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RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
ifj. László Vince (szerk.): Emlékképek – Budajenő 

című kiadványa alapján

Jenőnek, településünk ősének a neve 1225-ben fordul elő 
először írásos forrásban. Az utalás szerint II. Endre király 
a győri várjobbágyok Jenőn (in villa Jeneu) levő két telkét 
a budai szigeti Szent Mihály egyháznak adományozza. 
Hogy a település ennél régebbi alapítású, arra a régészeti 
leletek mellett a Kálváriahegyen álló régi templom falaza-
táról, ennek bizánci stílusjegyeiről lehet következtetni. 

A régi település a kápolnahegyi kis templom környé-
kén és a közelében levő völgyben lehetett. 

Egy 1253. május 27-én kelt újabb adományozási irat 
szerint IV. Béla király egy új-jenői birtokot ismét a Szent 
Mihály premontrei monostornak juttatott. 1277-től, ami-
kor az apátságot és a birtokot IV. László a Nyúl-szigeti 
apácáknak adományozta, a jenőiek a Boldog Margit zárda, 
1455-től Garai László, 1465-től pedig Guti Országh Mihály 
nádor patronátusa alatt éltek. 

Buda eleste, 1541 után ez a térség is török kézre került. 
Lakossága részben elmenekült, részben kihalt, az egész 
környék elnéptelenedett. A telki apátság monostora is 
elpusztult, pár évtized elmúltával már a helyét sem tudta 
megmutatni senki. Jenőt Puszta-Jenő néven jegyzik.

A török kiűzése után, 1698-tól Telki, Jenő, Páty és 
Kozárompuszta báró Kurtz Ignácé lett. 1700-tól települtek 
ide emberek, mikor Faber skót bencés apát megkapta a 
telki apátságot. Ő azonban nem Telkit, hanem Budajenőt 
fejlesztette. A betelepítés ütemét lassította az erre a megyé-
re is kiterjedő Rákóczi-szabadságharc, a XVIII. század első 

évtizedének végére azonban kialakulhatott a település 
magva. Ezúttal nem a Kápolnahegyen, hanem lent a pa-
takvölgyben, a mai Fő utca mentén. A telepesek Német-
országból érkeztek, szász és frank területekről, valamint a 
Fekete-erdő vidékéről. 1724-ben Jenő, azaz németesen 
Jenne lélekszáma 374 fő volt, 1842-ben már 629. A telepü-
lés 1848-ban 84 nemzetőrt állított, ebből 22 lovast.

A tagosítást az 1859-es úrbéri egyezség alapján végezték. 
A faluban ekkor 28 egész telkes gazda élt és 54 zsellér. A 
birtokukban levő legelőket a telkes gazdák nagyobbrészt, 
a zsellérek teljes egészében művelték, részint búzát, kuko-
ricát és krumplit, részint – a már meglevő szőlőterületet 
kibővítve – szőlőt termesztettek rajtuk. A földművelés is, 
az állattenyésztés is föllendült a XIX. század második felé-
ben. Utóbbiból a lótenyésztést emeli ki a település mo-
nográfiája, megemlítve, hogy a község ménlova a Zichy-
féle lángi ménesből való és 1400 forintot ér. Pest megye 
mindig híres volt szőleiről. A pilisi és váci járások hegyes-
dombos vidékein a községek fő jövedelmi forrása ez volt. 
A jenői területen lévő szőlők kisebb része az uradalomhoz 
tartozott, egy másik magángazdák kezén volt, a legnagyobb 
rész papi szőlő volt. 

Az 1881. évi népszámlálás adataiból kiderül, hogy a falu 
mind a házak számát (117), mind a lélekszámot (835) te-
kintve alaposan megelőzi Telkit (37, 213). A lakosság 
nemzetiségi összetételének aránya 10:1 a németek javára. 
A vallást tekintve Telki színkatolikus, kevés híján Budajenő 
is az. Figyelemre méltó adat, hogy Budajenő lakosságának 
63,5 %-a írástudó.

Egy 1882-i királyi rendelet alapján a telki apátság műkö-
dését szüneteltetik, birtokát közalapítványi kezelésbe adják. 

A két község lelkipásztori munkáját a budajenői plébános 
látja el, kit a környező községektől eltérően nem a székes-
fehérvári püspök, hanem az esztergomi érsek nevez ki.

Az I. világháborúban elesett hősi halottak száma 32, a 
hősi halottaknak emlékművet állítottak. Erre vésték rá 
később a 2. világháború  hősi halottainak nevét is.

A lakosság száma 1920-ban már 1014 lélek. A meggyő-
ző többséget a németek adják, magát magyarnak valló csak 
25 fő él a faluban. Hét református vallású lakos kivételével 
mindenki katolikus. 1939. novemberében Gödöllőről a 
Szent István Fiúotthon növendékei költöztek a kastélyba. 
A zömmel árva növendéket különféle szakmára tanították. 
Volt köztük asztalos, könyvkötő, cipész, kosárfonó, festő-
mázoló. A majorban földműveléssel és állattenyésztéssel is 
foglalkoztak, így önellátóak voltak. 1944. március 19-én 
német katonák szállták meg a községet. A fiúotthon nö-
vendékeit kiköltöztették a kastélyból és a majorban lévő 
lakásokban és istállókban helyezték el őket. Az intézmény 
végül 1946. márciusában szűnt meg.

