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III. Fogadóterület: Biatorbágy 
„Kulturális központja” 

Régi vasúti nyomvonal területe a Szent 

Erzsébet tértől a közigazgatási határig  

 
HELYZETFELTÁRÁS 
Történet  

Biára és Torbágyra jelentős hatást tett a vasút átvezetése a két falu közötti 

területen, melyen egy közös vasútállomást alakítottak ki Bia-Torbágy néven. A 

forgalom 1884-ben indult meg egy vágányon, egy völgyhíddal. A jelentős fejlődést az 

1889-ben bevezetett vasúti zónadíj hozta meg, aminek következtében az ingázás 

megnőtt.  

A vasút korszerűsítésével megépült a második völgyhíd 1898-ban. Ezeket a 

viaduktokat egy 120-140 m széles és 20-25 m magasságú völgy áthidalásaként 

építettek meg, melyek Biatorbágy jelképévé és egyúttal 1931. szeptember 12-én egy 

szörnyű terrorcselekmény színhelyévé váltak Matuska Szilveszter által. A vasútat 

1932-ben villamosították. 

A hidakat az igényeknek megfelelően többször felújították, főbb szerkezeteiket 

az elmúlt században többször kicserélték. 1977-re a nyomvonalat északkeletre 

helyezték át, egy új vasútállomást kialakítva. Így megszűnt a régi nyomvonal, a 

viaduktokat pedig fokozatosan tönkretette az időjárás. Az Önkormányzat 1996-ban 

vehette birtokba a hidakat, az állagmegóvás azóta megtörtént, helyi védelem alá 

kerültek,az egyik viadukton kilátóhely létesült, kerékpárral, gyalogosan járható. 

Előzmények, tervek, koncepciók 

Az új vasútállomást a község északkeleti oldalán helyezték el. Ezáltal a vasút 

régi területe felszabadult, ahol új településközpont kialakítására nyílt lehetőség. Az 

1976-os ÖRT megpróbálta a fejlődést szabályozott keretek közé szorítani, de ez nem 

teljes körűen valósult meg, mivel a lehetséges utcanyitásokat sok helyen elépítették. 

Mivel a MÁV kiköltözése 1997-ig elhúzódott, az új központ kiépítése ma sem 

fejeződött be teljesen.  
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A felhagyott vasúti nyomvonalon kialakuló új, közös központ területére és közvetlen 

környezetére a részletes rendezési terv a hatályos általános rendezési tervvel 

egyidőben készült el és került elfogadásra. A terv szerint kerültek kialakításra a 

településközpont egyes intézményei, közösségi épületei, a központ zöldterületei, a 

területsáv kistelkes sorházai, kertvárosias telekalakításai.  

A Faluház bővítésére készített pályázati terv nyomán 2000-ben szükségessé 

vált a településközpontra készített részletes rendezési terv módosítása a Faluház, és 

a szomszédos, eredetileg tartalék intézményterületnek jelölt tömbökre vonatkozóan. 

Ebben a részmódosításban már az új törvényi meghatározások szerinti 

településközpont vegyes építési övezeti besorolásra került sor. Az 1996-os részletes 

rendezési terv javaslata szerint épült meg a jelenleg a központot feltáró gyűjtőút 

Szabadság úti csatlakozása is, a Viadukt utca. 

Területi elemzés, méret, funkció, övezeti besorolás 

A volt vasúti nyomvonal területe alapvetően három nagy szerkezeti egységre 

bontható: 

a) Szent Erzsébet tértől a Viaduktig 

Biatorbágy Képviselő-testülete több mint 10 éves tervszerű, tudatos munka 

eredményeként a volt vasútállomás épületéhez kapcsolódó felhagyott vasúti 

nyomvonal területén a településhez méltó Fő teret hozott létre, egyben rendezte a Fő 

tér környezetének jelentős részét.  

