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Budakalász – egy agglomerációs falu fejlıdése és problémái 

Zábrádi Zsolt1 

Bevezetés 

A budapesti agglomeráció településeinek túlnyomó része nyertesként élte meg az utóbbi 

két évtizedet. Ez persze akkor van így, ha csak a statisztikai adatokra támaszkodunk:  a 

népességgyarapodásra, a foglalkoztatás magas szintjére, az egy fıre esı jövedelmekre stb. A 

kedvezı adatok mögött azonban sokszor súlyos helyi konfliktusok húzódnak meg. 

Dolgozatomban a következı kérdésre keresem a választ: mekkora törést okozott Budakalász 

településfejlıdésében a szuburbanizálódás? Hogyan élte meg azokat a folyamatokat, melyek 

eljuttatták mai állapotáig? 

Regionális helyzet, fekvés 

Budakalász kedvezı fekvésének köszönhetıen igen régóta folyamatosan lakott hely. 

Regionális léptékben a Kárpát-medence középsı részén, Budapesthez közel fekszik, ennél 

fogva sosem számított elmaradott területnek. A megyerendszer létrehozása óta mindig Pilis, 

ill. Pest megyéhez tartozott. Közlekedési helyzete mindig is jó volt: itt, a Duna völgyében 

futott a Budát Visegráddal összekötı út, amelyet sokáig hadiútként is használtak. Ma ez a 11. 

számú fıút, amely a települést bekapcsolja az országos és nemzetközi vérkeringésbe. 2008 

szeptemberétıl pedig az M0 gyorsforgalmi út északi szakasza biztosítja a K-Ny-i irányú 

közlekedés lehetıségét. 

Keleten a Duna, délen és nyugaton a Pilis lealacsonyodó vonulatai (Kevélyek, Ezüst-h.) 

alkotják a település természetes határait, melyek évszázadok óta stabilnak tekinthetık. 

Egyedül észak felé nincsen természetes határa, ennek következtében a Pomáz felé esı részek 

többször is gazdát cseréltek. A település a XIX. század végéig a Duna árterének szélén, a 

hegylábon futó út két oldalán foglalt helyet, azóta a lakóterületek minden irányban 

megnövekedtek, így kiterjednek az ártérre és felkúsztak a domboldalakra is. 

Természeti környezet 

Budakalász két táj határán fekszik: nyugati része a Pilis sasbérceire kúszik fel, keleti fele 

pedig a Duna I. és II. teraszát, illetve alacsony és magas árterét foglalja el. Ennek 

következtében természeti környezete nagy változatosságot mutat, szinte minden 

megtelepedéshez fontos erıforrás megtalálható a területén. 
                                                 
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Tanársegéd, E-mail: zabradizs@freemail.hu 
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A Pilis keleti irányban lealacsonyodó, törésvonalak mentén kiemelkedı szirtjei jó 

minıségő, fagyálló, és ezért építkezésre különösen alkalmas mészkövet adnak. Emellett némi 

homokkı is található, mindkét kızetet régóta bányászták. Az elsı kıbányát még a rómaiak 

nyitották, és ma is üzemel egy kıbánya az Ezüst-hegy északi lejtıjén. A  környezı 

hegyoldalakon még ma is többé-kevésbé a természetes, fıként tölgyesekbıl álló növénytakaró 

található. A domboldalak agyagos-löszös talaján viszont már évezredek óta nincsen 

természetes növénytakaró: a rómaiak szılıtelepítés formájában itt is utat mutattak a késıbbi 

koroknak. A szılıket a filoxéra-vész hatására mára nagyrészt gyümölcsösök, illetve a szép 

kilátással bíró területeken lakóházak váltották fel. 

A hegyláb és a II. Duna-terasz találkozásánál fekszik az ófalu, ide az árvizek már nem 

érnek fel, de a domborzat még minden nehézség nélkül megengedi a házépítést. Így a falu 

tipikus hosszanti halmazfalu képét vette fel (1. ábra), amely az út mellett terül el. Az ófalu – a 

nemzetiségi vizsonyokat tekintve – két részre bontható: a Barát-patak mellett a szerbek, attól 

délre a németek települtek le. 

A Duna közepesen vagy kevéssé termékeny II. löszös és I. kavicsteraszán, valamint árterén 

még ma is a növénytermesztés a jellemzı mővelési ág, legelıket vagy kaszálókat sem itt, sem 

a dombokon nem nagyon találni. A földterület egy részén intenzív mővelés volt a jellemzı: 

néhány bolgár család zöldségkertészettel foglalkozott, illetve itt mőködött a 

Gyógynövénykutató Intézet telepe is. Mára jelentıs részeket vontak ki a mezıgazdasági 

mővelés alól: kiterjedt lakó- (pl. Szentistvántelep) és üdülıterületek, valamint felszíni 

kavicsbányászatból származó bányatavak (pl. Omszk-tó) foglalják el a Dunáig terjedı lapályt. 

Az ártéren található puhafás ligeterdık egy része még megmaradt – többek között a 

Budakalászhoz tartozó Luppa-szigeten is –, de az üdülıterületek terjedése veszélyezteti 

megmaradásukat. 

Falutörténet 

A letelepedéstıl a századfordulóig 

Budakalászt a magyarokkal együtt érkezı kabar törzs egyik nemzetsége, a kálizok2 

alapították. A falu róluk kapta nevét, de az 1526-os török pusztításnak köszönhetıen a 

környék, és így a falu lakossága is elmenekült. A török összeírásokból tudjuk, hogy a falu 

puszta volt egészen az 1640-es évekig, amikor is Bornemisza Pál telepített ide bácskai 

birtokairól néhány szerb családot. A szerb betelepülés második hulláma 1690-re tehetı, 

                                                 
2 Mohamedán vallású, bolgár eredető, Horezm vidékérıl származó népcsoport, amely fıleg kereskedelemmel 
foglalkozott. 
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amikor a törökök szerbiai hódításai elıl több tízezren menekültek észak felé a Duna mentén3. 

