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BEVEZETŐ 

 

I. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 
1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 
1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek, 
– szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek, 
– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások. 

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 
– védőtávolságok, 
– táj és természetvédelmi elemek, területek, 
– kulturális örökségvédelmi elemek, 
– egyéb védelmi és korlátozó elemek. 

1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 
1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 

 
2. SZAKÁGI JAVASLATOK 

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

2.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
2.3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 
2.3.2. Főbb közlekedési csomópontok 
2.3.3. Belső úthálózat  
2.3.4. Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 
2.3.5. Kerékpáros közlekedés 
2.3.6. Főbb gyalogos közlekedés 
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2.3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 
2.4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

2.4.1.Vízellátás 
2.4.2. Szennyvízelvezetés 
2.4.3. Csapadékvíz-elvezetés) 
2.4.4. Energiaellátás (villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások) 
2.4.5. Hírközlés (távközlés, műsorszórás, adatátvitel) 

2.5.KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti 
hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és 
rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában) 

3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a 
változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása) 

4. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 
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BEVEZETŐ 

 
Vecsés Város hatályos Településszerkezeti tervét az Önkormányzat 2001-ben, majd egy részleges 
felülvizsgálatot követően a 154/2006. (IX.19.) sz. önkormányzati határozatával hagyta jóvá, amelyet azóta 
többször is módosított, legutóbb 2013-ban a 123/2013. (V.28.) sz. önkormányzati határozatával. 
 
Vecsés város hatályos Helyi Építési Szabályzatát 2001-ben, majd egy nem teljes körű felülvizsgálat után 2006-
ban a 18/2006.(IX.28.) rendelettel hagyta jóvá a város Önkormányzata. A felülvizsgálat során az addig önálló, 
kisebb területekre vonatkozó tervek - építési előírások és szabályozási tervek – részben beépültek az egységes, 
teljes közigazgatási területre kiterjedő helyi építési szabályzatba, a szabályozási tervek pedig ennek mellékleteivé 
váltak. A jóváhagyás óta a rendelet többször is módosult, de egységes szerkezetben dokumentált. 
Kivételt képez a több közigazgatási területet érintő, Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási 
terve, amely egy tervként készült el és a négy érintett önkormányzat külön-külön hagyta jóvá a közigazgatási 
területét érintő tervet. A Vecsés területét érintő részen az Önkormányzat 2/2005.(I.18.) rendeletével lett 
jóváhagyva, majd ezt a 9/2010. (III.26.) rendeletével módosította. 
 
A jelenlegi részleges módosítás és a 2013. január 1. napján hatályba lépett új építési jogszabályoknak megfelelő 
felülvizsgálat keretében új településszerkezeti terv és új helyi építési szabályzat készült a település teljes 
közigazgatási területén – kivéve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területét -, ahol egyelőre a korábbi terv 
marad hatályban.  
 
Az átdolgozást szükségessé tevő, közelmúltban megváltozott vonatkozó jogszabályok: 
 

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 
Étv.) 2013.01.01. napján hatályba lépő módosítása  
60. § (8) A településrendezési eszközök 2013. január 1-je és 2018. december 31-e közötti készítésére 
és módosítására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
kormányrendelet átmeneti rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet – továbbiakban: OTÉK - 2013. 01.01. napján hatályba lépő módosítása  
 

- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről (továbbiakban: Trk.) 
 

- 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről – továbbiakban: OTrT -  2014. 01.01. 
napján hatályba lépő módosítása. 

 
2014. évben elkészült a tervezési munkákhoz, valamint a szintén folyamatban lévő Településfejlesztési 

koncepció (TFK) és Integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítéséhez is felhasználhatóan a Megalapozó 

vizsgálat. Időközben Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepcióját (2014-2028) a 45/2015.(III.24.) 

határozattal jóváhagyta az Önkormányzat. Az ITS késztése még folyamatban van. 

 
A tervezéshez Vecsés város Önkormányzata megvásárolta a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-től a 

földhivatali digitális térképi állományt, az URBANITAS Kft. pedig a FÖMI-nél megrendelte a digitális magassági 

adatok állományát. 

 A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az 

országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett 

államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009.(XII.11.) Korm. rendelet  2.§ 

 és a rendelet 3. számú melléklete szerint előzetes adatszolgáltatás érdekében megkereste a  
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 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapesti Bányakapitányságot az ásványi nyersanyagvagyon-

terület és az esetleg előforduló földtani veszélyforrás terület lehatárolása, 

 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot a magterület, az ökofolyosó terület, a puffer terület és az egyéb, 

általuk nyilvántartott természetvédelemmel érintett területek és a  2015. január 1. után hatályos OTrT 

szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek lehatárolásához; 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóságát a kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterületek, az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területek 

lehatárolásához, 

 Földmérési és Távérzékelési Intézetet a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, jó termőhelyi 

adottságú szántóterület, erdőtelepítésre javasolt területek lehatárolásához, 

 Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Duna-völgyi Kirendeltséget az országos vízminőség-védelmi 

terület lehatárolásához, 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, mint szőlő termőhelyi katasztert vezető szervként, illetve a 

termőföld védelméről szóló törvény alapján a gyümölcs termőhelyi katasztert vezető szervként Vecsés 

város területén olyan szőlő vagy gyümölcsös területek lehatolásához, melyet a településrendezési 

tervek felülvizsgálatánál és részleges módosításánál figyelembe kell venni, 

 az Országos Vízügyi Főigazgatóságot  a rendszeresen belvízjárta területek lehatolásához. 

 
Fentiek közül a FÖMI nem tudott adatszolgáltatást biztosítani. 

 

A tervezéssel kapcsolatban a 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 36.§ szerinti teljes eljárás előzetes tájékoztatási 

szakasza 2014. év második felében zárult le. Az első körös előzetes tájékoztatással egyidejűleg történt az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti megkeresés is.  

 

Ennek során egyedül az állami főépítész – a jogszabály alapján – jelezte vissza, hogy szükségesnek tartja 

környezeti vizsgálat készítését. Mivel a tervfelülvizsgálat a jogszabályváltozások miatt készül a teljes 

közigazgatási területre és a tervezett módosítások ennek csekély részét érintik és az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3.§-a felhatalmazást ad arra, hogy a 

tervek kidolgozásáért felelős szerv – jelen esetben az Önkormányzat – esetileg döntse el, hogy szükségesnek 

tartja-e a tervezéshez kapcsolódóan környezeti vizsgálat készítését, Vecsés város Önkormányzat a 

46/2015.(III.24.) határozatában úgy döntött, hogy ezt a fentiek miatt nem tartja szükségesnek. 

 

A tervezéssel kapcsolatban a 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 36.§ szerinti teljes eljárás véleményezési 

szakasza 2015. év végén lezárult. A beérkezett véleményekkel és a rájuk adott válaszokkal kapcsolatban 2015. 

november 25-én Vecsés Város Polgármesteri Hivatalában egyeztető tárgyalást tartottunk. 

 

Ezt követően Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 15-i ülésén 284/2015. (XII.15.) 

sz. határozatában döntött a beérkező vélemények, az ezekről készített összefoglaló és a Trk. 39. § (1) bekezdés 

szerinti eltérő véleményeket egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvének elfogadásáról. 

A Képviselő-testület a beérkező vélemények közül Gyál Város Polgármesterének egyes megállapításait 

(285/2015. (XII.15.) sz. határozat) és Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály egyes 

megállapításait (286/2015. (XII.15.) sz. határozat és 287/2015. (XII.15.) sz. határozat) nem fogadta el. A döntését 

a határozatok mellékletében indokolta. A határozatok a terviratok között megtalálhatók. 

 

Az eltérő vélemények egyeztető tárgyalásán - többek közt - nem jelent meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

képviselője, aki utólag arra hivatkozott, hogy nem kapta meg a meghívót. A meghívó átvételéről szóló tértivevény 

visszaérkezett az Önkormányzathoz, de ennek ellenére az utólagosan írásban megküldött észrevételekre, 

szintén írásban válaszoltunk. A levélváltás a terviratok között megtalálható.  
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I. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

 
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

 
1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

 
Vecsés város közigazgatási területe a fejlesztés és építés szempontjából beépítésre szánt (beépült vagy a terv 
távlatában beépülő) és beépítésre nem szánt területekre tagolódik. A beépítésre szánt területek jellemzően, de 
nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületek. 
A beépítésre szánt területek a felhasználási igények szerint, ütemezetten belterületbe vonhatók, amennyiben a 
felhasználásukhoz szükséges infrastruktúra (köz- vagy magánútról feltárható és a közműellátás) rendelkezésre 
áll vagy a tervezett használatba vételig biztosítható.  
A beépítésre szánt területfelhasználási egységeket a tervezett szerkezeti elemek figyelembe vételével, a területi 
adottságok alapján építési övezetbe kell sorolni. A tervlapokon feltüntetett védőterületeknek, védőtávolságoknak 
és védősávoknak, valamint a szomszédos területfelhasználási egységeknek az érintett területfelhasználásra 
gyakorolt hatásait az építési övezetek kialakításánál figyelembe kell venni. 
A külterületek jellemzően, de nem kizárólag beépítésre nem szánt területek. 
 

 Meglévő Tervezett 

Közigazgatási terület 3.618 ha 3.618 ha 

- ebből belterület 848,7 ha 1.513,2 ha 

- ebből külterület 2.769,3 ha 2.104,8 ha 

Belterületek   

- központi belterület 743,7 ha 1.290,4 ha 

- egyéb belterület 105 ha 222,8 ha 
 

A belterület növekedése nem jelenti a beépítésre szánt területek ilyen arányú növekedését, mivel jelenleg is már 
jelentős méretű a külterületen lévő beépített vagy részben beépített területek nagysága. 
 
1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 
A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint 
sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 
A beépítésre szánt területek felhasználása, ill. a belterületek bővítése csak ütemezetten, környezeti és 
infrastrukturális szempontból szigorú feltételekhez kötötten, a fejlesztésben érdekeltek finanszírozásában 
valósíthatók meg településrendezési szerződés sajátos jogintézményének alkalmazásával. 
 
Lakóterületek: 

Kisvárosias lakóterület (Lk) 
Kertvárosias lakóterület (Lke) 
Falusias lakóterület (Lf) 

A lakótelep területét kivéve az egész településre a kertvárosi lakóterület a jellemző. A Falu lakóterületei is csak 
azért vannak a falusias lakóterületi kategóriába sorolva, mert ebben engedhető meg a területre jellemző 
mezőgazdasági (feldolgozó) üzemi tevékenység, pontosabban a házi savanyító üzemek működtetése, amely 
Vecsés hagyományain alapul.  
 
Meglévő területek: 
A meglévő lakóterületek vonatkozásában a minőségi fejlesztést kell előirányozni, mint: 

- a közterületek rehabilitációja (út- és járdaépítés, fasorok, közkertek, játszókertek, stb.) és 
- a teljes közműellátás. 
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Fejlesztési területek: 
 

A Településszerkezeti tervben előirányzott fejlesztés: Lakótelek Lakás 

az Előd utca Széchenyi utcai vége kb. 30 db kb. 45 db 

az Széchenyi út menti telkek és környezetük („LRI telkek”) kb. 54 db kb. 60 db 

a Budai Nagy Antal út végén kb. 27 db kb. 40 db 

a Budai Antal u. mögött, déli irányban (kb.8 ha) kisvárosi 
lakóterület 

kb. 80 db kb. 320 db 

Üllő felé a Jókai utca meghosszabbítása mentén kb. 20 db kb. 20 db 

a Schweidel József utca mentén Üllő felé kb. 10 db kb. 15 db 

Összesen: kb. 221 db kb. 500 db 
 

A fejlesztésre kijelölt lakóterületeket csak a teljes infrastruktúra és a felszíni vízelvezetés megoldásával 
egyidejűleg, a tulajdonosoknak erre vonatkozó kötelezettség-vállalásával lehet igénybe venni. 
 
Az újonnan előirányzott lakóterületi területfelhasználási egységeken belül a lakosság alapfokú ellátásához 
szükséges intézmények és zöldterületek számára területet kell biztosítani. 

 
Vegyes területek: 
 
A vegyes területekbe tartoznak a településközponti és intézményterületek. A településközponti területek 
elsősorban települési szintű funkciók ellátását és lakó funkciót szolgáló épületek elhelyezésére szolgálnak, míg 
az intézményterületek elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló 
épületek elhelyezésére szolgálnak. 
 
Településközpont vegyes területek 
A városközpont minőségi fejlesztését a Telepi utca környékén, az egyes településrészek alközpontjainak 
fejlesztését a kijelölt településközponti területeken kell előirányozni, az ellátási szint növelését megcélozva: 
a) a Halmi-telepen: a Halmy József tér környékén, 
b) az Andrássy-telepen: az Erzsébet tér környékén, 
c) a Felső-telepen: a Petőfi tér környékén és a Károly utca mentén, 
d) a Faluban: a Fő utca - Iskola utca környékén. 
 
Ezen kívül településközponti jelentőségű területek még: 
e) a Dózsa György út menti területek, 
f) a Telepi út menti területek, 
g) a Fő utca menti területek az utca teljes hosszában, 
Az érintett területeket a szerkezeti terv településközponti vegyes területfelhasználási kategóriákba sorolta azzal a 
céllal, hogy a lakossági ellátást szolgáló intézményi felhasználásukat elősegítse. 
Újonnan tervezett a Széchenyi u. mellett a Görgey utca mentén lévő önkormányzati tulajdonú tervezett 
településközponti terület. 
 
Intézményi vegyes területek 
Ezek a területek jellemzően térségi szintű funkciók befogadására (is) alkalmasak és csak részben szolgálják a 
helyi lakosság ellátását. Ilyen területek: 
h) a Dózsa Gy. u.- Széchenyi utca – Vízmű – lakóterület által határolt terület. 
i) az Üllői út menti terület (Hertz Autókölcsönző környéke – részben beépült), 
j) a 4. sz. főút menti terület (Market Central környezete – jelentősen már beépült) 
k) a 3101. jelű ecseri út és a 400.sz. út csomópontja melletti terület, 
l) az Előd utca mögött tervezett terület. 
 
Gazdasági területek: 
A gazdasági területek lehetnek kereskedelmi-szolgáltató-, vagy egyéb ipari területek. Településfejlesztési cél a 
repülőtér közelségéből, valamint az M0 autópálya és a 4. sz. elkerülő út megépítéséből fakadó előnyök 
kihasználása - gazdasági területek kijelölésével -, Vecsés településfejlesztési feladatainak gazdasági 
megalapozásához. 
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Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek 
Bármely a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére 
szolgáló terület, ahol nem helyezhető el önálló lakó rendeltetésű épület. A területek beépítésénél szem előtt kell 
tartani a települési környezet településképi megjelenését is. 
 
Fejlesztési területként előirányzott területek: 
a) az M0 autópálya alacskai csomóponttól induló 46100 jelű bekötőút melletti területek 
b) az M0 autópálya alacskai csomópont környezetében kijelölt területek, 
c) a Külső Gyáli úttól keletre eső területek, 
d) a Dózsa Gy u.- Széchenyi utca – Vízmű – tervezett lakóterület által határolt terület, még beépítetlen részei 
e) a Széchenyi utca menti, még be nem épített területek, 
f) az Alacskai út, az Almáskert utca és a közigazgatási határ (Gyál és a XVIII. kerület irányába) által határolt 

terület, 
g) az Airport City még beépítetlen területei. 
 
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztéséhez kapcsolódó kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 
Ezek a területek olyan kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek, amelyek fejlesztése és beépítése a reptér 
működéséhez, fejlesztéséhez köthetőek. Az ezen a területen tervezett funkciók szorosan kapcsolódnak majd a 
repülőtérhez. 
 
Fejlesztési területként előirányzott területek: 
a) a 4. sz. elkerülő út mentén a lakóterületet határoló védőerdő és a repülőtér közötti terület a 4 sz. és 400 sz. 

utak csomópontja és az Ecseri út között, 
b) a repülőtér keleti végében, a 3101. j. út és Üllő közigazgatási határa között található terület. 

 
Egyéb ipari területek 
Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei 
elhelyezésére szolgál. 
 
Fejlesztési területként előirányzott területek: 
a) A Széchenyi utca és az Almáskert utca környéken lévő még nem beépült területek,  
b) Az M0 autópályától dél-keletre, az alacskai csomópont és a Halmi pihenő közti területen lévő ipari gazdasági 

terület. 
 

Különleges területek: 
 
Repülőtér területe – K-Rept 
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, amely Vecsés közigazgatási területén kívül Ecser, Budapest XVIII. kerület 
és XVII. kerület közigazgatási területét érinti. A Repülőtér területének településrendezési tervét az érintett 
települések együttműködésével szükséges felülvizsgálni. 
 
Mezőgazdasági üzemi területek– K-Mg 
A mezőgazdasági üzemi területek (a korábbi TSZT-ben „Gmg” jelű területek) gyakorlatilag a majorok területei, 
amelyek a hatályos jogszabályok szerint, a gazdasági területek közül kerültek át a különleges területek közé. A 
jelenlegi mezőgazdasági üzemi területek a település üllői végén, az M0 nyomvonal mellett találhatóak.  
 
Lovassport területe– K-Lsp, 
A 400. sz. út mentén az ecseri út csomópontja közelében meglévő lovasfarm területe, amely a lovassport és a 
hozzá kapcsolódó idegenforgalmi funkciók számára kijelölt.  
 
Folyékony települési hulladék kezelésére szolgáló terület– K-Lsp, 
A terület a városi főgyűjtő melletti, jelentős kapacitású szennyvízátemelő, szennyvízleürítő és városüzemeltetési 
terület a Külső Gyáli út mentén. 
 
  



Vecsés Város Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata és részleges módosítása 

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.  10 

Nagy zöldfelületű, intézményjellegű területek 
 
Sportolási célú – K-Sp - a Széchenyi úttól délre az erdőterületek közötti terület. 
Rekreációs területek –K- Re: 
a) a Budai Nagy Antal u. folytatásában a Gyáli-csatorna melletti horgász-tó környezete (rekreációs 

létesítmények céljára), 
b) Gyál mellett, az Alacskai út északi és déli oldalán - a korábbi kavicsbányák rekultivációjához kapcsolódó – 

területek (rekreációs, szabadidős és sportlétesítmények céljára), 
c) a XVIII. kerület határában a Halomi út mellett megkezdett beépítésű terület környezete, 
Területfelhasználásuk, beépíthetőségük és a területükön elhelyezhető funkciók megállapítására 
környezetvédelmi, vízügyi, természetvédelmi szempontok vizsgálandók, ezért ezen területek a többi külterületi 
részhez képest részletesebb szabályozást igényelnek. 
 
1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
 
Vecsés igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, valamint sajátos jellege 
szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 
 
Közlekedési és közműterületek 
A közlekedés és a közmű elhelyezésére szolgáló terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű 
várakozóhely (parkoló) – a közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével –, a járda és gyalogút 
(sétány), köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a 
kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés építményei elhelyezésére szolgál. 
Vecsés közlekedési létesítményeit a 2.3. fejezet tartalmazza. 
 
Zöldterületek 
Vecsés meglévő és tervezett zöldterületei: 
Közpark – Z-kp   

a) a Fő úton az Ecseri út, Epres és a Hősök tere környezete 
b) a lakótelepi közpark, 
c) a Budai Nagy Antal u. mögött tervezett közpark. 

Közkertek – Z- kk 
a) a Telepi út – Károly út kereszteződésénél lévő játszótér, 
b) a Szent István tér parkja 
c) a Bajcsy Zsilinszky utcai közkert, 
d) a Halmy téri közkert, 
e) a Présház utca melletti közkert, 
f) a Wass Albert utca melletti közkert, 
g) az Erzsébet téri közkert, 
h) a Gyáli patak menti közkert, 
i) a Budai Nagy Antal u. – Külső Gyáli út sarkán tervezett közkert. 

 
Vecsés zöldfelületi rendszerét, a kialakított zöldterületek méretéből és mennyiségéből fakadóan zöldterületi hiány 
jellemzi. A lakóterületek környezetében új területek vásárlásával és zöldterületi kialakításával növelni szükséges 
a zöldterületi ellátási szintet. 
 
Erdőterületek 
Vecsés erdősültségi aránya az országos átlag alatt marad, a tervezett állapot szerint 11,45 %-os. Az Országos 
erdőkataszter alapján az erdőterületek túlnyomó része 

- gazdasági erdőterület – Eg, kisebb része 
- védelmi rendeletetésű erdőterület – Ev, a repülőtér felé a lakóterület peremén lévő sávban és csekély 

hányada 
- közjóléti erdő – Ek, a 4. sz. főút – 400. sz. út csomópontja és a lakótelep között. 
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A tervezett területhasználat váltási igények miatt Vecsésen az erdőterületek átrendeződésével (csereerdősítés) is 
számolni kell középtávon. Vecsésen feladat az erdősültségi arány optimalizálása, az új vonalas létesítményeknél 
az ökológiai kapcsolatokat gátló hatások mérséklése, a régieknél az ilyen kapcsolatok újbóli biztosítása.  
 
Mezőgazdasági területek 
A mezőgazdasági területeket a településszerkezeti terv a meglévő állapotok, a kialakult- és potenciális 
tájhasználat, a talajok termőképessége, valamint a kialakult telekméretek alapján két területfelhasználási 
kategóriába (általános és kertes) sorolja.  
Elérendő cél az M0 gyűrűn kívüli külterületeken, az ökológiai folyosók területén, illetőleg a vízbázisok 
környezetében a korábbi mezőgazdasági tájhasználat fenntartása és extenzivitásának növelése, a beépítések 
minimalizálása, a meglévő állapotok, a kialakult- és potenciális tájhasználat, a talajok termőképessége, valamint 
a kialakult telekméretek alapján a mezőgazdasági területek külön övezetbe sorolása, az egyes mezőgazdasági 
területek használhatósági korlátainak, a tájhasználat elvárt fejlődési irányainak függvényében. 
 