1944. karácsonyán, a hajnali órákban bevonultak a 
faluba a szovjet rohamcsapatok. 1945. február 11-én a budai 
várból kitörő német harci egység Budajenő felé nyomult, 
hogy eljusson a Tök felett állomásozó német csapatokhoz. 
A szovjet légierő és tüzérség teljesen megsemmisítette e 
csapategységet, a körülbelül 130 halottat tömegsírba temet-
ték. A háború után a községi elöljáróság számba vette a 
megmaradt állat- és vetőmagkészletet. A német rekvirálás 
és a közel három hónapi szovjet megszállás következtében 
siralmas volt a helyzet. 1946. április elején Budajenőn is 
megjelent a rosszemlékű kitelepítő bizottság. A község 187 
német családjából 172-t telepítettek ki. Az otthonukat 
elhagyni kényszerült lakosok 60–70 kilós személyi pogy-
gyászt vihettek magukkal. Az 1945 őszén betelepült széke-
lyek vitték őket a biatorbágyi állomásra, mivel csak nekik 
voltak igás állataik. A megüresedett házakba erdélyi magya-
rokat telepítettek. Ők is áldozatai voltak a véres háborúnak 
és a nagyhatalmi politikának, mint német sorstársaik; ne-
kik is el kellett hagyniuk otthonaikat és idegen égbolt alatt 
kellett új otthont keresniük. Budajenőre történő letelepí-
tésük két szakaszban ment végbe: 45 őszén és 46 tavaszán. 
Budajenő és Telki községbe először 32 székely család költö-
zött. A má sodik szakaszban újabb 8 család érkezett Buda-
jenőre Bör velyből, tetemes állatállománnyal és gazdasági 
felszereléssel. Romániából illegálisan jött át a határon újabb 
12 család minden vagyon nélkül, később ők is letelepülési 
engedélyt kaptak.

A faluban 1948-tól megindult a szövetkezetesítés. Az 
1950 -es években a két községhez csatolták Perbál egy részét, 

a herceghalmi kísérleti gazdaság perbáli egységét. 1966-ban 
a Budai Járás Tanács VB közigazgatásilag összevonta a 
telki és budajenői tanácsot. Telki 1991-ben újra függetle-
nítette magát Budajenőtől. A lakosok száma jelenleg 
megközelíti az 1800-at.

A FŐÉPÍTÉSZ GONDJAI ÉS ÖRÖMEI 

Szomszédos település lakójaként, gyakran utaztam át Bu-
dajenőn, több ismerősöm, barátom is élt itt. Tetszett a 
település fekvése, atmoszférája, a lakosok hagyománytiszte-
lete és különösen megfogott, hogy a járókelők még jókí-
vánsággal üdvözlik egymást az utcán. Megtiszteltetésnek 
éreztem, mikor hat évvel ezelőtt megbíztak a főépítészi 
munkával.  

A főépítészek legfontosabb feladata a rendezési tervek 
döntésre való előkészítése. A képviselők többsége Buda-
jenőn sem építész, nem ismerhetik a rendezési tervek jogi 
státusát, az építészeti szakszavak jelentését, jelentőségét. A 
főépítésznek kell a szakmai tudnivalókról az illetékeseket 
felvilágosítania, a döntési alternatívák lehetséges következ-
ményeiről tájékoztatnia. Szerencsésnek mondhatja magát 
a település, mert mindkét eddigi polgármester (Soltész 
Miklós és Budai István) és a testület is igényelte és meghall-
gatta a szakmai véleményt. Úgy hiszem, Budajenőn a lé-
nyegi döntések felől haladunk a részletek felé; kapkodás 
nélkül, megfontoltan, egymásra épülően születnek a testü-
leti döntések és a rendezési tervek. A Portaterv által készí-
tett rendezési terveket 2006-ban – elemző észrevételezés 
után – fejlesztette tovább a Pomsár és Társai Kft. 

A helyi építési szabályzat (HÉSZ) kidolgozásakor el-
sődlegesnek ítéltük a hely szellemének, értékeinek meg-

BUDAJENŐ, FEJLESZTÉSI TERVEK

Katonai térkép az 1830 körüli időből Budajenő egy 1885-ös térképen

A skót bencés címer
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őrzését. Ezért rögzítettük, hogy mit tekintünk az egyes 
területek jellegzetességeinek és tudatosan törekedtünk arra, 
hogy a HÉSZ erősítse a kialakult – akár a másik területtől 
erősen eltérő – értékeket. 

A hagyományos, falusias, fésűs beépítésű belső mag 
önmaga is három részre oszlik. Az első területen, a védett 
völgyben, a széles, fasorokkal határolt utcákból nyílóan a 
volt módos gazdák tágas nagy portái találhatók, míves 

tornácos házakkal, nagy kerttel, hátul pincével, állattartó 
épületekkel, ritka beépítéssel. A szabályozás során mérle-
gelnünk kellett, vajon e nagy kiterjedésű telkekre van-e 
igény manapság, az elöregedő tulajdonosok tud ják-e mű-
velni azokat. Nem luxus-e, hogy a település belterületén, 
elhanyagolt, romos házak, gazos kertek találhatók. A válasz 
egyértelmű volt, úgy döntöttünk, hogy új út nyitásával 
lehetőséget adunk a telkek megosztására, és ezzel reménye-
ink szerint életre keltjük az egész tömböt. 