Így 1699-ben Budakalászra 25 család jött, a népesség gyarapodása azonban csak a Rákóczi-

szabadságharc után indult meg igazán: 1760-ban már 117 család lakott itt (KÁTAI F. 1994, 

NEDELYKOV M. 2003). A harmadik betelepülési hullám már nem a szerbekhez, hanem a 

németekhez4 köthetı: az 1810-es évek végén solymári németek költöztek nagyobb számban a 

községbe, ennek következtében az 1828-as összeíráskor a mintegy 1000 fıs népességnek már 

csak alig több mint fele volt szerb, több mint egyharmada német. A falu addigi képe is 

átalakult: a szerbek halmazos morfológiájú településéhez a németek egyutcás, fésős beépítéső 

útifaluja nıtt hozzá. 

A szerbek a XIX. század közepéig voltak többségben, de a folyamatos német, és az egyre 

erısödı magyar beáramlás miatt az 1881-es népszámlálás idejére kisebbségbe kerültek. Ekkor 

nagy megrázkódtatás érte a falut: addig fıként fakitermelésbıl, valamint a németek 

állattenyésztésbıl, a szerbek pedig szılımővelésbıl éltek, az 1882-es filoxéra-vész teljesen 

kipusztította a szılıket, melyeket a késıbbiekben nem telepítettek újra. A szerbek közül 

néhányan gyümölcsfákat ültettek, sokan azonban elszegényedtek, és fıvárosi ipari üzemekben 

találtak munkát. A legtöbben nem költöztek el, ugyanis 1888-ban megnyitották a Budapest-

Szentendre helyiérdekő vasutat (HÉV), amelynek segítségével sok munkás ingázott Budára és 

Újpestre. Néhányan azonban elköltöztek, így a falu népessége 1890-re majd’ 100 fıvel 

csökkent (1. táblázat). 

A századfordulótól a II. világháborúig 

Innentıl kezdve a falu – a magyar átlagnál sokkalta hamarabb – az iparosodás útjára lépett: 

a fıvárosi nagy építkezéseknek köszönhetıen az 1890-es években három kıbánya és hozzá 

kapcsolódó kıtörı nyílt (a római kıbányát is újranyitották), melyekben 1910-ben már 530 

munkás dolgozott. Emellett a másik jelentıs budakalászi iparág megtelepedése is a 

századfordulóhoz köthetı: 1900-ban két kisebb textilipari üzem telepedett meg. Az ipar sok 

betelepülıt és ingázót vonzott, így az addigi 1700 fı körül stagnáló népesség 1910-re 2500 

fısnél nagyobbra duzzad, a keresıknek pedig több mint fele (52 %-a) az iparban talál munkát 

(2. táblázat). A bevándorlás a község nemzetiségi arculatát is elkezdte átformálni: a németek 

stagnáló részaránya mellett a szerbek nagyjából 10 %-nyi teret veszítettek a magyarok javára 

(1. táblázat).  

                                                 
3 A szövetséges csapatok szerbiai hadjáratuk során 1688-ban többek között a helyi szerbség együttmőködésével 
legyızték a törököket, ám az 1690-es ellenhadjáratban a törökök Belgrádot is visszafoglalták, ekkor Csarnojevity 
Arzén pátriárka vezetésével 20-25 ezer család menekült hazánkba. 
4 A budakalászi németek nem svábok, ugyanis egy osztrák nyelvjárásban beszélnek. 
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Népszámlálás 
Jelenlévı 
népesség 

Lakónépesség Magyar Német Szerb Szlovák Egyéb 

1881 1 771  9,9 54,1 34,4 1,6 n. a. 
1890 1 686  9,6 55,8 30,2 1,2 3,2 
1900 2 060  20,0 52,7 25,6 1,7 n. a. 
1910 2 546  20,0 55,1 19,7 3,7 1,4 
51920 2 561  48,2 38,2 12,5 1,1 n. a. 
1930 3 085  39,1 51,5 7,9 1,5 n. a. 
1941 3 668  48,1 43,3 6,5 1,0 1,1 
1949 3 543  
1960 4 696 4 326 
1970 6 644 6 662 
1980  7 817 
1990  7 967 

n. a. 

2001  9 476 97,0 1,4 1,3 0,2 0,1 

 
1. táblázat. A népességszám és a nemzetiségek aránya Budakalászon, 1881-2001. 

Forrás: KSH, Népszámlálások 1881-2001. 
 

Az I. világháború nem csak a katonai veszteségek révén érintette a falut: 1925-ben a 

szerbek mintegy fele lakosságcsere révén a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságba költözött 6. A 

két világháború közötti idıszak, fıként az 1920-as évek eleje azonban minden más 

tekintetben sikeresnek tekinthetı. 1923-ban a vattagyár átalakult, és Budavidéki Posztógyár 

néven mőködött tovább. Ennél is fontosabb azonban, hogy Klinger Henrik szövıipari üzemet 

alapított, és rövid idı múlva már 500-nál is több munkás dolgozott a gyárban. Mivel a 

posztógyárban is 130-an dolgoztak, Budakalász ettıl kezdve textilipari fellegvárnak számított. 

Így nem meglepı, hogy népessége tovább növekedett: 1930-ban közel 3100 lakosa volt, a 

nemzetiségi arányok pedig tovább módosultak a magyarok javára, ami a szerbek kiköltözésen 

kívül a magyarok beköltözésének is köszönhetı. Az ipar is növelte részesedését a 

foglalkoztatásban, majdnem 60 %-os részesedést ért el. Jellemzı, hogy az összes 

mezıgazdaságban dolgozónak csak 16 %-a volt segítı családtag, míg a járási átlag 26 % volt. 

Ez arra vezethetı vissza, hogy a budakalászi nık közül már ekkor is sokan dolgoztak kötött 

munkaidıben az itt mőködı textilipari üzemekben, ezért kisebb arányban tudtak besegíteni az 

otthoni mezıgazdasági tevékenységben, ellentétben a környezı falvak szokásaival. A falu 

mezıgazdaságában amúgy is a közép- és kisbirtokosok voltak túlnyomó részben, akik a 

                                                 
5 Az I. világháborút követı elsı népszámlálás nemzetiségi adatai nem mindig megbízhatók, valószínőleg 
Budakalászon is jóval többen vallották magukat magyar nemzetiségőnek, mint ahányan pl. anyanyelvük szerint 
azok lettek volna. Helyi források (KÁTAI F. 1994, NEDELYKOV M. 2003, SZABÓ F. 2006) alapján a szerbek 
aránya 15 %, a magyaroké 30 %, a németeké 50 % körül alakult. 
6 Az I. világháború után a kisebbségbe került vagy abban maradt népek tagjai – így a délvidéki magyarok is – 
választhattak az új és a régi állam állampolgársága között. A magyar állampolgárságot választó, és ideköltözı 
magyarok helyébe részben magyarországi – pl. budakalászi – szerbek érkeztek. 
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gyárak beindulásával ipari munkahelyre is szert tettek, így életükben már csak másodlagos 

szerepet töltött be az agrárium (SZABÓ F. 2006). 