Általános mezőgazdasági terület – Má  
A mezőgazdasági területek túlnyomó része és a beépítésre szánt, de későbbi ütemben felhasználható területek. 
 
Kertes mezőgazdasági terület – Mk 
Jellemzően a Budai Nagy Antal utca és az M0 autópálya közötti, nagy részben kertes és kisebb részben már 
beépítéssel is rendelkező területek tartoznak ide. 
 
Vízgazdálkodási területek 
A Településszerkezeti terv a vízgazdálkodási területek, patakmedrek, vízbázisok védelmének feltételeit biztosító 
területhasználatot javasol. A környezetükben beépítésre szánt területeket csak a környezetvédelmi elvárásoknak 
megfelelő infrastruktúra kiépítése és bizonyos országos jogszabályokban meghatározott korlátok mellett lehet 
igénybe venni.  
 
A felszíni vízfolyások, csatornák vízmedrét és a hozzájuk tartozó parti sávokat, mint ökológiai folyosókat a 
biológiai aktivitásukat növelő módon kell rendezni, illetve a vízminőségüket javítani. Elérendő cél, hogy a Gyáli-
patak mentén található 50 m-es sávban épület és építmény csak nagyon indokolt esetben legyen elhelyezhető. A 
felszíni vízlevezetés korszerűsítésével és a szennyvíz-ártalmatlanítás környezetkímélő megoldásával a felszíni 
vizeket mentesíteni kell a szennyeződéstől.  
 
Természetközeli terület 
Vecsésen a Gyáli-csatorna mentén, a vasútvonaltól délre, a belterületi lakóterülettől keletre található ex-lege 
védett láp területe természetközeli területbe sorolt, ahol épületet elhelyezni nem lehet. Ehhez közvetve 
csatlakozik a vasút északi oldalán is egy nagyobb természetközeli terület, ami a Nemzeti ökológiai hálózat része. 
 
Beépítésre nem szánt különleges rekreációs célú terület 
Ilyen terület található a Budai Nagy Antal utca folytatásában, a Gyáli-csatorna melletti horgásztó területén és 
Vecsés D-Ny-i szélén, az Alacskai út menti volt bányagödrök területén, ahol jelenleg szintén horgásztó üzemel. 
 
Beépítésre nem szánt különleges mezőgazdasági üzemi terület 
Ilyen terület csak egy helyen, az M0 mellett, Üllő határában található. Kijelölésének indoka a valós 
területfelhasználáshoz való igazodás. 
 
Beépítésre nem szánt bányaterületek 
Az egyetlen bányaterület (védnév: Vecsés V. - kavics) lehatárolására a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Budapesti Bányakapitányságának adatszolgáltatása alapján került sor. A bányaterület bezárás alatt van, a 
rekultivációs munkák elvégzése és befejezése szükséges.  
 
Beépítésre nem szánt temető terület 
A Régi Ecseri út mentén van Vecsés egyetlen temetője, ahol a közelmúltban adták át az új ravatalozó épületét. 
A Mátyás utca mentén, nyugati irányban a temető területének bővítése előirányzott meglévő önkormányzati 
tulajdonú területekkel, amelyen további parkolókat is szükséges kialakítani.  
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1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

 
Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek 
 
A települést érintő országos közlekedési rendszer elemeit, valamint a településszerkezeti jelentőségű 
közúthálózat elemeit a 2.3. fejezet tartalmazza. 
 
Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek 
Vecsés közigazgatási területét – a települési közműellátás gerincvezetékein kívül – számos országos jelentőségű 
termékvezeték és főhálózati vezeték érinti. Ennek elemeit a 2. 4. fejezet mutatja be és a Településszerkezeti terv 
Védelmi-korlátozási tervlapja, valamint a Szabályozási terv ábrázolja. 
 
Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások 
Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerként nevesíthetők az Országos Erdőkataszter Adattár szerint feltüntettet 
erdők és a települési zöldfelületi elemek, közparkok, közkertek és utcafasorok. Az utcafasorok néhány elemét, 
mint helyileg védettet ábrázolják a tervlapok és nevesítve vannak a szöveges munkarészekben, nagyrészük 
azonban külön nincsen feltüntetve, mivel az utcák túlnyomó részén fasorok vannak. 
 
Karbantartó sávval érintett vízgazdákodási területek a Gyáli-patak és mellékágai, valamint a település főbb 
csapadékvíz-elvezető csatornái is. A tervlapok ezeket is ábrázolják. 
 
1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 

 
Védőtávolságok 
A védőtávolság igényes létesítmények védőtávolságait és védőterületeit a Településszerkezeti terv Védelmi-
korlátozási tervlapja és a Szabályozási terv tartalmazza. 
A közutak külterületi szakaszai mentén, a gyorsforgalmi és főutak esetén - M0 és 4. sz. autóút és 400. sz. főút – 
az út tengelyétől mért 100-100 m; a gyorsforgalmi utak fel- és lehajtó ágainál, valamint az egyéb közutaknál a 
tengelytől mért 50-50 m védőtávolságot kell biztosítani. 
A Vecsés területén áthaladó termékvezetékek és létesítményeik, valamint a védőtávolság-igényes 
közművezetékek védőtávolságait a 2.4 fejezet sorolja fel és a fenti tervlapok ábrázolják. 
 
Táj és természetvédelmi elemek, területek 
Vecsés területén lévő védett természeti területek és tájképileg védelmet élvező területek az alábbi védelmi 
kategóriákba tartoznak: 
 
A Vecsés-II Vízbázis közelében lévő ex lege lápterület (felfedezése pillanatától alanyi jogon országos védelmet 
élvező terület)  
A Nemzeti Ökológiai Hálózat területei (Az Országos területrendezési tervben (OTrT) megállapított, és a 
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervében (BATrT) pontosított övezet) 

 A Vecsés keleti oldalán folyó Gyáli főcsatorna menti területek 

 A Vasadi főcsatorna menti területek. 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi területek (Az OTrT-ben megállapított, a BATrT-ben alkalmazott térségi 
látványképvédelmi övezet területei) 

 Az I. jelű Vízbázis környékén található erdősült területek 

 A Gyáli-patak településtől K-re húzódó szakasza a vonzáskörzetéhez tartozó mélyfekvésű nádas 
területek 

  Az M0 Vecsési szakaszának keleti oldalán található erdős, legelőkkel tarkított mezőgazdasági terület, 
amely átnyúlik a szomszédos Üllő település közigazgatási területére. 

A helyi természeti védelem jogi alapját 2012 óta Vecsésen a 8/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet képezi, 
amely tartalmazza a helyi védett növényzet helyrajzi számát, a területen végezhető tevékenységeket és 
korlátozásokat, a terület megmaradását biztosító kezelések leírását és az erre a tevékenységre elkülönített 
források és alapok megnevezését. A rendelet a természeti értékek terén csak belterületi fákat, facsoportokat, 
illetve zöldfelületi elemeket nevesít, amelyek a következőek:  
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 Erkel Ferenc utcai Vadgesztenye fasor 

 Felső-telepi plébániatemplom előtti hársfasor 

 Szent István tér közkertje és a Piac tér platánsora 

 Erzsébet téri plébániatemplom körüli facsoport 

 A Falu eperfasora 

 Hősök ligete. 
 
Kulturális örökségvédelmi elemek 
A Vecsés területén nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a Településszerkezeti terv Védelmi-korlátozási tervlapja 
és a Szabályozási terv is feltünteti a kiterjedésükkel és az azonosító számukkal együtt. A régészeti lelőhellyel 
érintett területekre vonatkozó korlátozás előírásait az örökségvédelemről szóló törvény és egyéb országos 
jogszabályok tartalmazzák. 
 
Egyéb védelmi és korlátozó elemek 
 
Ide sorolható fentieken kívül az egyetlen bányatelek, amely rekultiválás alatt áll.  
 
A tervlapokon feltüntetett védőterületeknek, védőtávolságoknak és védősávoknak, valamint a szomszédos 
területfelhasználási egységeknek az érintett területfelhasználásra gyakorolt hatásai az építési övezetek 
kialakításánál figyelembe lettek véve. 
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1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 

A módosítással érintett területeket az alábbi táblázatban foglalja össze: 
 

1. Egykori bányaterület gazdasági területfelhasználásba sorolása az Alacskai út mentén 
 

A Pest megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda PED/ÁF/37-1/2013 
ügyiratszám alatt térségi területfelhasználási engedélyt adott a 0195/15 hrsz-ú kivont és rekultivált korábbi bányaterület 
jelenleg még K-B jelű különleges bányaterületbe sorolt részének Gksz jelű gazdasági területté történő kijelölése, amely a 
felülvizsgálat során kerülhet a tervbe. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 

2. Halomi út – Almáskert utca melletti két kereskedelmi-szolgáltató gazdasági tömb ipari övezetbe történő 
átsorolása 
 

A Halomi út – Almáskert utca melletti két tömb tulajdonosai kezdeményezték, hogy a jelenleg Gksz jelű kereskedelmi-
szolgáltató gazdasági területet Gip jelű egyéb ipari területre módosítsa az önkormányzat az Almáskert utca túloldalán lévő 
területekhez hasonlóan. A budapesti közigazgatási határhoz közelebbi tömbök besorolása változatlan marad. 
A Halomi út folytatásban Budapest Főváros jóváhagyás előtt álló Településszerkezeti terve kereékpáros kapcsolatot 
irányzott elő, ezért ezt Vecsés Településszerkezeti tervében is előirányozzuk. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 

3. Zk-SP jelű különleges sportterület megszűntetése 
 

Vecsés és Gyál belterülete között korábban előirányzott Zk-SP jelű különleges terület mára okafogyottá vált, így a területet 
a jelenlegi használatnak megfelelő mezőgazdasági Má területbe tervezzük sorolni. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
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4. Új településközponti vegyes terület kijelölése a Széchenyi utca mentén 
 

A Széchenyi utca déli oldala menti erdőterület önkormányzati tulajdonban van. A terület nem teljes egészében erdő 
művelési ágú, egy része belterületi szántó. Az önkormányzat ezt a szántó területet a jövőben településközponti vegyes 
területként kívánja hasznosítani, de nem a jelenlegi struktúrájában, hanem egy városrendezési szempontból logikusabb 
egységként. Ehhez a módosítással érintett területen megszűntetni kívánt erdőt, a területen kívül eső belterületi szántó 
részeken kívánja pótolni, a területi egyenleg megtartása mellett. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 

5. Vegyes terület átsorolása gazdasági területté a Széchenyi utca mentén 
 

A Széchenyi utca – Dózsa György út kereszteződés délnyugati szegletében található vegyes területek egy részén, a 
közelmúltban betelepült funkcióhoz és a tervezett funkcióbővítéshez jobban illő, Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület kijelölése indokolt a jelenlegi központi vegyes terület helyett. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 

6. Egykori bányaterületek átsorolása 
 

A Vecsés nyugati szélén található megszűnt, rekultivált korábbi bányaterületek jelenleg K-B jelű különleges bányaterületbe 
soroltak, melyet a funkciók megszűnése miatt indokolt átsorolni Má jelű mezőgazdasági területfelhasználási kategóriába. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
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7. A Cifratelep átsorolása vegyes területfelhasználásból gazdasági területbe 
 

A megváltozott jogszabályi környezet kapcsán, az egyes területfelhasználási egységekben elhelyezhető funkciók is 
változtak. A terület átsorolására azért van szükség, hogy a jelenlegi és a jövőben tervezett hasznosítás a korábbi hatályos 
tervben rögzítettekhez képest érdemben ne változzon. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
 

8. A Lőrinci út mellett lévő Airport Hotel bővítése miatti területfelhasználás-változtatás 
 

A Lőrinci út mellett lévő Airport Hotel bővítését tervezik a mögötte lévő erdőterület irányába, mert wellness és 
sportszolgáltatást is biztosító konferencia-hotellé szeretné fejleszteni a tulajdonosa a bérparkoló terület megtartásával. 
Ennek megvalósítása érdekében kezdeményezte a jelenlegi Eg gazdasági erdőterület - 0150/13 hrsz. - egy részének 
intézményterületté való átsorolását. Az erdőpótlási kötelezettséget a közigazgatási területen belül biztosítanák. Az 
erdőterület termelésből történő kivonása (5,25 ha) XIV-G-013/11343-3/2014 ügyiratszám alatt folyamatban van. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
 

9. Területfelhasználási egységek határainak korrekciója a Halmi telepen és környezetében 
 

A Halmy tér környékén és a Dózsa Gy. út mentén a városközponti területek és a kertvárosias lakóterületek határa; a Lőrinci 
út mentén a gazdasági terület határa módosul. Ezen kívül a Damjanich utcában a korábbi gazdasági terület helyett, a valós 
területfelhasználásnak megfelelőbb központi vegyes terület került kijelölésre. 

  

Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti tervének hatályos részlete 

Vecsés Város Településszerkezeti tervének 
előirányzott módosítása 
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10. A 400 sz. út menti tervezett vegyes területek és a vasút menti mezőgazdasági területek átsorolása 
 

A Fő úttól délre, a 400 sz. út Üllő felé eső részén a hatályos TSZT Vk jelű településközponti vegyes területet irányzott elő, 
az Ecseri út folytatásában egy új agglomerációs utat jelöl. Mára az út kijelölését korábban szükségessé tevő BATrT 
módosult, így az út nyomvonala is módosíthatóvá vált. A Vk jelű területfelhasználás is módosítandó, részben a Gksz jelű 
terület növelésével, részben pedig a jelenlegi lovassport használatnak jobban megfelelő különleges terület kijelölésével. A 
volt Vk terület és a vasúti pálya között eddig mezőgazdasági területet jelölt a terv, de a természeti adottságokat figyelembe 
véve természetközeli terület kijelölése javasolandó. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
 

11. A Gyáli csatorna mellett az ökológia hálózat magterületét érintő erdőövezet részleges felülvizsgálata 
 

A Gyáli csatorna mellett az ökológia hálózat magterületét érintő erdőövezet részleges felülvizsgálata a természetvédelem 
érdekeit jobban figyelembe vevő területfelhasználás – pl. természet közeli terület - kijelölése tervezett, mivel a korábbi, 
megkérdőjelezhető hasznosítási szándék okafogyottá vált. Érintett földrészletek: 08/17-24 hrsz-ek. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
 

12. A Hold utca menti lakóterület határának pontosítása és a kapcsolódó mezőgazdasági területek átsorolása 
 

A Hold utca végén a lakóterület indokolatlanul a 02/1 hrsz.-ú telket elvágva ér véget a hatályos terven. A változtatás ezt 
korrigálja, illetve a szomszédos általános és kertes mezőgazdasági területfelhasználási egységek határát korrigálja a 
használatnak megfelelően. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
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13. Új zöldterületek kijelölése a Gyáli-patak mentén 
 

A területre érvényes hatályos szabályozási terv előirányoz a patak menti területen új zöldterületeket. Ez a terv került most 
beemelésre a településszerkezeti tervbe és új Zkk jelű közkert területek kerülnek feltűntetésre. 

 

 

Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti tervének hatályos részlete 

Vecsés Város Településszerkezeti tervének 
előirányzott módosítása 

 

14. Rekreációs terület határának módosítása a Budai Nagy Antal utca menti tónál 
 

A korábban beépítésre szánt rekreációs terület a használat jellegéből adódóan átsorolásra kerül a beépítésre nem szánt 
különleges rekreációs célú területek közé, miközben a korábbi területfelhasználás határa is kis mértékben változik. 

 

 

Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti tervének hatályos részlete 

Vecsés Város Településszerkezeti tervének 
előirányzott módosítása 

 

15. Lakóterületek megszűntetése az alacskai csomóponttól nyugatra 
 

Az érintett területen korábban új lakóterület kialakítása volt a cél, amely célnak megfelelően a településrendezési 
tervekben is megjelent a terület erre a célra történő kijelölése. A kijelölés időközben beruházói érdekmúlás miatt 
okafogyottá vált, így a terület visszasorolásra kerül erdő területfelhasználási kategóriába.  

  

Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti tervének hatályos részlete 

Vecsés Város Településszerkezeti tervének 
előirányzott módosítása 
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16. Az erdőterületek lehetőség szerinti megfeleltetése az Országos Erdőállomány Adattárral 
 

Vecsés területén több helyen eltérést mutatnak a hatályos TSZT szerint kijelölt erdőterületek foltjai és az Országos 
Erdőállomány Adattár (OEA) szerint nyilvántartott erdőfoltok. Az OTrT előírja, hogy a TSZT-ben az OEA szerinti erdők 
95%-át erdő területfelhasználási kategóriába kell sorolni. A jogszabálynak való megfelelés érdekében új erdőterületek 
kerültek kijelölésre, illetve több helyen módosultak az erdőterületek foltjai. A legjelentősebb módosulás Vecsés délkeleti 
szegletében és az északi véderdősávot érintően történt. A település a fenti előírásnak ezzel sem tud maradéktalanul 
megfelelni, de a helyzet megoldását az 1.2.2.2. fejezet részletesen tartalmazza. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
 

17. Mezőgazdasági üzemi területek határának pontosítása az M0 mellett és az északon csatlakozó terület 
átsorolása mezőgazdasági területfelhasználásba 
 

Az M0 melletti területen, a Halmi pihenő felett mezőgazdasági üzemi területek találhatók, amelyek határának pontosítása a 
valós állapot szerint indokolt. A jelölés is változik a hatályos jogszabályok szerint. Az M0 nyugati oldalán, észak felől 
csatlakozó tervezett gazdasági terület nagyobb része a fejlesztési szándékok változása miatt visszasorolásra kerül 
mezőgazdasági területbe. Az érintett területen korábban sem volt építési jog, ezért volt tervezett elemként feltűntetve a 
hatályos terven. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
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18. Mezőgazdasági terület besorolásának változása a 4.sz elkerülő út és az Ecseri út csatlakozásánál. 
 

A korábbi kertes mezőgazdasági terület átsorolásra került általános mezőgazdasági területfelhasználásba. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
 

19. A Lanyi területének átrendezése 
 

A terület eddig nagyrészt gazdasági területként volt besorolva és ezen nem is változtat a jelenlegi terv, de a gazdasági 
területek elhelyezésén igen. A korábban beépítésre szánt különleges sportolási célú területet városközponti területbe 
sorolja át, mivel hosszabb távon ezen a területen képzelhető el egy városi sportcsarnok felépítése. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
 

20. A városi temető területének bővítése 
 

A temető területének bővítése a szomszédos önkormányzati tulajdonú telkek irányába tervezett. Az új területen a temető 
parkolója is kialakítható. A bővítéssel gazdasági terület szűnik meg. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
 

21. A reptérhez csatlakozó gazdasági és városközponti területek átsorolása 
 

A készülő tervben megkülönböztetésre kerültek a repülőtér fejlesztéséhez kapcsolódó gazdasági területek. Ilyen területek 
kerültek kijelölésre a Liszt Ferenc reptér közúti csomópontjának környezetében, a reptértől délre a 4. sz. elkerülő út mentén 
és keletre, Üllő irányába. A területek egy része eddig is gazdasági terület, másik részük központi terület volt. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
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22. Új közkert területfelhasználási egységek kijelölése 
 

A Bajcsy-Zsilinszky út mentén, a vasútállomás melletti jelenlegi közkert területét, illetve a Telepi út mentén kibővített 
játszótér/közkert területét soroltuk a valós használatnak megfelelő Zkk jelű közkert területfelhasználási egységbe. 

  

Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti tervének hatályos részlete 

Vecsés Város Településszerkezeti tervének 
előirányzott módosítása 

 

23. Ipari terület határának igazítása a Nemzeti Ökológiai Hálózat széléhez 
 

Az M0 autóúttól keletre, a Gyáli-csatorna mentén a hatályos terven a gazdasági ipari terület belelóg a Nemzeti Ökológiai 
Hálózat területébe. Az új terven ezt kiküszöbölendő, a csatorna mentén 40m széles erdősávot jelöltünk. 

  

Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti tervének hatályos részlete 

Vecsés Város Településszerkezeti tervének 
előirányzott módosítása 

 
A tervezett változtatások kapcsán figyelembe kell venni, hogy egy adott beépítésre szánt területen belüli 

területfelhasználás-változáshoz, a termőföld tényleges igénybevételét megelőző más célú hasznosítási 

eljárásban, a területileg illetékes járási földhivatali osztály a döntését a hatályos Tfvt. átlagosnál jobb minőségű 

termőföldterületekre vonatkozó rendelkezéseire tekintettel hozza meg. 
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1.2.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA 

 
Vecsés új Településszerkezeti tervének vonatkozásában az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvény (OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 
(BATrT) a mértékadó, amelyekkel a tervnek összhangban kell lennie. 
 
2014. január 1-jén hatályba léptek a 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) 
31/B. § szerinti átmeneti rendelkezések, amely szerint a két törvényt (OTrT és BATrT) az átmeneti 
rendelkezések szerint kell együtt alkalmazni az BATrT felülvizsgálatáig. 
 
1.2.2.1. Országos Területrendezési Tervvel való összhang igazolása 

 
Vecsés új Településszerkezeti tervének vonatkozásában az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvény (OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 
(BATrT) a mértékadó, amelyekkel a tervnek összhangban kell lennie. 
 
2014. január 1-jén hatályba léptek a 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) 
31/B. § szerinti átmeneti rendelkezések, amely szerint a két törvényt (OTrT és BATrT) az átmeneti 
rendelkezések szerint kell együtt alkalmazni az BATrT felülvizsgálatáig. 
 