A fejlesztési program keretében szinte valamennyi érintett területen 

földkábelben került elhelyezésre a vezetékes telefon, valamint a kábeltévé hálózata, 

elbontásra, átépítésre került a Faluház előtti transzformátor állomás, elbontásra, 

átépítésre, teljes körű felújításra a közvetlenül csatlakozó elektromos hálózat. A teljes 

térség csapadékvíz rendezése megvalósult.  

Döntően pályázati forrásból díszburkolatot kapott a Fő tér, új játszótér jött 

létre, a Fő tér teljes kertészete újraépült. A Szent Erzsébet téren kamaszjátszótér és 

közlekedési park létesült. 

A helyben működő gazdasági társaságok egy részének jelentős anyagi 

támogatásával, valamint pályázati forrásból teljes körű felújításra került a Baross 

Gábor utca, a Viadukt utca, a Március 15. utca, az Ady Endre utca, valamint az Ybl 

Miklós sétány. 
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A területen új építéssel, illetve felújítással jelentős intézményi beruházások 

valósultak meg. A Faluházhoz kapcsolódóan új nagyterem épült, a Faluház 

udvarának átalakítása még további funkcióbővítő lehetőségeket tartogat.  

Új egészségügyi központ épül a jelenleg is működő Anya- és Csecsemővédő Intézet, 

gyermekorvosi rendelő, valamint központi orvosi ügyelet mellett. A Városháza 

épületének bővítése eredményeként jelentősen javult a lakosság felé nyújtott 

szolgáltatás színvonala.  

Az önkormányzat támogatásával új postahivatal, valamint a 

takarékszövetkezet központi épülete kapott helyet a Fő téren.  

A Viadukt utcában az önkormányzat által értékesített területen új hotel épült.  

A volt vasúti alállomás épülete az önkormányzat által kiírt pályázat 

eredményeként az eredeti állapotnak megfelelően teljes körűen felújításra került, 

mely egy gazdasági társaság tulajdonaként irodaház funkciót lát el. Az 

Önkormányzattal történt megállapodás szerint a társaság további parkolókat épít ki a 

Viaduktokhoz vezető töltés tetején, ami hétvégeken a kiránduló forgalmat tudja 

fogadni, kiépül a sétány is a Viaduktig, amiben elhelyezik a kisvasút síneit is, ami 

talán folytatódik egyszer a törökbálinti Coráig. 

Az önkormányzat által biztosított területen, önkormányzati támogatással 

Boldog Gizella Idős- és Betegotthon épült.  

A Hotel Pontis és a Faluház közötti Önkormányzati tulajdonú területen további 

intézményi célú épület elhelyezésére van lehetőség, pl. könyvtár, galéria.  

Tájvédelem, környezetvédelem, zöldfelület-fejlesztés 

A terület zöldfelületei a városközponti és lakóterületi szerephez kapcsolódó 

díszítő és funkcionális szerepet töltik be. A Fő tér a kapcsolódó virágágyásokkal és a 

dísztóval reprezentációs terület a város szívében, a legfontosabb kulturális, 

szolgáltató és hivatali egységekkel összekapcsolódva (Városháza, Faluház, épülő 

egészségközpont, posta, stb.). Szintén reprezentációs-díszítő szerepű és külön 

említést érdemel a Faluház előtti virágágy, mely impozáns méretével és dús, 

színpompás virágkiültetéseivel a teljes vegetációs időszakban kiemelkedő díszítő 

értékkel bír. 

A Fő térhez kapcsolódó játszótér a környékbeli 4 - 8 éves korosztály számára 

nyújt aktív kikapcsolódási lehetőséget. Az idősebbek számára az Erzsébet téri 

kreszpark és kamaszjátszótér ad lehetőséget a mozgásra és a játszva tanulásra. A 

park idős, árnyas fái alatt a pihenést szolgáló díszpark jellegű terület található 
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rózsaágyásokkal, padokkal, ivókúttal. A park egyik hatalmas gesztenyefája helyi 

védettséget is élvez (5/2006 (05.25.) Ör.sz. helyi rendelet, 1.sz. melléklet). A 

fokozatosan kiöregedő fák pótlására előrelátóan és tervszerűen néhány évvel ezelőtt 

a parkban fiatal fák is telepítésre kerültek. 