1922-ben a településszerkezet is erıteljes változásnak indult: ekkor kezdte el kiparcellázni 

a HÉV-vonal déli oldalán, Pomáz budakalászi határában álló földjeinek egy részét az Akarat 

TSz (ez a terület késıbb Budakalászhoz csatlakozott). A területen 480 házhelyet alakítottak 

ki, az utcákat lekövezték és gyümölcsfákkal ültették be, minden telekre bevezették a villanyt. 

1925-ben avatták fel az új lakóterületet, amely a Szentistvántelep nevet kapta. A jó 

infrasturkturális ellátottság, az olcsó telkek és Budapest közelsége ellenére csak igen lassan 

indult meg a beköltözés és építkezés. A beköltözık általában kevésbé tehetıs tisztviselık és 

munkások voltak, akik közül sokan visszajártak Budapestre dolgozni, de jöttek nyugdíjasok és 

az elcsatolt vidékekrıl áttelepült magyarok is. 

A II. világháborútól a rendszerváltozásig 

A II. világháború után hatalmas csapás érte a falut: 1946 februárjában a falu német 

lakosságának nagyjából háromnegyedét, mintegy 1000-1100 fıt kitelepítették 

Németországba. A faluban maradt németeknek sem volt könnyő dolguk: sokukat kuláknak 

bélyegezték, házaikban csak bérlıként, vagy azt másokkal megosztva maradhattak (SZABÓ 

F. 2006). A közösség egyben maradását nehezítette, hogy a közösségi helyeket államosították 

és részben bezárták (vendéglık, kocsmák), az önszervezıdı kulturális egyesületeket (pl. 

szentistvántelepiek Polgári Köre) feloszlatták. Az államosítás a termelıüzemekre is kiterjedt. 

Az 1940-es évek végén a kisgazdák termelıszövetkezetbe tömörítésével is próbálkoztak, ám 

sikertelenül. 1951-ben viszont gyarapodott a község: Szentistvántelep helyi népszavazás után 

levált Pomázról, és csatlakozott a hozzá közelebb esı, és vele egybeépült Budakalászhoz. 

A település életében az 1950-1960-as évek jelentettek újabb fordulópontot: az elsı 

nagyobb beköltözési hullám az ezekre az évekre tehetı. Két évtized alatt mintegy 2 ezer fıvel 

gyarapodott a község, háromnegyedrészben a migráció következtében. Ez utóbbi fıként a 

helyi és budapesti üzemekben állást találó munkásoknak a Szentistvántelep addig üresen álló 

telkeire való letelepedését jelentette. 

Az 1970-es években virágzott a helyi mezıgazdaság: a Munkaterápiás Intézet7 

gyümölcsösei jól jövedelmeztek. Ekkor indult meg az ártéren a kavicsbányászat is: az Omszk-

tó területén, valamint a Dunához közelebb, a szentendrei határban. A legjelentısebb folyamat 

azonban a textilipar további növekedése volt: 1970 körül már kb. 2000-en dolgoztak az 

                                                 
7 Mentálhigiénés vagy szenvedélybetegek gyógyulását hasznos munkavégzéssel elérni kívánó intézet, melynek 
számos telephelye közül Budakalász északkeleti részén is fekszik egy. 
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ágazatban. A település ekkor érte el iparosodásának csúcsát, a foglalkoztatottak 2/3-a 

dolgozott az iparban (2. táblázat). Innentıl kezdve megindult a második foglalkozási 

átrétegzıdési hullám: az iparból a szolgáltatási szektorba mintegy 600 fı vándorolt át. A 

népesség növekedési üteme az 1970-es évtizedben még mindig magas volt, de szerkezete 

megváltozott: az 1100 fıs növekménynek már csak 40 %-át adták a beköltözık, a többi a 

természetes szaporodásból adódott. 

 

Foglalkozási ág 

Népszámlálás 
Mezıgazdaság 

Ipar, bányászat, 
építıipar 

Egyéb 
Foglalkoztatottak aránya a 

teljes népességen belül 

1910 30,9 52,0 17,1 43,4 
1920 40,6 38,5 20,9 46,0 
1930 20,2 59,5 20,3 46,9 
1941 18,7 62,5 18,8 42,6 
1949 20,1 65,1 14,9 40,4 
1960 9,5 59,1 31,4 61,8 
1970 8,3 67,5 24,2 57,7 
1980 10,9 50,6 38,5 49,8 
1990 5,3 43,2 51,4 45,0 
2001 1,7 25,4 72,8 41,9 

 
2. táblázat. A foglalkoztatottak aránya gazdasági ágak szerint Budakalászon, 1910-2001 (%) 

Forrás: KSH, népszámlálások 1910-2001 
 

A rendszerváltozást megelızı évtized azonban már stagnálást hozott Budakalászon úgy 

népesedési, mint gazdasági szempontból. Az 1990-es népszámlálásig csak mintegy 150 fıvel 

gyarapodott a község lélekszáma, és ez a természetes szaporodás erıteljes csökkenésének 

éppúgy betudható, mint a bevándorlás leállásának. Utóbbira jellemzı, hogy az elızı évtized 

470 fıs vándorlási nyeresége a tizedére csökkent. A foglalkoztatottak száma 300 fıvel, a 

teljes népességhez viszonyított aránya 5 százalékponttal (50-rıl 45 %-ra) csökkent. Ez teljes 

egészében a mezıgazdaság térvesztésének köszönhetı, az ipar és szolgáltatások közötti 

átrendezıdés ettıl függetlenül folytatódott. 