OTrT 2. számú melléklete – Az Ország Szerkezeti Terve 

 
 

OTrT 2. számú melléklete – Az Ország Szerkezeti Terve 
(részlet) 

Vecsés Város új Településszerkezeti terve 

 

Az országos területfelhasználási kategóriákon belül az OTrT csak a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 
kategóriák kijelölése kapcsán határoz meg szabályokat, települési területfelhasználási egységek kijelölése kapcsán 
nem. „Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye területére 
vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell 
teljesülniük.” (OTrT 6. § (3) bek.) 
Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét Vecsés új Településszerkezeti terve az 
országos tervnek megfelelően ábrázolja.  
Az OTrT-nek a BATrT-hoz kapcsolódó egyéb előírásait a TSZT a BATrT-nak való megfelelés igazolásánál mutatjuk be. 
 

OTrT 3/1-9. számú mellékletei – Országos övezetek 

Országos ökológiai hálózat övezete 
(3/1. melléklet)  

Az ökológiai hálózat övezetének Vecsést érintő területe 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatásának 
adatszolgáltatása alapján pontosításra került. Ennek 
megfelelően feltűntetésre került a Településszerkezeti 
terv védelmi korlátozási tervlapján. 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
(3/2. melléklet)  

A FÖMI nem tudott digitális adatot szolgáltatni a pontos 
vizsgálathoz, de az OTrT 3/3 melléklete alapján 
megállapítható, hogy kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületen beépítésre szánt terület nem lett 
kijelölve. 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület 
(3/3. melléklet)  

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység 
kijelölésénél figyelembe vettük, újonnan beépítésre 
szánt területen ezen belül a terv nem jelölt ki, a 
korábban kijelölt területek közül néhány azonban kis 
mértékben érinti. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
(3/4. melléklet)  

Az erdészeti hatóság adatszolgáltatása szerinti 
vizsgálva a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete két helyen érint beépítésre szánt területet 
Vecsés közigazgatási területén: 
- Az egyik az alacskai csomóponttól keletre korábban 

kijelölt gazdasági terület egy részét érinti.  A 
törvény szövege új beépítésre szánt terület 
kijelölését tiltja, (OTrT 14. § (1) bek.) viszont ez a 
terület már a korábbi hatályos tervben is beépítésre 
szánt területként volt kijelölve és ezt a szándékát az 
Önkormányzat a továbbiakban is fenntartja. 

- A másik terület a Lőrinci út menti Airport Hotel 
mögött húzódó keskeny sáv, ahol a valóságban egy 
vízelvezető árok húzódik. Itt egy új utca kialakítása 
tervezett, amely egy újonnan kijelölt intézményi 
területet szolgálna ki, a kijelölést az erdészeti 
hatóság első körben nem kifogásolta és a terület 
művelésből való kivonása folyamatban van. 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete (3/5. melléklet)  

A terület pontosításához nem kaptunk adatot a DINPI-
től, de a törvény melléklete szerinti lehatárolás alapján 
az övezet nem érint beépítésre szánt területet. 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
(3/7. melléklet)  

Az övezet Vecsés teljes közigazgatási területét lefedi, 
ezért a törvény szövegének megfelelően (OTrT 15. § (2) 
bek.) a Településszerkezeti terv védelmi korlátozási 
tervlapján feltűntetésre kerültek a vízvédelemmel érintett 
területek. 

 

1.2.2.2. Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervével való összhang igazolása 

  

BATrT 2. számú melléklete – A Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Terve (részlet) 

Kivonat - Vecsés térségi területfelhasználási kategóriái 
és az Országos Erdőállomány Adattár szerinti 

erdőterületek a BATrT 2. számú melléklete alapján 
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A Budapesti Agglomeráció Vecsés közigazgatási területére eső térségi területfelhasználási kategóriái és a rájuk 
vonatkozó szabályok betartásának igazolása: 
 

A BATrT mellékletében lévő, az egyes térségi területfelhasználási kategóriákhoz tartozó számokhoz 
viszonyítva, néhány térség tartaléklehetőségeinek egy része már felhasználásra került, egy korábbi módosítás 
kapcsán. A jogszabály szerint a vizsgálatkor az eredeti BATrT 1/3. számú mellékletében található számokhoz 
kell viszonyítani a változásokat, így a számításoknál a jelenlegi módosításokhoz hozzá kell adni a korábbi 
módosítások területi változásait is és így kell bemutatni az egyes térségekre vonatkozó igazolásokat. 
A BATrT 1/3. számú melléklete szerinti kiinduló számadatok: 
 

Térségi területfelhasználási 
kategória 

BATrT 1/3. számú melléklet 

Térségi 
területfelhasználási 

kategória 
(hektár) 

Település 
közigazgatási 
területéhez 

viszonyított arány 
(%) 

Városias települési térség 1712,98 47,36 

Nagy kiterjedésű zöldterületi 
települési térség 

7,76ha 0,21 

Magas zöldfelületi arányú 
települési térség 

61,82ha 1,71 

Erdőgazdálkodási térség 583,68 16,14 

Mezőgazdasági térség 736,34 20,36 

Építmények által igénybe vett 
térség 

514,63 14,23 

 
Városias települési térség a BATrT 1/3. számú melléklete szerint: 1712,98 ha 
 „Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt terület a település 
közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.” 
(BATrT 5. § (3) bek.) 
A terven egy olyan terület van, amelyet érint az idézett szabály, de erre a területre a Pest megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda PED/ÁF/37-1/2013 ügyiratszám alatt térségi 
területfelhasználási engedélyt adott. 
 

 

„A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias 
települési térség vagy hagyományosan vidéki települési térség 
növekménye nem haladhatja meg az 1/3. számú mellékletben található 
területi mérleg szerinti városias települési térség és hagyományosan vidéki 
települési térség területének 2%-át.” 
(BATrT 7. § (2) bek.) 
 
Vecsés közigazgatási területén, a BATrT melléklete szerinti állapothoz 
képest a korábbi és jelenlegi módosítások keretében, több helyen került 
kijelölésre új beépítésre szánt terület az eredeti városias települési 
térségen kívül (az ábra szerint). 
A korábbi és jelenlegi módosítások 15,54 ha új beépítésre szánt terület 
kijelölését eredményeztek a városias települési térségen kívül, ami 
összesen 0,91%-os növekményt jelent, így megfelel az előírásnak. 

 

A tervet a BATrT városias települési térségre vonatkozó egyéb előírásai nem érintik. 
 

Nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség a BATrT 1/3. számú melléklete szerint: 7,76 ha 
 

A térségben beépítésre nem szánt különleges temető terület van kijelölve, ami megfelel a jogszabályi előírásnak. 
(BATrT 5. § (7) bek.) 
 

Magas zöldfelületi arányú települési térség a BATrT 1/3. számú melléklete szerint: 61,82 ha 
 

„A magas zöldfelületi arányú települési térségnek 
a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve - a beépítésre szánt különleges terület területfelhasználási 
egység köréből - oktatási, egészségügyi és sport célú terület, 
b) legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület 
alakítható ki.” 
(BATrT 5. § (8) bek.) 
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A terven jelenleg a térség 26,9%-a (16,63 ha) van beépítésre szánt különleges területbe sorolva. A térség fennmaradó 
részei vagy beépítésre nem szánt, vagy tervezett különleges beépítésre szánt területfelhasználási kategóriába vannak 
sorolva. A tervezett beépítésre szánt különleges területek a szabályozási terv alapján jelenleg nem rendelkeznek 
építési joggal, de ezen területek közül újabb részek jelölhetők ki később beépítésre szánt különleges területté, azzal a 
feltétellel, hogy a beépítésre szánt területek aránya a térségen belül nem haladja meg a 30%-ot, tehát megfelel. 
 
 
 

Erdőgazdálkodási térség a BATrT 1/3. számú melléklete szerint: 583,68 ha 
 

„Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület területfelhasználási egységbe, illetve természetközeli 
terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) területfelhasználási egységbe kell sorolni. A védelmi elsődleges 
rendeltetésű erdőterületként és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem 
csökkenhet.” 
(BATrT 6. § (1) bek.) 
- Az összes erdőgazdálkodási térség területe 583,68 ha, amelynek 85%-a 496,13 ha. Ehhez képest az 

erdőgazdálkodási térség területéből a TSZT-ben erdőterületbe sorolt területek mérete 386,47 ha, ami mindössze 
66,21%. 
Ennek kapcsán egyeztetést kezdeményeztünk a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészénél, mivel Vecsés 
közigazgatási területén a 2011. évi BATrT módosításkor nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek lettek 
„erdőtelepítésre alkalmas területként” kijelölve, amelyet az OTrT már másfél éve megszűntetett, és ezek is az 
erdőtérség részei a BATrT-ban. Az egyeztetés eredményeként az a megállapodás született, hogy a BATrT 
jelenleg folyó felülvizsgálatakor ezt a problémát kezelni fogják, de addig is a területi számításkor az 
erdőtelepítésre alkalmas területeket nem kell az erdőgazdálkodási térségbe beleszámolni. Emellett Vecsést 
országos jelentőségű utak és azok csomópontjai érintik (M0, M0 – Alacskai csomópont, 4. sz. autóút Vecsést 
elkerülő szakasza a reptéri csomóponttal), amelyek területei a TSZT-ben nem számítandók bele a 
területfelhasználási kategóriákba, ugyanakkor a BATrT-ban ezek a területek is részben erdőgazdálkodási 
térséggel fedettek, így ezek a területek is kivonásra kerültek az erdőgazdálkodási térség területéből. 
Az erdőgazdálkodási térségnek az erdőtelepítésre alkalmas területekkel és az országos közutak területével 
csökkentett mérete 438,2 ha. Ehhez viszonyítva az erdőgazdálkodási térség területéből a TSZT-ben 
erdőterületként kijelölt területek 386,47 ha mérete már 88,19%. 

- A korábbi terven a védelmi rendeltetésű erdők területe 88,67 ha volt. A terv alapvető szándéka az volt, hogy az 
Országos Erdőállomány Adattár szerinti besorolásoknak megfelelően sorolja be az erdőterületeket az erdészeti 
hatóság előzetes véleményére alapozva, az erdőtörvényre való hivatkozására tekintettel. Ha eszerint járnánk el, 
akkor a védelmi rendeltetésű erdők területe 81,16 ha-ra csökkenne, ami viszont nem felel meg a törvény 
előírásának, miszerint a védelmi rendeltetésű erdők területe nem csökkenhet. Ezért egyes esetekben el kellett 
térni az OEA szerinti besorolástól. Így végül a védelmi rendeltetésű erdők területe 91,40 ha lett. 

- Természetközeli terület a korábbi településszerkezeti terven nem szerepelt. Most a terven 20,07 ha lett ebbe a 
területfelhasználási kategóriába sorolva. Így a terv az előírásnak megfelel. 

 

„Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága - a település 
közigazgatási területére vetítve - összességében nem csökkenhet.” 
(BATrT 6. § (2) bek.) 
- A korábbi terven összesen 380,48 ha terület volt erdő területfelhasználási egységbe sorolva, míg a jelenlegi 

tervben 415,01 ha. Látszik, hogy Vecsés közigazgatási területén jelentős méretű (34,53 ha) új erdőterület került 
kijelölésre, tehát megfelel. 

 

„Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési eszközökben 
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 
(OTrT 7. § (1) bek.) 
A szabályt az OTrT rögzíti, de az OEA szerinti erdőterületeket a BATrT 2. sz. melléklete is tartalmazza. A friss 
erdőkataszteri adatbázist az illetékes erdészeti igazgatóságtól megkértük. Ez alapján az OEA szerinti erdőterületek 
összes területe Vecsésen 298,76 ha. Ebből 223,41 ha (74,78 %) került a TSZT-ben erdő területfelhasználási 
kategóriába. Ez az érték nem felel meg a jogszabálynak, de a 95%-os cél eléréséhez jelentős előrelépést jelent, mivel 
a korábbi tervben 194,46 ha volt csak az OEA szerinti erdőterületekből erdő területfelhasználásba sorolva. Ez 28,95 ha 
és 13% növekedést jelent. 
Ettől még a terv nem felel meg a törvény előírásának, ennek oka azonban összetett. Az eltérés nem most keletkezett, a 
jelenleg hatályos terv sem tudja teljesíteni az előírást. Az OTrT hivatkozott előírását a 2008. évi L. tv. 6. §-a iktatta be a 
törvénybe és 2008. VII. 19-től hatályos. Vecsés ekkor hatályos településszerkezeti tervén azok az M0 alacskai 
csomópont melletti területek, melyek a jelenlegi OEA adatszolgáltatás szerint még részei az erdőkataszternek, már 
Gksz gazdasági területként voltak kijelölve és a terv egyidejűleg kijelölte az erdőpótláshoz szükséges területeket is. Az 
anomália feloldására a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009.(IV.8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés g) 
pontja alapján kezdeményezni lehet a területrendezési terv hatályba lépése előtt jogszerűen elfogadott 
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településszerkezeti terv szerinti területfelhasználás fenntarthatóságát. Ez azonban késleltetné a terv jóváhagyását és 
újabb költséget róna az Önkormányzatra. Ezt mérlegelve 2015. 12. 04-én egyeztetést kezdeményeztünk a Pest Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi Osztályán, ahol a PMKH képviselői nem látták szükségesnek a területrendezési hatósági 
eljárás lefolytatását, mivel a területre vonatkozó terv jogszerűen lett jóváhagyva és azóta is hatályos, ezért minden 
bizonnyal eredményes lenne a kormányrendelet szerint kezdeményezendő térségi területfelhasználási engedély 
kérelmezése. Véleményük szerint a BATrT 2015. V.5. napjától hatályos 22. § (3) bekezdése alapján a hatályos 
beépítésre szánt területfelhasználás fenntartható a tervben akkor is, ha az OTrT 7. § (1) bekezdés szerinti előírásnak 
ezáltal a terv nem tud megfelelni. Emellett az erdőpótláshoz szükséges területek továbbra is biztosítottak. Az 
egyeztetés emlékezetője a terviratok között megtalálható. A terv így az erdőkre vonatkozó minden előírásnak megfelel. 
 

Mezőgazdasági térség a BATrT 1/3. számú melléklete szerint: 736,34 ha 
 

„A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve természetközeli terület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási egység 
kialakítható.” 
(BATrT 7. § (1) bek.) 
A mezőgazdasági térségből a TSZT-ben 653,31 ha mezőgazdasági területbe, 15,24 ha pedig természetközeli 
területfelhasználásba sorolt. Ezek összesen 668,55 ha-t tesznek ki, ami 90,79 % - megfelel. 
 

Építmények által igénybe vett térség a BATrT 1/3. számú melléklete szerint: 514,63 ha 
 

„Az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe 
kell sorolni.” 
(OTrT 6. § (2) bek. f) pont) 
Ilyen a reptér területe és a Külső Gyáli út menti szennyvízátemelő területe. Mindkét területet a jellege szerinti 
beépítésre szánt különleges övezetbe soroltuk. 
 

BATrT 3/1-22. számú mellékletei – Kiemelt térségi övezetek 

Magterület övezete 
(3/1. melléklet) 
 
Ökológiai folyosó övezete 
(3/2. melléklet) 

Az övezetek határát a DINPI friss adatszolgáltatása 
szerint pontosítottuk. 
Magterület övezetben beépítésre szánt terület nem 
került kijelölésre. 
Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt 
terület nem került kijelölésre. 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
(3/15. melléklet)  

A terven a bányaterületek a Bányakapitányságtól kapott 
adatszolgáltatás szerint feltűntetésre kerültek 

 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

 

Vecsés város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepcióját (2014-2028) a 45/2015.(III.24.) határozatával hagyta 
jóvá Vecsés Önkormányzata. 
 

A Megalapozó vizsgálatok helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarészei közös munkával készültek, a 
véglegesítés során lettek kiegészítve a TFK és a településrendezési tervek sajátos szempontjai szerint. 
 

A TFK a hatályos Településszerkezeti tervet vette alapul, mivel a már folyamatban lévő felülvizsgálat csak kisebb 
módosításokat irányzott elő. 
 

Vecsés város TFK-ban megfogalmazott jövőképe: 

 
 

A településrendezési tervekben előirányzott fejlesztési területek és infrastruktúra fejlesztések a fentiekben 
rögzített jövőkép megvalósulását szolgálják. 
A jövőkép megvalósulását a város a repülőtér és a közúti közlekedési adottságokat (M0 autópálya, 4. sz. autóút) 
kihasználva a gazdasági területek mennyiségi és a meglévő lakóterületek minőségi fejlesztésén keresztül tervezi 
elérni.  
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1. SZAKÁGI JAVASLATOK 
 

2.1.TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

A vecsési tájhasználat közel másfél évtizede átalakulóban van. Egyrészről a mezőgazdasági tájhasználatot 
rohamosan váltja fel a település és Budapest határa közötti sávban, valamint a település és a Liszt Ferenc Airport 
területe közötti sávban egy logisztikai és kereskedelmi-gazdasági területhasználat. Másrészről pedig a 80-as és 
90-es éveket jellemző intenzív kavicsbányászat bányautótájait váltja fel egy részben kereskedelmi-gazdasági, 
részben különleges rekreációs területfelhasználás.  

Ez az átmenet települési léptékben robbanásszerű, emberi léptékben elhúzódó, de mindenképpen 
megállíthatatlannak tűnő tendencia, amely a Budapest környéki zöld gyűrű létrehozása tekintetében semmiféle 
pozitív kilátással nem kecsegtet. Hatalmas a gazdasági nyomás ezen a téren, így szabályozási szinten maximum 
enyhíthető a folyamat azzal, ha a település ragaszkodik ahhoz, hogy új beépítésre szánt területet művelésből 
kivonni csak a már meglévő beépítésre szánt területekhez illeszkedően lehet és addig a mezőgazdasági 
művelést a területen folyamatosan fenn kell tartani. Tovább enyhíthetőek az átalakulás tájszerkezetre gyakorolt 
negatív hatásai, ha a Budapestet és a repteret Vecséstől elválasztó jelenleg külterületi sávban a részletesebb 
szabályozási tervek erdősáv ültetési kötelezettségeket írnak elő, amelyek egyrészt hatékonyan tudnák 
elválasztani a már beépült fővárosi (és gyáli) lakóterületeket Vecsés új gazdasági területeitől, másrészt 
összefűzve ezek a térségi zöldfolyosó hálózat szerves részeként tudnának környezeti kiegyenlítő hatást kifejteni. 
Viszonylag kevés ráhatása lehet a szabályozásnak a mezőgazdasági területeken a mezővédő erdősávok 
létesítésére és a meglévők megerősítésére, ám mezőgazdasági települési szakpolitika szintjén érdemes lenne 
erre ráerősíteni, hiszen a háttér porterhelésnek egyik forrása ezek hiányára vezethető vissza. Ugyancsak 
megfontolandó a gyér erdősültségi arány és a vízbázisvédelem tükrében a II. jelű vízbázis közvetlen 
környezetében az erdősültség növelése települési vízstratégia szempontjából. 

A bányautótájak rendezése kapcsán Vecséstől Nyugatra a feltöltéses rekultiváció és a kereskedelmi-gazdasági 
utóhasznosítás, Vecséstől DK-re, D-re és DNy-ra található kavicsbányák esetében a rekreációs célú 
utóhasznosítás tűnik jó stratégiának, lehetőség szerint némi vízfelszín megőrzésével. 

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 

Az országosan védett területek védelme érdekében a környező területhasználatok részletesebb szabályozásánál 
figyelemmel kell lenni azok esetleges negatív használati hatásának mérséklésére a részletesebb szabályozás 
eszközeivel. Ennek legjobb eszköze, ha a terület természetvédelmi kezelőjével, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósággal a település szoros együttműködésben határozza meg a kérdéses területek lehetséges és 
természetvédelmi szempontból elfogadható vagy éppenséggel a terület természetvédelmi állapotát nagyban 
javító területhasználatok körét. 

A helyi védelembe vont belterületi fák és facsoportok mellett a védelmet néhány külterületi értékre (kőkeresztek 
és környezete, szőlőterületi maradványok, külterületi szoliter fák, országosan nem védett, de ökológiailag értékes 
élőhelyek, gyepek, nádasok, Gyáli-patak mente) is érdemes lenne kiterjeszteni a helyi értékvédelmi rendelet 
módosításával és a kezelés szabályok meghatározásával. Ehhez külön munka keretében Vecsés külterületén fel 
kéne térképezni az értékes élőhelyeket, szoliter fákat, lehatárolni és kataszterezni azokat. 

2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 

Az ex lege és a természetközeli területek esetében az extenzív természetközeli hasznosítások (méhlegelő, 
nádgazdálkodás, vadgazdálkodás) mellett érdemes lenne lépni a tanösvény kiépítése és a külterjes legeltetési 
formák újrahonosítása terén a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal összehangoltan, bevonva ebbe a nem 
védett, de táji szempontból értékes tájrészleteket, azok természeti szempontú rehabilitációjával (Gyáli-patak 
menti területek és magának a pataknak a tájvédelmi szempontú vízfolyás-rehabilitációja, legelőgazdálkodásra 
alkalmas területek, lovastúra útvonalak kijelölése).  

Habár a vecsési káposztaföldek elsősorban nem Vecsés területén találhatóak, a településmarketing 
szempontjából nem elhanyagolható szempont lenne a külterületen az erre alkalmas területeken megteremteni a 
káposztatermesztés és feldolgozás hagyományos formáinak bemutathatóságát, mint hagyományos tájhasználati 
formát. 
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2.1.4. Biológiai aktivitásérték változás 

Vecsés egész közigazgatási területére korábban még nem készült biológiai aktivitásérték számítás, ugyanakkor 
minden korábbi módosítás kapcsán igazolásra került a tervezési területeket érintően a biológiai aktivitásérték 
szinten tartása. Ugyan a jogszabályok szerinti átdolgozás miatt a település teljes közigazgatási területe 
felülvizsgálatra került, de változtatással ezúttal is csak a 2. fejezetben bemutatott területek érintettek, így a 
biológiai aktivitásérték szinten tartása is az érintett területek viszonylatában kerül bemutatásra. 