A belső mag másik jellegzetes része a patakvölgy fölött, 
a falu dimbes-dombos részén kanyargó keskeny, de annál 
szebb panorámájú utcákkal feltárt ún. régi cselédsor, apró 
(gyakran 350 m2-es) telkekkel, viszonylag nagy (átlag 50 
%-os) beépítéssel. Különös értéke e területnek, hogy a 
Zsámbéki medencére és a falu régi magjára nyíló látvány 
egybeesik a kedvező, déli égtájjal. A rétegvonalakat követő 
utcák szintbeli eltérése olyan jelentős, hogy a magasabban 
lévő út utcaképét az alatta lévő házak tető-oromfalai adják. 
Lényeges követelménynek tartottuk, hogy e területen az 
épületek tömegaránya, különösen a magassága ne növe-
kedjen. Így a domboldal oromfalakkal gazdagított szilu-
ettje és a panoráma is megőrizhető. 

Harmadikként az előző két terület között – a dom-
borzati viszonyokat kihasználva található a földdel takart, 
zártsorúan telepített borospincék egységes sora. Sajnos a 
szocialista településtervezés időszakában a falun áthaladó 
közutat a széles Fő utcáról áthelyezték a pincesor elé. A 
HÉSZ kidolgozásakor a pincesort egészében megőrzendő 
helyi értéknek tekintettük, külön tervet dolgoztattunk ki 
a forgalomcsökkentésre, a pincék előtti és fölötti közterü-
letek igényes kialakítására. 

A hagyományos faluszerkezetet vizsgálva megállapítha-
tó, hogy valaha nem az időjárás viszontagságainak kitett 
dombtetőre költöztek a jobb módúak, hanem a védettebb, 
jól megművelhető völgyekbe. Korunk divatja, hogy lakás-
építéskor a panoráma a legfontosabb szempont, fölülírva 
akár a kedvezőbb tájolást is. A tájkarakter, a falukép meg-
őrzése szempontjából a dombtetőre építéssel óvatosan kell 
bánni. A domb, a hegy aránya, léptéke elveszhet a beépí-
téssel. Mindez persze javítható kisebb tömegű épületekkel 
és növényültetéssel.

A hagyományos beépítésű területeken elsősorban a 
település szerkezetetét kívántuk védeni, ezért az építési 
helyet, az épülettömeg-kert-utca arányait rögzítettük. Az 
újabb épületeknél is a hagyományos építőanyagok alkal-
mazását írtuk elő, sok lakóépületet helyileg védetté nyil-
vánítottunk. A helyileg védett épületek kezelését különö-
sen megfontolandó kérdésnek tartottuk. Sajnos a telepü-

lés költségvetéséből – akarata ellenére – nem képes anya-
gilag támogatni a tulajdonosokat, az ez irányú állami tá-
mogatások is elapadtak. Módszerünk így inkább a büsz-
keség és a figyelem felkeltése: ezért a szépen karbantartott, 
felújított épületek tulajdonosainak ünnepélyes keretek 
között köszönjük meg munkájukat, emlékplakettel meg-
jelöljük és a helyi újságban ismertetjük az épületet. Továb-
bá a helyi értékeket felmérettük építészhallgatókkal (Ok-
rutay Miklós – KÖH – vezetésével), illetve a CORVINUS 
egyetem végzős kert- és tájépítészeivel. Utóbbiaktól a 
megőrzendő táji értékek meghatározásán túl terveket is 
kaptunk. Kérdés volt, hogy teljes egészében védjük-e le az 
épületeket és jegyeztessük-e be ezt a földhivatalban. Nem 
ezt tettük, mert véleményünk szerint ez túlzott kötöttség, 
inkább meghatároztuk, mi az az érték, melyet meg kell 
őrizni, vagy felmérés alapján vissza kell állítani.

A hagyományos beépítésű területeken megtiltottuk 
gépkocsitárolók, garázsok építését az utcai fronton. Véle-
ményünk szerint ez tönkretenné a vonzó falusias utcaképet. 
Tesszük ezt annak ellenére, hogy a mai motorizált életmód-
ból adódó kényelmi okok miatt egyesek ezt igényelnék. 
Ugyanígy nagy hangsúlyt fordítunk a hagyományos kerí-
tések megőrzésére és azokat idéző újak építésére is. 

Sok vitát okozott a HÉSZ készítésekor a település egyik 
legjellegzetesebb részének, a másodikként említett, ún. cse-
lédsoros beépítésnek a kezelése. Az országos szabályzat 
(OTÉK) nem ismer ilyen kistelkes, sűrű beépítésű falusi-
as övezetet. Ezért – bár megmosolyogtató – a jogalkotók 
szerint két lehetőségünk volt. Egyik, ha falusias beépítésnek 
akarjuk nevezni ezt a – tipikusan falusias – településrészt, 
akkor a jövőben teljesen meg kell változtatni a védendő 
településszerkezetet, ha viszont ragaszkodunk a hagyomá-
nyos településszerkezethez, akkor kisvárosias övezetbe kell 
sorolnunk. Mi az utóbbit választottuk. Reméljük, utóda-
ink is tudják ezt, és nem akarnak majd értékesítési érdek-
től vezérelve a megtévesztő elnevezésből kiindulva társas-
házakat létesíteni.

Urbanizált, „amerikanizált” stílusjegyeket mutat a 
dombtetőn elhelyezkedő, a 90-es évek végén kialakított 
HILLTOP lakóövezet, mely őszintén vállalja a modern 
kertváros beépítésének jellegzetességeit. A terület megha-
tározó eleme a gépkocsitárolók megjelenése az utcaképben. 
A viszonylag sűrű beépítettség miatt itt is szigorúak a tö-
megformálásra vonatkozó szabályok, amiből az építtetők 
sokszor ki akarnak lépni. Itt lakásonként kötelező két gép-
kocsi beállására szolgáló garázs építése, a kerítés a telekha-
tártól öt méterre hátrahúzva építhető. Az utcák átmenő 
forgalomtól mentes zsákutcák, a végükön növénnyel te-

Fent: felújított tornácos ház; középen: Táncsics utca 5.; lent: pincesor

Fent: a felújított: József A. u. 29.; lent: kerítésoszlop Kossuth L. u. 43.
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téssel. Mindez persze javítható kisebb tömegű épületekkel 
és növényültetéssel.