A rendszerváltozástól napjainkig 

A rendszerváltozással erıteljes átalakulás vette kezdetét a településen. A textilipar teljesen 

megszőnt a településen: a textilgyárak bezártak, dolgozóik egy jelentıs része nyugdíjba ment, 

mások Budapesten találtak munkát, és váltak így ingázóvá. A helyi TSz 1994-ben szőnt meg, 

földjeit kárpótlásként kiosztották, ezek jó része ma is mővelés alatt áll. A volt állami földek 

pedig önkormányzati tulajdonba mentek át, amivel hazai viszonylatban kiválóan gazdálkodott 
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az önkormányzat. Nem sokkal ezután Pomáz és Szentendre részvételével készítettek egy 

térségi rendezési tervet, amely az együttmőködés hiánya miatt végül nem valósult meg. Így 

önállóan láttak hozzá az ingatlanvagyon hasznosításához: vétel, eladás és csere útján 

egybefüggı területeket alakítottak ki, a maradék bevételt pedig infrastruktúra-fejlesztésre 

fordították (útépítés, csatornázás, kábelhálózat kiépítése, faluház építése). 

Erre már csak azért is nagy szükség volt, mert a rendszerváltozás környékén megindult a 

budapestiek nagyobb mértékő kitelepülése Budakalászra. Az 1990-2001 között eltelt 11 év 

alatt ötödével, 1500 fıvel gyarapodott a község népessége, ami kizárólag a pozitív migrációs 

mérlegnek (1600 fı) volt köszönhetı, hiszen a természetes szaporodás ekkorra már fogyásba 

fordult (-100 fı). Az 1990-es évek közepéig-végéig az értelmiségiek, köztük országosan is 

ismert mővészek szuburbanizációja volt a jellemzı, azóta azonban inkább tehetısebb emberek 

(pl. vállalkozók) költöznek ki. 

Budakalász helyzete és a szuburbanizáció hatásai 

Budakalász mai képének kialakulásában Budapest közelsége játssza a legnagyobb szerepet. 

Ez tetten érhetı a fıvárosba ingázók letelepedésén (népességszám-növekedés, lakásépítések), 

a közlekedésen (túlterhelt utak, M0 körgyőrő építése), a lakosság ellátásának duális voltán át a 

helyi konfliktusokig és az önkormányzat gazdálkodásáig. 

A szuburbanizáció hatásai: letelepedés 

Az 1990-2007 közötti idıszakban mintegy 1000 új lakás épült fel a településen, és 2250 

fıvel gyarapodott a lélekszám, így jelentısen nıtt a zsúfoltság. A község népsőrősége 

napjainkban 670 fı/km2, ami az agglomerációs települések között csak közepesen magasnak 

számít. Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy a település 15 km2-es területének 

nagyjából a fele alkalmas beépítésre, és így már érthetı, hogy az önkormányzat célja az, hogy 

a település lélekszáma 2020-ra maximálisan 3 ezer fıvel gyarapodjon. Ekkor érné el a 13 ezer 

fıt, amelyrıl úgy gondolják, hogy a település befogadóképességének a határa (PARLAGI E. 

2008, TURI A. 2008). 

A szuburbanizáció elsıként jelentkezı hatása minden település életében a lakások 

(beépíthetı telkek) iránt mutatkozó igény. A kiköltözésekre reagálva már az 1986-ban 

született rendezési tervben kijelölték a beépítésre szánt területeket, amelyek akkor 

mezıgazdasági földek (szántók, legelık) és zártkertek voltak. Ezek köre és kiterjedése azóta 

nagyjából változatlan, és az önkormányzat nem is kíván ezen változtatni, hiszen a kijelölt 

területek teljes beépülése sem történt még meg. A zártkertek az agglomerációban 
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széleskörően elterjedt módon települtek be: még zártkerti besorolás alatt álltak, amikor a 

hétvégi házak egy részét illegálisan állandóan lakhatóvá tették vagy elbontották, hogy családi 

házakat építsenek helyükön. Az önkormányzatok egy idı után a belterületbe vonással 

legalizálták a helyzetet annak érdekében, hogy az ott élık bejelentkezhessenek állandó 

lakosnak, illetve hogy a szükséges infrastrukturális beruházásokat megtehessék (pl. útépítés). 

Ilyen, zártkertekbıl kialakult lakóterületek Budakalászon a domboldalakon találhatók, és 

ezeket az utóbbi két évtizedben túlnyomó részét belterületbe vonták (Berdó-dőlı), de vannak, 

amiket még nem (Klisovácz egy része). 

A régen szántóként vagy legelıként szolgáló földek közül az Omszk-tó partján lévı már 

teljesen beépült. A Szentendrére vezetı út két oldalán fekvı részeket is lakóterületnek szánta 

az önkormányzat, azonban csak az északnyugati, ún. Klenity II. területét parcellázták ki az 

elmúlt években. Itt jelenleg is sok családi ház építése zajlik, az út másik oldalán azonban még 

nagy üres területeket találhatunk, mert a föld tulajdonosai egymás közötti vitája akadályozza a 

lakóterületekhez szükséges szélességő utak kijelölését. Az új beépítéső területeken nem 

jellemzıek a konfliktusok, ellentétben a falu régebbi részeivel. Az építkezések ugyanis nem 

csak az újonnan parcellázott területekre terjednek ki: jellemzı a régebbi építéső családi házak 

átépítése vagy elbontása, sokszor úgy, hogy az eredeti egy lakás helyett két-három, vagy akár 

a maximálisan megengedett hat lakásos társasházat hoznak létre. A szomszédokat általában 

nem is az építkezés zavarja, hanem a kialakuló túlzsúfoltság, értve ezalatt a beépítettséget, 

valamint a sok autót és embert. 

A szuburbanizáció hatásai: ingázás, közlekedés 

A személygépjármő-ellátottság jelentısen növekedett (284 db 1000 fıre), mert a 

kiköltözık túlnyomó része Budapestre ingázik vissza: a 2001-es népszámlálás adatai szerint a 

2600 helyben lakó, de ingázó foglalkoztatottból 2000-en a fıvárosban dolgoznak. Bár adatok 

nem állnak rendelkezésre az ingázás eszközeirıl8, az önkormányzat becslései szerint az 1990-

es évek közepén még a HÉV-et használták a legtöbben, ma már egyértelmően a gépkocsi 

vette át a vezetı szerepet. Mindezt annak ellenére, hogy a HÉV-vel Budapest belvárosába 

(Margit híd) 20-25 perc alatt el lehet érni, ami autóval csak a legjobb forgalmi körülmények 

között teljesíthetı. Jellemzı, hogy a település legforgalmasabbnak számító útjain (Pomázi út, 

József Attila út) egy átlagos hétköznapon 6-7 ezer gépjármő halad át, míg a 11. sz. fıúton kb. 