A változással érintett területek biológiai aktivitásértékének szinten tartása, az alábbi táblázat szerint igazolt: 

 

1. Egykori bányaterület gazdasági területfelhasználásba sorolása az Alacskai út mentén 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Beépítésre szánt 
különleges bányaterület 

4,07 0,1 0,407 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

4,07 0,4 1,628 

2. Halomi út – Almáskert utca melletti két kereskedelmi-szolgáltató gazdasági tömb ipari övezetbe történő 
átsorolása 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

16,47 0,4 6,588 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Ipari gazdasági terület 16,47 0,4 6,588 

3. Zk-SP jelű különleges sportterület megszűntetése 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Beépítésre szánt 
különleges sportolási célú 

terület 
15,70 3 47,1 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Általános mezőgazdasági 
terület 

15,70 3,7 58,09 

4. Új településközponti vegyes terület kijelölése a Széchenyi utca mentén 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Erdőterület 1,71 9 15,39 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Vegyes intézményterület 1,71 0,5 0,855 

5. Vegyes terület átsorolása gazdasági területté a Széchenyi utca mentén 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Központi vegyes terület 3,15 0,5 1,575 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

3,15 0,4 1,26 

6. Egykori bányaterületek átsorolása 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Beépítésre szánt 
különleges bányaterület 

7,90 0,1 0,79 
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Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Általános mezőgazdasági 
terület 

7,90 3,7 29,23 

7. A Cifratelep átsorolása vegyes területfelhasználásból gazdasági területbe 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Központi vegyes terület 17,56 0,5 8,78 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

17,56 0,4 7,024 

8. A Lőrinci út mellett lévő Airport Hotel bővítése miatti területfelhasználás-változtatás 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Erdőterület 6,49 9 58,41 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Vegyes intézményterület 4,78 0,5 2,39 

Erdőterület 1,71 9 15,39 

9. Területfelhasználási egységek határainak korrekciója a Halmi telepen és környezetében 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Kertvárosias lakóterület 0,06 2,7 0,16 

Központi vegyes terület 1,26 0,5 0,63 

Településközponti vegyes 
terület 

3,46 0,5 1,73 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

0,77 0,4 0,308 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

1,26 0,4 0,504 

Kertvárosias lakóterület 3,46 2,7 9,342 

Településközponti vegyes 
terület 

0,83 0,5 0,415 

10. A 400 sz. út menti tervezett vegyes területek és a vasút menti mezőgazdasági területek átsorolása 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Központi vegyes terület 34,30 0,5 17,15 

Általános mezőgazdasági 
terület 

13,20 3,7 48,84 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Intézményterület 11,23 0,5 5,615 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

3,20 0,4 1,28 

Beépítésre szánt 
különleges lovassport célú 

terület 
21,09 1,5 31,635 

Természetközeli terület 11,98 8 95,84 

1. A Gyáli csatorna mellett az ökológia hálózat magterületét érintő erdőövezet részleges felülvizsgálata 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Kertes mezőgazdasági 
terület 

3,09 5 15,45 

Erdőterület 11,63 9 104,67 
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Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Általános mezőgazdasági 
terület 

3,05 3,7 11,285 

Kertes mezőgazdasági 
terület 

3,82 5 19,1 

Természetközeli terület 
(mocsár) 

7,85 8 62,8 

12. A Hold utca menti lakóterület határának pontosítása és a kapcsolódó mezőgazdasági területek átsorolása 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Általános mezőgazdasági 
terület 

0,10 3,7 0,37 

Kertes mezőgazdasági 
terület 

3,10 5 15,5 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Kertvárosias lakóterület 0,24 2,7 0,648 

Általános mezőgazdasági 
terület 

2,96 3,7 10,952 

13. Új zöldterületek kijelölése a Gyáli-patak mentén 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Övezetbe nem sorolt 
közlekedési célú terület 

1,01 0,6 0,61 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Zöldterület (3 ha alatt) 1,01 6 6,06 

14. Rekreációs terület határának módosítása a Budai Nagy Antal utca menti tónál 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Beépítésre szánt 
különleges rekreációs célú 

terület 
5,76 3 17,28 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Beépítésre nem szánt 
különleges rekreációs célú 

terület 
3,31 6 19,86 

Általános mezőgazdasági 
terület 

2,45 3,7 9,065 

15. Lakóterületek megszűntetése az alacskai csomóponttól nyugatra 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Kertvárosias lakóterület 4,55 2,7 12,285 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Erdőterület 4,55 9 40,95 

 
16. Az erdőterületek lehetőség szerinti megfeleltetése az Országos Erdőállomány Adattárral 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Általános mezőgazdasági 
terület 

31,62 3,7 116,994 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Erdőterület 31,62 9 284,58 
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Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Központi vegyes terület 3,72 0,5 1,86 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

3,71 0,4 1,484 

Erdőterület 10,91 9 98,19 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Erdőterület 18,34 9 165,06 

17. Mezőgazdasági üzemi területek határának pontosítása az M0 mellett és az északon csatlakozó terület 
átsorolása mezőgazdasági területfelhasználásba 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

25,61 0,4 10,244 

Mezőgazdasági üzemi 
terület 

3,16 0,7 2,212 

Általános mezőgazdasági 
terület 

2,47 3,7 9,139 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Mezőgazdasági üzemi 
terület 

8,93 0,7 6,251 

Beépítésre nem szánt kül. 
mezőgazdasági üzemi 

terület 
2,47 3,2 7,904 

Általános mezőgazdasági 
terület 

19,84 3,7 73,408 

18. Mezőgazdasági terület besorolásának változása a 4.sz elkerülő út és az Ecseri út csatlakozásánál 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Kertes mezőgazdasági 
terület 

1,59 5 7,95 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Általános mezőgazdasági 
terület 

1,07 3,7 3,959 

Övezetbe nem sorolt 
közlekedési célú terület 

0,52 0,6 0,312 

19. A Lanyi területének átrendezése 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

5,48 0,4 2,192 

Beépítésre szánt 
különleges sportolási célú 

terület 
2,99 3 8,97 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Településközponti vegyes 
terület 

2,22 0,5 1,11 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

6,25 0,4 2,5 

20. A városi temető területének bővítése 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

1,38 0,4 0,552 
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Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Beépítésre nem szánt 
különleges temető terület 

(zöldfelület < 80%) 
1,38 3 4,14 

21. A reptérhez csatlakozó gazdasági és városközponti területek átsorolása 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Központi vegyes terület 33,65 0,5 16,825 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

167,76 0,4 67,104 

Ipari gazdasági terület 0,51 0,4 0,204 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

(A reptér fejlesztéséhez 
kapcsolódó) 

201,92 0,4 80,768 

22. Új közkert területfelhasználási egységek kijelölése 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Övezetbe nem sorolt 
közlekedési célú terület 

0,18 0,6 0,11 

Településközponti vegyes 
terület 

0,12 0,5 0,06 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Zöldterület (3 ha alatt) 0,30 6 1,80 

23. Ipari terület határának igazítása a Nemzeti Ökológiai Hálózat széléhez 

Meglévő állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Ipari gazdasági terület 1,78 0,4 0,71 

Tervezett állapot 

Területfelhasználás Terület (ha) BIA szorzó BIA érték 

Erdőterület 1,78 9 16,02 

 
ÖSSZESÍTŐ 

Meglévő állapot: 718,821 = ~719 

Tervezett állapot: 1095,618 = ~1095 

Egyenleg: + 352,302 = + 376 

 
 

2.2. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

Vecsés zöldfelületi rendszerének legrobusztusabb elemeit a belterületen belül a kertvárosi lakó és a falusias 
lakóterületek magánkertjei jelentik, a közterületeken pedig a fasorok jelentősége a legnagyobb. Ezekhez képest a 
helyi zöldfelületi rendszerben kis szerephez jutnak a közparkok, közkertek, közterek. Történeti kert nincs a 
településen. Külterületen a település közigazgatási területén található erdők és mezőgazdasági szántóterületek 
számítanak a legjelentősebb elemeknek, miközben a gyümölcsösök, legelők, nádas területek jelentősége szinte 
teljesen elhalványult. 

 
2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 

 

Az egészségesebb zöldfelületi szerkezet érdekében a belterületen belül az intézménykertek (óvodák, iskolák 
kertjei, sportterületek fásítása), az utcafásítás, illetve az újonnan szabályozott gazdasági és lakóterületek 
többszintes növényállományának kialakítása, a parkolófásítás nagyobb figyelmet kell kapjon a közigazgatási és 
hatósági munkában. A külterületen az utak menti védőfásítás, illetve a dűlőutak mentén történő mezővédő 
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erdősávok kialakítása területén lehetne óriásit lépni a rendszerszintű fejlesztésben. Jó lehetőséget kínál a bánya-
utótájak rekreációs célú rekultivációja a nagy zöldfelületi arányú fejlesztésekre, ligetes tájfásításokra. Az alacskai 
csomópont környezetében zajló szerkezeti változások a települési erdőterületek nagy arányú átstruktúrálódását 
eredményezik, a csereerdősítés sikere nagy mértékben függ az alkalmazott fafajták tájazonosságától és a 
szakszerű telepítés ellenőrzésétől. A szerkezeti terv az elkerülő 4-es út mentén, tekintettel a reptér zajgátló 
védőzónáira is, új zajvédő erdősávok telepítését jelöli ki. A részletesebb szabályozásokban ezt a törekvést 
mindenképpen érvényesíteni kell, amelyre jó eszközként vehető igénybe a településrendezési szerződés 
lehetősége. 

 
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

Vecsés erdőterületek szempontjából jócskán az országos átlag (21%) alatt marad: az összesen 8,5%-os 
erdősültsége számottevően nem nőtt az elmúlt időszakban, viszont egyes területi átrendeződések (pl.: alacskai 
csomópont, belterületi erdők fokozatos felszámolása) történtek és történnek, amelyeknél új telepítési 
kötelezettség is fellép, azonban az új telepítésű erdők csak néhány évtizedes késleltetéssel lesznek képesek 
betölteni zöldfelületi-ökológiai szerepüket.  

Vecsés belterületén a települési zöldfelületi hálózat fő oszlopának a kertes lakóterületek magánkertjei 
számítanak, ehhez képest a ritka közterületi és intézményi zöldfelületi hálózat csak nagyon másodlagos szerepet 
tölt be a zöldfelületi ellátottságban. Éppen ezért lényeges és egyben negatív tendencia a meglévő kertes 
területeken a zöldfelületi arány csökkenése, a burkolt felületek és a beépítési arány növekedése mellett. Ennek a 
folyamatnak az építéshatósági ellenőrzése látható módon meghaladja a település erejét. A tendencia összefügg 
a haszonkertek részarányának visszaszorulásával és a kevesebb fenntartást igénylő szilárd burkolatok, 
örökzöldek alkalmazásával vagy városökológiai szempontból szegényes, akár csak egyszintű zöldfelületek 
megjelenésével, a lombos növények, a többszintes növényállomány részarányának csökkenésével. 

A zöldfelületi ellátottság tekintetében a közterületi zöldfelület esetében is tendencia a funkciók bővítésével 
párhuzamosan a közterületi zöldfelületek valós zöldfelületi arányának csökkenése az épített elemek rovására. 
Településökológiai szempontból az egyre inkább divattá váló műfüves megoldások is kifogásolhatóak, hiszen 
ezeken a területeken a megtermelt oxigént és talajéletet felváltja a biológiailag inaktív felszín.  

A település egyik nagy zöldfelületi veszteségének tekinthető a Lanyi-tó, amelyet mára teljes mértékben 
feltöltöttek, a beépítésre szánt területté történő átminősítése pedig elvette az esélyt egy települési nagyobb (akár 
nagyrendezvények számára is alkalmas) zöldfelület távlati kialakításától. Ugyanez igaz a településen belül a 
központhoz közel található egykori vasúti területi zárványra az Andrássy telep északi részén, amely, mint 
potenciális városi park is szóba jöhetett volna, ám mégis inkább, mint városközponti terület jelenik meg a távlati 
tervekben. 

 
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

Az ökológiai szerep belterületen elsősorban a nagy melegek temperálásában, a nagy csapadékhozamok 
felszívásában és megtartásában (folyamatos párologtatásban), a madárvilág élőhelyeinek biztosításában, a 
légszennyezések és a zajszennyezés tompításában jelenik meg. Külterületen ez a pormegkötéssel, hóátfúvások 
megakadályozásával, a térségi zöldfolyosók biztosításával, a vadak élőhely biztosításával, a felszíni vizek 
szennyezés megkötésével és lebontásával párosul. Ennek értelmében más stratégiát kell alkalmazni a két eltérő 
lehetőséggel rendelkező területen.  

A belterületen belül elsősorban a zöldsávok és utcakertek fasorokkal történő fejlesztésével lehet jó eredményeket 
elérni a már meglévő területek esetében, míg a fejlesztés előtt álló területek esetén a többszintes 
növényállomány kialakítási kötelezettségre, az utca szabályozási szélességének zöldsávot is tartalmazó 
meghatározására, a gazdasági területek védőfásításaira és ültetési kötelezettségeire helyezhető a hangsúly. 
Kerülni kell az olyan mesterséges divatmegoldásokat az anyaghasználatban, mint a gyephézagos burkolatok, 
vagy a műfű alkalmazása, divattá kell tenni a lakosság számára az igényes kertkultúrát.  

A külterületen a mezővédő erdősávok, a mezsgyehatárok ligetes fásítása, a dűlőutakat kísérő fasorok, a 
vízfolyások természetközeli kialakítása, galériaerdő sávok létesítése irányába szükséges elmozdulni, ehhez kell 
keresni természetvédelmi, vidékfejlesztési forrásokat. Forgalmas utak mentén véderdősávok, hóátfúvást gátló 
telepítések ütemezett megvalósítására lenne szükség.   
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2.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

 
2.3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 

 

2.3.1.1. A közúti hálózat fejlesztése: 

Gyorsforgalmi utak 

Az M0 autóút Vecsési szakasza a gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és 
nagytávú tervéről szóló 1222/2011.(VI.29.) számú kormányhatározat szerint 2x3 sávra bővítendő. 

A 4. sz. főút a Budapest határától vett 18+803 km szelvénytől a 19+550 km szelvényig főút, ezt követően autóút. 
A 4. sz. autóút Vecsés és Üllő belterületét elkerülő szakasza az M0 beruházással összefüggésben valósult meg. 
Az autóút csomópontjai jelenleg nem biztosítják a Vecsés belterülete és a 2-es kifutópálya közötti fejlesztési 
terület megközelítését. A területre készült tervek az Ecseri útnál, illetve a 2 Terminál csomópontjának 
fejlesztésével javasolják a szükséges kapcsolatokat kialakítani. 

Országos főutak: 

A 4. sz. főút és a 400. sz. főút csomópontjától és attól északra Vecsés belterületének forgalmát szintbeni 
jelzőlámpás szabályozású csomópontok biztosítják. A 4. sz. főút és az Üllői út kapcsolatát a ceglédi vonal alatti 
közúti aluljáró és részben különszintű csomópont kialakításával kell biztosítani. A beruházás a 100. sz. 
vasútvonal fejlesztése keretében várható. 

Településközi utak: 

A 4602 jelű összekötő úton távlatban szükséges a MÁV vonal alatt aluljáró kiépítése a Dózsa György út – Telepi 
út között, melynek engedélyezési tervei már elkészültek. 

A települési úthálózat külső kapcsolatai kiépítendők: 

- Bp., XVIII. kerület felé a Széchenyi utcától a Halomi út meghosszabbításában, a Lőrinci út a Cifratelep 
mentén az Üllői útig. 

- Az M0 Alacskai úti csomópontjától a 4602 j. útig megépült kapcsolat (46100 jelű út) meghosszabbítása 
Bp., XVIII. ker. Alacskai út felé. (A Vecsés 4602 j. ök. út 3+890 km szelvényben lévő körforgalmának 
bővítéséhez – 0202/1 hrsz.-ú út folytatása kapcsán a negyedik ág kialakításához – a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulást adott ki.) 

Egyéb közút: 

- 46100. j. út a 4602. j. út és az M0 autóút között 
- 46301. j. állomáshoz vezető út (a 4602. j. úttól kiindulva a Bajcsy-Zsilinszky út forgalom-számlálási 

adatai a 2014. évi adatok alapján: 3564 Ej/ nap) 
- 46302 j. állomáshoz vezető út – Rádióeladó utca 

Települési jelentőségű és gyűjtőutak: 

Jelenlegi, távlatban is megmaradó településszerkezeti jelentőségű utak: 

- a Felsőtelepen: Károly út, Attila u. 
- a Faluban: az Ecseri út, a Jókai utca, Iskola utca – Ady Endre u. – Szép u. 
- az Andrássy-telepen: a Zrínyi M. u. – a Toldy F. u., a Kinizsi u., a Deák F. u., a Budai Nagy Antal u. 
- a Halmi-telepen: a Lőrinci út, a Széchenyi út, a Besztercei út. 
- Gyál felé Almáskert út – Aratás utca 

Távlatban településszerkezeti jelentőségű útként építendő ki: 

- az Iskola utca meghosszabbításában kialakítandó új utca külön szintű átvezetéssel a vasút alatt, 
- a Jókai utca – Kakucsi út külön szintű átvezetéssel a vasúton. 
- A Cifra telepet határoló utak (Lőrinci út – Ganz utca) 
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Települési kiszolgáló, ill. lakóutak és mezőgazdasági feltáró utak: 
Legfontosabb fejlesztési feladat, hogy Vecsés belterületén valamennyi lakó-, ill. kiszolgáló út burkolt legyen. A 
megvalósítás során prioritást kapnak a már beépített lakóterületen belüli utak. A kivitelezést ütemezetten, de 
folyamatosan kell megvalósítani a településszerkezeti jelentőségű utak burkolásának mielőbbi megvalósításával.  
 
2.3.1.2. A közösségi közlekedés fejlesztése 
A település közösségi közlekedésének fejlesztése szükségessé teszi a budapesti agglomerációra kiterjedői 
közlekedési szövetség létrehozását, amely a közösségi közlekedési üzemeltető vállalatok egységes 
tarifarendszere alapján kedvezőbb utasforgalmi megoszlást és szolgáltatási színvonalat biztosít. 
 
A települést érintő vasúti fejlesztések 3 területen várhatók: 
- A 100 sz. Bp. Nyugati pu. – Cegléd vonalon az elővárosi közlekedés feltételeinek megfelelően fejlesztések.  
- Az országos fejlesztési koncepció tartalmazza ebben az irányban nagysebességű vonal kiépítésének 

szükségességét. A vonal a Liszt Ferenc repülő tér 2 Terminál kapcsolatát is biztosítja, ennek megfelelően 
nyomvonala a repülőtéri terület határán, dél felé Üllő elkerülésével halad át Vecsés külterületén, jelentős 
részben felszín alatti pályán. 

- Bp., Nyugati pu. és a repülőtér 2 Terminál vasúti kapcsolatának kialakítására vonatkozó tanulmány a ceglédi 
vonalból Budapest területén kiágazó, a 4. sz. főút alatt átvezetett szárnyvonal kiépítését tartalmazza, amely 
a repülőtér területén, a jelenlegi bekötőúttól északra éri el a 2-es terminált. 

 
2.3.1.3. A kerékpáros és gyalogos hálózat fejlesztése 
Önálló kerékpárút létesítendő: 
- a Fő utcát és Budapestet összekötve az Üllői útig, 
- a Széchenyi utcán, a Halomi úton és a Küküllői út mentén.  
- a Dózsa György úton és Gyáli úton Gyálig. 
- a Fő úton Üllő irányába és a 3101. j. ök. utca mentén Ecser irányába 
Külön szintű gyalogos kapcsolat létesítendő a vasúton keresztül: 
- a vasútállomásnál, peronaluljáróval összekötve a Bajcsy Zs. és Lőrinci utat, 
- a Csata utcánál a Ferihegy2 csomópont és tömegközlekedési megálló felé, 
- a Tompa u. – Angyal u. között a Kertekalja vasúti megállónál. 

 

 
2.3.1.4. Utak tervezési osztályba sorolása 
Gyorsforgalmú út 
 M0 autóút     K.I.B. 
 4. sz. autóút     K.III.A. 
Főutak 
 4. sz. főút:  külterületi szakasz  K.III.A. 
   belterületi szakasz  B.III.a.B. 
 400. számú főút     B.III.b.C. 
 Üllői út      B.III.b.C. 
Országos közutak 
 3101 jelű út     K.V.A. 
 4602 jelű út:  külterületi szakasz  K.V.A.. 
   belterületi szakasz  B.IV.c.B 
 46100 jelű út     K.V.A. 
 46301. j. út     K.V.A. 
 46302. j. út     K.V.A. 
Települési gyűjtőutak 
   külterületi szakaszok  K.VI.B. 
   belterületi utak   B.V.c.B. 
Települési kiszolgáló utak 
   belterületi szakaszok  B.VI.d.B.  
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2.4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

 
Vecsés, elmúlt években ugyan mérséklődő, de továbbra is enyhén növekedő tendenciájú népesség számának 
növekedési trendjének a megőrzéséhez, a település vonzóképességének javításához a település általános 
fejlesztése szükséges. A fejlesztés alapját a jelentős mértékű új munkahely létesítésre szolgáló terület kijelölése 
biztosítja. A munkahely lehetősége a településen élők helyben tartását, a be- és letelepülők számára vonzerőt 
jelent. A település célja a település élhetőbbé-lakhatóbbá tételével érhetők el, amelyet így elsődlegesen a 
munkahely lehetősége jelenti, kiegészítve az igényesebb lakókörülmény alakításával, valamint az igényesebb 
intézményi infrastruktúra fejlesztéssel.  
 