A hagyományos beépítésű területeken elsősorban a 
település szerkezetetét kívántuk védeni, ezért az építési 
helyet, az épülettömeg-kert-utca arányait rögzítettük. Az 
újabb épületeknél is a hagyományos építőanyagok alkal-
mazását írtuk elő, sok lakóépületet helyileg védetté nyil-
vánítottunk. A helyileg védett épületek kezelését különö-
sen megfontolandó kérdésnek tartottuk. Sajnos a telepü-

lés költségvetéséből – akarata ellenére – nem képes anya-
gilag támogatni a tulajdonosokat, az ez irányú állami tá-
mogatások is elapadtak. Módszerünk így inkább a büsz-
keség és a figyelem felkeltése: ezért a szépen karbantartott, 
felújított épületek tulajdonosainak ünnepélyes keretek 
között köszönjük meg munkájukat, emlékplakettel meg-
jelöljük és a helyi újságban ismertetjük az épületet. Továb-
bá a helyi értékeket felmérettük építészhallgatókkal (Ok-
rutay Miklós – KÖH – vezetésével), illetve a CORVINUS 
egyetem végzős kert- és tájépítészeivel. Utóbbiaktól a 
megőrzendő táji értékek meghatározásán túl terveket is 
kaptunk. Kérdés volt, hogy teljes egészében védjük-e le az 
épületeket és jegyeztessük-e be ezt a földhivatalban. Nem 
ezt tettük, mert véleményünk szerint ez túlzott kötöttség, 
inkább meghatároztuk, mi az az érték, melyet meg kell 
őrizni, vagy felmérés alapján vissza kell állítani.

A hagyományos beépítésű területeken megtiltottuk 
gépkocsitárolók, garázsok építését az utcai fronton. Véle-
ményünk szerint ez tönkretenné a vonzó falusias utcaképet. 
Tesszük ezt annak ellenére, hogy a mai motorizált életmód-
ból adódó kényelmi okok miatt egyesek ezt igényelnék. 
Ugyanígy nagy hangsúlyt fordítunk a hagyományos kerí-
tések megőrzésére és azokat idéző újak építésére is. 

Sok vitát okozott a HÉSZ készítésekor a település egyik 
legjellegzetesebb részének, a másodikként említett, ún. cse-
lédsoros beépítésnek a kezelése. Az országos szabályzat 
(OTÉK) nem ismer ilyen kistelkes, sűrű beépítésű falusi-
as övezetet. Ezért – bár megmosolyogtató – a jogalkotók 
szerint két lehetőségünk volt. Egyik, ha falusias beépítésnek 
akarjuk nevezni ezt a – tipikusan falusias – településrészt, 
akkor a jövőben teljesen meg kell változtatni a védendő 
településszerkezetet, ha viszont ragaszkodunk a hagyomá-
nyos településszerkezethez, akkor kisvárosias övezetbe kell 
sorolnunk. Mi az utóbbit választottuk. Reméljük, utóda-
ink is tudják ezt, és nem akarnak majd értékesítési érdek-
től vezérelve a megtévesztő elnevezésből kiindulva társas-
házakat létesíteni.

Urbanizált, „amerikanizált” stílusjegyeket mutat a 
dombtetőn elhelyezkedő, a 90-es évek végén kialakított 
HILLTOP lakóövezet, mely őszintén vállalja a modern 
kertváros beépítésének jellegzetességeit. A terület megha-
tározó eleme a gépkocsitárolók megjelenése az utcaképben. 
A viszonylag sűrű beépítettség miatt itt is szigorúak a tö-
megformálásra vonatkozó szabályok, amiből az építtetők 
sokszor ki akarnak lépni. Itt lakásonként kötelező két gép-
kocsi beállására szolgáló garázs építése, a kerítés a telekha-
tártól öt méterre hátrahúzva építhető. Az utcák átmenő 
forgalomtól mentes zsákutcák, a végükön növénnyel te-

Fent: felújított tornácos ház; középen: Táncsics utca 5.; lent: pincesor

Fent: a felújított: József A. u. 29.; lent: kerítésoszlop Kossuth L. u. 43.



12 13

lepített kör alakú szigetekkel, kétoldalt egységesen meg-
épített járdákkal, földben elhelyezett vezetékekkel.

Mivel e településrész a szeles dombtetőn található, fon-
tos követelmény, hogy a telkek kertjeibe nagyobb koro-
nájú lombos fát ültessenek. A lombos fák telepítése a már 
említett tájképi védelem szempontjából is nagy jelentősé-
gű. Sajnos e téren igen nehéz eredményt elérni, nem csu pán 
a fák lassú növekedése miatt. A viszonylag nagy beépített-
ségű (30 %), szabadonálló telkeken a 3 méteres oldal- és 
5-6 méteres elő- és hátsókertbe nagylombú fát nem szívesen 
ültetnek a tulajdonosok, hiába követeli meg a HÉSZ. 

Településképileg előnyös, hogy a völgyben lévő hagyo-
mányos, falusias és a hegytetőn épült HILLTOP-ot egy 
beépítettlen domboldal, belterületi erdősült sáv választja 
el egymástól. 