40 ezer (a 2008. június 18.-i  önkormányzati mérés szerint). Az elıbbi útvonal köti össze 

Pomáz déli részeit a 11-es fıúttal, így a helyieken kívül a pomáziak egy része is erre jár nap 
                                                 
8 A BKV Zrt. a havi felnıtt bérletek vásárlása alapján rendelkezésére álló adatait nem bocsátotta rendelkezésre. 



 9 

mint nap. Az út viszont szintben keresztezi a HÉV-vonalat, így csúcsidıben – amikor a HÉV 

irányonként 7-12 percenként jár – hatalmas, akár kilométer hosszú torlódások alakulnak ki. 

Jelentıs forgalmat vezet még le a Budai út, amely Budapestre (2,5-3 ezer egységjármő) és a 

Damjanich utca (3 ezer egységjármő), amely pedig Ürömre vezet. 

Az M0 északi szakaszának és a Megyeri híd 2008. szeptemberi átadásával a Damjanich 

utca és a József Attila út terheinek jelentıs növekedésére lehet számítani, mert a 10-es út felé 

az átmenı (teher-)forgalom a legrövidebb utat Budakalászon és Ürömön keresztül találja meg. 

Ez már önmagában is jelentıs zaj- és légszennyezéssel jár, amit még az is növel, hogy az utak 

a két település ófaluján, szők és kanyargós utcákon vezetnek. Budakalászon a Damjanich 

utcában a házak jó része már most eladó, az ottani lakosság tehát menekülni szeretne a 

forgalom negatív hatásai elıl. A helyzet megoldására három mód is kínálkozik. 

1. A legegyszerőbb az M0-ás győrő északi szakaszának 10-es útig való továbbépítése 

lenne, amelyre azonban még optimális esetben is 2014 végéig kell várni. Az agglomerációban 

szintén jellemzı módon ugyanis több civil, fıként környezetvédı szervezet megtámadta az 

elıször elfogadott nyomvonal tervét. A nyomvonal ugyanis elég közel fut Békásmegyerhez, 

és az uralkodó északnyugati szél ide vinné a zaj- és légszennyezés javát. Mára lassan 

rendezıdni látszódik a helyzet: a környezetvédı szervezetekkel együtt kidolgoztak két, jórészt 

alagútban futó nyomvonal-változatot, ám az M0 keleti szakaszának építésekor szerzett 

tapasztalatok alapján akadhatnak még hátráltató tényezık (civil tiltakozások, kisajátítási 

problémák). 

2. A másik két lehetıség az M0 megépüléséig nyújtana ideiglenes megoldást. Az egyik 

szerint ki kellene tiltani a településrıl a nehéz jármőveket, a másik szerint az átmeneti idıre a 

településeket elkerülı utat kell építeni. Ez utóbbinak a tervei is megvannak, mert az 

önkormányzat a kormánnyal kötött szerzıdésben ennek a megépítéséhez kötötte az M0 

engedélyezését. Az elkerülı út engedélyezése viszont már egy éve húzódik, mert a 

kormánynak inkább az az érdeke, hogy az önkormányzattal kötött szerzıdés egy másik, 

számára olcsóbb megoldást jelentı pontja lépjen életbe: a település útjait újítanák fel – jóval 

kevesebb pénzért. 

Az M0 és a 11. sz. fıút csomópontja jó lehetıséget nyújt nagyobb vállalkozások 

letelepítéséhez, amivel már jóval megépülte elıtt éltek is. Egy, még 1992-ben készített 

településfejlesztési elemzés alapján a csomópont – akkor még csak tervezett – helyéhez közeli 

földterületeket az önkormányzat néhány évvel késıbb eladta, hogy ott nagy kereskedelmi 

egységek létesülhessenek. Elsıként a Cora építette fel hipermarketjét (1998), majd ezt követte 

a BricoStore (1999), az ElectroWorld (2003) és végül a Metro (2007/8). Az önkormányzat 
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nem tervezi, hogy újabb területeket kereskedelmi, logisztikai vagy ipari célokra nyisson meg. 

A nagyáruházak megjelenése természetesen erıteljes hatást gyakorol a település életére, 

amely több módon is megnyilvánul. A legkönnyebben észrevehetı, hogy nagy forgalmat 

vonzanak, bár ez a település lakott részeitıl való elkülönülésük miatt közvetlenül nem érinti a 

lakosságot. Közvetetten azonban igen: a bőncselekmények felét az áruházak környékén 

követik el, ezért az önkormányzat az éppen idén júniusban átadott térfigyelı rendszer 

ezirányú kiterjesztését tervezi. Az áruházak jelentıs ingázást is generálnak: a 2001-es 

népszámlálás adatai alapján Budakalászra mintegy 1600-an jártak be más településrıl, ebbıl 

kb. 1000 fı Budapestrıl. A nagyáruházak és a hozzájuk kapcsolódó létesítmények mintegy 

1000 dolgozójának túlnyomó része saját adataik szerint bejáró, nagyrészük budapesti 

(BRICOSTORE, CORA, ELECTROWORLD, METRO). 

A nagy áruházakon kívül nagy foglalkoztató nincs a településen, de a helyi vállalkozói 

réteg megerısödését jelzi a telepengedéllyel rendelkezık és a nagy adózók9 számának 

növekedése. A mikrovállalkozások aránya az országos és helyi tendenciáknak megfelelıen 

nagy, a kis- és középvállalkozásoké alacsony, míg a 250 fınél több munkavállalót 

foglalkoztató nagyvállalkozásból mindössze egy található a településen (a Cora). Az 1000 

fıre jutó vállalkozások száma az fıváros vonzásának köszönhetıen az országos és megyei 

átlagnál (86 db/1000 fı) magasabb, a kistérségi átlagnak pedig megfelel (3. táblázat). A 

vállalkozások szektorális megoszlása hasonló a foglalkoztatottakéhoz, és a tercierizálódás az 

1999-es és 2004-es adatok alapján tovább folytatódik. A foglalkozási szerkezet jelentıs 

változáson esett át az utóbbi években, hiszen a 2001-es népszámlálási adatok alapján a 

foglalkoztatottaknak csaknem háromnegyede a szolgáltató szektorban dolgozik, míg az 

iparban csak egynegyedük. A mezıgazdaság ebbıl a szempontból elhanyagolható szerepet 

játszik. 