A terület zöldfelületeinek fenntartása és fejlesztése folyamatos, így például az 

Ybl Miklós sétány Március 15. utca és Szent László utca közötti szakaszának 

felújításakor a teljes szakaszon juharfákból álló fasor telepítésére került sor. 

b.) Viaduktok környezete 

A területen levő zöldfelületek fenntartását a jelenlegi gyakorlat szerint kell 

folytatni. A városközpont fejlesztése során, az egyes fejlesztési fázisokat zöldfelület 

fejlesztéssel összehangoltan kell megvalósítani 

A Boldog Gizella otthon mögötti zöldfelületeket, gyepfelületeket rendszeresen 

gondozni kell, a régi vasúti nyomvonalat megőrizni, megakadályozni az 

elbozótosodást.  

A Viaduktok előtt kiszélesedő sík terület kiválóan alkalmas kisebb pihenő 

kialakítására információs táblával a Viaduktokról, vasúttörténetről és az egyik hídon 

kialakított kilátóból feltáruló látványról, valamint a kerékpárosok számára 

kerékpártárolóval, hiszen a terület tervezett kerékpárút nyomvonalába esik. Esetleg 

kialakítható ezen a területek kisebb szabadtéri vasúttörténeti kiállítás.  

A Képviselő-testület kiemelten kezeli a völgyhidak és környezetük rendezésének, 

fejlesztésének kérdését. A Képviselő-testület jóváhagyta a Viadukt alatti csomópont 

teljes körű átépítésére vonatkozó terveket. A tervek a dokumentálást követően 

benyújtásra kerültek az engedélyező hatósághoz. A beruházás döntően az állam 

tulajdonában lévő úthálózatot és hidat érinti. A képviselő-testület közbeszerzési 

eljárást indít a beruházás megvalósítására, kezdeményezi a közút tulajdonosával, 

kezelőjével közös pályázat benyújtását. A Képviselő-testület a csomópont teljes körű 

átépítését követően felújítja a csatlakozó Iharos, Híd és Boldog Gizella utcákat, 

valamint a Határkereszt sétányt is.  

A torbágyi településközpont részeként 2008-ban elkészült a Füzes-patak part 

zöldfelületi rehabilitációját tartalmazó tanulmányterv, mely tartalmazza a Viadukt 

rézsűinek fejlesztési javaslatát is. 

Tájvédelem, környezetvédelem, zöldfelület-fejlesztés 

A Viaduktok oldalát, rézsűit részben akácos – bozótos növényzet, részben 

gyep borítja. A gyepfelületek fenntartása évi rendszeres kaszálással történik. 
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Javaslat 

A gyepfelületek karbantartását továbbra is rendszeresen el kell végezni. A 

bozótos területeket a szükséges mértékben – a megfelelő átjárhatóság, átláthatóság 

és esztétikus, kulturált megjelenés érdekében – ritkítani kell, az elöregedett fákat 

ifjítani, ill. balesetveszélyesség esetén kivágni, természetesen minőségi cserével 

együtt. 

Biztosítani kell a megfelelő és kulturált gyalogos átjárhatóságot a Viaduktok 

lába és a rézsű teteje, a hídon levő kilátó felé a felvezető lépcső ill. környezetének 

rendbetételével. 

A Viaduktok lábánál - ahol jelenleg is található egy információs tábla – 

elhelyezhetők további környezet architektúra elemek, pl. pad, kerékpártároló, 

hulladékgyűjtő. A területet a Füzes – patak völgyével összhangban kell kialakítani 

melyre a 2008-ban készült zöldfelület-fejlesztési tanulmányterv is javaslatot ad. 

c) - Viadukttól a közigazgatási határig 

Az 1970-es évek közepe óta, mióta a vasútvonalat áthelyezték a terület 

elhanyagolt használaton kívül áll, elbozótosodott. A Településszerkezeti tervben és a 

Szabályozási tervben közterületként szerepel. A Budaörsi kistérségi területi iroda 

megbízásából a Nefrit Kft. elkészítette a Biatorbágyot Törökbálinttal összekötő 

kerékpárút tervét mely ezen a nyomvonalon halad a Főtérig.  