A településfejlesztéshez szükséges területhasznosítási változtatás meghatározásánál adottságként kell kezelni 
azokat a közműhálózatokat és létesítményeket, amelyek adottságukból eredően helyhez kötöttek, ilyenek pl.: a 
vízmű kutak, vizes élőhelyek, stb., illetve továbbá azok, amelyek kiváltásának költsége meghaladná a 
felszabaduló hely értéknövekedését. Ez utóbbi csoportba a gerinchálózatok és létesítmények tartoznak.  
 
Területfejlesztés tervezésénél, területfelhasználás módosításánál korlátozó adottságként kell kezelni: 
 
Vízellátás területén:  

 a település érzékeny vízbázis védelmi területi fekvését, 
 a településen üzemelő vízbázisokat és azok hidrogeológiai védőidomát,  
 az állami tulajdonban levő talajvíz-kutat, 
 a vízellátást szolgáló gerinchálózatot és létesítményeket (vízmű gépészeti létesítményeket). 

 
Szennyvízelvezetés területén: 

 a szennyvízátemelő műtárgyak és azok védőtávolság igényét,  
 a gerinc szerepet betöltő szennyvíznyomó csatorna nyomvonalát.  

 
Felszíni vízelvezetés és csapadékvíz elvezetés vonatkozásában:  

 A település jelentősebb árkait, csatornáit, vízfolyásait és azok karbantartási sávját, 
 a település belvízjárta területeit, 
 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében levő csatornákat: 

o Gyáli 1. főcsatorna 
o Gyáli 2. főcsatorna 
o Gyáli 17. csatorna 

 Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat kezelésében levő csatornákat: 
o Gyáli 15. csatorna 
o Gyáli 16. csatorna 
o Gyáli 21. csatorna 
o 161. csatorna 
o 171. csatorna 
o 172. csatorna 
o 103. csatorna 

 Üllő város Önkormányzat kezelésében levő csatornát: 
o 102. csatorna 

 Budapest Airport kezelésében levő csatornákat: 
o L-11. csatorna 
o G1. csatorna 
o F1. csatorna 
o F2. csatorna 

 Gyáli 1. főcsatorna, Gyáli 17. csatorna torkolati szelvényeit. 
 
Villamosenergia ellátás vonatkozásában:  

 a 132 kV-os Ócsa-Felsőpakony felöl kiépített hálózat és a 22 kV-os főelosztó hálózatok oszlopokra 
fektetett nyomvonalát és biztonsági övezetének helyigényét. 

 A településen üzemelő alállomás helyigényét.  
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Szénhidrogén ellátással kapcsolatosan:  
 a település közigazgatási területén haladó nagynyomású földgázszállító hálózatok, szénhidrogén szállító 

hálózatok, a nagyközép-nyomású földgázvezeték nyomvonalát, kapcsolódó létesítményeit és mindezek 
biztonsági övezeteinek helyigényét. 

az FGSZ Zrt kezelésében levő szállítóhálózatok: 
 Vecsés-Rákospalota DN400as nagynyomású szállítóvezeték, biztonsági övezete 5-5, 23-23 m 
 Vecsés-Szigetszentmiklós DN400-as nagynyomású földgázszállító vezeték, biztonsági övezete 23-23 m 
 Vecsés-Csepel DN400-as nagynyomású földgázszállító vezeték, biztonsági övezete 7-7 m 
 Vecsés-Ercsi DN600-as nagynyomású földgázszállító vezeték, biztonsági övezete 18-18, 30-30, 35-35 

m 
 A szállítóvezetékek biztonsági övezetében, illetve azokkal párhuzamosan halad bányaüzemi hírközlési 

kábel, azok biztonsági övezete 1-1 m 
 Az önálló nyomvonalú Gyál bálvány-Ferihegy leágazó bányaüzemi hírközlő kábel, annak biztonsági 

övezete 1-1 m 
 Üllő gázátadó állomás biztonsági övezete 

a Magyar Gáz Tranzit kezelésében levő szállítóhálózatokat és létesítményeket: 
 magyar-szlovák nagynyomású földgázszállító vezeték, fáklyavezeték és bányaüzemi optikai hírközlő 

hálózat nyomvonalát és biztonsági övezetét 
a MOLNyrt kezelésében levő szállítóhálózatok és létesítmények: 

 MOL Nyrt Vecsési szakaszolóállomás a 033/39 hrsz-ú ingatlanon 
 Távvezeték és biztonsági övezetei 

o Barátság I DN400-as kőolajvezeték, biztonsági övezete 10-10 m 
o Barátság II DN600-as kőolajvezeték, biztonsági övezete 18-18 m 
o Százhalombatta-Ferihegy DN150-es termékvezeték, biztonsági övezete 7-7 m 
o Tiszaújváros-Százhalombatta DN200-as termékvezeték, biztonsági övezete 13-13 m 

 

Elektronikus hírközlés vonatkozásában:  
 a településen üzemelő vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást szolgáló antenna helyét. 

 

A felsorolt területfelhasználást korlátozó adottságot jelentő közműhálózatok és létesítmények ütközése a 
területfelhasználás módosításával megvalósítható javaslattal feloldható, az ütközést okozó hálózat-műtárgy 
érintett szakaszának, létesítményének kiváltásával. A kiváltás igénye esetén a felsorolt korlátozások 
felszámolására a műszaki megoldási lehetőség rendelkezésre áll, a kiváltás megvalósítását a várhatóan 
költségigénye meghatározza. A gazdaságosság kérdésében dönteni a kiváltás költsége és a kiváltással 
tehermentesített terület szabadabb hasznosíthatóságával elérhető értéknövekedés közötti mérlegelés alapján 
lehet. 
 

A településtervező figyelembe véve a közművek okozta korlátozásokat a település szerkezeti tervét érintően 
több, mintegy 23 helyen javasolt területfelhasználási módosítást. A település lassú fejlődését feltételezve a 
fejlesztések döntő hányada kereskedelmi, szolgáltatási és ipari gazdasági területbővítést, valamint 
településközponti terület és sportolási lehetőség bővítését célozza. A célok között szerepel az is, hogy egyes 
területek meg nem valósított területhasznosítása helyett, beépítésre nem szánt Má, vagy erdő terület kijelölése 
javasolható. 
 

Az új fejlesztésre javasolt területeken a megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a 
környezetvédelmi igények kielégítésére, a fenntartható fejlődést segítő, megfelelő közműellátást kell biztosítani.  
 

A fejlesztésre javasolt belterületi területek vagy már jelenleg is teljes közműellátással rendelkező területen, vagy 
ahhoz kapcsolódó területen fekszenek. Ezeknél a teljes közműellátás biztosítása megoldható, azaz a 
villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, közcsatornás szennyvízelvezetés és a földgázellátás, valamint a 
csapadékvíz elvezetése is rendelkezésre állhat. Meg kell említeni a megújuló energiahordozók hasznosításának 
igényét, egyben követelményét is, amellyel a fenntartási költségek csökkenthetők, s vele együtt a közhálózatról 
történő energiaellátási igény is. 
 

A külterületen beépítésre szánt új használati mód megváltoztatás közműves szempontból akkor lehetséges, ha 
annak is legalább a részleges közműellátása biztosítható, úgy, hogy a szennyvízelvezetés, elhelyezés a 
legkisebb környezetkárosítás, veszélyeztetés nélkül legyen megoldható, az erre vonatkozó helyi építési 
szabályzatban rögzített előírás szigorú betartásával.   
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A beépítésre nem szánt területen, a javasolt szintén beépítésre nem szánt (pl. erdő, vagy Má, stb) használati 
mód megváltoztatás esetén, közműves szempontból a megengedett új épület, építmény elhelyezésének feltétele, 
hogy ellátására rendelkezésre álljon a közegészségügyi hatóság által is elfogadott vízellátás és a villamosenergia 
ellátás, valamint a szennyvíz kezelése-elhelyezése a környezet veszélyeztetése nélkül megoldható és a 
csapadékvíz elvezetése is biztosított legyen. 
 
A településtervezési javaslat alapján javasolt új beépítési, illetve építési lehetőségek megvalósításához 
szükséges közműellátási igényekhez hozzáadódik a már beépített területen élők komfortosabb körülményeik 
kialakításához szükséges többlet közműigények. Ezzel az új javasolt beépítési területeken jelentkező új 
közműigények és a meglevő beépítésnél jelentkező többlet igények összeadódnak. A közműfejlesztési 
javaslatban egyrészt ennek az összesített közműigénynek a kielégítési lehetőségét kell megoldani. Másrészt 
ehhez még hozzáadódik a népesség növekedés és azok letelepedését szolgáló új lakások közműellátásához 
szükséges közműigény, amely a jelenlegi lakóterületen belül részben a még üres telkek beépítésénél, részben 
egyes telkek átépítésénél jelentkezik. 
 
A területfelhasználási módosításoknál megengedett beépítés teljes megvalósítása esetén várható új 
közműigények: 
 

terület-
szám 

jelenlegi 
övezet 

tervezett 
övezet 

tervezett 
szintter. 
sűrűség 

építhető 
szint (m²) 

vízigény 
(m³/nap) 

keletk 
szennyvíz 
(m³/nap) 

villamos 
energia 
igény (kW) 

földgáz 
igény 
(nm³/h) 

1 K-B Gksz 1 4886 4 4 49 10 

2 Gksz Gip 1 163772 147 140 1638 341 

3 Zk-SP Má 0,06 9594 12 11 192 40 

4 Eg Vt 1,2 20677 62 59 414 86 

5 Vk Gksz 1 29142 26 25 291 61 

6 K-B Má 0,06 5002 6 6 100 21 

7 Vk Gksz 1 180336 162 154 1803 376 

8 Eg Vi 1,2 64104 192 183 1282 267 

9 Lke, Gksz Vk 1,2 34961 105 100 699 146 

10 Vk Gksz, K-Lo 1 466880 420 399 4669 973 

11 Mk, E Tk, Má 1,2 171943 206 196 3439 716 

12 Mk Má 0,06 1547 2 2 31 6 

13 Lke Zkk 0,03 1650 2 2 33 7 

14 ZK-R Kb-Re 0,1 5510 7 6 110 23 

15 Lke Eg 0,005 355 0 0 7 1 

16 Má Eg 0,005 350 0 0 7 1 

  Z Eg 0,005 250 0 0 5 1 

17 Gksz Má 0,06 11889 14 14 238 50 

18 Mk Má 0,06 3900 5 4 78 16 

19 Gksz Vt 1,2 26470 79 75 529 110 

  ZK-SP Gksz 1 64248 58 55 642 134 

20 Gksz Kb-T 0,1 1332 2 2 27 6 

21 Vt Gksz 1 2152593 1937 1840 21526 4485 

22 Zpark Zkk 0,03 900 1 1 18 4 

23 Ev Gip 1 50000 45 43 500 104 

összes 3472289 3496 3322 38328 7985 

         

Meglevő beépítésnél a komfort növelésből jelentkező várható 
igénynövekedés 

519 801062 13317 5119 
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A megengedett új fejlesztések teljes megvalósítása és a meglevő beépítésnél várható komfort igény 
prognosztizált közműigény növekedése csak nagyobb távlatban várható. A tervezés távlatáig ezeknek csak 
tervezői tapasztalatok alapján a kb 20 %-ának a tényleges jelentkezése prognosztizálható. A tervezés távlatáig 
ezekből jelentkező többlet igényhez hozzáadódik a tervezés távlatági jelentkező, a betelepülők ellátásához 
szükséges igények. 
 
A település népességszám növekedése 2000-2010 között meghaladta az évi 1%-ot, de az utóbbi 5 évben a 
népesség növekedés mértéke csökkent, 0,5 % alatti volt. A népességváltozást elsődlegesen a betelepülők 
határozták meg, s mivel a népességnövekedés az elmúlt 15 évben a betelepülők hatására mindig pozitív volt, 
feltételezhető, hogy ez a trend fennmarad. Így a tervezés távlatáig a város népességszáma átlagosan évi 30-50 
fővel növekedhet, amelynek letelepítéséhez 1évente kb 15-20 új lakásépítés lehetőségét és annak 
közműellátását is kell biztosítani. Ennek kialakítása a lakóterületen belül oldható meg, részben a még be nem 
épített telkek beépítésével, részben egyes alulhasznosított telkek hatékonyabb hasznosításával. Ezek 
összegzésével határozható meg a tervezés távlatáig várható, kielégítendő közműigény többlet: 
 

  
vízigény 
(m³/nap) 

keletkező 
szennyvíz 
(m³/nap) 

villamos 
energia 

igény (kW) 

földgáz 
igény 

(nm³/h) 

új, távlati megengedett beépítés teljes megvalósulása után 
jelentkező új igény összesen 

3496 3322 38328 7985 

korábbi tervben már javasolt, távlati megengedett 
beépítés teljes megvalósulása után jelentkező új 

igény összesen 

2700 2430 27223 4900 

már meglevő beépítés távlati max igény-növekedése 519 1062 13317 5119 

már beépített területen a népességnövekedés miatti 
várható lakásépítés többlet igénye a tervezés 

távlatáig 

72 65 750 300 

távlatra prognosztizált igények összesítése 6787 6879 79618 18304 

tervezés távlatáig várható összesített új, többlet igény 1018 1772 11943 2746 

 
A közműfejlesztési javaslat készítése szempontjából kielégítendő igényként a tervezés távlatáig reálisan 
jelentkező igények kielégíthetőségét kell figyelembe venni. 
 
A közmű-üzemeltetők egy-egy beruházáshoz tényleges igénybejelentésre határozzák majd meg az 
igénynövekedés kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható 
üteméhez igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani. 
 
Reálisan a már meglevő, kiépített hálózatokkal rendelkező területeken, a település jelenlegi belterületén, a már 
beépített területeken belül jelentkező igények ellátása különösebb külső hálózatfejlesztési igény nélkül ki lehet 
elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról, vagy az elosztóhálózatok helyi továbbépítésével, új bekötések 
kiépítésével.  
 
Meg kell említeni, hogy az új igények kielégítésének feltétele egyrészt a közhálózat megléte, vagy kiépítése az új 
igénylő telkéig és arról közművenként a bekötések, a fogadó helyek és mérőhelyek megépítése, másrészt vízi 
közműveknél a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése, energiaközműveknél a szolgáltatókkal való 
megállapodás megkötése, amelyben a szolgáltatók a szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit rögzíthetik. 
 
Közművenkénti közműfejlesztési feladatok 
 

2.4.1. Vízellátás 

 
A vizsgálatok alapján Vecsés vízellátásának bázisa a településen üzemelő saját vízmű kútjaiból kitermelt víz. A 
település vízellátó hálózatába a Vecsési I. és a II. számú vízmű telep területén üzemelő kutakból kitermelt vizet 
juttathatják. Az I. számú vízmű telep kútjaival kitermelhető víz minősége nem megfelelő, a vízigény a II. vízmű 
telep kútjairól önállóan is kielégíthető. Mindkét kút hidrogeológiai védőterületének lehatárolása megtörtént, a 
védőidomon belül a területhasznosítás lehetősége korlátozott, az arra vonatkozó előírások betartása szükséges.  
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A kutakból a víztermelés búvárszivattyúkkal történik és a szivattyúkkal termelt és a vízmű telepi medencékbe 
tárolt vizet nyomásfokozó továbbítja a városi hálózatba és az ellennyomó tározóként működő víztoronyba.  
 
A hálózatban a víznyomást a Vízmű területén megépített ellennyomó tározóként működő 500 m3-es víztorony 
vízszintje határozza meg, a víznyomás az egész települési hálózatban megfelelő szintű. A repülőtér melletti 
magasabban fekvő településrészre külön express vezeték szállítja a vizet. 
 
A 2011. évi CCIX. számú vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvénynek megfelelően jelenleg Vecsés 
vízellátásának szolgáltatója a DPMV Zrt.-hez tartozó Gyáli Üzemigazgatóság. 
 
A kiépített hálózatra az előírásoknak megfelelően a tűzcsapok is felszerelésre kerültek, biztosítva ezzel a 
megfelelő tüzivíz ellátást. 
 
A településrendező által prognosztizált fejlesztések megvalósulása esetén a tervezés távlatában kb. 882 m3/nap 
többlet vízfogyasztás fellépése várható. Ezt a vízigényt a jelenlegi meglevő vízbázisról és vízhálózatról, annak 
szükséges fejlesztésével, a hálózat továbbépítésével várhatóan ki lehet elégíteni. 
 
2.4.2. Szennyvízelvezetés  

 
Vecsés közigazgatási területe döntően érzékeny vízbázis védelmi területen fekszik, de saját vízbázisának 
védelme érdekében a településen a szennyvíz közcsatornás elvezetésének a kiépítése kiemelt feladat. Meg kell 
akadályozni a szennyezés talajba jutási lehetőségét, ennek teljesítésére építették és fejlesztik szennyvízgyűjtő 
hálózatot.  
 
Vecsésen elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel, az általa összegyűjtött szennyvizeket a 
település déli részén üzemelő szennyvíz végátemelő fogadja, ahonnan nyomóvezetékkel szállítják tovább a 
szennyvizet a befogadó fővárosi csatornahálózatba, amely a szennyvizeket továbbszállítja a befogadó fővárosi 
szennyvíztisztító telepre. Budapest és néhány környező település együttesen a komplex integrált 
szennyvízelvezetés elnevezésű projekt megvalósítását tervezi, amelynek keretében több km szennyvízgyűjtő 
csatorna épül Budapesten és a környező településeken, egyben a budapesti hálózat felkészül a környező 
települések szennyvizeinek a fogadására. Vecsés is belépett ebbe a szennyvízelvezetési agglomerációba, 
hosszabb távra biztosítva ezzel a település szennyvizeinek elvezetését és tisztító telepen történő kezelésének 
megoldását.  
 
A vízellátáshoz hasonlóan a 2011. évi CCIX. Vízi-közmű szolgáltatási törvény kötelezésének megfelelően a 
település szennyvízhálózatának üzemeltetését és a szennyvízkezelését a DPMV Zrt.-hez csatlakozó Gyáli 
Üzemigazgatóság vette át. 
 
A településen kiépített közcsatorna hálózat gravitációs rendszerű, mélypontjain átemelő műtárgy üzemel, 
ahonnan nyomóvezeték továbbítja a szennyvizet. A település végátemelője a város régi szennyvíztelepén van. A 
végátemelőből nyomóvezeték szállítja a szennyvizeket a fővárosi rendszeren keresztül a szennyvíztelepre.  
 
Reálisan a tervezés távlatáig prognosztizált fejlesztés megvalósítása esetén jelentkező 948 m3/nap többlet 
elszállítandó szennyvíz közcsatornás szennyvízelvezetését és a szennyvizek tisztító telepen történő fogadását 
meg tudják oldani. 
 
A külterületen, beépítésre szánt, beépítésre nem szánt területhasznosítású területen keletkező szennyvizek 
elhelyezése elméletileg helyi közműpótló alkalmazásával is megoldható lehetne. Ennek korlátot szab a település 
felszín alatti vízminőség védelmi területen való fekvése. A helyi közműpótlásra zárt szennyvíztároló létesítése 
javasolható, annak figyelembe vételével, hogy reálisan napi egy szippantásnál többet becsületesen senki sem 
végeztetne el. Így ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége a reálisan naponta szippantható mennyiséget 
meghaladja, vagy a másik szennyvízpótlásra javasolható egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezés 
alkalmazhatóságának a helyi építési szabályzatban rögzített előírásai közül valamelyik feltétele nem teljesíthető, 
akkor ragaszkodni kell a közcsatorna hálózat létesítéséhez, akkor is, ha az ellátandó létesítmény távolabb fekszik 
az üzemelő csatornahálózattól.  
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2.4.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

 
A vizsgálatok szerint Vecsés kül- és belterületein a felszíni vízrendezés nyílt árkos rendszerrel történik, a 
talajadottságok miatt a csapadékvizek legnagyobb részben elszikkadnak, illetve az árkok-csatornák keleti irányba 
szállítják tovább a túlfolyó vizeket, amelyeknek befogadója a település keleti részén észak-kelet, dél-nyugat 
irányba áthaladó Gyáli 1. főcsatorna. Ez a Gyáli 1. főcsatorna elhagyva Vecsés közigazgatási területét, Gyál 
keleti szélén halad déli irányba tovább, majd Gyál beépített területét délről megkerülve nyugati irányba halad 
tovább. A főváros XXIII. kerületébe lépve már Gyáli patak néven folytatja az útját észak-nyugat irányba a 
befogadó Ráckevei-Soroksári Dunáig. 
 
A településen egyes utcákban, utcaszakaszokon kétoldali, általánosan jellemzően egyoldali nyílt árkot alakítottak 
ki, de több utcában semmilyen elvezetési vagy szikkasztási mód nem épült meg, ezekben az utcákban nagyobb 
záporok után vízállásos területek kialakulásának veszélye fennáll. 
 
A településen a nyílt árkok karbantartása nem rendszeres és nem általános. 
 
A településen a felszíni vizek elvezetése a jövőben is nyílt árkos rendszerrel javasolt, amelynek szakszerű és 
folyamatos karbantartásával, hidraulikai rendezettségével biztosítani lehet a zavarmentes felszíni vízrendezés 
megoldását. 
 
Ha a várható többlet csapadékvizeket a már kialakított elvezető rendszer nem tudja befogadni és az azt befogadó 
vízfolyások fejlesztése nem megoldható, akkor a tervezett fejlesztés megvalósításának feltétele a helyi 
vízvisszatartás, vagy helyben elszikkasztás megoldása. 
 