                                                 
9 Évi 500 ezer Ft feletti iparőzési adó befizetésétıl számít egy vállalkozás nagy adózónak. 
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2004 
Változás 1999-hez képest 

(%) Mutató 
Budakalász Kistérség* Budakalász Kistérség* 

Vállalkozások száma 1 149 7 392 14,4 23,4 

1000 fıre jutó vállalkozások száma 115 117 5,6 9,8 
0 és ismeretlen számú fıt foglalkoztató vállalkozások 
aránya 

24,2 27,3 -57,4 -49,6 

1-9 fıt foglalkoztató vállalkozások aránya 72,8 69,4 158,3 182,3 
10 és több fıt foglalkoztató vállalkozások aránya 3,0 3,3 25,9 41,4 
Vállalkozások aránya a mezıgazdaságban 1,6 1,9 -18,2 40,6 
Vállalkozások aránya az iparban, bányászatban és 
építıiparban 

22,9 20,1 -4,0 10,5 

Vállalkozások aránya a kereskedelemben 19,3 18,4 -3,5 -4,8 
Vállalkozások aránya a gazdasági szolgáltatásokban 32,5 32,9 34,7 49,4 
Vállalkozások aránya az egyéb szolgáltatásokban 23,8 26,6 35,8 32,5 

 
3. táblázat. A mőködı vállalkozások adatai Budakalászon és a Szentendrei kistérségben, 2004. 

Forrás: KSH, T-STAR 2005 (*Budakalász nélkül) 
 

A munkanélküliség az erıteljes budapesti foglalkoztatás miatt meglehetısen alacsony, 

jelenleg csupán 2,5 % a regisztrált munkanélküliek aránya. A települést kevéssé fenyegeti a 

magas munkanélküliség, hiszen a 2001-es népszámlálási adatok szerint a munkaképes korúak 

összetétele kedvezı: magas volt a felsıfokú végzettséggel rendelkezık (28 %, míg a 

kistérségi átlag 26 %, a megyei 16 %) és a vezetı beosztásúak aránya (30 %, ill. 28 %, és 19 

%). Ennek megfelelıen a lakosság jövedelmi helyzete is jónak mondható: az egy fıre jutó 

személyi jövedelemadó-alap összege mintegy 860 ezer Ft volt 2005-ben, ezzel az ország 

településeinek leggazdagabb 1 %-ába tartozik (31. a ranglistán az országos átlag 142 %-ával).  

A szuburbanizáció hatásai: a növekvı igények kielégítése 

Budakalászon a lakosság ellátása hazai összevetésben kitőnınek, agglomerációs 

összevetésben jónak mondható, néhány esetben azonban a népességnövekedéssel nehezen tart 

lépést. A közmőellátottság jó: a lakások vezetékes vízzel szinte kivétel nélkül ellátottak, 

gázzal 85 %-ban, szennyvízcsatornával 80 %-ban. Ez utóbbihoz kapcsolódóan azonban az 

önkormányzat új, saját szennyvíztisztítót szeretne létesíteni a növekvı igények kielégítésére. 

A burkolt utak aránya szintén magasnak mondható (70 %), a gond inkább a burkolat 

minıségével van: a kisebb hegyi utcák burkolata felújításra szorul, a nagy forgalmú utaké 

pedig ezen kívül megerısítésre is, mivel e nélkül a nehézgépjármővek várhatóan rövid idın 

belül tönkreteszik ezeket.  

A humán infrastruktúra duális szerkezető: az alapfokú ellátás minden szükséges területet 

lefed, ám túlterhelt, míg a közép- és felsıfokú ellátás hiányzik. A településhierarchiában 

betöltött helyéhez képest nagyszámú lakosság ugyanis az alapellátást helyben veszi igénybe, 
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de a középfokú ellátást már Budapesten. Szinte minden területre igaz ez a megállapítás: az 

egészségügyi alapellátást ma 4 háziorvos biztosítja, de szükség van a létszám (és a rendelı) 

bıvítésére ugyanúgy, ahogyan a házi gyermekorvosok esetében is. A meglévı 2 gyógyszertár 

viszont elegendınek tőnik. A bölcsıde kapacitását meghaladó telítettségő, ezért a bıvítésére 

és a gondozói létszám emelésére lenne szükség, és a két óvoda mellé is mindenképpen 

szükség van még egy harmadikra. A két általános iskola még nem küzd ilyen problémával, a 

gyermeklétszám egyelıre stagnál. Részben a település lélekszámának, részben pedig a 

nagyáruházaknak köszönhetıen az egyéb ellátásban nincsenek hiányosságok: található a 

faluban 2 posta, faluház könyvtárral, valamint sportcsarnok. Az üzleti alapú ellátás is jónak 

mondható: a legkülönbözıbb javító-szerelı tevékenységeken kívül a kis boltok (élelmiszer, 

ruha, iparcikk stb.) is jól megélnek, dacára a nagyáruházak közelségének. Más ugyanis a 

kínálatuk szerkezete, így vevıkörük is, ráadásul a település központi részén találhatók, ami a 

hipermarketekrıl nem mondható el. 

A szuburbanizáció hatásai: társadalmi beilleszkedés 

A budakalászi társadalom a beköltözéseknek köszönhetıen már a II. világháború elıtt 

heterogénnek számított: együtt éltek németek, szerbek, magyarok, illetve kisparasztok, 

középbirtokosok, gyári munkások és kistisztviselık. Ennek és a falu magas lakosságszámának 

ellenére a helyi identitás és a közösségi kapcsolatok erısek voltak, a nemzetiségek egymás 

ünnepeit is megtartották. Ezt a kapcsolatrendszert azonban a háború utáni folyamatok 

jelentısen gyengítették: a németek kitelepítése, valamint késıbb a rohamos 

népességnövekedés, de legfıképpen az, hogy a helyi öntudat kinyilvánítására nem volt meg a 

lehetıség. Az önszervezıdı egyesületekre, nagyobb rendezvényekre – eltekintve persze a 

kötelezı állami ünnepségektıl – a rendszerváltozásig kellett várni. Az 1990-es években 

érkezett értelmiségiek pozitív hatással voltak a közösségi életre, mert hamar beilleszkedtek és 

kulturálisan aktívnak bizonyultak. 1998-ban többek között az ı részvételükkel alakult egy 

magisztrátus, amely a vének tanácsa szerepét betöltve a község életében legfontosabb 

kérdésekben informális véleményt alkotott (a kezdeményezés idıvel elhalt, de a polgármester 

szerint fel kellene éleszteni). Az utóbbi tíz évben azonban inkább tehetısebb emberek (pl. 

vállalkozók) költöznek ki, akik saját környezetükkel (ház, kert) messzemenıkig törıdnek, de 

a közösségi életben nem nagyon vesznek részt. 