Ezt a zöldsávot továbbiakban is megőrzendőnek tart-
juk. A terület karbantartása az egyre kevesebb pénzből 
gazdálkodó település részére viszont komoly gond, ezért 
beépítési jog nélkül lehetőséget adtunk a szomszéd telek-
tulajdonosoknak a részbeni megvásárlásra, továbbá elkép-
zelésünk, hogy a köztulajdonban maradó területen a 
különösen szép panorámát közkinccsé tesszük egy sétány 
kialakításával, kiülőkkel, sportolási (kocogás, biciklizés) 
lehetőséggel. 

A fentiekből érzékelhető, hogy Budajenőn az országo-
san kötelező előírásokon túl is szabályozunk. Ez a terve-
zőkre, a főépítészre és a testületre is plusz munkát ró, az 
építkezni szándékozóktól nagyobb alázatot követel a 
környezettel szemben. Mindenesetre az új otthont építők-
nek lehetőségük van igényeik, életvitelük szerint dönteni, 
hol kívánnak élni, és biztosan számíthatnak rá, hogy a 
kiválasztott területen sem használatban, sem megjelenés-
ben jelentős változások nem fognak bekövetkezni.

Budajenő a fővárosi agglomeráció része, különösen 
szép környezetben fekszik. Természetesen itt is megjelent 
az igény a belterület növelésére. Ez egyrészt a zártkerti 
területen, másrészt a volt mezőgazdasági, nagyrészt kár-
pótlási területen volt a legerősebb. Mindkét terület határos 
volt a jelenlegi belterülettel és az agglomerációs törvénynek 
sem mondott ellent az átsorolásuk. A kényszer egyértelmű 
volt, de meg kellett értetnünk az ingatlantulajdonosokkal 
és fejlesztőkkel, hogy a belterületbe vonás, azaz a település 
területi növekedése nem azonos a település fejlődésével. A 
fejlődésnek minőségi kritériumai vannak. Ennek érdeké-
ben rendeletben rögzítettük, hogy az ingatlantulajdonosok 
kérésére újonnan belterületbe vonandó területek infrast-
ruktúrájának kialakítása (beleértve az utak kiszabályozását 
is) az érintett ingatlanok tulajdonosait terheli. A HÉSZ-ben 
azt is rögzítettük, hogy építési engedély csak ott adható ki, 
ahol minden közmű rendelkezésre áll. Ahol ezt a haszná-
latbavételi engedély megadásához kötik, gyakori, hogy az 
épület megépül, használják, laknak benne, csak nem kér-
nek használatbavételi engedélyt. Így az új ingatlanra helyi 
adót sem fizetnek, csatorna híján a környezetet is szennye-
zik. Mindezek figyelembevételével a volt zártkertek terü-
letén egy hagyományos jellegű, falusias beépítési módot 
tettünk be a szabályozási tervbe, megszélesítve a keskeny 
mezőgazdasági utakat. A beépítetlen területen a szabályo-
zás elméletileg könnyebb lehetett volna, mivel meglévő 
beépítés, úthálózat nem akadályozta az elképzeléseket. 
Sokkal inkább azt kellett fontolóra venni, hogy a jelenlegi 
belterület megközelítőleg 1/5-ét kitevő újabb részekre be-
települő lakosság ne okozzon elviselhetetlen terhet a tele-
pülésnek (pld közlekedés, szolgáltatások, közintézmények 
stb. tekintetében). Az igazi véleményeltérés e területen 
jelentkezett. Az ingatlan tulajdonosa, fejlesztője mindig a 
legnagyobb beépíthetőséget és a legkevesebb kötöttséget 
szereti. Az ingatlanfejlesztők által igényelt szöveges rende-
leti rész gyakran nem áll összhangban a képviselők és a 
lakosság meggyőzésére készített „beépítési tervvel”. Az 
utóbbiak általában sokkal kisebb, ideálisnak tekinthető 
beépítést mutatnak. Nem mutatják meg a jogszabályilag 

lehetségessé váló, engedélyezhető legnagyobb beépítést. 
Gyakori magyarázat, hogy a maximális beépítési mutató, 
csak lehetőség, nem kötelező vele élni. Ezért fontos, hogy 
a döntéshozók ismerjék, hogy a rendelettervezet mire ad 
lehetőséget és számoljanak a következményeivel. 

Budajenőn végül sok egyeztetés, vita után megszületett 
közmegegyezés. Az új szőlődombi beépítés egy nagytelkes 
(1500–8000 m2-es), belülről kifelé ritkuló, kis beépítettségü 
(20–10%) lakóterület kialakítását eredményező szabályozást 
fogadott el. A fasorokkal kísért, minden közművel ellátott 
utak elkészülte után indul meg a telkek beépítése. Az ingat-
lanfejlesztők a megegyezést követően elkezdték az infrast-
ruktúra kiépítését és településrendezési szerződés keretében 
(elsősorban az intézmények fejlesztésének érdekében) je-
lentős összeget juttattak a településnek. 

Egy fejlődő, lakosságában is gyarapodó település esetén 
mindig külön gond az intézmények elhelyezése, bővítése. 
Budajenőn a helyi döntéshozók szinte egyhangúan elfo-
gadták, hogy az oktatás, kultúra, szórakozás helyét jelöljék 
ki a műemlékeink. A volt skót bencés apátság épületegyüt-
tese legyen a nevelési központ és az igazgatás helye. Egy 
műemlék épület puszta létével is nevel, kisugárzása emeli 
a rendezvények színvonalát. Bár az együttes megvalósításá-
nak indításakor, a műemléki tervtanácson azt hallottuk 
egy művészettörténész kollégától (nevét ne említsük), hogy 
nem szerencsés, ha freskókat is rejtő műemléképületben 
iskola működik, mert a gyerekek azt tönkreteszik. 

