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BIATORBÁGY INFRASTRUKTURÁLIS FEJLETTSÉGE,

KÖZMÛVESÍTETTSÉGE. AZ IVÓVÍZ-ELLÁTOTTSÁG,

A SZENNYVÍZELVEZETÉS, -ELHELYEZÉS, -TISZTÍTÁS, A RENDSZERES

HULLADÉKGYÛJTÉS, -ELHELYEZÉS, A FÛTÉS MÓDJA, A HÍRKÖZLÉS,

A SZILÁRD BURKOLATÚ ÚTHÁLÓZAT KIÉPÍTETTSÉGE

5.1. Az infrastruktúrahálózat
megteremtése

Biatorbágy a fõvárosi agglomeráció megannyi te-
lepüléséhez hasonlóan a rendszerváltást az infra-
struktúra igen alacsony kiépítettségével érte meg.
A regionális vezetékesivóvíz-hálózat kiépítése
csak 1990-ben kezdõdött meg, csatornázás,
szennyvíztisztítás, gázellátás egyáltalán nem volt.
A település képét burkolatlan és kivilágítatlan ut-
cák határozták meg. Az elektromos hálózat a bel-
területet ellátta, de mûszaki állapota megérett a
felújításra. A megalakuló önkormányzat elsõ fel-
adatának tekintette az infrastrukturális lemaradás
behozását. Biatorbágy az elsõk között használta
ki a megnyíló pályázati lehetõségeket, és így ked-
vezõ feltételekkel, a lakosság nagyobb terhelése
nélkül mintegy fél évtized alatt behozta évtize-
des lemaradását, sõt a minõségi és kapacitásai-

ban széles ellátással a település további fejleszté-
séhez alkalmas tõkét teremtett.

5.2. A közmûhálózat fejlettsége

A település belterületének közmûvekkel való el-
látottsága teljes körû. A víz-, elektromos- és föld-
gázvezeték-hálózat minden lakóingatlant elért, a
gerincvezetékek kiépítettsége 100%-os. A csa-
tornahálózat 95%-a már 1994 év végéig kiépült,
csak néhány rossz mûszaki adottságú utca több
ütemben történt kiépítése húzódott el 2006 vé-
géig, amikortól a csatornahálózat kiépítettsége is
teljes körûnek mondható.

5.2.1. Vízi közmûvek kiépítettsége

Belterületen a vízellátó hálózat 100%-os szinten
kiépítettnek tekinthetõ, az ivóvízvezeték minden
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lakóutcában megépült, külterületen egyes intéz-
mények (pl. szennyvíztisztító telep stb.), valamint
a szennyvíztisztító és a Szarvas-hegyi víztározó
környéki ingatlanok vannak vezetékesivóvíz-há-
lózatba bekötve. Most folyik a Katalin-hegy ellá-
tásának kiépítése a vállalkozási terület víztáro-
zó-kapacitására alapozva. A település tulajdoná-
ban lévõ ivóvíz- és csatornamûvet 2006-ig az Érd
és Térsége Víziközmû Kft. üzemeltette. Az ön-
kormányzat a Fõvárosi Vízmûvekkel közösen tár-
saságot alapított a víz- és csatornaszolgáltatás

üzemeltetésére, a magas színvonalú, biztonságos
víziközmû-szolgáltatás biztosítása érdekében. A
saját többségû társaság azért jött létre, hogy a jö-
võben a szolgáltatás átlátható, ellenõrizhetõ le-
gyen a megvalósítandó településfejlesztési célok
érdekében, valamint a lakossági vízdíj mértéke
ne növekedhessen az infláció mértékénél job-
ban. A biatorbágyi tulajdonú szennyvíztisztító a
település területén túl pátyi és budaörsi területe-
ket is ellát. A fennmaradó kapacitásokat a telepü-
lési önkormányzat az új lakó- és gazdasági terület
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fejlesztéseire tartja fenn, a fejlesztések feltétele a
szükséges kapacitás lekötése, amibõl a település-
nek jelentõs bevétele származik.

