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A Budai úton a kereszttől induló és a mai Hegyalja 
úton keresztül a Bécsi út Téglagyári úti csomópont-
jába lefutó utat, az 1700-as évektől a ll. világhábo-
rúig biztosan használták. Ennek nyomvonala (fehér 
vonallal jelölve) megegyezett NIF Zrt. által most 
tervezett nyomvonallal, aminek kizárólagos műsza-

ki oka, hogy a domborzati viszonyok miatt itt lehet 
a Bécsi útra a legkisebb, maximum 10%-os lejtésű 
úton lejutni. 
A háborút követően a terjeszkedő téglagyár elfoglal-
ta az utat és helyette a ma használt 20%-ot megkö-
zelítő meredekségű feljárót létesítette.

Falunkért

Térkép az 1700-as évekből

Térkép 1885-ből Térkép 1941-ből
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Az átkötő út Pilisborosjenő jelenleg legnagyobb horderejű közügye, ezért az objektív tájékoztatás 

érdekében az eddig összegyűjtött információkat az alábbiak szerint rendszereztük
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FENTI TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS TISZTÁZZA, HOGY:

• AZ ÁTKÖTŐ UTAT TÖRTÉNELMI TÁVLATOKBAN HASZNÁLTÁK
• AZT, HOGY ERRE PILISBOROSJENŐNEK MA IS SZÜKSÉGE VAN MÁR 20 ÉVE FÖLISMERTÉK 
• AZ ÚT NYOMVONALÁT PEDIG SZAKMAI SZEMPONTOK ALAPJÁN JELÖLTÉK KI. (AZ KÜLÖN 

MEGERŐSÍTI AZ ÚT LÉTJOGOSULTSÁGÁT, HOGY A VISSZAKAPOTT ÚJ ISKOLA PONT AZ ÚT 
VÉGPONTJÁBA ESIK.)

A 2002-es HÉSZ tervlapjai

A 2014-es Szerkezeti Terv

A Pestterv Kft. által készített, 2014 januárjában ha-
tályba lépett HÉSZ szabályozta ki az átkötő út hatá-
lyos nyomvonalát. 
Ennek a Bécsi utat a Hegyalja úttal összekötő sza-
kasza azért eshet újra egybe a háború előtt használt 
útéval, mert az M0 megszünteti a jelenlegi feljárási 

lehetőséget, így a Hegyalja útra csak a régi-új nyom-
vonalon lehet majd feljutni az alagút kijárata fölött.
A Fő út és a Budai út között szintén ez a HÉSZ mó-
dosítás tolta el az átkötő utat Üröm irányába, hogy 
az ide kijelölt kereskedelmi gazdasági területet is 
kiszolgálja. 

A rendszerváltást követően 2002-ben hatályba 
lépett első Szerkezeti Terv és Helyi Építési Szabály-
zat már tartalmazott egy új átkötő utat, de ekkor 
még a Lazarétről a Fő útra lejövő út folytatásában 

tervezték a Budai útra az átjutást, a Budai útról a 
kereszttől induló út pedig a Tücsök utca keskeny és 
meredek alsó szakaszán keresztül jutott ki a Bécsi 
útra.
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Az M0 10-es és 11-es országos főutak közötti szakaszának 
tervezését, előkészítését a NIF. Zrt. végzi. A programiroda 
vezetőjével folytatott tervegyeztetésen előre bocsátották, 
hogy kizárólag a lehatárolt tervezési területen belül van 
lehetőség az M0-al kapcsolatos Pilisborosjenő számára 
fontos infrastruktúra fejlesztésekre. 
Az Önkormányzat az alábbiakat kérte figyelembe venni a 
tervegyeztetés során:
• A Hegyalja útra felvezető utat a Bécsi út körfor-
galmi csomópontjával együtt a beruházás megkez-
dése előtt építsék meg, egyrészt, hogy ezzel kivált-
sák a beruházás miatt megszűnő jelenlegi feljárási 
lehetőséget, másrészt, hogy ezzel együtt megoldják 
a Téglagyári útról a Bécsi útra való balesetveszélyes 
kihajtás.
• A vízelvezetésre a tervezés során fordítsanak 
fokozott figyelmet, tekintettel a lakott területről 
érkező vizek levezetésére is.
• A zaj és porvédelemre telepítsenek véderdőt az 
alagút kijárata köré.
• Építsenek járdát a Bécsi útra.