Nehéz kérdés volt a sportpálya távlati helyének kijelö-
lése. A nagy lelkesedéssel kialakított pálya egy löszfallal 
kö rülvett mélyedésben található, parkolóhelyek nélkül. A 
tervezők régóta javasolták áthelyezését, de a helyi focisták 
túlságosan megszokták a helyet. Végül a Perbál felőli sík, 
tágas területben sikerült megegyezni, reméljük, hogy így 
a közeli új, korszerű szennyvíztisztító megtisztított vizét 
használhatják a gyep öntözésére.

Minden településnek szüksége van helyi vállalkozások-
ra. Budajenőn hagyományosan sok asztalos tevékenykedik. 
A településen áthaladó közút két végén jelöltünk ki terüle-
tet a vállalkozások számára. A telekméretet maximáltuk 
annak érdekében, hogy ne multik logisztikai létesítményei, 
nagyüzemei épüljenek, hanem kisvállalkozók műhelyei.

Egy település megjelenését nagy mértékben rontja a 
légvezetékek pókhálója és az oszloperdő. Hosszas egyezte-
tések után jöttünk rá, hogy hiába írja elő a HÉSZ, hogy 
a hálózatok felújításakor a fővezetékeket a szolgáltatóknak 
földbe kell áthelyezni. Először az épületek bekötéseivel kell 
ezt megtenni, még ott is, ahol az utcában légkábel van. 
Utána már kötelezhető ugyanerre a szolgáltató is.

Egyetlen település rendezését, fejlesztését sem lehet 
megoldani tágabb kitekintés, a környező településekkel 
való összefüggések elemzése nélkül. Ezért lenne szerencsés, 
ha legalább szerkezeti terveiket összedolgoznák a szomszé-
dos települések. Budajenő és Telki gyakorlatilag összenőtt, 
bizonyos kérdéseket csak együtt gondolkodva tudnak 
kezelni, ilyen például a felszíni vízelvezetési rendszer vagy 
ilyen lehetne az agglomerációs közlekedési gondok eny-
hítésére út nyomvonalak kijelölése. A két település vezetői 
a régi rossz hagyománnyal szakítva ma már gyakran egyez-
tetik véleményüket. Csak reméljük, hogy a csapadékvíz 
elvezetés megvalósítására a két település együtt tud majd 
pályázni és támogatást nyerni. Sajnálatos, hogy az agglo-
merációs terv a terület legnagyobb gondjára, a közlekedé-
si nehézségekre egyetlen módon ad választ: a településeket 
korlátozza a növekedésben, de az úthálózat, a tömegköz-
lekedés összehangolt fejlesztésre nem ad javaslatot.

Az öröm és büszkeség mellett nagy gond és anyagi 
teher Budajenőnek a műemléképületek, együttesek védel-
me, karbantartása. Kívánatos lenne, hogy biztos anyagi 
támogatással számolhassanak a műemlékek gazdái, nem 
kellene ezt mindig újból és újból bonyolult, bürokratikus 
metódussal megpályázni. Példaként említem, hogy a skót 
bencés apátsági épületre nemrégiben sok utánjárással, si-
keres pályázattal elnyertük a felújítás ÁFA összegét. Nem 
lenne egyszerűbb, tervezhetőbb és még költségkímélőbb 
is, ha az ÁFA összegét eleve visszatérítenék műemlékek 
esetében? Nem is olyan régen ez még így volt. 

Dr Mátéffy Anna, Budajenő főépítésze

FEJLESZTÉS ÉS ÉRTÉKMEGŐRZÉS

A belterületbe vont új lakóterületek várható beépülése után 
a megnövekedő település még jobban igényli, hogy a 
történelmi településközpont, a falumag és a kiemelt mű-
emléki vagy helyi védettségű területek nagyobb hangsúlyt 
kapjanak, kialakuljon az egészséges hierarchia a különbö-
ző jellegű beépített területek között. A beavatkozásokkal 
enyhíteni próbáljuk az újonnan beépülő területek és a régi 
falumag közötti kontrasztot és szervesen bekapcsolni a 
település vérkeringésébe az új lakórészeket. Ennek érdeké-
ben több elsődleges fejlesztési akcióterületet jelöltünk ki, 
melyekre folyamatosan készítünk tanulmány-, és engedé-
lyezési terveket, annak függvényében, hogy a pályázati és 
egyéb gazdasági lehetőségeink hogyan alakulnak. 

1. Legfontosabb feladat volt a skót bencés műemléki 
épületegyüttes felújítása és hasznosítása. Mivel ez a község 

A Pacsirta-Csalogány u., az ún. hilltop-beépítés részlete

Budajenő településközpontja, a háttérben a hilltop-beépítés
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lepített kör alakú szigetekkel, kétoldalt egységesen meg-
épített járdákkal, földben elhelyezett vezetékekkel.