2.4.4. Energiaellátás 

 
A vizsgálatok szerint a település energiaellátására a villamosenergia ellátáson kívül a település belterületén a 
földgázellátás áll rendelkezésre, amelynek segítségével a korszerű vezetékes termikus energiaellátás lehetősége 
biztosított. A villamosenergia a világítás és technológiai célú energia igények kielégítését szolgálja.  
 
A nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj használata termikus célra jelenleg is és várhatóan 
távlatokban is egyaránt jellemző lesz a vezetékes gázzal, el nem látott telkeken. A PB használata, szintén a 
gázzal el nem látott ingatlanokra jellemző, elsődlegesen főzési célra. A kistartályos PB gázzal, a vezetékes 
gázzal el nem látott területen, a PB gáz komplex hasznosításával a vezetékes gázzal azonos komfort 
biztosítható.  
 
A település hosszabb távú energiaellátási struktúrájának meghatározásánál alapvető szempont a várható 
fenntartás kérdése. Az energiaellátással szemben elvárt igény, annak környezetbarát, minél kisebb környezet 
terhelésű megoldása mellett, hogy automatikus üzemvitelre alkalmas legyen, miközben az egyes ingatlanok 
fenntartási költségeiben az energiára fordítandó költségek jelentős hányadot jelentenek. Ezért meg kell vizsgálni, 
hogy a közhálózatról történő energiafogyasztást hogyan lehet takarékosabban megoldani. Az elvárható emberi 
takarékosságon és a takarékosabb energiafogyasztású műszaki-háztartási berendezések alkalmazási igényén 
kívül a költségek csökkenthetők helyi beszerzés, termelés alkalmazásával. 
 
Helyi energia beszerzésre, környezetterhelés növelésének elkerülésével történő energiatermelésre a megújuló 
energiahordozók alkalmasak. A megújuló energiahordozók közül a település földrajzi adottsága alapján a nap-, 
és a föld energiájának hasznosítási lehetősége is rendelkezésre áll.  
 
A föld energiáját épületgépészeti szinten lehet hasznosítani, alkalmazása telkenkénti megoldású, lényegesen 
csökkenthető hasznosításával a közhálózati energiahordozó felhasználás, ismert beruházási költségei mellett a 
megtérülése 7-10 év körüli.  
 
A reálisan, energetikailag eredményesen hasznosítható megújuló energiahordozó a nap energiája lehet, annak 
passzív és aktív hasznosításának az igénybevételével. 
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2.4.4.1. Villamosenergia ellátás 
 
A vizsgálatok szerint a település villamosenergia ellátásának szolgáltatója a Budapesti ELMŰ Hálózati Kft. Az 
ellátás bázisa a város tágabb környezetében üzemelő 132/22 kV-os alállomások és a településen a közelmúltban 
a Széchenyi utcában épített alállomás. A településen épített alállomás 132 kV-os betáplálását Ócsa-Felsőpakony 
felöl építették ki.  
 
Az alállomásokról induló 22 kV-os gerinchálózat jellemzően oszlopokra fektetve üzemel, de az utóbbi időkben 
épített szakaszok már kábelbe fektetéssel épültek. Ez a gerinchálózat táplálja Vecsés település fogyasztói 
transzformátor állomásait. A település ellátását szolgáló transzformátor állomások is jellemzően oszlopállomások, 
de a nagyobb és újabb fogyasztók ellátására már épített transzformátor állomásokat telepítettek.  
 
A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a fogyasztói igények 
kielégítése. A kisfeszültségű hálózat is a beépített területen jellemzően oszlopokra szerelten került kivitelezésre, 
az újabb hálózatok már föld alatti elhelyezéssel épültek. 
 
A település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel 
történik. A településre jellemző, hogy a kiépített közvilágítás csak a közlekedés biztonságát szolgálja. Az utóbbi 
évek közlekedés fejlesztési területein, illetve egyéb fejlesztési területein már lámpatesteket telepítettek a 
közvilágítás biztosítására. 
 
A tervezés távlatáig prognosztizált villamosenergia igény-növekedés 11,1 MW, amely csak jelentősebb 
hálózatfejlesztéssel elégíthető ki. Várhatóan a villamosenergia igény-növekedés kezdete még a meglevő hálózat 
igénybevételével kielégíthető, a meglevő transzformátor állomásokról, illetve azok kapacitásnövelő átépítésével. 
A meglevő hálózat kiterhelését követően jelentkező igények kielégítésére már a gerinchálózat fejlesztése 
szükséges. Az alállomástól, annak megfelelő kapacitásbővítését követően új gerinchálózat építési igénye 
várható. A nagyobb igényű fejlesztési területekre, vagy környezetébe telepített transzformátor állomások 
betáplálása már az új 22 kV-os építendő hálózatról oldható meg. A tervezés távlatáig egy új 22 kV-os kábelkör 
építésére biztos lesz szükség. 
 
A transzformátor állomásokról induló kisfeszültségű elosztóhálózat fejlesztése is szükséges.  
 
2.4.4.2. Földgázellátás 
 
A település fontos csomópontja a szénhidrogén iparágnak, területét jelentős nagynyomású szállítóvezetékek 
nyomvonala és szénhidrogén termékszállító vezetékek nyomvonala érinti, amelyeknek jelentős állóeszköz értéke 
miatt a szerkezeti terv készítésénél helyben maradásával kell számolni, mint területhasznosítást korlátozó 
adottsággal. Természetesen, ahogy a közelmúltban megvalósításra is került, egyéb fejlesztéssel ütköző 
szakaszokat a kiváltás költségterhének vállalásával ki lehet váltani. 
 
A település földgázellátásának szolgáltatója a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. A település gázfogadóját a Mátyás 
utca keleti oldala mellé telepítették, ahová NÁ 200-as nagyközép-nyomású vezetéken érkezik a gáz a 
gázátadótól. Ez a gázfogadó tekinthető a település gázellátásának a bázisául. A gázfogadótól induló 
középnyomású elosztóhálózat valamennyi utcában kiépült, biztosítva az igények kielégítését. 
 
A településen belül a gázelosztás középnyomású hálózattal épült ki, a kisnyomású gáz előállítása jellemzően 
telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal történik. Az egyedi nyomásszabályozók általában az 
előkertben nyertek elhelyezést, de jellemző a ház falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. Az egyedi 
nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet közvetlen a fogyasztói igényeket kielégíteni. 
 
A tervezett fejlesztések megvalósításának és a meglévő lakások komfortnövekedésének hatására a tervezés 
távlatáig prognosztizált igénynövekedés 2944 nm3/h-ra becsülhető. Ezt a többletigényt a kiépített gerinchálózatról 
várhatóan annak csak a jelentősebb fejlesztését követően lehet kielégíteni. Ha a gázfogadó-nyomáscsökkentő 
kiterheltté válna, akkor annak kapacitásbővítése válhat szükségessé. Az ellátásra pedig új hálózatok építési 
igényére is számolni kell.  
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2.4.4.3. Megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőség 
 
Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap energiája hasznosítható. Vecsés 
természeti adottsága, hogy 1900-2000 körüli napos órák száma, ennek aktív hasznosításával hagyományos 
energiahordozó megtakarítás érhető el. Az aktív hasznosítás a napkollektorok és a napelemek alkalmazásával 
érhető el. Ezek gondos elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad 
arculatrontóvá válni. 
 
A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-utó fűtési szezonban temperáló fűtésre fordítandó 
közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A napelemekkel a villamosenergia felhasználás csökkenthető. A ma 
már elfogadott ad-vesz rendszer alkalmazásával a többlet termelt villamosenergia egyszerűen a közhálózatra 
terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható. 
 
A napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban azonban meg kell említeni az időjárástól való 
függőséget. Így az igények kielégíthetőségét a hagyományos energiahordozókkal is ki kell tudni elégíteni. A 
napenergia hasznosítása csak az éves energiafelhasználás csökkentésében játszik jelentős szerepet, amely a 
fenntartási költségek csökkentését eredményezi. 
 
A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet hasznosítani új épületek 
elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az épület kedvezőbb tájolásán kívül egyéb 
építészeti elemek alkalmazásával, tudatos növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia 
mennyiségét. Jelentős vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az új épületek tervei a passzív 
napenergia hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a továbbtervezés során ennek a szemléletnek 
az alkalmazása. 
 
2.4.5. Elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat 

 
2.4.5.1. Vezetékes hírközlés 
 
A vizsgálatok alapján a település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a UPC Magyarország Kft biztosítja. A 
Budapesti szekunderközponthoz tartozó 35-ös körzetszámú Monor primer központ Vecsés vezetékes távközlési 
hálózatának bázisa. A település 29-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó 
hálózathoz.  
 
A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást is kiépítették, az ellátás döntő hányadát a UPC 
Magyarország Kft szolgáltatja.  
 
A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, 
szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés 
alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. A tervezett 
fejlesztési terület ellátása is ennek igénybevételével történhet. 
 
Vecsés település esetén az elektronikus hírközlés településfejlesztő hatását is figyelembe kell venni. Azoknál a 
településeknél, és ezek közé tartozik Vecsés is, amely a budapesti agglomerációhoz tartozik, Budapesttel 
közvetlen határos és így a napi ingázás meghatározó a településen. A településen a lakosság helyben tartása és 
helyben maradás lehetőségének biztosítása nagyon fontos lenne. Ehhez nyújthat segítséget az 
infokommunikációs technológia széleskörű alkalmazási lehetőségének a biztosítása, amely az „otthonról” történő 
kapcsolat-tartást, munkavégzést biztosítva az ingázóknak legalább egy részét visszatarthatná. 
 
Az infokommunikációs technológia alkalmazására jelenleg is van érdeklődés. Ezt tükrözik a statisztikai 
nyilvántartásban is már jelzett adatok. A településen 2014. január 1.-én 5580 internet előfizetőt tartottak nyilván, 
amelyből 7 internet előfizetés kapcsolt vonalon (modem, dial-up, vagy ISDN-en), 1556 internet előfizetés DSL 
hálózaton, 1452 internet előfizető kábeltelevízió hálózaton, 44 internet-előfizetés vezeték nélküli hálózaton (mobil 
internet nélkül) és 2521 internet-előfizetés egyéb kapcsolaton (LAN, bérelt vonal, stb.) keresztül veszi igénybe a 
szolgáltatást. Ezt az ellátottságot tovább növeli a mobil internet szinte korlátlan rendelkezésre állása. Azon az 
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agglomerációs településen, ahol a vezetékes internet szolgáltatás igénybe vételének aránya 68,6 %-os, az 
nagyon kedvező, de célszerű még további növelése az „otthoni munkavégzés”, a kedvező kapcsolat-tartás 
lehetőségét biztosítva, mivel ezzel a lakosság helyben tartási lehetősége javítható. 
 
2.4.5.2. Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
 
A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek elméletileg területi korlátja nincs. 
Vecsésen üzemelő és a tágabb térségben elhelyezett létesítmények, antennák segítségével, valamennyi vezeték 
nélküli táv- (T-Mobile, Telenor, Vodafone) és műsorelosztó szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud 
biztosítani. 
 
 

2.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

 

2.5.1. A településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása 

Az egykori bányaterületek gazdasági területté alakulása egy a területfejlesztés szempontjából logikus lépés, 
hiszen az utóhasznosítás során a gazdasági felhasználás jóval kisebb kockázattal jár egy részben települési 
hulladékkal, részben építési törmelékkel feltöltött terület esetében, mint a lakóterületi vagy a mezőgazdasági 
utóhasznosítás. A terület azonban még így is olyan előre nem számítható környezeti problémák és 
kármentesítési kötelezettségek jelentkezhetnek, amelyekkel számolni kell egy lehetséges fejlesztés során. 

A gazdasági területfelhasználásra előirányzott területek ipari területté történő átminősítése egy környezeti 
szempontból kockázatosabb területhasználat erősödését jelzi a Vecsés lakott területei és a főváros közötti 
sávban, amelynek mind a település, mind Budapest kertvárosi beépítései szempontjából lehetnek negatív hatásai 
(akár az ipari termelés logisztikája, akár annak környezeti kibocsátása szempontjából). Éppen ezért nagyon 
alaposan körül kell határolni azokat az ipari funkciókat, amelyeknek létjogosultsága lehet a területen, tekintettel a 
terület talajszennyezés érzékenységére, a zaj- és levegőállapot érzékenységére is. 

A település szerkezetében több olyan kisebb változás is jelen van, amely erdőterület vagy korábban kijelölt 
települési zöldterület rovására városközponti területeket, gazdasági területeket irányos elő. Ezek a változások 
negatívan érintik a település aktuális és potenciális zöldhálózatát, intenzív terhelést jelentenek a potenciális 
erdősültségi arányt csökkentik. 

A 400. sz. út folytatásában tervezett agglomerációs út jelentős mértékben sértette volna a II. jelű Vízbázis 
védelmének érdekeit: kikerülése az agglomerációs tervből, illetve a környezetében korábban jelölt erdőövezet 
felülvizsgálata és részleges átminősítése természetközeli területté a vízbázis védelmi célját, illetve a területen 
lévő természeti értékek védelmét jobban tükrözi.  

A Gyáli-patak mentén kijelölt zöldterületek és új, a nemzeti ökológiai hálózatot erősítő erdősávok lehetőséget 
biztosítanak a vízfolyás természetközeli állapotának távlatos rehabilitációjára, megfelelő puffert jelölnek ki a lakó 
és a mezőgazdasági hasznosítás közötti sávban arra, hogy a felszíni víz ne sérüljön, minősége javulhasson. 

A Budai Nagy Antal utca menti bányató környezetének beépítésre nem szánt rekreációs területté történő 
átminősítése jobban óvja a tavat és annak vízminőségét egy túl intenzív beépítéstől.  

Az alacskai csomópontnál korábban kijelölt kertes lakóterület az erdő közepén környezeti szempontból jelenetős 
kockázatú beruházás volt, amely szerencsére nem valósult meg, így a terület erdő övezetbe való visszakerülése 
egészségesebb településszerkezetet eredményez. 

Az Országos Erdő Adattárral összhangban szinkronizált új erdőterületek szerkezeti szempontból Vecsés 
erdősültségi arányait tekintve kedvező előrelépések, amelyek azonban csak fizikai megvalósításuk után, 
évtizedes távlatban fejtik majd ki pozitív (levegőminőség javító, ökológiai kiegyenlítő, élőhely) hatásukat. 

A temetőbővítés városökológiai szempontból is pozitív lépés lehet, amennyibe a temetőbővítés területén 
előfásítás is történik.  

A repülőtér fejlesztéshez kapcsolódó gazdasági területek fejlesztése további logisztikai forgalmat fog a térségbe 
vonzani. A gazdasági területek megépítése egyrészt pozitív lépés, ha a reptéri zajgátlás aktív módozatai 
irányából tekintünk rá, másrészt a térségben megnövekvő közúti forgalom egészen biztosan a levegőminőség és 
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a közúti zajterhelés növekedésével jár majd. 

A Telepi út menti kisebb zöldfelületek valós területhasználatba sorolása erősíti a zöldterületi státuszukat. 

2.5.2. Várható környezeti hatások, környezeti feltételek  

2.5.2.1. Talajvédelem 

A talajvédelmen belül nagyon fontos részfeladat a termőföld védelme, amely Vecsés külterületein konfliktusban 
van a beépítés irányába ható fejlesztői nyomással. A jó minőségű termőföldek művelésből való kivételével 
kapcsolatban a földhivataloknak van engedélyezési hatáskörük, amelyek mérlegelik a termőföld védelméről szóló 
törvény alapján azt, hogy a termőföld minősége szempontjából elfogadható-e a művelésből való kivonás. 
Vecsésen több olyan gazdasági fejlesztésre kijelölt terület is található, amely konfliktusban van a termőföld 
védelmével. Ezeken a területeken a legfontosabb, hogy amíg területükön fejlesztés nem indul be, addig azok 
mindenképpen művelésben maradjanak akár intenzív, akár extenzív formában, ha pedig a fejlesztés elindul, 
akkor humuszgazdálkodási terv alapján az építéssel érintett területen a talaj felső termőrétege megnyugtató 
módon legyen felszedve, deponálva, védve az építések ideje alatt, majd lehetőség szerint helyben felhasználva 
gazdagítsa a terület minimálisan biztosítandó zöldfelületeit és csak a felesleg legyen máshol felhasználva.  

A talaj védelme nagy mértékben összefügg azzal, hogy milyen módon sikerül a felszíni- és a felszín alatti vizek 
minőségét javítani, illetve nem szennyezni, mivel Vecsés területe geológiai adottságaiból adódóan rendkívül 
érzékeny a felszíni szennyeződésekre, amelyek elsősorban a vizek szállította és abban oldott szennyeződések 
révén jelentkezhetnek.  

2.5.2.2. Felszíni és felszín alatti vizek védelme 

Az elmúlt évtizedben a háttér diagnosztikai vizsgálatok elvégzésével sokat pontosodott az I. és II. jelű vízbázis 
hidrogeológiai védőterülete, amely egyben azt is jelenti, hogy a 90-es évek feltételezett és elméleti úton lehatárolt 
zónájához képest mind az alakja, mind a kiterjedése megváltozott. Az I. jelű vízbázis esetében a korábban 
feltételezett déli kinyúlásához képest inkább az északi, település lakott területei felé történő kiterjedés vált 
hivatalosan, mérési módszer alapján meghatározottá, amely miatt az itteni lakóterületeken található, a 
talajszennyezésre veszélyes tevékenységekre, illetve a fúrt kutakra sokkal fokozottabb módon kell odafigyelni. 
Tekintettel arra, hogy az I. vízbázis részben nitrátokkal elszennyeződött és csak keveréssel, egyre kisebb 
vízhozammal vesz részt az vecsési ivóvízellátásban, a pótlására létesített II. jelű vízbázis védelmének (amely 
szintén artézi víz) sokkal nagyobb jelenetősége van. Éppen ezért itt nem elegendő a belső és külső védőzóna 
megfelelő védelme (amely ma biztosított), hanem a távlati területhasználatoknál figyelembe kell venni, hogy a 
vízbázisra veszélyes használatok (lakó- vagy gazdasági, ipari funkció) azt ne közelíthesse meg. A település jól 
felfogott érdeke, hogy a vízbázis közelében a mezőgazdasági hasznosításoknak is gátat szabjon olyan módon, 
hogy a műtrágyázását, intenzív állattartó telepek (pl. hígtrágya technológiák), intenzív gyümölcsösök vagy 
üvegházas kertészeti termesztés létesítését letiltja, illetve a vízbázis környezetében különböző jogi és anyagi 
eszközökkel ösztönzi a kímélő tájhasználati formák (legeltetés, nádgazdálkodás, ökológiai kiegyenlítő felületek 
létesítése, erdőtelepítés) megtelepedését és kiteljesedését. Ez annál is inkább fontos program, mert a korábbi 
fúrt kutakból származó felszín közeli (max. 50 méter mély rétegekből vett) vízminták a talajvizek masszív 
elnitrátosodását jelzik, amelyek egyértelműen a műtrágya használattal és a település csatornázása előtti 
közműpótló műtárgyakkal hozhatók összefüggésbe. 

A településen található egykori bányagödrök némelyike a 80-as és 90-es években tűrt vagy tiltott települési 
hulladéklerakóként funkcionált, így ezek azóta ketyegő környezeti bombát jelentenek a település felszín alatti 
vízkészlete számára. Néhány közeli kútból metánképződésre utaló jeleket mutattak ki a területet mérő gyér 
környezeti adatok (korábbi részletesebb rendezési tervek környezetvédelmi munkarészei) alapján. Minden 
részletesebb vizsgálat nélkül valószínűsíthető, hogy a kavicsbányászat által létesített, a vízzáró réteget bolygató, 
egyébként is nagyon szennyezésérzékeny területen üzemeltett kommunális települési hulladéklerakókban nagy a 
kockázata a szervesanyagból bomlás során keletkező metán (biogáz) kialakulásának, illetve a kommunális 
hulladékokban található nehézfémek és szénhidrogén származékok kioldódásának és a talajvízbe történő 
megjelenésének. Ez olyan mértékű környezeti probléma, amelyre egyedül a település nem tud választ adni, de 
keresni kell a kármentesítés formáit minden lehetséges pályázati és kormányzati eszközzel.   
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Vecsés csekély felszíni vízkészlettel rendelkezik, ezek közül legjelentősebb a vízrajza szempontjából a Gyáli-
patak, amely időszakos vízfolyás és jelenlegi állapotában inkább tekinthető mesterséges csatornának, mint 
természetes víznek. A mesterséges kialakítás hatására a csatorna mára elvesztette öntisztuló képességét és 
karakterét (vonzóképességét). E kettős hatás javítása érdekében szükség lenne a patak ökológiai szempontú, 
mérnökbiológia módszerekkel történő rendezésére, amely a patak környezetében található természetközeli 
területek ökológiai állapotának javítása és a település ökoturisztikai szerepkörének (lovastúra útvonalak, 
tanösvények, gyalogtúra) szempontjából is fontos lépés lehetne, amellett, hogy a felszíni vízminőség javításában 
is jelentős előnyökkel járna.  

A felszíni vizek megjelenésének egy speciális kategóriája Vecsés térségében a kavicsbányászat folyamán 
megjelenő kisebb tófelszínek, ahol a távlati hasznosításban a rekreációs hasznosítás merül fel. Ez az irány 
támogatható azzal a kikötéssel, ha a vízfelszínekre való rátelepülés szigorú csatornázási fegyelemmel párosul és 
az itt létesítendő kiszolgáló épületek, nyaralók, horgásztanyák, vendéglátó egységek kötelezően rá vannak kötve 
a település csatornahálózatára, nem pedig a sérülékeny vizeket szennyezik (például közműpótló műtárgyakon 
keresztül). 