Biatorbágy elválasztott rendszerû szennyvíz-
csatorna-hálózata a belterületen és a fejlesztési
területeken a kilencvenes évek elsõ felében szin-
te teljes mértékben kiépült. Az önkormányzat
szabályozási, marketingeszközökkel is segíti a rá-
kötések számának emelkedését, a rászoruló ház-
tartásokat segéllyel is támogatja, ennek köszön-
hetõen ma már elenyészõ a nem rákötött lakások
aránya. A hálózat tovább fejlõdik, a Katalin-he-
gyen a vezetékesvíz-hálózat kiépítésével párhu-
zamosan. Az önkormányzat a vízhálózat fejlesz-
tésének feltételéül szabja a csatornahálózat egy-
idejû kiépítését is, a Pecató környékének csator-
názására is készülnek a tervek a közeljövõben.

A biatorbágyi szennyvíztisztító céltámogatási
pályázattal épült, mûködését 1994-ben kezdte
meg. A település saját tulajdonú szennyvíztisztí-
tójából a szennyvizet kis terhelésû, elevenisza-
pos biológiai tisztítás, majd nitrifikációs és denit-
rifikációs kezelés után a (szennyvíz)iszapot taka-
rórétegként a Tatai Környezetvédelmi Rt. által
üzemeltetett vörösiszapos tavak rekultivációjá-
hoz használják. A keletkezett szennyvíz mennyi-
sége 2003-ban: 237 033 tonna volt.

A felszíni vízrendezésre régebben a nyíltár-
kos csapadékvíz-elvezetés volt a jellemzõ. A fo-
lyamatosan felújított lakóutcákban a forgalmi sá-
vok szélesítése, parkolók, gépkocsibehajtók ki-
alakítása az árkok lefedését, zárt rendszerû felszí-
ni csapadékvízrendszer kiépítését eredményez-
te. A csapadékvíz-elvezetõ hálózat befogadói a
település természetes vízfolyásai: a Disznó-lápa,
a Kígyós-, a Benta- és a Füzes-patak. A vízfolyá-
sokat az önkormányzat támogatásával a Közép-
Duna-völgyi Vízgazdálkodási Társulat, a tavakat
a halgazdaság tulajdonosai és a horgászegyesület
tartják karban.

5.2.2. Energiaközmûvek kiépítettsége

Gáz: A település vezetékes földgázzal való ellá-
tása megoldott. A gázhálózat teljes egészében
kiépítésre került még az 1990-es években. A
gázellátást 20 település építette ki, elõször 13,
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majd csatlakozott további 7, és megalakították a
Zsámbékgáz Részvénytársaságot, amelyben
többségi tulajdont szerzett a MOL Rt. A 20 tele-
pülés a Tigáz, a Ddgáz és az Égáz szolgáltatási
területéhez tartozott, pályázat útján az Égáz Rt.
lett a szolgáltató. A szolgáltatást 2000-ben a
MOL Rt. vette át, ezek után eladta a Zsámbék-
gáz Rt.-ben birtokolt részvényeit a Tigáznak, aki

egy idõ után a kisebbségi részvényeket is meg-
vásárolta az önkormányzatoktól, és ettõl kezdve
õ végzi a szolgáltatást a 20 településen. A gázát-
adó állomás Zsámbék község határában épült
meg, innen látják el a környezõ településeket
földgázzal. Jelenleg két gázfogadója van a tele-
pülésnek. Egyik a lakosság részére, a másik ké-
sõbb létesült, az M1 autópálya–1-es fõ közleke-
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dési úton található vállalkozási területek kiszol-
gálására.

A rácsatlakozások folyamatosan zajlanak.
Elég nagy számban vannak azonban még, akik
fõleg anyagi okok miatt a hagyományos tüzelési
eljárásokat használják (szén, olaj, fa).

A település lakossági célú gázfogyasztása
6330 ezer m3 volt 2005-ben. A gázfogyasztó ház-
tartások egyidejû átlagos csúcs gázigénye 5,6
m3/nap volt, amely a gáz komplex (fûtési+hasz-
nálati melegvíz termelési+fõzési) hasznosítását
mutatja.