Mivel e településrész a szeles dombtetőn található, fon-
tos követelmény, hogy a telkek kertjeibe nagyobb koro-
nájú lombos fát ültessenek. A lombos fák telepítése a már 
említett tájképi védelem szempontjából is nagy jelentősé-
gű. Sajnos e téren igen nehéz eredményt elérni, nem csu pán 
a fák lassú növekedése miatt. A viszonylag nagy beépített-
ségű (30 %), szabadonálló telkeken a 3 méteres oldal- és 
5-6 méteres elő- és hátsókertbe nagylombú fát nem szívesen 
ültetnek a tulajdonosok, hiába követeli meg a HÉSZ. 

Településképileg előnyös, hogy a völgyben lévő hagyo-
mányos, falusias és a hegytetőn épült HILLTOP-ot egy 
beépítettlen domboldal, belterületi erdősült sáv választja 
el egymástól. 

Ezt a zöldsávot továbbiakban is megőrzendőnek tart-
juk. A terület karbantartása az egyre kevesebb pénzből 
gazdálkodó település részére viszont komoly gond, ezért 
beépítési jog nélkül lehetőséget adtunk a szomszéd telek-
tulajdonosoknak a részbeni megvásárlásra, továbbá elkép-
zelésünk, hogy a köztulajdonban maradó területen a 
különösen szép panorámát közkinccsé tesszük egy sétány 
kialakításával, kiülőkkel, sportolási (kocogás, biciklizés) 
lehetőséggel. 

A fentiekből érzékelhető, hogy Budajenőn az országo-
san kötelező előírásokon túl is szabályozunk. Ez a terve-
zőkre, a főépítészre és a testületre is plusz munkát ró, az 
építkezni szándékozóktól nagyobb alázatot követel a 
környezettel szemben. Mindenesetre az új otthont építők-
nek lehetőségük van igényeik, életvitelük szerint dönteni, 
hol kívánnak élni, és biztosan számíthatnak rá, hogy a 
kiválasztott területen sem használatban, sem megjelenés-
ben jelentős változások nem fognak bekövetkezni.

Budajenő a fővárosi agglomeráció része, különösen 
szép környezetben fekszik. Természetesen itt is megjelent 
az igény a belterület növelésére. Ez egyrészt a zártkerti 
területen, másrészt a volt mezőgazdasági, nagyrészt kár-
pótlási területen volt a legerősebb. Mindkét terület határos 
volt a jelenlegi belterülettel és az agglomerációs törvénynek 
sem mondott ellent az átsorolásuk. A kényszer egyértelmű 
volt, de meg kellett értetnünk az ingatlantulajdonosokkal 
és fejlesztőkkel, hogy a belterületbe vonás, azaz a település 
területi növekedése nem azonos a település fejlődésével. A 
fejlődésnek minőségi kritériumai vannak. Ennek érdeké-
ben rendeletben rögzítettük, hogy az ingatlantulajdonosok 
kérésére újonnan belterületbe vonandó területek infrast-
ruktúrájának kialakítása (beleértve az utak kiszabályozását 
is) az érintett ingatlanok tulajdonosait terheli. A HÉSZ-ben 
azt is rögzítettük, hogy építési engedély csak ott adható ki, 
ahol minden közmű rendelkezésre áll. Ahol ezt a haszná-
latbavételi engedély megadásához kötik, gyakori, hogy az 
épület megépül, használják, laknak benne, csak nem kér-
nek használatbavételi engedélyt. Így az új ingatlanra helyi 
adót sem fizetnek, csatorna híján a környezetet is szennye-
zik. Mindezek figyelembevételével a volt zártkertek terü-
letén egy hagyományos jellegű, falusias beépítési módot 
tettünk be a szabályozási tervbe, megszélesítve a keskeny 
mezőgazdasági utakat. A beépítetlen területen a szabályo-
zás elméletileg könnyebb lehetett volna, mivel meglévő 
beépítés, úthálózat nem akadályozta az elképzeléseket. 
Sokkal inkább azt kellett fontolóra venni, hogy a jelenlegi 
belterület megközelítőleg 1/5-ét kitevő újabb részekre be-
települő lakosság ne okozzon elviselhetetlen terhet a tele-
pülésnek (pld közlekedés, szolgáltatások, közintézmények 
stb. tekintetében). Az igazi véleményeltérés e területen 
jelentkezett. Az ingatlan tulajdonosa, fejlesztője mindig a 
legnagyobb beépíthetőséget és a legkevesebb kötöttséget 
szereti. Az ingatlanfejlesztők által igényelt szöveges rende-
leti rész gyakran nem áll összhangban a képviselők és a 
lakosság meggyőzésére készített „beépítési tervvel”. Az 
utóbbiak általában sokkal kisebb, ideálisnak tekinthető 
beépítést mutatnak. Nem mutatják meg a jogszabályilag 

lehetségessé váló, engedélyezhető legnagyobb beépítést. 
Gyakori magyarázat, hogy a maximális beépítési mutató, 
csak lehetőség, nem kötelező vele élni. Ezért fontos, hogy 
a döntéshozók ismerjék, hogy a rendelettervezet mire ad 
lehetőséget és számoljanak a következményeivel. 

Budajenőn végül sok egyeztetés, vita után megszületett 
közmegegyezés. Az új szőlődombi beépítés egy nagytelkes 
(1500–8000 m2-es), belülről kifelé ritkuló, kis beépítettségü 
(20–10%) lakóterület kialakítását eredményező szabályozást 
fogadott el. A fasorokkal kísért, minden közművel ellátott 
utak elkészülte után indul meg a telkek beépítése. Az ingat-
lanfejlesztők a megegyezést követően elkezdték az infrast-
ruktúra kiépítését és településrendezési szerződés keretében 
(elsősorban az intézmények fejlesztésének érdekében) je-
lentős összeget juttattak a településnek. 