Helyi becslések szerint a mai lakosság nagyjából 30 %-a (kb. 3000 fı) született helyben, 

ebbıl mintegy 600-an németnek vagy szerbnek vallják magukat (NEDELYKOV M. 2003, 

SZABÓ F. 2006). İk igyekeznek hagyományaikat megırizni: a németségnek saját kórusa, 
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táncegyüttese és fúvószenekara; a szerbeknek tamburazenekara van, és Anna-napi búcsújuk a 

mai napig az egyik meghatározó ünnep a faluban. A helyi kulturális élet egyébként is 

kiemelkedıen jónak nevezhetı: a faluházban és a sportcsarnokban sok rendezvényt tartanak, 

ezek hírét pedig a helyi TV és újság (Budakalászi Hírmondó) is elviszi a lakossághoz. Az 

összetartást segíti, hogy több helyi civil szervezet is alakult, amelyek közül kiemelendı a 

Luppa-szigeti. Az egyesület múltja az 1930-as évekig nyúlik vissza, amikor az egyesület 

elıdje tartotta fenn a szigetet az ott nyaralóval rendelkezık tagdíjaiból, és szabályozták a 

sziget életét (pl. építés). A régi tagok leszármazottjai újjáélesztették az egyesületet, és a 

szigetrıl származó önkormányzati bevételeket teljes egészében visszakapják, amit a sziget 

gondozására fordítanak. Az egyéb – fıként településvédelemre alakult – civil szervezetek az 

utóbbi idıben egyre inkább politikai tevékenységet folytatnak, így megosztottá váltak, 

lakossági támogatásuk csökken. 

A szuburbanizáció hatásai: a település vezetése 

Az önkormányzat mőködésének megítélése kettıs: a politikai viharok mellett a szakmai 

tevékenységére kevés a panasz. A politikai ellentétek a közelmúltig nem voltak jellemzıek a 

településre, a döntések általában egyetértéssel születtek. Az elmúlt egy évben viszont az 

országos médiában is szerepelt Budakalász: a polgármesterrel több ok miatt is szembekerült 

az önkormányzati testület egy része, és a megbuktatása érdekében feloszlatták a testületet. Az 

új választáson azonban a polgármestert újraválasztották, míg az ıt támadó képviselık nagy 

része nem jutott be az önkormányzati testületbe. A polgármester ezután az elızı jegyzıt több 

vádpontban fegyelmi eljárás alá vonta és állásában felfüggesztette, de a jegyzı végül közös 

megegyezéssel távozott. Az önkormányzat ettıl függetlenül jól irányítja a település életét: 

pénzügyi gondjai a rendszerváltozás óta sosem voltak, ami a jó gazdálkodásnak köszönhetı. 

A nagyáruházaknak eladott telkek értékét ugyanis olyan jól forgatták, hogy csak most, több 

mint tíz év után fogyott el végleg, miközben a település fejlesztésére jelentıs összegeket 

fordítottak (pl. 1996-99 között csak csatornázásra évi 100 millió Ft-nál többet költöttek). Ezt 

persze az is lehetıvé teszi, hogy a helyi adókból évrıl évre egyre nagyobb összeg folyik be. 

Míg 1997-ben, a Cora megnyitása elıtti évben az összes bevétel 3,9 %-a származott ebbıl a 

forrásból (3,2 % az iparőzési adóból), addig 2007-ben már a 1,8 milliárd forintos bevételi 

fıösszegének majdnem egyharmada: 31,9 %-a (iparőzési adóból 21 %-a)! A bevételek nagy 

része a nagyáruházaktól származik, de rajtuk kívül is vannak nagyobb befizetık, amelyek 

közül ki kell emelni a lenfonó területén letelepedett, magas hozzáadottérték-termeléső cégeket 

(Prolan: irányítástechnika, WESZTA-T: mőszeripar). 



 14 

A jövı 

A település életében a közeljövıben alapvetı változások nem várhatók. A beköltözésbıl 

eredı népességnövekedés valószínőleg alacsony szinten marad (évi 100-200 fı körül), ennek 

megfelelıen a lakásépítés üteme sem lesz magas (évi 40-80 lakás). Összesen kb. 500, a 

domboldalakon és a Klenityen fekvı, nem túl intenzíven beépíthetı telek van még a 

településen, és az önkormányzatnak nincs szándékában újabb parcellázás és belterületbe 

vonás. Ezért az elıbb említett ütemben 2020-ra Budakalász várhatóan eléri 

befogadóképességének határát, népessége 13 ezer fı körül lesz majd. A népességnövekedés 

lassú, és összességében nem túl nagy mértékő, ezért annak a veszélye csekély, hogy a 

település alvófalu lesz – azaz a beköltözıknek helyi identitása nem alakul ki: „nem itt élnek, 

csak itt laknak” (TURI A. szóbeli közlése alapján 2008). 

A lakóterületeken kívül is várható a településszerkezet változása: a megszőnı 

Gyógynövénykutató Intézet telephelyén, a 11-es fıúthoz közel kis környezetterheléső 

gazdasági területet szeretnének létrehozni, ahol fıként tudásintenzív tevékenységet folytató 

cégek települhetnének meg. A beépítésnek köszönhetıen a mezıgazdasági területek 

kiterjedése csökken, a hagyományos tájhasználat – a sík területeken szántók, a meredekebb 

részeken gyep, kertek, gyümölcsösök – szinte teljesen eltőnik. Pozitív folyamat, hogy a 

felhagyott bányák rekultivációja sikeresnek tőnik: területük gyorsan visszaerdısül, de a 

domboldal felhagyott gyepes területei is cserjésednek. A mőködı kıbánya a jelenlegi évi 3 

ezer m3 kitermeléssel még 100 évig üzemelhet, de a Duna-parti területen lévı két 

kavicsbánya-tó valószínőleg csak 2015-ig marad mővelésben, ezután a tavakat rekreációs 

célra kívánja használni az önkormányzat. 