Elektromos energia: A településen az áram-
szolgáltatást a Budapesti Elmû Rt. dél-budai régi-
ója végzi. Az elektromos hálózat kiépítettsége
teljes körûnek tekinthetõ. A villamosenergia-ellá-
tás a jelenlegi közel 60 db transzformátorállo-
másról biztosított. Az állomások szabad kapaci-
tással rendelkeznek, igény esetén ezek bõvíthe-
tõk. A fogyasztói csatlakozók közül valamennyi
az érvényben lévõ elõírásoknak megfelelõ. Bia-
torbágy területén tervezett gazdasági terület vil-
lamosenergia-ellátása új transzformátorállomás
létesítésével megoldható.

A közvilágítás korszerûsítése 2001–2002-
ben ment végbe, ekkor a község teljes területén
energiatakarékos lámpatesteket helyeztek el és a
világítási helyek számát 40%-kal növelték. Ekkor
épült ki a belterületbe vont zártkertek közvilágí-
tása is, a község jelképeként élõ Viadukt pedig
díszkivilágítást kapott. 2004–2005-ben elkészült
a Pecató környékének közvilágítása is.

A közmûellátottság összefoglalásaként ki kell
emelni, hogy Biatorbágy a jól közmûvesített tele-
pülések közé tartozik. A közmûvesítettség mérté-
kébõl adódóan a településen a környezetterhe-
lés fokozatosan csökken, illetve tovább csökkent-
hetõ. A szennyvíz közcsatornával történõ elveze-
tése a helyi talajszennyezés lehetõségét csökken-
ti, a vezetékes energiahordozóval történõ hõellá-
tás pedig a levegõtisztaság növeléséhez járul hoz-
zá. A település fejlõdésével a kedvezõ közmûel-
látottság eredményeként a környezetterhelés
nem fog jelentõsen növekedni, így a jelenleg
kedvezõnek tekintett környezeti állapot megõr-
zése biztosítható.

5.3. Hulladékkezelés

A Budaörsi kistérséghez tartozó: Biatorbágy, és a
Pilisvörösvári kistérség két települése: Páty és
Tök települések külön társulást hoztak létre a
Duna-Vértes Köze Regionális Társuláson belül
közös települési hulladékgazdálkodási tervük el-
készítéséhez. Szorosabb együttmûködésük oka
közeli földrajzi elhelyezkedésük, közös közszol-
gáltatóval kötött szerzõdésük, valamint a hulla-
dékgazdálkodási terv elkészíttetéséhez a közös
finanszírozás lehetõsége.

A három település önkormányzata illetékes-
ségi területükre helyi szintû hulladékgazdálkodá-
si tervet dolgozott ki. Az elkészült helyi hulladék-
gazdálkodási tervet a települési önkormányzatok
helyi rendeletben hirdették ki.

A hulladékgazdálkodási tervezésnek alapvetõ
célkitûzése a környezeti értékek megóvása, a ká-
rosító hatások mérséklése, megszüntetése, a kiala-
kult környezeti károk felszámolása. Biztosítani
szükséges a fenntartható fejlõdést, a környezeti
értékekkel való kíméletes gazdálkodást, a telepü-
léseken élõk és környezetük közötti harmonikus
kapcsolat kialakítását, fenntartását.

A települési önkormányzat kötelezõen ellá-
tandó közszolgáltatásként, az ingatlantulajdono-
soknál keletkezõ települési hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart
fenn. Ezt, a Hgt. 23. és 24. §-ban foglaltak alap-
ján, önkormányzati rendeletben is szabályozza.
A közszolgáltatás kiterjed a településen alkalma-
zott gyûjtõedényben összegyûjtött hulladék
rendszeres elszállítására, valamint folyékony hul-
ladék esetében az ideiglenes tároló (közmûpót-
ló) kiürítésére és elszállítására.

