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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
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legjelentősebb műemléke, kézenfekvő volt, hogy a falu 
intézményi-, közigazgatási központjaként kell használnunk. 
A kétszintes főépületben 1948 óta működik az általános 
iskola. Az épületet 1983-ban, majd 2000-ben is felújították. 
A Fő utcai fronton a két L-alakú, földszintes épület egyik 
szárnyát az ötvenes években lebontották, a megmaradó 
rész sokáig szolgálati lakás volt. A földszintes épületek fo-
kozatos kiürítésével párhuzamosan előbb egy melegítőkony-
hával ellátott menzát, majd 2006-ban az Önkormányzat 
hivatali helyiségeit helyeztük el, Jelenik Katalin tervei alap-
ján, a kivitelező a Solyszolg Kft. volt. A homlokzatok és a 
tetőszerkezet felújításához a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal hozzájárult kétmillió forinttal, és segítséget kaptunk 
a Weber Terranova cégtől is. A Hivatal tanácstermét a tég-
laboltozatos mennyezetű volt istállóból alakítottuk ki, 
padlóját az épület padlástégláival burkoltuk. Az előtérben 
látható a régi padlás szénaledobó nyílása.

2. Az iskolához nem volt tornaterem, a testnevelés órá-
kat az udvaron, vagy a díszteremben tartották. A díszterem 
freskóit szeretnénk restauráltatni, majd a termet hasznosí-
tani, esküvőkre és egyéb rendezvényekre kiadni. Az együt-
tes déli oldalán, a lebontott utcai szárny helyére terveztük 
és építettük meg a tornatermet. (tervező Kuli László, Ván-
dorépítész Kft., kivitelező Progress B90 Zrt.) A tornaterem 
tömegétől elhúzva épült meg az öltöző, amelyben orvosi 
szoba, tanári szoba és az önkormányzati rendezvények 
vendégeit kiszolgáló vécéblokk került kialakításra. Ez az 
épület tömegében visszaidézi a lebontott épületszárnyat, 
ezáltal újra érezhetővé vált a rendház alsó udvarának tér-
élménye. Az öltözőt a tornateremmel összekötő épületrész 
egyben előtérként is szolgál, amikor a tornatermet faluren-
dezvény helyszínéül használják. Ehhez német testvértele-
pülésünk, Gaildorf segítségével vásároltunk mobil színpa-
dot és a sportpadlót védő, leteríthető borítást. A beruhá-
zással indultunk a Közép-Magyarországi Operatív Program 
oktatási pályázatán, de az átgondolatlanul megváltoztatott, 
majd utolsó percben visszavont, az oktatási intézmények 
eszközlistáját előíró törvény miatt a pályázaton hússzoros 
(!) túljelentkezés volt, ezért nem nyertünk. Kénytelenek 
voltunk az új lakóterület kialakításából származó bevételt 
használni. Jellemző adat a pályázat aránytalanságára, hogy 
a szétosztott összeg kevesebb volt, mint amennyit a pályá-
zó önkormányzatok a pályázatra és az azzal kapcsolatos 
tervezésre költöttek. Általánosságban elmondható, hogy 
az önkormányzatokat valójában állami feladatok megol-
dásával kapcsolatban kényszerítik pályázatokra, amelyeket 
az igények felmérése után közvetlenül központi támoga-
tással kellene finanszírozni.
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3. A skót bencés épületegyüttes átalakulása magával 
hozta a kert áttervezésének, korszerűsítésének feladatát is. 
A kerttervet készítette és folyamatosan karban tartja a 
Stúdiócad Kft. (tervezők Tánczos Szilvia és Varga Rita) A 
kertben el kellett helyeznünk az iskola szabadtéri sportpá-
lyáit és a játszóudvart, valamint fel kell újítanunk a felső 
udvaron lévő díszkertet. Az intézményterület parkolóját 
a tornaterem mellett induló, mindkét utcát összekötő 
teleksávban fogjuk megoldani, meghagyva és felújítva az 
itt álló két pincét. A Kossuth Lajos utcai épületben termé-
szettudományi szaktantermek kialakítását tervezzük. 
Ezeket csak pályázati forrásból tudnánk finanszírozni.