Nagy kérdés, hogy a település barnamezıit sikerül-e megújítani. A volt lenfonó területe 

kedvezı fekvése (a HÉV-állomás és a 11-es fıút csomópontja is közel van) és kiterjedése 

miatt viszonylag keresettnek számít. Az 1990-es évek elején például a Zsigmond Király 

Fıiskola is tárgyalt arról az önkormányzattal, hogy kampuszként megkapja a volt gyárat. Ma 

az épületek mintegy felét bérlik, a jellemzı hasznosítási forma az irodai és könnyőipari 

tevékenység. A tervek szerint a szükséges bontások után is vegyes hasznosítású maradna. A 

mainál átláthatóbb, környezetéhez jobban kapcsolódó, parkosított, sok irodai és esetleg magas 

tudásigényő könnyőipari munkahely jöhetne itt létre, a park szélén többemeletes tömbökben 

néhány tucat lakás is helyet kapna. A lenfonóval szembeni, most üresen álló területre pedig új 

városközpontot képzelnek el a tervezık, ahol középfokú ellátás is teret kapna, pl. egy kisebb 

üzletekbıl álló bevásárlóközpont, a Stop.Shop is ide települhetne. Egyedül a közigazgatási 
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intézmények maradnának az ófaluban, de a parkolást mindkét helyen meg kell majd oldani, az 

ófalu központjában ugyanis már most is gondot okoz. Ha az elkerülı út nem készül el, akkor a 

település központjában még tovább növekszik majd a forgalom, ami a parkolási gondokkal 

párosulva valószínőleg csökkenteni fogja az itt mőködı vállalkozások vendégkörét és 

bevételét. Ez a fıutca kiüresedésével, egyfajta második Rákóczi úttá válásával járhat, ami az 

önkormányzat bevételének csökkenésén túl a településképet is jelentısen rontja. A tervezett 

fejlesztésekhez azonban jelentıs segítségre – hazai vagy európai uniós – van szüksége a 

településnek, mert saját forrásokból valószínőleg nem képes azok megvalósítására 

(GAZDASÁGI PROGRAM 2007, KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2004, 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001). 

Budakalász életében nagy változást a várossá nyilvánítás hozhat, az önkormányzat pedig a 

közeljövıben be is nyújtja az ehhez szükséges pályázatot. A „nyerés” esélyei igen jók, hiszen 

a hasonló népességő és adottságú agglomerációs települések kivétel nélkül megkapták a 

városi rangot az utóbbi évtizedben. Az önkormányzat a saját városi arculat és a legalább 

valamilyen szempontból önálló vonzáskörzet megteremtéséhez a kulturális életet szeretné 

erısíteni. Ezen kívül fejleszteni kellene az adottságokkal jól alátámasztott vízisport-életet 

(evezés, szabadstrandokon fürdés), de a kerékpárutakon közlekedıket nem tervezik bevonni 

ebbe a körbe; pedig a budapesti kerékpározók létszámnövekedése miatt ez is bıven rejt 

magában lehetıségeket. 

Szintén fontos lenne a térségi kapcsolatok erısítése, a települések összefogása a lakosság 

jobb ellátásának érdekében – például feladatmegosztással, amiben Budakalász a kulturális 

központ szerepét töltené be. Az M0 építéséhez kapcsolódó vitákon – budakalászi elkerülı út 

és a szigetmonostori kishíd megépítése – volt igazán lemérhetı, hogy a települési vezetık 

egymás iránti bizalmatlansága, a saját és közös érdekek közül az elıbbi elınyben részesítése 

miatt az összefogásra valós esély egyelıre nem sok van. 

IRODALOMJEGYZÉK : 

BARCZA K. (2000): Kalászi olvasókönyv. Budakalász, 2000. 108. p. 
DEMETER A. (2003): Fenntartható Budakalász. Diplomamunka. Szent István Egyetem, 

Budapest, 2003. 109. p. 
HORVÁTH E. (2004): Iskola születése Szentistvántelepen. Szakdolgozat. Apor Vilmos 

Katolikus Fıiskola, Zsámbék, 2004. 42. p. 
KÁTAI F. (1994): A kezdetektıl 1900-ig. In: KÁTAI F. (szerk.): Megszólalnak a kövek – 

Budakalász története 1900-ig. Budapest, 1994. 176. p. 
NEDELYKOV M. (2003): Kalászi szerbek krónikája. Kalászi Faluház Kht., Budakalász, 

2003. 94. p. 
SZABÓ F. (2006): Kalászi svábok krónikásai. Kalászi Faluház Kht., Budakalász, 2006. 216 p. 



 16 

TÓTH M. (2004): Nemzetközi kapcsolatok hatása Budakalász településképen. Szakdolgozat. 
Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár, 2004. 76. p. 

FORRÁS JEGYZÉK : 

BricoStore Barkácsáruház Kft., Magyar Hipermarket Kft. (Cora), ElectroWorld 
Magyarország Kft. és Metro Kereskedelmi Kft. emberi erıforrás-osztályai.  

Budakalász nagyközség települési környezetvédelmi programja 2004-2009. Hazai 
Térségfejlesztı Rt., Budapest, 2004. 146. p. 

Budakalász nagyközség gazdasági programja 2007-2010. Budakalász, 2007. 14. p. 
Budakalász nagyközség településfejlesztési koncepciója. A.D.U. Építész Iroda, Budapest, 

2001. 11. p. 
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás, és az ahhoz tartozó 

települések szociológiai kutatása - Zárótanulmány. Miskolci Egyetem Kihelyezett 
Társadalomkutató Központ, 2006. 250. p. 

Népszámlálás 1881, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1941, 1949, 1960, 1970, 1980, 1990 és 
2001 demográfiai, foglalkoztatási ill. megyei kötetei. KSH, Budapest. 

A Magyar Köztársaság Helységnévtára 2007. KSH, Budapest. 
Interjú Gajdos Istvánnal, az A.D.U. Építész Iroda vezetı tervezıjével (15 éve foglalkozik a 

település és a kistérség rendezési és fejlesztési terveivel, koncepcióival) (2008. 07. 21.). 
Interjú Parlagi Endrével, Budakalász nagyközség polgármesterével (2008. 06. 27.). 
Interjú Turi Attilával, Budakalász nagyközség fıépítészével (2008. 06. 23.).



 17 

 
 

1. ábra: Budakalász 