A NIF. Zrt. vállalta, hogy fentieket a tervekbe be-
építi, de bármilyen kompenzációs beruházástól 
vagy lakossági kártérítéstől elzárkózott.
A NIF. Zrt. három hónappal ezelőtt Piisborosje-
nőn egyeztetést tartott, ahol az Önkormányzat 
kérte, hogy a tervezést addig függesszék föl, 
amíg a lakosságot nem tájékoztatták és annak 
véleményét nem kérték ki. Az elmúlt három 
hónap során több, a miénkhez hasonló projekt 
megvalósítását engedélyezték, esélyeink az idő 
múlásával folyamatosan romlanak. 

Az átkötő út megépítéséhez szükséges anyagi 
eszközöket Európai Uniós forrásból a Magyar  Ál-
lam biztosítja, valamint ellátja a projekt tervezé-
sével, előkészítésével, illetve a kisajátításokkal 
járó adminisztratív és egyéb feladatokat. Ezek 
meghaladják Pilisborosjenő mai  és távlati lehe-
tőségeit, belátható időn belül az Önkormányzat 
saját erőből nem tudná az átkötő utat megépíte-
ni. 

AZ NIF  ZRT-VEL LEFOLYTATOTT TERV EGYEZTETÉSEK

Ezt követően kapcsolódott a történetbe Pilisborosje-
nő egyetlen számottevő termelő vállalata a Meditop 
Gyógyszeripari Kft. A vállalat évi 40 millió Ft-os ipa-
rűzési adó befizetéseivel az Önkormányzat állandó 
bevételeinek hozzávetőleg 10 %-át adja. 
A Fő út melletti központjukat mára kinőtték. Hely-
szűke és a lakó övezetbe ágyazottság miatt az ed-
digi fejlesztéseiket 10-15%-al magasabb költséggel 
tudták csak megvalósítani, a raktár kapacitásukat 
bővíteni szükséges, a jelenlegi heti 5-10 kamionnyi 
forgalom lebonyolítása sok kényelmetlenséggel jár. 
A cég Pilisborosjenőn az Ó-faluban szeretne maradni 
és jelentős beruházásokat tervez, de erre csak akkor 
lát lehetőséget, ha olyan raktárbázist tud kiépíteni, 
amely kamionnal jól megközelíthető és amennyiben 
szükségessé válik lehetővé teszi a vállalat növekedé-
sét.

Mint arra jogosult kiemelt KKV a Meditop meg-
kereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy 
támogassa az M0 építéséhez kapcsolódóan egy olyan 

bekötőút építését, melynek mentén fejlesztéseit meg 
tudja valósítani. 
Az előző ciklusban az Önkormányzat támogatta a 
Meditop törekvéseit. A közös elképzelés az volt, 
hogy a szennyvíztisztító kiváltását követően (miután 
a budapesti szennyvíz agglomerációhoz való csat-
lakozás gyakorlatban is megtörténik) a Meditop a 
szennyvíztisztító telep helyén tudná raktárbázisát 
kiépíteni. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium megrendelte a 
NIF. Zrt.-től a Hegyalja úttól a Fő út mentén található 
kereskedelmi gazdasági övezetig tartó általuk ipar-
telepi bekötő útnak elnevezett projektre a tervek 
elkészítését.