Biatorbágyon a helyi hulladékgazdálkodási
rendeletnek megfelelõen, mind a belterületen,
mind a volt zártkerti területeken szervezett lakos-
sági szilárdhulladék-begyûjtés mûködik. A hulla-
dék a Rumpold Bicske Kft. közremûködésével a
bicskei hulladéklerakón kerül elhelyezésre. A ház-
tartási szilárd hulladékot hetente egy alkalommal
szállítják el. Az ingatlan tulajdonosa, a rendszere-
sített hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezõ
igénybevétele mellett, az ingatlanán keletkezõ al-
kalmi vagy – mérete miatt a közszolgáltatás kere-
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tében nem szállítható – települési hulladékát, 3
m3 mennyiségig hulladékkísérõ jeggyel maga is el-
szállíthatja a kijelölt ártalmatlanító helyre.

A szolgáltató az önkormányzattal kötött szer-
zõdés alapján a belterületen évente kétszer, a
külterületen – kertes mezõgazdasági területeken
és üdülõterületeken – évente egyszer lomtalaní-
tási akciót is szervez.

A településen keletkezõ, és egyben lerakott
települési szilárd hulladék mennyisége (lakossági
és ipari együtt) 2003. évben 3833 tonna volt.

A település az Duna-Vértes Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Társulás tagja. A társulás meg-
határozta a településen kialakítandó szelektív
hulladékgyûjtõ szigetek számát, jelen esetben ez
10 db, melyek kialakítása 2003-ban már megtör-
tént. A hulladékgyûjtõ szigetek a közszolgáltatás
részeként üzemelnek. Szelektíven gyûjtött anya-
gok jelenleg: üveg, papír, mûanyag. A jövõben a
szolgáltató szeretné kiterjeszteni a gyûjtést más
újrahasznosítható anyagra is.

A hulladékudvar kialakítását, az állati tete-
mek összegyûjtését és elszállítását regionális szin-
ten oldja meg a település.

5.4. Hírközlés

A távbeszélõ hálózat kiépült, valamennyi veze-
ték nélküli táv- (T-mobil, Pannon GSM, Vodafo-
ne) és hírközlési szolgáltató is megfelelõ vételi le-
hetõséget tud biztosítani. A vezetékestele-
fon-szolgáltatást a Magyar Telekom NyRt. – a
MATÁV Rt. jogutódja – végzi. A budapesti sze-
kunderközponthoz tartozó 23-as körzetszámú
Biatorbágy primer központ, a település vezeté-
kes távközlési hálózatának bázisa. A településen
üzembe helyezett digi-
tális telefonközpont a
település és térségének
távközlési ellátottságát
megoldotta. A telepü-
lés 23-as körzetszámon
csatlakozik az országos,
illetve nemzetközi táv-
hívó hálózathoz.

A település köz-
igazgatási területén át-

halad az országos optikaikábel-hálózat Budapes-
tet Gyõrrel összekötõ szakasza.

5.5. A szilárd burkolatú úthálózat
kiépítettsége

Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete már
1990–94 között kiemelten kezelte a település út-
hálózatának fejlesztését, a földalatti közmûvek
kiépítését követõen, azokkal összefüggésben tu-
dott hozzáfogni az utak helyreállításának, bizo-
nyos esetekben a korábbi állapotnál jobb színvo-
nalú megépítésének. 1998–2002 között néhány
utca esetében már a drágább, de jobb színvona-
lú, tartósabb útburkolatok és a csapadékvíz-elve-
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zetés egyidejû kiépítésével az intenzívebb fej-
lesztés is megkezdõdött. A közmûfejlesztések
utáni úthelyreállítások a nem aszfaltburkolatú

utak esetében is úgy készültek, hogy azok tartós
burkolatok útalapjaként szolgálhatnak, ezáltal az
anyagi lehetõségek függvényében folytatni lehet
a községi úthálózat aszfaltburkolatainak a lehetõ
legjobb minõségû kiépítését.

Az útépítések, lakó- és gyûjtõutak felújítása
tervszerûen az elfogadott forgalomtechnikai terv
és az útépítési koncepció szerint folyik.