2.5.2.3. Levegőtisztaság-védelem 

Vecsésen belül nincs jelentős ipari eredetű, a levegőtisztaságot veszélyeztető pontszerű vagy diffúz forrás, 
viszont a térség közlekedési hálózatának erősödése (M0, 4-es elkerülő, alacskai csomópont hatásai, szaporodó 
kereskedelmi központok és logisztikai bázisok, súlyponteltolódás a légiforgalomban a Liszt Ferenc Airport 2-es 
terminálja felé) a közlekedési eredetű vonalas légszennyezés veszélyeit növelték. Ez akkor is igaz, ha eközben a 
4-es út településen belüli terhelése az elkerülő út megépítésének hatására jelenetős mértékben lecsökkent. A 
másik, inkább diffúz jellegű légszennyezési forrásnak a települést körül ölelő, erősen homokos területek 
mezőgazdasági művelése jelenti, amelyek az ülepedő por szempontjából jelentenek terhelést. Mindkét 
problémára korlátozott, de elég jó hatásfokú eszköz lehet a mezővédő erdősávok, út menti védőfásítások és a 
települési mozaikos zöldfelületek fejlesztése, amelyek a vonalas és diffúz mezőgazdasági légszennyezés negatív 
hatásait képesek lehetnek mérsékelni. Ez nem pusztán az emberi egészség, hanem a művelt (emberi vagy állati 
fogasztásra szánt) mezőgazdasági növények egészségvédelme szempontjából is lényeges program. Tekintettel 
arra, hogy Vecsés a főváros keleti kapujaként logisztikai szempontból tovább erősödik, olyan erős közlekedési 
gócpontként, mint amilyen az ország legnagyobb légikikötője, a levegőtisztasági helyzet további romlása kódolva 
van a fejlődéssel egyenes arányban. Éppen ezért szükséges ezt minden lehetséges eszközzel kompenzálni 
ökológiai oldalon. 

2.5.2.4. Zaj- és rezgésvédelem  

A települést átszelő vasút, a főbb forgalmi utak és a légiközlekedés zaja egyaránt terhelést jelent a település 
számára. Elsősorban a zajgátló védőövezetek előírásait kell betartani, amely a reptér régóta egyeztetés alatt álló, 
de egyes kerületek vétója miatt nem érvénybe lépő előírásokra is igaz: célszerű, hogy Vecsés az építés-
szabályozásban akkor is figyelembe vegye ezeket, ha azok nem érvényesek a reptér minden települési körzetére 
(hiszen a zaj nem múlik el attól, hogy a méréseken alapuló zajgátló övezeteket egyes települések vétózzák). 
Vecsés esetében ezek a ma beépített területekre nem jelentenek nagyobb terheket, de egyes beépítésre szánt 
területek esetében jelentenek funkcionális vagy beépítési korlátozásokat. Jobb azonban ezeket ma figyelembe 
venni, mint majd a kialakult helyzetet megpróbálni enyhíteni, mert az sokkal reménytelenebb próbálkozás lehet.  

A vasúttal érintett területeken a passzív zajvédelem további fejlesztésére szükség van.  

Meglévő közutak közlekedésből eredő negatív környezeti hatások (pl. zaj és rezgésvédelem) elleni védelemről az 
építtetőknek kell gondoskodni, saját telken belül. 

Az M0 nyomvonal zajvédelmi szempontból nem kíván beavatkozást, kellő a távolság a lakott településrészek és 
a nyomvonal között, azonban a 4-es számú főút és autóút elkerülő zajvédelmére szükség van passzív és aktív 
eszközökkel egyaránt.  

2.5.2.5. Hulladékkezelés 

A település geológiai sérülésérzékenysége megköveteli, hogy mind a kommunális, mind a veszélyes hulladékok 
kezelése terén szigorú fegyelem és bejáratott települési mechanizmusok működjenek. A kommunális hulladékok 
esetében ezt jelenleg az A.S.A. gyáli regionális lerakó garantálja, amely minden tekintetben megfelel a korszerű 
hulladékgyűjtés, kezelés és lerakás szabályainak. A házhoz menő szelektív gyűjtés egyre nagyobb szerepet kap 
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a kommunális gyűjtésben térségi szinten is, amely egy újabb pozitív lépcső a hulladékgazdálkodás területén. A 
telephelyek ipari vagy veszélyes hulladékainak kezelését külön országos szabályok írják elő, amelyhez az adott 
üzemeltetőnek igazodnia kell.  

A külterületen ma is jelenet problémát az illegális hulladéklerakás, annak ellenére, hogy a hulladékgyűjtésben 
nagyon pozitív előrelépések voltak tapasztalhatónak. Éppen ezért a települési mezőőr szolgálatra a probléma 
felszámolása kapcsán még mindig nagy feladat hárul.  

A település lakott területein belül még a kertvárosi területeken is meglehetősen nagy az épületsűrűség ahhoz, 
hogy a kerti avarégetés fenntartható legyen. Éppen ezért mind jogi-szabályozás, mind ellenőrzési, mind 
felvilágosító és mind dotációs szinten élni kell a szervezett avargyűjtés illetve a kerti zöldhulladék komposztálás 
elterjesztése érdekében.  

 

3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
 
Vecsés város hatályos Helyi Építési Szabályzatát 2001-ben, majd egy nem teljes körű felülvizsgálat után 2006-
ban a 18/2006.(IX.28.) rendelettel hagyta jóvá a város Önkormányzata. A felülvizsgálat során az addig önálló, 
kisebb területekre vonatkozó tervek - építési előírások és szabályozási tervek – beépültek az egységes, 
(majdnem) teljes közigazgatási területre kiterjedő helyi építési szabályzatba. A jóváhagyás óta a rendelet 
többször is módosult, de egységes szerkezetben dokumentált. 
 
Kivételt képez a több közigazgatási területet érintő, Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási 
terve, amely egy tervként készült el és a négy érintett önkormányzat külön-külön hagyta jóvá a közigazgatási 
területét érintően. A Vecsés közigazgatási területét érintő részen az Önkormányzat 2/2005.(I.18.) rendeletével lett 
jóváhagyva, majd ezt a 9/2010. (III.26.) rendeletével módosították. 
 
Jelen felülvizsgálat célja: 

 a 2013. január. 1. napján hatályba lépett jogszabályváltozások szükségessé tették a HÉSZ teljes 
átdolgozását, 

 a tervfelülvizsgálattal egyidejűleg történt módosítások miatt is szükséges volt a HÉSZ kisebb 
módosítása, 

 az építési hatósággal és a városi főépítésszel való egyeztetések alapján a HÉSZ kisebb korrekciójára is 
sor került, főként az építési engedélyezési eljárások tapasztalatai alapján, 

 a HÉSZ mellékletét képező szabályozási tervek egységes, csaknem a teljes közigazgatási kiterjedő 
szabályozási tervnek lettek összedolgozva. (Kivéve a több közigazgatási területre kiterjedő Ferihegyi 
nemzetközi Repülőtér Szabályozási tervéről szóló rendeletet.) 

 
Az egységes szerkezetű Szabályozási terv előzmény szabályozási tervei: 
 

 1. melléklet: T-1/M3 szabályozási terv (M=1:4.000, 10 db. szelvény), 

 2. melléklet: T-2/M2 Dobó Katica utca térsége szabályozási terve (M=1:1000),  

 3. melléklet: T-3/M1 Budai Nagy Antal utca térsége szabályozási terve (M=1:1000), 

 4. melléklet: T-4/M2 Lőrinci út és környéke Szabályozási terve (M=1:2000), 

 5. melléklet: T-5 Kakucsi út és Gyáli csatorna menti terület szabályozási terve (M=1:2000),  

 6. melléklet: T-6 Alacskai csomópont térsége szabályozási terve (M=1:4000), 

 7. melléklet: T-7 Üllői út - városhatár térség (AIRPORT-CITY) szabályozási terve (M=1:2000), 

 8. melléklet: T-8/M1 A 4. sz. főút - vasút – Károly utca - lakóterület – Fő út által határolt terület 
szabályozási terve (M=1:2000), 

 9. melléklet: T-9/M2 Széchenyi utca, Gyáli út menti terület Szabályozási Terve (M=1:1000), 

 10.melléklet:T-10 A 400. sz. (régi 4. sz.) főút - Ecseri út - Gyáli patak - közigazgatási határ által határolt 
terület szabályozási terve (M=1:2000),  

 11. melléklet: T-11 OSCAR AIR-PORT Ipari-, logisztikai- és vállalkozási park szabályozási terve 
(M=1:4000), 
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 12. melléklet: T-12 Halomi út – 0174/2. hrsz-ú út - közigazgatási határ – 0181. hrsz-ú (Gyálra vezető) út 
által határolt terület Szabályozási Terve (M=1:2000), 

 13. melléklet: T-13 Az M0 autópálya - 4.sz. főút csomópontjának környéke és a 3101. j. ök. út (ecseri út) 
- repülőtér közötti terület Szabályozási Terve (M=1:2000). 

 14. melléklet: T-14 Üllői út – vasút – közigazgatási határ által határolt terület (Keleti kapu) Szabályozási 
Terve (M=1:1000). 

 15. melléklet: T-15/M1 Széchenyi út és környéke Szabályozási Terve (M=1:1000), 

 16. melléklet: T-16 Lanyi környéke szabályozási terve (M=1:2000), 

 17. melléklet: T-17 A tervezett Alacskai út – a 0203/3 hrsz. – Gyál közigazgatási határa – Bp. Főváros 
XVIII. kerület közigazgatási határa által határolt terület szabályozási terve (M=1:2000) 

 18. melléklet: T-18 Dózsa György út – Lőrinci út – vasútállomás – Bajcsy Zsilinszky út – Telepi út – 5154 
hrsz-ú gyalogút – Áchim András út által határolt terület szabályozási terve (M=1:1000)- nem hatályos 

 19. melléklet: T-19 Az Almáskert utca – Alacskai út – a 0195/14 és/18 hrsz-ú földrészletek határa – a 
10194 hrsz-ú út által határolt terület Szabályozási terve (M=1:2000) 

 20. melléklet: T-20 A Külső Gyáli út, a 0219, a 0221 és a 4231 helyrajzi számú utak által határolt 
gazdasági terület Szabályozási terve (M=1:2000) 

 21. melléklet: T-21 A 3101. j. ök. út (új ecseri út) – a 032/2 hrsz-ú MOL magánút – a közigazgatási határ 
– Gyáli patak által határolt gazdasági terület Szabályozási terve (M=1:1000). 

 
A T-18 jelű Szabályozási terv esetében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezdeményezte a terv készítését a 
Dózsa György utca – Telepi út közötti különszintű vasúti átjáró érdekében, de a tervek szerint uniós forrásból 
megvalósuló beruházás pénzügyi fedezete még nem biztosított, ezért az erre vonatkozó településrendezési 
szerződés vagy a beruházó nyilatkozata a megvalósítás költségeinek biztosításáról még nem áll rendelkezésre. 
 
Az előzetes államigazgatási véleménykérés során a közlekedési hatóságok igényelték a Dózsa György u. – 
Telepi út között tervezett különszintű vasúti átjáró megvalósításához szükséges T-18 jelű Szabályozási terv 
beépítését az egységes Szabályozási tervbe. 
 
A következő ábra – az egész közigazgatási területre kiterjedő T-1 jelű szabályozási terven kívüli szabályozási 
tervek területének lehatárolását mutatja be ezek azonosító számaival, ill. sárgával jelezve a jelenleg nem 
hatályos, bár jóváhagyott terveket: 
 
A következő oldali ábrán a T-19 jelű Szabályozási terv ábrázolása már idejét múlt, az erre vonatkozó 

településrendezési szerződést az érintettek aláírták és a terv 2015. október 31-én hatályossá vált.  
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A HÉSZ tervezete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. 
rendelet 5. melléklete szerinti tartalommal készült a helyi sajátosságok szerint kiegészítve. 

A szabályozás néhány fontosabb alapelvének ismertetése: 

A. A meglévő építési jogok tiszteletben tartása: 

 A szabályozási és az építési paraméterek a hatályos szabályozást és övezeti paramétereket veszik 
alapul a kialakult beépítésű területeken. Az újonnan beépítésre szánt területek közül azokban az esetekben, ahol 
a meglévő építési jogokkal 7 éven túl nem éltek és a tervezett újonnan fejlesztendő területre nincsen 
településrendezési szerződés kötve az Önkormányzattal, ott az építési övezeti paraméterek csökkentését 
irányozza elő a szabályzat olyan módon, hogy az érintett terület építési jogai megmaradnak. Ennek oka, hogy az 
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Önkormányzat általában támogat minden fejlesztést, azonban a településrendezési szerződés jogintézményét 
2006. előtt nem tartalmazta az Étv., így a korábban jóváhagyott tervek ennek hiányában is biztosítottak építési 
jogokat nagy kiterjedésű, infrastruktúrával ellátatlan területeken. Az építési övezetek beépítési lehetőségének 
csökkentése azt a cél szolgálja, hogy a terület-előkészítés lehetősége – művelésből való kivonás, belterületbe 
vonás, út- és közműépítés – megmaradjon, de az Önkormányzatnak is lehetősége legyen településrendezési 
szerződés megkötésére az építési övezetek emelését célzó tervmódosítás kezdeményezése esetén. 
 

B. A 2013. január 1. utáni jogszabályváltozások követése a VÉSZ-ben 
 

A hatályos VÉSZ a Trk. 45.§ Átmeneti rendelkezései alapján az OTÉK 2012. augusztus 6. napján hatályos 
településrendezési előírásai szerint alkalmazandó, amelyre csak 2015. december 31-ig adott lehetőséget 
korábban a kormányrendelet, de a közelmúltban történt módosításával ez a határidő 2018. december 31-ig 
kitolódott. A felülvizsgálat célja, hogy a HÉSZ a jelenleg hatályos jogszabályokkal összhangban legyen, ami nem 
csak a településrendezési jogszabályok szerinti felülvizsgálatot igényelte, hanem a szakágakra vonatkozó 
országos jogszabályokra is vonatkozik. 

 
C. Az építési előírások korrekciója  
 

Vecsés járási székhely, így a járási építési hatóság is itt működik. Ez a tény lehetőséget teremtett arra, hogy 
a helyi építési szabályozásban az építési hatóság észrevételei alapján kisebb korrekciók történjenek, amelyek 
részben az előírások megkerülésének a lehetőségét csökkentették, részben pedig pontosították a korábbi 
előírásokat. 

 
D. A VÉSZ mellékletét képező Szabályozási terv(ek)  felülvizsgálata 
 

A fentiekben is bemutatott módon a HÉSZ T—1 jelű, a teljes közigazgatási területre kiterjedő szabályozási 
tervét korábban az újabb, kisebb területre készült tervek „kilyukasztották” és önálló mellékletként funkcionáltak. 
Ennek oka részben az volt, hogy a T-1 jelű Szabályozási terv 1:4000 léptékű volt és az egyes beépítésre szánt 
területekre vonatkozó tervek ennél nagyobb, 1:2000 vagy 1:1000 mélységű szabályozást igényeltek. A VÉSZ 
felülvizsgálat során a szabályozási tervek össze lettek dolgozva egységes szerkezetben, azonban a jellemzően 
beépítésre szánt területeken 1:2000, a jellemzően beépítésre nem szánt területeken 1:4000 a szabályozás 
léptéke. Ez részben az építési hatóság kérése miatt is történt, ugyanis a kialakult beépítésű belterületen is 
segítené a hatósági munkát, ha a szabályozási tervlap 1:2000 léptékben mutatná az alaptérképet és a 
szabályozási elemeket. A későbbiekben nem zárható ki, hogy ismét előfordulhat olyan önálló szabályozási terv, 
amely önálló mellékletévé válik a VÉSZ-nek, azonban az 1:2000 lépték részletesebb szabályozást is lehetővé 
tesz, tehát erre csak nagyon indokolt esetben lehet szükség a továbbiakban. 

 

 

  



Vecsés Város Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata és részleges módosítása 

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.  51 

 

 Vecsés TRT 

Örökségvédelmi hatástanulmány 

Régészeti munkarész 
 

Készítette: Archeo-Art Bt. 
2015. július 



Vecsés Város Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata és részleges módosítása 

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.  52 

I. Vizsgálat 

Bevezetés 

A jelenlegi hatástanulmány vizsgálati munkarésze Vecsés Város TRT módosítása kapcsán készült a 39/2015. 

(III. 11.) Korm. Rendelet alapján. A település teljes közigazgatási területére 2008-ban készült ezt megelőzően 

teljes körű régészeti hatástanulmány. A jelenlegi tanulmányt a korábbi munka felülvizsgálata, illetve aktualitása. 

Fontos megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés időpontjában rendelkezésre 

álló kutatási adatokat tükrözi. Újabb régészeti jelenség, lelőhely esetleges előfordulása nem zárható ki. 

 

1. ábra: Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Vecsés Város területén 
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Régészeti örökség 

A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban Vecsés Város közigazgatási területén 107 darab régészeti lelőhely 

szerepel. A hatályos tervben szereplő lelőhelyek közül a 1 darab került archiválásra, annak felülvizsgálata után. 

A hatályos tervben szereplő lelőhely lehatárolásokhoz képest több kisebb apró eltérés szerepel a jelenlegi 

nyilvántartásban. Egyrészt a korábban sok esetben pontatlanul megadott szórvány leleteket takaró kisméretű 

lelőhelyek pontszerű kiterjedése helyet kisméretű ovális poligonok jelentek meg. Azonban ezek számos esetben 

kissé eltérnek a korábban megadott helyzetüktől. 

 

2. ábra: Vecsés Város területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
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Ezek mellett egy esetben a 31. (27025), 62. (30944), 64. (27024), 89. (30946) lelőhelyek lehatárolásai össze 

lettek vonva egy nagy lehatárolásba a feltárások eredményeinek feldolgozása alapján. Az új poligont a 27025 

nyilvántartási számú (31. lh.) lelőhelyhez kapcsolták. Azonban a maguk a lelőhelyek szöveges adatai külön 

megmaradtak lehatárolás nélkül. 

A 7. (53767) lelőhely kiterjedését bővítették, a 16. (53776) lelőhely két külön lehatárolása, pedig összevonásra 

kerültek. 

Továbbá a 103. (56986) és a 104. (30949) lelőhelyek esetében a korábban hiányzó lehatárolásokat rögzítették. 

Fontos megjegyezni, hogy a szórvány leletek lelőhelyei továbbra is aktív lelőhelyként szerepelnek a 

nyilvántartásban. 

Ennek kapcsán hasznos megemlíteni, hogy a korábbi hatástanulmány elkészítése óta 2011-ben Rácz Tibor Ákos 

és Tari Edit tanulmányt tettek közzé a Vecsésen végzett topográfiai kutatásokról, különös tekintettel az Árpád-

korra. Ebben a tanulmány szerzői 113 darab lelőhelyet tettek közzé táblázatos formában. Melyben szerepelnek a 

lelőhelyeken előkerült leletek számai, azok kora és a lelőhelyek területi nagysága és kutatottsága. A tanulmány 

szerzői határozottan kijelentik, hogy a kevés számú felszíni szórvány leletek alapján a terepbejárások során 

rögzített és a tanulmányban is közzé tett lelőhelyeket a valóságban nem lehet jogi értelemben lelőhelyként 

kezelni azok bizonytalan jellege miatt. Mindezek alapján jogosan merül fel, hogy a szórvány leletek alapján 

nyilvántartásban vett régészeti lelőhelyek revízióját el kell végezni. 

Szakirodalom:  

Rácz – Tari 2011. Rácz Tibor Ákos – Tari Edit: Topográfiai kutatások Vecsésen. Árpád-kori települési formák 

régészeti terepbejárások és feltárások alapján. In: „Fél évszázad terepen” Tanulmánykötet Torma István 

tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Szerk.: Kővári Klára és Miklós Zsuzsa, 53-76. o. 

II. Régészeti lelőhelyek védelme 

 Nyilvántartott régészeti lelőhely 
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) 11. §-a  alapján a területen 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános régészeti védelem alatt állnak. 

III. A tervezési területen nyilvántartott régészeti lelőhelyek bemutatása 

A Forster Központ nyilvántartásában szereplő lelőhelyek bemutatását a mellékletben szereplő táblázat 

tartalmazza. 