Az Állami Erdészeti Szolgálat a területet erdőként tartja számon, ez 

megnehezíti a terület hasznosítását. A kistérségi kerékpárút terven kívűl helyi 

vállalkozók kezdeményezték helyi kisvasút nyomvonal kiépítését a hotel Pontistól 

egészen a törökbálinti bevásárlóközpontig. Ezt a gondolatot egy Corvinus 

Egyetemen 2007-ben készült  tájépítészeti diplomaterv is feldolgozta. 

Tájvédelem, környezetvédelem, zöldfelület-fejlesztés 

A zöldfelület ezen a szakaszon gyakorlatilag a felhagyott vasúti nyomvonal 

maga, amely a használat híján elbozótosodott, a nyomvonal egy szakasza szinte 

járhatatlan. A nyomvonal kapcsolódik az országos piros jelzésű turista úthoz, 

valamint a Budavidék Zöldútja nyomvonalához. 

A nyomvonal kézenfekvő túra- ill. kerékpárút nyomvonal, amint a meglévő 

tervek is bizonyítják. Szükséges ennek megfelelően a terület rendbetétele, járhatóvá 

tétele a szükséges mértékű bozótirtással, valamint az útvonalak kialakításával, és a 

későbbiekben a rendszeres karbantartás.  
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Megállapítások a helyzetfeltárás alapján: 

- A felhagyott vasúti nyomvonal kedvező központi elhelyezkedése jó alkalmat adott 

és ad Biatorbágy korszerű városközpontjának kialakításához. 

- A város Fő központi terei itt helyezkednek el, ez a város fő kulturális központja, a 

városi ünnepek egyik fő helyszíne. 

 - A völgyhidak közvetlen környezete alulhasznosított, attrakciószegény. 

 - A kerékpárút nyomvonalának továbbvezetése szükséges. 

FUNKCIÓ: Biatorbágy „kulturális központja” városünnepek, fesztiválok, koncertek 

helyszíne,  igényes szórakoztatás, hagyományokra épülő gasztronómia 

CÉL 

- A városünnep helyszínének biztosítása, funkcióbővítés, fesztivál rendezések 

feltételeinek javítása. 

- Új attrakciók megjelenítése, meglévők bővítése, szinesítése 

- A Völgyhidak „ismertségének” kihasználása. 

- A kerékpáros megközelítés feltételeinek megteremtése. 

 

FELADATOK 

- A Viadukt alatti körforgalmi csomópont kiépítése 

- A rendezvényhelyszíneken a közműcsatlakozások kiépítése 

- A sátorfelállítás rendjének, (hely és funkció) helyi szabályozása 

- A terület földhivatali telekrendezése, nyomvonalak kiszabályozása 

- Séta- és kerékpárútak kiépítése 

- Pihenő kialakítása: a Boldog Gizella központ mögötti füves területen 

- Kilátó a Viadukton – információs tábla elhelyezése látképpel, a látnivalókkal 

- Viaduktok biztonságosan járhatóvá tétele, kerékpáros pihenőpont kialakítása 

- Viaduktok rézsűjének folyamatos rendezése, bozótirtás (Ország út mentén is). 

- Kerékpártárolók elhelyezése a vendéglátó létesítmények, közösségi helyek előtt 

- Vasúti nyomvonal rendbetétele az Iharos völgyig – útvonal megtisztítása, járhatóvá 

tétele. 

- Szabadtéri vasúttörténeti kiállítás, a viadukt története létrehozása a Viaduktok 

tetején. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
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