Részben a közleke-
déshez kapcsolódik a bel-
területi zöldterületek,
közparkok kialakítása, a
településre bevezetõ út-
szakaszokon ún. zöldszi-
getek kiépítése, a fõutak,

utcák, terek, a torbágyi patakpart parkosítása. A
Fõ tér kialakításának mintájára a település részt
vesz a Közép-Magyarországi Régió Stratégiai
Tervében megfogalmazott ún. „Fõutca-prog-
ram” megvalósításában. A pályázatok támogatá-
sának igénybevételével, a további fõterek és
közterületek intenzív parkosításával valósítja
meg a helyi társadalmi élet új, városias közös-
ségformáló szintereit.

5.6. Infrastrukturális fejlesztési
elképzelések

Biatorbágy alapinfrastruktúrájának kiépítése lezaj-
lott, a jelen, és valószínûleg a következõ ciklus fej-
lesztési hangsúlya az intézményfejlesztés lesz. En-
nek ellenére természetesen folyamatos a meglévõ
hálózatok, ellátások kiegészítése, fejlesztése:
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– Folytatódik a belterületi
utak korszerûsítése, járda-
építési programmal és az
autóbuszmegállók korsze-
rûsítésével.
– Átépül a település fõ gyûj-
tõútja, a Szabadság út.
– Tovább korszerûsödik a
település közvilágítása, a
gyûjtõutak mellett a lakó-
utcákban is.
– A belterületen rövidesen
befejezõdik az utolsó, ne-
hezen elérhetõ utcák csa-
tornázása.
– Az új lakóterületen a te-
rületek elõkészítéseként
folyik a teljes közmûvesítés
kiépítése.
– A Katalin-hegyen folya-
matban van, a Pecató kör-
nyékén tervezés alatt áll a
víz- és csatornahálózat ki-
építése.
– Szükségessé válik a
szennyvíztisztító bõvítése,
levegõztetõ medence épí-
tése.

A közmûhálózat kiépítettsége a településen

Megnevezés
Kiépítettség Bekötöttség

Hossza
(km)

Aránya
(%) db Aránya

(%)

Ivóvízhálózat 123,9 100 3415 89,4

Szennyvízcsatorna 84,0 98 2521 66,0

Villamosenergia 184,5 100 3817 100,0

Gázhálózat 128,4 100 3242 84,9

Telefonfõvonalak * 100 2687 70,0

Kábeltévé * 2546 66,7

Szennyvíztisztító 1

Hulladékszállításba
bevont lakások száma 3817 100,0

Csapadékvíz-elvezetés 68,0 98,0

Közvilágítás 982

Forrás: Nagyközség önkormányzata * nincs adat
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A település úthálózatának
jellemzõi
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) Összesbõl: Megoszlás:
összesbõl
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Á
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)
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)

Á
lla

m
i(

%
)

Teljes úthossz 74,3 100 54,2 20,1 72,9 27,1

Ebbõl:
belterületi 51,2 69% 43,9 7,3 85,7 14,3

Belterületi szilárd
burkolatú 47,3 92,4 40,0 7,3 84,5 15,5

Járda hossza 87,2 100 61,4 19,8 70,4 29,6

Ebbõl:
kiépített 67,5 77,4 52,7 14,8 78,0 22,0

Kerékpárút nincs

Forrás: Nagyközség önkormányzata

A települési önkormányzat pályázatai
az infrastruktúra területén

(2000-tõl)

Idõpont Megnevezés Összes (Ft)

2001

Fõ utcai óvoda bõvítés 17.000.000

Fõ tér átépítése 25.000.000

Viadukt utca kiépítése 29.000.000

Közvilágítás korszerûsítése 8.000.000

2002

József Attila utca átépítése 50.000.000

Bajcsy utcai óvoda átalakítása 16.000.000

Ürgehegyi utak helyreállítása 2.500.000

Internetes honlap kialakítása 2.000.000

2004 Bajcsy utcai óvoda átalakítása II. 14.000.000

2006 Mária Királynõ–Zsigmond utcák
felújítása 16.000.000

Összesen: 179.500.000

Forrás: Nagyközség önkormányzata
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