IV. A tervezett módosítási szándékok bemutatása 
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3. ábra: Vecsés Város területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek és a módosítási területek 
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Az alábbi változtatási szándékok szerepelnek a vizsgált tervmódosításban 
 

1. Egykori bányaterület gazdasági területfelhasználásba sorolása az Alacskai út mentén 
 

A Pest megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda PED/ÁF/37-1/2013 
ügyiratszám alatt térségi területfelhasználási engedélyt adott a 0195/15 hrsz-ú kivont és rekultivált korábbi bányaterület 
jelenleg még K-B jelű különleges bányaterületbe sorolt részének Gksz jelű gazdasági területté történő kijelölése, amely a 
felülvizsgálat során kerülhet a tervbe. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 

2. Halomi út – Almáskert utca melletti két kereskedelmi-szolgáltató gazdasági tömb ipari övezetbe történő 
átsorolása 
 

A Halomi út – Almáskert utca melletti két tömb tulajdonosai kezdeményezték, hogy a jelenleg Gksz jelű kereskedelmi-

szolgáltató gazdasági területet Gip jelű egyéb ipari területre módosítsa az önkormányzat az Almáskert utca túloldalán lévő 

területekhez hasonlóan. A budapesti közigazgatási határhoz közelebbi tömbök besorolása változatlan marad. A Halomi út 

folytatásban Budapest Főváros jóváhagyás előtt álló Településszerkezeti terve kerékpáros kapcsolatot irányzott elő, ezért 

ezt Vecsés Településszerkezeti tervében is előirányozzuk. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 

3. Zk-SP jelű különleges sportterület megszűntetése 
 

Vecsés és Gyál belterülete között korábban előirányzott Zk-SP jelű különleges terület mára okafogyottá vált, így a területet 

a jelenlegi használatnak megfelelő mezőgazdasági Má területbe tervezzük sorolni. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
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4. Új településközponti vegyes terület kijelölése a Széchenyi utca mentén 
 

A Széchenyi utca déli oldala menti erdőterület önkormányzati tulajdonban van. A terület nem teljes egészében erdő 
művelési ágú, egy része belterületi szántó. Az önkormányzat ezt a szántó területet a jövőben településközponti vegyes 
területként kívánja hasznosítani, de nem a jelenlegi struktúrájában, hanem egy városrendezési szempontból logikusabb 
egységként. Ehhez a módosítással érintett területen megszűntetni kívánt erdőt, a területen kívül eső belterületi szántó 
részeken kívánja pótolni, a területi egyenleg megtartása mellett. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal 
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5. Vegyes terület átsorolása gazdasági területté a Széchenyi utca mentén 
 

A Széchenyi utca – Dózsa György út kereszteződés délnyugati szegletében található vegyes területek egy részén, a 
közelmúltban betelepült funkcióhoz és a tervezett funkcióbővítéshez jobban illő, Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület kijelölése indokolt a jelenlegi központi vegyes terület helyett. 
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6. Egykori bányaterületek átsorolása 
 

A Vecsés nyugati szélén található megszűnt, rekultivált korábbi bányaterületek jelenleg K-B jelű különleges bányaterületbe 
soroltak, melyet a funkciók megszűnése miatt indokolt átsorolni Má jelű mezőgazdasági területfelhasználási kategóriába. 
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7. A Cifratelep átsorolása vegyes területfelhasználásból gazdasági területbe 
 

A megváltozott jogszabályi környezet kapcsán, az egyes területfelhasználási egységekben elhelyezhető funkciók is 
változtak. A terület átsorolására azért van szükség, hogy a jelenlegi és a jövőben tervezett hasznosítás a korábbi hatályos 
tervben rögzítettekhez képest érdemben ne változzon. 
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8. A Lőrinci út mellett lévő Airport Hotel bővítése miatti területfelhasználás-változtatás 
 

A Lőrinci út mellett lévő Airport Hotel bővítését tervezik a mögötte lévő erdőterület irányába, mert wellness és 

sportszolgáltatást is biztosító konferencia-hotellé szeretné fejleszteni a tulajdonosa a bérparkoló terület megtartásával. 

Ennek megvalósítása érdekében kezdeményezte a jelenlegi Eg gazdasági erdőterület - 0150/13 hrsz. - egy részének 

intézményterületté való átsorolását. Az erdőpótlási kötelezettséget a közigazgatási területen belül biztosítanák. Az 

erdőterület termelésből történő kivonása (5,25 ha) XIV-G-013/11343-3/2014 ügyiratszám alatt folyamatban van. 
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9. Területfelhasználási egységek határainak korrekciója a Halmi telepen és környezetében 
A Halmy tér környékén és a Dózsa Gy. út mentén a városközponti területek és a kertvárosias lakóterületek határa; a Lőrinci 
út mentén a gazdasági terület határa módosul. Ezen kívül a Damjanich utcában a korábbi gazdasági terület helyett, a valós 
területfelhasználásnak megfelelőbb központi vegyes terület került kijelölésre. 
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10. A 400 sz. út menti tervezett vegyes területek és a vasút menti mezőgazdasági területek átsorolása 
 
A Fő úttól délre, a 400 sz. út Üllő felé eső részén a hatályos TSZT Vk jelű településközponti vegyes területet irányzott elő, 

az Ecseri út folytatásában egy új agglomerációs utat jelöl. Mára az út kijelölését korábban szükségessé tevő BATrT 

módosult, így az út nyomvonala is módosíthatóvá vált. A Vk jelű területfelhasználás is módosítandó, részben a Gksz jelű 

terület növelésével, részben pedig a jelenlegi lovassport használatnak jobban megfelelő különleges terület kijelölésével. A 

volt Vk terület és a vasúti pálya között eddig mezőgazdasági területet jelölt a terv, de a természeti adottságokat figyelembe 

véve természetközeli terület kijelölése javasolandó. 
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11. A Gyáli csatorna mellett az ökológia hálózat magterületét érintő erdőövezet részleges felülvizsgálata 
 

A Gyáli csatorna mellett az ökológia hálózat magterületét érintő erdőövezet részleges felülvizsgálata a természetvédelem 

érdekeit jobban figyelembe vevő területfelhasználás – pl. természet közeli terület - kijelölése tervezett, mivel a korábbi, 

megkérdőjelezhető hasznosítási szándék okafogyottá vált. Érintett földrészletek: 08/17-24 hrsz-ek. 
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12. A Hold utca menti lakóterület határának pontosítása és a kapcsolódó mezőgazdasági területek átsorolása 
 

A Hold utca végén a lakóterület indokolatlanul a 02/1 hrsz.-ú telket elvágva ér véget a hatályos terven. A változtatás ezt 

korrigálja, illetve a szomszédos általános és kertes mezőgazdasági területfelhasználási egységek határát korrigálja a 

használatnak megfelelően. 
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13. Új zöldterületek kijelölése a Gyáli-patak mentén 
 

A területre érvényes hatályos szabályozási terv előirányoz a patak menti területen új zöldterületeket. Ez a terv került most 
beemelésre a településszerkezeti tervbe és új Zkk jelű közkert területek kerülnek feltűntetésre. 
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14. Rekreációs terület határának módosítása a Budai Nagy Antal utca menti tónál 
 

A korábban beépítésre szánt rekreációs terület a használat jellegéből adódóan átsorolásra kerül a beépítésre nem szánt 
különleges rekreációs célú területek közé, miközben a korábbi területfelhasználás határa is kis mértékben változik. 
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15. Lakóterületek megszűntetése az alacskai csomóponttól nyugatra 
 

Az érintett területen korábban új lakóterület kialakítása volt a cél, amely célnak megfelelően a településrendezési 
tervekben is megjelent a terület erre a célra történő kijelölése. A kijelölés időközben beruházói érdekmúlás miatt 
okafogyottá vált, így a terület visszasorolásra kerül erdő területfelhasználási kategóriába.  
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16. Az erdőterületek lehetőség szerinti megfeleltetése az Országos Erdőállomány Adattárral 
 

Vecsés területén több helyen eltérést mutatnak a hatályos TSZT szerint kijelölt erdőterületek foltjai és az Országos 
Erdőállomány Adattár (OEA) szerint nyilvántartott erdőfoltok. Az OTrT előírja, hogy a TSZT-ben az OEA szerinti erdők 95%-
át erdő területfelhasználási kategóriába kell sorolni. A jogszabálynak való megfelelés érdekében új erdőterületek kerültek 
kijelölésre, illetve több helyen módosultak az erdőterületek foltjai. A legjelentősebb módosulás Vecsés délkeleti szegletében 
és az északi véderdősávot érintően történt. 
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17. Mezőgazdasági üzemi területek határának pontosítása az M0 mellett és az északon csatlakozó terület átsorolása 
mezőgazdasági területfelhasználásba 
 

Az M0 melletti területen, a Halmi pihenő felett mezőgazdasági üzemi területek találhatók, amelyek határának pontosítása a 
valós állapot szerint indokolt. A jelölés is változik a hatályos jogszabályok szerint. Az M0 nyugati oldalán, észak felől 
csatlakozó tervezett gazdasági terület a fejlesztési szándékok változása miatt visszasorolásra kerül mezőgazdasági 
területbe. Az érintett területen korábban sem volt építési jog, ezért volt tervezett elemként feltűntetve a hatályos terven. 
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18. Mezőgazdasági terület besorolásának változása a 4.sz elkerülő út és az Ecseri út csatlakozásánál. 
 

A korábbi kertes mezőgazdasági terület átsorolásra került általános mezőgazdasági területfelhasználásba. 
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19. A Lanyi területének átrendezése 
 

A terület eddig nagyrészt gazdasági területként volt besorolva és ezen nem is változtat a jelenlegi terv, de a gazdasági 
területek elhelyezésén igen. A korábban beépítésre szánt különleges sportolási célú területet városközponti területbe 
sorolja át, mivel hosszabb távon ezen a területen képzelhető el egy városi sportcsarnok felépítése. 
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20. A városi temető területének bővítése 
A temető területének bővítése a szomszédos önkormányzati tulajdonú telkek irányába tervezett. Az új területen a temető 
parkolója is kialakítható. A bővítéssel gazdasági terület szűnik meg. 
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21. A reptérhez csatlakozó gazdasági és városközponti területek átsorolása 
A készülő tervben megkülönböztetésre kerültek a reptér fejlesztéséhez kapcsolódó gazdasági területek. Ilyen területek 
kerültek kijelölésre a Liszt Ferenc reptér közúti csomópontjának környezetében, a reptértől délre a 4. sz. elkerülő út mentén 
és a reptértől keletre, Üllő irányába. A területek egy része eddig is gazdasági terület, másik részük központi terület volt. 
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22. Új közkert területfelhasználási egységek kijelölése 
 

A Bajcsy-Zsilinszki út mentén, a vasútállomás melletti jelenlegi közpark területét, illetve a Telepi út mentén kibővített 
játszótér/park területét soroltuk a valós használatnak megfelelő Zkk jelű közpark területfelhasználási egységbe. 

  
Vecsés Város Önkormányzat 154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervének hatályos részlete 
Vecsés Város Településszerkezeti tervének 

előirányzott módosítása 
 

23. Ipari terület határának igazítása a Nemzeti Ökológiai Hálózat széléhez 
 

Az M0 autóúttól keletre, a Gyáli-csatorna mentén a hatályos terven a gazdasági ipari terület belelóg a Nemzeti Ökológiai 
Hálózat területébe. Az új terven ezt kiküszöbölendő, a csatorna mentén 40m széles erdősávot jelöltünk. 
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IV. A tervezett módosítási szándékok hatása a régészeti örökségre 

Régészeti lelőhelyeket érintő módosítási szándékok 

M1 A tervezett módosítás nem érint régészeti lelőhelyet. 

M2 A tervezett módosítás nem érint régészeti lelőhelyet, azonban a területe közvetlenül határos az 53809 

számú lelőhellyel. A korábban is beépítésre szánt terület GKSZ-ből GIP-be történő átsorolása nem 

veszélyezteti a lelőhelyet. A szomszédos lelőhely kapcsán azonban a későbbi beruházások során kellő 

figyelemmel kell eljárni és az esetlegesen átnyúló emlékek bolygatásának elkerülésére kell törekedni. 

M3 A hatályos tervben szereplő Zk-SP különleges terület mezőgazdasági Má területbe történő 

visszasorolása érinti, azonban nem veszélyezteti az 593949, 53950 számú lelőhelyeket. 

M4 A tervezett módosítás nem érint régészeti lelőhelyet. 

M5 A tervezett módosítás nem érint régészeti lelőhelyet. 

M6 A tervezett módosítás nem érint régészeti lelőhelyet. 

M7 A tervezett módosítás nem érint régészeti lelőhelyet, azonban a területe közvetlenül határos a 39853 

számú lelőhellyel. A jogszabályi változások okozta módosítás nem jelent veszélyt a szomszédos 

nyilvántartott lelőhelyre, mert annak területén eddig is csak negatív eredménnyel záruló megfigyeléseket 

végeztek. 
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M8 A tervezett módosítás nem érint régészeti lelőhelyet. 

M9 A tervezett módosítás nem érint régészeti lelőhelyet. 

M10 A jelenlegi Vk településközponti terület átalakítása érinti a 30925 számú lelőhelyet. A szomszédos GKSZ 

terület DK-i irányban történő kibővítése a lelőhely ÉNy-i szélét érinti és esetlegesen veszélyeztetheti 

annak beépítése esetén. Az új Vi intézményi vegyes terület és a különleges lovassport terület kijelölése a 

korábbi lehetőségekhez képest nem jelent érdemi változást a régészeti lelőhely szempontjából. A 

továbbra is fennmaradó, de eltérő jellegű beépítési lehetőség alapján a jövőben tervezett beruházások 

során is figyelembe kell venni a lelőhely veszélyeztetettségének a lehetőségét és a szükségtelen 

bolygatások elkerülésére kell törekedni. Amennyiben a fenti esetekben a lelőhely régészeti emlékeinek 

bolygatása elkerülhetetlen, akkor megelőző régészeti feltárás elvégzésének az igényével kell számolni. 

M11 A jelenlegi Ee erdőövezet besorolás felülvizsgálata miatt szükségessé vált természet közeli területbe 

történő átsorolása érinti a 34323, 53763, 53759 lelőhelyeket. Azonban ez nem veszélyeztetik, hanem 

sokkal inkábba a lelőhelyek állapotának megőrzését segítheti elő. 

M12 A jelenlegi lakóterületi besorolásban szereplő rész korrekciója és annak kapcsán általános 

mezőgazdasági területbe történő átsorolása érinti az 53759 számú lelőhelyet és annak érintett részén a 

megőrzését segíti elő. 

M13 A Gyáli-patak mentén kijelölésre kerülő Zkk közkert területek érintik az 53770 lelőhelyeket. A tervezett 

módosítás elviekben nem veszélyezteti a lelőhelyet. Jelentősebb talajmunkával járó kertészeti, vagy 

tereprendezési munkák kapcsán a lelőhelyen található emlékek bolygatásának elkerülésére kell 

törekedni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor megelőző régészeti feltárás elvégzésének az 

igényével kell számolni. 

M14 A tervezett módosítás nem érint régészeti lelőhelyet. 

M15 A tervezett módosítás nem érint régészeti lelőhelyet. 

M16 A Vecsés DK-i részén kijelölésre kerülő erdőterület érinti az 53789, 53790 lelőhelyek területét. A 

területek is erdővel fedett lelőhelyek állapotára nem gyakorol hatást a módosítás. 

M17 A tervezett K-Mg különleges mezőgazdasági üzemi terület kialakítása a jelenlegi GKSZ területből érinti a 

30904 (üllői) lelőhely nyugati, Vecsésre eső részét. Az átsorolás a korábbi építési lehetőségekhez képest 

kevésbé veszélyezteti a lelőhely területét a jövőben. Azonban továbbra is a veszélyeztetett régészeti 

emlékek bolygatásának elkerülésére kell törekedni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor megelőző 

régészeti feltárás elvégzésének az igényével kell számolni. A terület másik felének Mg-Á mezőgazdasági 

területbe történő visszasorolása ugyanezen lelőhely kis részét érinti, annak megőrzését elősegítve. 

M18 A korábbi kertes mezőgazdasági terület átsorolásra általános mezőgazdasági területfelhasználásba érinti 

a 309478 számú lelőhelyet, de nem gyakorol hatást annak állapotára. 

M19 A tervezett módosítás nem érint régészeti lelőhelyet. 

M20 A tervezett módosítás nem érint régészeti lelőhelyet. 

M21 A reptér fejlesztéséhez kapcsolódó korábban is beépítésre szánt gazdasági területek megkülönböztető 

jellegű átsorolása GKSZ-R gazdasági területbe érinti a 30949, 53934, 53968, 30924, 30930, 53931, 

53932, 30947  számú lelőhelyeket. A módosítás önmagában nem jelent állapotváltozást a lelőhelyek 

számára. Azonban a korábban is tervezett építési lehetőségek további biztosítása által a későbbiekben 

is fennáll a lelőhelyek veszélyeztetettségének a lehetősége. Ezt a későbbi tervezések során figyelembe 

kell venni és a felesleges bolygatások elkerülésére kell törekedni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor 

megelőző régészeti feltárás elvégzésének az igényével kell számolni. 

M22 A tervezett módosítás nem érint régészeti lelőhelyet. 

M23 A korábban kijelölt gazdasági terület korrekciója kapcsán szükségessé vált erdőterület sávja érinti a 

27025 lelőhely kis területét és az 53939 lelőhely egészét. A korábbi terület besoroláshoz képest ez a 

lelőhelyek megóvását jelenti. 
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A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek  

A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében 

A régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, építmény, létesítmény engedélyezésére irányuló 

eljárásokban a 39/2015. (III. 11.) Kormány rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 3. § (a) pontja és 1. számú 

mellékletének 13. pontja alapján a Korm. rendelet 64.§-ban foglalt szakkérdések érvényesülése érdekében a 

területileg illetékes Kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát, mint szakhatóságot meg kell keresni. 

A Kötv. 11§-a alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. 

Erre való tekintettel a településfejlesztés során a megvalósítandó, földmunkával járó beruházásokat az alábbi 

jogszabályok figyelembevételével kell tervezni: 

A Korm. rendelet 4.§(1) bekezdésének értelmében nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó 

tevékenység csak engedéllyel végezhető. 

Az Kötv. 19. § (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal (beleértve az 

erdőtelepítést és erdőirtást) a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és 

módon el kell kerülni. A Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdésének a) pontja zerint megőrzésük érdekében a védetté 

nyilvánított régészeti lelőhelyet a földmunkával járó beruházással el kell kerülni, ami nem vonatkozik azok 

kutatására, illetve bemutatását célzó beruházásokra. 

A Kötv. 22.§ (1) bekezdés értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos 

földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző (régészeti 

megfigyelés, próba-, és teljes felületű) feltárást kell végezni.  

 Régészeti megfigyelés 
A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett tevékenység 

nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit; ha a 

régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos; ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem 

éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét; ha a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett 

területét korábban földmunkával bolygatták, illetve ha a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás 

más módon nem végezhető el. A földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés (Kötv. 7.§ 36. pont) célja a 

beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a 

régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása. 

 Próbafeltárás 
A Kötv. 22. § (3) bekezdés b) pontja szerint próbafeltárást lehet előírni, ha előzetes régészeti dokumentáció nem 

áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez jogszabályban meghatározottak szerint nem végeznek 

próbafeltárást, továbbá földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, illetve a 

nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert.  

 Teljes felületű feltárás 
A Kötv. 22.§ (3) bekezdésének c) pontja alapján teljes felületű feltárás írható elő, amennyiben a beruházással 

érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú forrása, illetve ha a beruházás 

történeti városmag területén valósul meg, továbbá – a Kötv. 22.§ (3) bekezdésének d) pontja szerint – ha a 

feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja. A hatóság a Kötv. 22.§ (4) 

bekezdése alapján a régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei vonatkozásában eltérően is 

meghatározhatja. 
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A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20.§ (4) bekezdés és a Kötv. 22.§ (5) 

bekezdésének b) pontja rendelkezik. A megelőző feltárásra jogosult szerv és a beruházó közötti szerződéskötést 

a Kötv. 22.§ (10) bekezdés írja elő. 

A beruházó költségviselését a Kötv. 19.§ (3) bekezdése írja elő. A Kötv. 19.§ (4) bekezdés értelmében a 

régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági árakat a Korm. rendelet 5. melléklete 

tartalmazza. 

A Kötv. 22.§ (2) bekezdése szerint a földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes régészeti 

dokumentáció (a továbbiakban: ERD) készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-

kijelöléshez; nem nagyberuházás esetén a beruházó az ERD készítésével feltárásra jogosult intézményt bízhat 

meg. 

A régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, akinek érdekében a feltárás 

szükségessé vált (Kötv.19. § (3), 22-23. §). A fejlesztések, beruházások tervezése során a megelőző feltárás 

teljes költségét, de legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell költség-előirányzatként biztosítani a feltárás 

fedezetére (Kötv 23. §. (1)). A feltárásra jogosult intézményekről Korm. rendelet 21. §-a rendelkezik. A szükséges 

feltárások rendjét a Korm. rendelet 11-18 §-a határozza meg. Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti 

feltárások esetben a Korm. rendelete 19-25 §-a alapján kell eljárni. 

B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 

Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni kell a 

régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére a Kötv. 24. § (1) bekezdése szerint. Ha bármilyen 

tevékenység során régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős 

vezetője) a Kötv. 24. § (2) bekezdés értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és a feltárásra 

jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig 

szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a hatóság intézkedéséig 

gondoskodni. 

A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. § alapján 

szankcionálják. 

V. Összefoglalás 

Azonosított régészeti lelőhelyek 

A Vecsés Város közigazgatási területén összesen 107 darab azonosított, régészeti lelőhely van nyilvántartva. 

A tervezett módosítások hatásai 

A tervezett módosítási szándékok közel fele nem érint nyilvántartott régészeti lelőhelyet. Az ismert lelőhelyeket 

érintő módosítások többsége technikai jellegű. Ezek egy része visszavonja a korábbi, a lelőhelyeket 

veszélyeztető terület felhasználási lehetőségeket, a lelőhelyek megőrzését elősegítve. Másik része azonban 

fenntartja a már korábban biztosított beépítési lehetőségeket, fenntartva a lelőhelyek esetleges 

veszélyeztetettségét. Ezek esetében a lelőhely szükségtelen bolygatásának elkerülésére kell törekedni a későbbi 

tervezések során. 
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VII. Nyilatkozat 

A Vecsés Város TRT módosítása kapcsán készített Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti fejezetét készítő 
régész nyilatkozik, hogy a régészeti tanulmányt a 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet és a hatósági előírásoknak 
megfelelően készítette el, a tervezett megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. 

        

Vágner Zsolt, okleveles régész   Dr. Türk Attila régész 

osz: 459/2002     szakértői szám 2.3.1/575-6/2005 

 

Pécel, 2015. július 26. 

 

VIII. Nyilatkozat 

A Vecsés Város közigazgatási területén országosan védett műemlék nincsen, a helyi épített és természet értékek 
védelméről az önkormányzat helyi rendelete gondoskodik.  
 
2015. július 30. 

     
     Kertész Beáta Borbála  
     okleveles építészmérnök 
     vezető településrendezési tervező 
     Terv. jog: TT/1É 01-1252 
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