Egy fejlődő, lakosságában is gyarapodó település esetén 
mindig külön gond az intézmények elhelyezése, bővítése. 
Budajenőn a helyi döntéshozók szinte egyhangúan elfo-
gadták, hogy az oktatás, kultúra, szórakozás helyét jelöljék 
ki a műemlékeink. A volt skót bencés apátság épületegyüt-
tese legyen a nevelési központ és az igazgatás helye. Egy 
műemlék épület puszta létével is nevel, kisugárzása emeli 
a rendezvények színvonalát. Bár az együttes megvalósításá-
nak indításakor, a műemléki tervtanácson azt hallottuk 
egy művészettörténész kollégától (nevét ne említsük), hogy 
nem szerencsés, ha freskókat is rejtő műemléképületben 
iskola működik, mert a gyerekek azt tönkreteszik. 

Nehéz kérdés volt a sportpálya távlati helyének kijelö-
lése. A nagy lelkesedéssel kialakított pálya egy löszfallal 
kö rülvett mélyedésben található, parkolóhelyek nélkül. A 
tervezők régóta javasolták áthelyezését, de a helyi focisták 
túlságosan megszokták a helyet. Végül a Perbál felőli sík, 
tágas területben sikerült megegyezni, reméljük, hogy így 
a közeli új, korszerű szennyvíztisztító megtisztított vizét 
használhatják a gyep öntözésére.

Minden településnek szüksége van helyi vállalkozások-
ra. Budajenőn hagyományosan sok asztalos tevékenykedik. 
A településen áthaladó közút két végén jelöltünk ki terüle-
tet a vállalkozások számára. A telekméretet maximáltuk 
annak érdekében, hogy ne multik logisztikai létesítményei, 
nagyüzemei épüljenek, hanem kisvállalkozók műhelyei.

Egy település megjelenését nagy mértékben rontja a 
légvezetékek pókhálója és az oszloperdő. Hosszas egyezte-
tések után jöttünk rá, hogy hiába írja elő a HÉSZ, hogy 
a hálózatok felújításakor a fővezetékeket a szolgáltatóknak 
földbe kell áthelyezni. Először az épületek bekötéseivel kell 
ezt megtenni, még ott is, ahol az utcában légkábel van. 
Utána már kötelezhető ugyanerre a szolgáltató is.

Egyetlen település rendezését, fejlesztését sem lehet 
megoldani tágabb kitekintés, a környező településekkel 
való összefüggések elemzése nélkül. Ezért lenne szerencsés, 
ha legalább szerkezeti terveiket összedolgoznák a szomszé-
dos települések. Budajenő és Telki gyakorlatilag összenőtt, 
bizonyos kérdéseket csak együtt gondolkodva tudnak 
kezelni, ilyen például a felszíni vízelvezetési rendszer vagy 
ilyen lehetne az agglomerációs közlekedési gondok eny-
hítésére út nyomvonalak kijelölése. A két település vezetői 
a régi rossz hagyománnyal szakítva ma már gyakran egyez-
tetik véleményüket. Csak reméljük, hogy a csapadékvíz 
elvezetés megvalósítására a két település együtt tud majd 
pályázni és támogatást nyerni. Sajnálatos, hogy az agglo-
merációs terv a terület legnagyobb gondjára, a közlekedé-
si nehézségekre egyetlen módon ad választ: a településeket 
korlátozza a növekedésben, de az úthálózat, a tömegköz-
lekedés összehangolt fejlesztésre nem ad javaslatot.

Az öröm és büszkeség mellett nagy gond és anyagi 
teher Budajenőnek a műemléképületek, együttesek védel-
me, karbantartása. Kívánatos lenne, hogy biztos anyagi 
támogatással számolhassanak a műemlékek gazdái, nem 
kellene ezt mindig újból és újból bonyolult, bürokratikus 
metódussal megpályázni. Példaként említem, hogy a skót 
bencés apátsági épületre nemrégiben sok utánjárással, si-
keres pályázattal elnyertük a felújítás ÁFA összegét. Nem 
lenne egyszerűbb, tervezhetőbb és még költségkímélőbb 
is, ha az ÁFA összegét eleve visszatérítenék műemlékek 
esetében? Nem is olyan régen ez még így volt. 

Dr Mátéffy Anna, Budajenő főépítésze

FEJLESZTÉS ÉS ÉRTÉKMEGŐRZÉS

A belterületbe vont új lakóterületek várható beépülése után 
a megnövekedő település még jobban igényli, hogy a 
történelmi településközpont, a falumag és a kiemelt mű-
emléki vagy helyi védettségű területek nagyobb hangsúlyt 
kapjanak, kialakuljon az egészséges hierarchia a különbö-
ző jellegű beépített területek között. A beavatkozásokkal 
enyhíteni próbáljuk az újonnan beépülő területek és a régi 
falumag közötti kontrasztot és szervesen bekapcsolni a 
település vérkeringésébe az új lakórészeket. Ennek érdeké-
ben több elsődleges fejlesztési akcióterületet jelöltünk ki, 
melyekre folyamatosan készítünk tanulmány-, és engedé-
lyezési terveket, annak függvényében, hogy a pályázati és 
egyéb gazdasági lehetőségeink hogyan alakulnak. 

1. Legfontosabb feladat volt a skót bencés műemléki 
épületegyüttes felújítása és hasznosítása. Mivel ez a község 

A Pacsirta-Csalogány u., az ún. hilltop-beépítés részlete

Budajenő településközpontja, a háttérben a hilltop-beépítés