A Meditop Kft. csak akkor tudja tevékenységét Pilis-
borosjenőn tovább folytatni, amennyiben az Önkor-
mányzat lehetőséget biztosít az átkötő út mellett egy 
olyan telephely kialakítására, melyről kamionnal a 
később megvalósuló M0-ás körgyűrűre a solymári 
körforgalomnál fel tud hajtani.

A MEDITOP GYÓGYSZERIPARI KFT. SZEREPE

3



A MAI HELYZET

www.pbjfalunkert.hu
www.facebook.com/opefalunkert2020

• Ez az egyetlen mód, hogy a külső 
településrész szervesen bekapcsolód-
hasson a falu életébe, az itt lakók is 
igénybe vehessék a szolgáltatásokat, 
látogathassák az intézményeket. Az 
átkötő út lehetőséget teremt az egy-
séges, minden lakója számára esély-
egyenlőséget biztosító Pilisborosjenő 
kialakítására.

•  Az út mentén lehetőség van a Medi-
top Kft. számára olyan terület biztosí-
tására, amelyen meg tudja valósítani 
fejlesztési elképzeléseit.

•  Kizárólag az átkötő út adhat lehető-
séget egy gazdaságosan működtethe-
tő helyi buszjárat elindítására, amely 
a Faluközpont, Új Iskola, Hegyalja út, 
Téglagyári út, Auchan áruház, Soly-

mári vasútállomás megállóhelyek 
érintésével mind a külső, mind a bel-
ső településrészen lakókat kiszolgál-
ná, gyors elérhetőségét biztosítva a 
különböző célállomásoknak.

•  Gépjárművel a külső településrész-
ről a faluközpontba, illetve a faluköz-
pontból Pilisvörösvár felé rövidebb 
úton és lényegesen kisebb menetidő 
alatt lehetne eljutni.

•  Az átkötő út azonban nem csak a 
gépjárművel és busszal utazók szá-
mára hordoz előnyöket, de az iskola, 
az Auchan áruház és a vasúti tömeg-
közlekedés könnyebb és gyorsabb 
megközelíthetősége Pilisborosjenő 
egészét, így valamennyi ingatlanát 
felértékeli.

Az eddigi információk alapján biztosan állítha-
tó, hogy az átkötő út megvalósítását követően 
Pilisborosjenő forgalomterhelése nem fog emel-
kedni. 

A külső településrészen az átkötő útra fölhajtók 
többletforgalmat jelentenek a Hegyalja úton 8 lakott 
ingatlan vonatkozásában, ugyanakkor a Bécsi út 

mentén épült 60 házat mentesítik a forgalomtól. Az 
átkötő úton a Budai útra kiérve csak azok kanyarod-
nak a faluközpont irányába, akiknek ott dolga van. A 
teherautó forgalom kiszűrését pedig mind az Iparte-
lep irányába, mind a faluközpont felé a teherautóval 
áthajtást korlátozó forgalmi táblákkal meg lehet 
akadályozni, kizárólag az Önkormányzat által enge-
délyezett teherforgalmat biztosítva. 

AZ ÁTKÖTŐ ÚT ELŐNYEI PILISBOROSJENŐ LAKÓI SZÁMÁRA

FENTIEK ALAPJÁN AZ ÖSSZEFOGÁS PILISBOROSJENŐÉRT 
EGYESÜLET (ÖPE) HATÁROZOTT ÁLLÁSPONTJA, HOGY AZ 
ÁTKÖTŐ UTAT MEG KELL ÉPÍTENI, A MOST KÍNÁLKOZÓ 
SZERENCSÉS LEHETŐSÉGET NEM SZABAD ELSZALASZTANI!

Tisztelt lakosság! 
Az újjászerveződött ÖPE arra kéri Önöket, hogy látogassák Falunkért weboldalunkat és 
FB oldalunkat  amelyen naprakész, objektív tájékoztatást nyújtunk a falunkat érintő leg-
fontosabb közügyeinkről.