4. A Kossuth Lajos utcában álló műemlék templom 
felújítása évek óta tart, jelenleg a belső munkák folynak. 
A restaurálást jelentős összeggel támogatta egy gaildorfi 
magánember. A faluközpont a Fő tér és Fő utca találko-
zásából áttevődött  a Kossuth Lajos utcába, ezért Herczeg 
László építésszel, MCXVI Építész Kft. és a Stúdiocad Kert- 
és Tájtervező Kft.-vel készíttettünk erre a területre egy 
faluközpont megújítását célzó tervet, melyet az agglome-
ráció kistelepüléseire kiírt faluközpont-pályázatra benyúj-
tottunk. A tervezési terület a falu elején és végén lévő 
busz megállók közötti útszakaszt és környezetét foglalja 
magába oly módon, hogy az átmenő forgalom lassítását 
is megoldja. A hangsúly a templom előtti térre került, olyan 
köztérré alakítva azt, mely alkalmas találkozóhely és ren-
dezvényterület lesz. A terv további pozitívuma, hogy a 
helyi védettséget élvező, festői szépségű pincesort bekapcsol-
ja a központba. A pincesor előtti árok lefedésével, a végig-
futó járdával, az eltűntetett légkábelekkel, a zöldtető alá 
rejtett nyilvános vécével a pincék előtti terület és a templom 
előtti tér használható és élettel tölthető közösségi területté 
válik. Reményeink szerint ez új lökést adhat a pincék hasz-
nosításának, bennük a hagyományos borospince-présház-
borház funkción kívül egyéb funkció is elhelyezhető (virág-
üzlet, zöldséges, keramikus üzlet, műterem, kávézó stb.).

5. A templom mellett lévő önkormányzati tulajdonú 
tömbben óvoda, orvosi rendelő és kis élelmiszerüzlet talál-
ható. Az óvoda kinőtte az épületet, továbbfejlesztése mű-
szakilag és építészetileg sem javasolt. Szeretnénk az isko-
lával egy tömbben lévő telkünkre új, ötcsoportos óvodát 
építeni, ami ez előzetes számítások szerint jó kihasznált-
sággal tudná kiszolgálni községünket, figyelembe véve a 
további beköltözések számát is. A tervezés folyamatban 
van. A megüresedő óvodaépület hasznosítására készült 
tanulmányterv (tervező Pintér Balázs, volt vándorépítész) 
az épületet szolgáltatóházzá alakítja. Benne, az óvoda kony-
haüzemét felhasználva, vendéglő kerül elhelyezésre, mely 
nemcsak intézményeink közétkeztetését, de vendéglátást 
és kiszállítást is tudna végezni. Az óvoda kerítését elbont-
va, a meglévő fákból a templom és a vendéglő közt ligetes 
közpark alakulna, melyre a vendéglő terasszal nyílhat. Az 
épületbe költöztetnénk a postát a skót bencés épü letből. 
A fennmaradó alapterületen két üzlet nyitható.

6. A műemléki védettségű magtár a falu Perbál felé eső 
végén áll. A szabadon álló, háromszintes, későbarokk 
épület földszintjét csehsüveg boltozat fedi, emeleteit fafö-
démek választják el egymástól, melyeket dór fejezetű fa-
oszlopok tartanak. A záró tetőszerkezet gyönyörű példája 
a barokk feszítőműves ácsszerkezetnek. Valószínűleg a 
XVIII. és XIX. század fordulóján épült a skót bencések 
uradalmához tartozó gazdasági épületként. Jelenlegi for-
máját 1946–47-ben nyerte el, amikor az épület felét hábo-
rús sérülései miatt elbontották. Budajenő önkormányzata 
az épületen két alkalommal végzett felújítási munkákat. 
1998-ban, a település alapításának 800. évfordulójára el-
bontották a későbbi bővítményeket. Az igazán jelentős 
állagmegóvó munkálatok 2004-ben történtek. Ekkor nyert 
a település öt millió forintos pályázati támogatást az akkor 
még csak helyi védettségű épületre. A pályázati anyagot 
néhány hét alatt, költségtérítés nélkül állították össze az 
önkormányzat munkatársai (dr Mátéffy Anna, Légárné 
Gulyás Rita) és néhány lelkes helyi szakember (Kuli Lász-
ló, Medgyesy Bálint). Kiviteli tervek nélkül, aktív műve-
zetéssel sikerült elvégeztetni a legfontosabb állagmegóvó 

