda–Bécs összekötõ út hajdani nyomvo-
nalát a jelenlegi Ország, Szabadság és Szent Ist-
ván utcák alkották. 1960-ban épült ki a belterü-
letek és a Katalin-hegy közötti új nyomvonalon
az 1. számú fõút. Szintén a 20. század második
felében, 1976-ban helyezõdött át a vasútvonal is
Torbágytól északra, a belterület, valamint a te-
metõ és a kiskertek közé. Az országos fõút új
nyomvonala a vasúttal párhuzamosan, attól 200
m-re északra halad. Ekkor egyesült a két telepü-
lés, a régi vasúti területen fokozatosan létrehozva
az új településközpontot.

1980-ban a 100. sz. (1. sz.) fõúttól északra
épült meg az M1 autópálya. A településtõl elvá-
lasztja a Katalin-hegyi kiskerteket. 1956-ban ala-
kították ki a Pecatavat, az 1970-es évektõl az
ahhoz kapcsolódó rendezett üdülõterületi töm-
böket.
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Az 1970-es évek közepén a vasútvonalat át-
helyezték a településtõl északkeletre esõ terü-
letre. Az új vasútállomást a község északkeleti
oldalán helyezték el. Ezáltal a vasút régi területe
felszabadult, ahol új településközpont kialakítá-
sára nyílt lehetõség. Az 1976-os ÖRT megpró-
bálta a fejlõdést szabályozott keretek közé szo-
rítani, de ez nem teljes körûen valósult meg, mi-
vel a lehetséges utcanyitásokat sok helyen elépí-
tették. Mivel a MÁV kiköltözése 1997-ig elhú-
zódott, az új központ kiépítése ma is folyamat-
ban van.

Biatorbágy fejlõdését az autópálya megépí-
tése nagymértékben befolyásolta. Az autópálya
és az 1. sz. út mentén ipari, gazdasági és logiszti-
kai központok települtek meg. Az önkormányzat
1990–94 közötti nagymértékû infrastruktúra-fej-
lesztése és a település közelsége miatt egyre töb-
ben települtek át Biatorbágyra a fõvárosból. A te-
lepülés szerkezetének alakulása során az M1-es
autópálya és a vasút elhelyezkedése elõnyt jelen-

tett, mivel a gazdasági területek a lakóterületek-
tõl elkülönülten alakulhattak ki. Biatorbágy
északnyugati területén tervezett lakóterületi fej-
lesztések szervesen kapcsolódnak a kialakult
szerkezethez. A további növekedésnek egy idõ
után a domborzati és természeti viszonyok gátat
szabnak. A település szerkezetének alakulásának
irányát a 2002-es Településszerkezeti Terv hatá-
rozza meg, ami figyelembe vette a szuburbanizá-
ciós folyamatokat, és a településen fellépõ igé-
nyeket.

A legutóbbi évek szerkezeti változását a fõ-
utak menti gazdasági területek kialakítása és fo-
kozatos beépülése jelenti. Megfigyelhetõ még a
hajdani mezõgazdasági területek szerepváltása,
a kiskertek üdülõ- és lakóterületté válása, vala-
mint a nagyüzemi mûvelésû táblák helyett ki-
sebb, egyben mûvelt egységek kialakulása. Fon-
tos településszerkezeti elem még a belterületi és
a belterülethez kapcsolódó települési szintû
zöldterületek kialakulása is.
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1.4. Biatorbágy történeti, társadalmi
értékei, hagyományai

Biatorbágy környéke már az õskor idején is lakott
terület volt, ezt bizonyítják a réz- és bronzkorból
származó leletek. A régészek Biatorbágy–Buda-
park és a Szarvasugrás területén, valamint Bia–
Öreg-hegyen bukkantak bronzkori települések
nyomaira. Több helyen kerültek elõ kelta és ró-
mai kori leletek is. Az avarok lakta Kár-
pát-medencében a Hosszúrétek völgye
már lakott hely volt, melynek nyomaira
az 1991-es és 2003-as ásatások szol-
gálnak bizonyítékul. Ekkor 7–8. száza-
di avar sírok kerültek elõ, gazdag lelet-
anyaggal.

A mai települést alkotó két hajdani
falu magját az egykori templomok ma-
radványai jelzik. Bián a református te-
metõben található Szent Kereszt-ká-
polna romjai, Torbágyon a katolikus
templom szentélyének gótikus záródá-
sa. Torbágy az országút mentén, egyut-
cás, míg Bia az észak–déli irányú völgy-
ben két párhuzamos utcából álló tele-
pülés volt. Bia középkori település-
magja vélhetõen a templomtól délnyu-
gatra a mai Munkás és Arany János utca
környékén (Telek) helyezkedett el, má-
sik fõ része pedig attól északra (Szugja).

A két település a török hódoltság
alatti elnéptelenedés után a középkori
települések helyén települt újra, Bia a
17. századtól, Torbágy csak a 18. szá-
zad elejétõl. Torbágyot német nemze-
tiségûekkel telepítették be, míg Bia
magyar faluként élt tovább, más nem-
zetiségûek a környékbeli falvakból köl-
töztek ide. Bia a múlt század végén,
1935. január 1-ig 16 községbõl, 41
ezer lakosból álló járás székhelye volt.
Élénk forgalmi helynek számított, tele
volt mintagazdaságokkal, kisiparosok-
kal. Hozzá tartozott Albertfalva, Buda-
fok, Nagytétény, Budakeszi, Budaörs,
Páty, Zsámbék, Tök, Perbál és Török-
bálint is. 1946-ban a német származá-

sú lakosság nagy részét Németországba kitelepí-
tették, helyükre a Kárpát-medence több tájáról
(Székelyföld, Erdély, Alföld, Felvidék) jöttek ma-
gyar nyelvû lakosok.

Biára és Torbágyra jelentõs hatást tett a vas-
út átvezetése egy völgyhíddal a két falu közötti
területen, melyen 1884-ben egy közös vasútál-
lomást alakítottak ki Bia-Torbágy néven. A vasút
korszerûsítésével megépült a második völgyhíd
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is 1898-ban. Ezeket a via-
duktokat egy 120–140 m
széles és 20–25 m magas-
ságú völgy áthidalásaként
építettek meg, melyek Bia-
torbágy jelképévé, és egy-
úttal 1931. szeptember
13-án Matuska Szilveszter
által egy szörnyû terrorcse-
lekmény színhelyévé vál-
tak. A mérnöki teljesít-
ményként is számottevõ
hidakon 1932. szeptember
12-tõl villamosvasúti forgalom zajlott. Az azóta
funkciójukat vesztett hidak vasúttörténeti emlé-
kek, jelenleg helyi védelem alatt állnak.

A településen több hagyományõrzõ egyesü-
let és alapítvány mûködik, melyek tevékenységét
a 8. fejezet részletesen tárgyalja.
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