munkákat, helyreállítottuk az épület tetőszerkezetét, be-
leértve a bádogozást és a villámhárító rendszert, a földszin-
ti térben elbontottuk a válaszfalakat, homokba rakott 
bontott téglából új burkolatot készítettünk, a szükséges 
helyeken kicseréltük vagy megerősítettük a tartószerkeze-
tet. Az épületet 2005-ben, a munkák elkészülte után 
műemlékké nyilvánították, azóta viszont nem sikerült 
állami támogatást szereznünk a munka folytatására. A 
földszinti boltozatos, impozáns tér a részbeni felújítás 
eredményeképpen azonnal használhatóvá vált. Ma már itt 
gyakorolnak a hagyományőrző íjászok, itt tartják a Márton 
napi és a bornapi rendezvényeket, a karácsonyi vásárt, de 
volt már több hangverseny, még esküvő is. Az épület ki-
induló pontja a Zöldút programoknak. 
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Elképzelésünk, hogy az új tornaterem és a magtár 
együtt kiválthatja a régi, jellegtelen, szocialista időkben 
kialakított kultúrházat. A nagyobb tömegeket befogadó 
események a tornateremben, a kisebb kulturális események, 
kiállítások, hangversenyek vagy szabadtérhez kapcsolódó 
események a magtárban megrendezhetők. Az épület kör-
nyezetét is rendbe kell tenni, ehhez ragyogó ötleteket 
adtak a táj- és kertépítész hallgatók. Fa keretezésű négyze-
tes mezőkbe különböző színű és magasságú gabonafajták 
és egyéb termények ültetését javasolják.

megvalósítására 60 %-ban nyertünk támogatást. A kivitele-
zés 2008-ban megtörtént (kivitelező Épkomplex Kft.). Az 
eredeti ravatalozó tartószerkezetét megtartva, az épületet 

„becsomagoltuk”, fedett-nyitott tornáccal egészítettük ki. 
A kerítés visszahúzásával a stáció újra részévé vált a kálváriá-
nak, előrevetítve egy jövőbeni közterület átépítés és kert-
építés feladatát, mely méltó módon vezeti fel a Szent 
Mihály templomhoz a látogatókat. Az élők városát a 
holtakétól elválasztó új temetőkapu és kerítés a környékre 
jellemző sóskúti kőből épült, benne egy harangláb áll, fa 
tetőszerkezettel. A harangra gyűjtést indítottunk. 

8. A Fő tér fáit megtartva emlékparkot hoztunk létre, 
melyben a németek kitelepítésének, a székelyek betelepí-
tésének emlékműve és az 56-os emlékoszlop kapott helyet. 
A park folytatásában lévő játszóteret idén 50 %-os uniós 
támogatással átépítjük és felújítjuk.

Az önkormányzatok támogatási rendszere jelenleg 
fokozottan sújt minket, mert a falunak nincsenek hátrá-
nyos helyzetű kisebbségei, gazdag településként vagyunk 
elkönyvelve, ezért nagyobb az elvonás mértéke is. Pedig 
az önrész előteremtése is komoly feladatot ró a falu veze-
tésére terveink és fejlesztéseink megvalósításához, de még 
intézményeink megtartásához is, ezért bizottságaink egyéb 
bevételi források felkutatásán dolgoznak.

Kuli László
építész, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési 

és Üzemeltetési Bizottság elnöke 

a fényképeket készítették:  Kovács Attila (kotipas), 
Légárné Gulyás Rita és Kuli László

7. Legrégebbi műemlékünk a XII. században épült 
Szent. Mihály templom, melyhez a XVIII. században épült 
Kálvária vezet fel, hat duplafülkés stációépítménnyel. A 
templomot eddig kétszer újították fel, egyszer 1976-ban, 
majd a Védalap a Kápolnáért Egyesület 2001-ben, állami 
pályázatok segítségével. A kálváriától északra fekvő terüle-
ten van a temető. Drótkerítése az egyik stációt is a temető 
területéhez csatolta, mögötte elhanyagolt, kétállásos garázs-
ra emlékeztető ravatalozó állt. A ravatalozó és a temetőka-
pu átépítésére tervet készítettünk, (tervező Kuli László) 
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