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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

 
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 

 

1.1.1. Vecsés története 

 

Régészeti leletek tanúsága szerint Vecsés már a bronzkorban lakott volt. Ennek bizonyítéka az 1996-ban feltárt Árpád-kori 

templom és a templom körüli temető. Ekkor a régészek egy, a Kr. e. 2000-800 körüli időkből származó ház maradványaira 

bukkantak. 2001-ben az M0-ás és 4-es út Vecsést elkerülő szakaszának építésekor újabb leletek kerültek elő, melynek 

tanulsága szerint a környéken szarmata (római kori) település lehetett. 

 

A város első okleveles említése 1318-ból származik. A község nevének formái: (Vecsés), Vetsés, Vechés, Vetsis, Vethisis, 

Vetschés, sőt Vértsésnek is írták abban az időben. A Magyar Nagylexikon Vecherch-ként említi, Vályi András Magyar 

Országnak Leírásában a helység neve pedig Vecsercs-ként és Wecherch-ként fordul elő. Mai német formája: Wetschesch. A 

XIV-XV. században a térség már sűrű faluhálózattal rendelkezett, templomos helyként is említették az oklevelek. 

 

1434-ben helységnévként szerepel, és megjelenik a Halomi vagy Halmi család neve is mint vecsési birtokosé. Egy 1434. évi 

oklevél szerint Halomi Zsigmond utód nélkül hal meg és az így gazdátlanul maradt Halom és Vechés nevű birtokrészeket 

Erzsébet királynő 1440. január 7-én kiadott rendeletével örökjogon Bothos Péternek és testvérének, István váci és váradi 

éneklő-kanonokoknak ajándékozta. 1489-ben a Borsfiaké lett Vecsés. 

 

A 150 évig tartó török megszállás alatti időről kevés adat maradt fenn, de az biztos, hogy 1591-ben még adót fizettek a 

vecsésiek a töröknek. 1633-34-ben a török fejadó-összeírásokban Vecsés már nem szerepel, a szomszédos Üllő is csak két 

fővel. Valószínűleg ekkor vált pusztává a terület, Pest vármegye törvényhatósága ebben az időben a Füleki várban székelt. 

Vecsés a XVII. század második felében a Fáy család birtokába került, birtokosa Fáy László volt. 1708-ban Fáy lánya, Fáy 

Bora feleségül ment Kajali Pálhoz, Nógrád vármegye főjegyzőjéhez. Mikor pedig 1715-ben Ráday Pál feleségül vette Kajali 

Klárát – Kajali Pál és Fáy Bora leányát –, Ráday hozományként megkapta Vecsést és Halom pusztát. Tőle gróf II. 

Grassalkovich Antal vásárolta meg a birtokot 1727-ben és a gödöllői uradalomhoz csatolta. Vecsés területe ekkor, a XVIII. 

század első felében 4302 magyar hold, míg Halom puszta (később Halomegyháza) 5196 magyar hold volt. 1786-ban 

Grassalkovich herceg 50 családot telepített le Vecsésen, akik elsősorban a környező falvak sváb, ill. kisebb részben szlovák 

és magyar lakosaiból kerültek ki. 

 

Közigazgatásilag Vecsés a XVIII. század végéig Pest-Pilis-Solt vármegye váci, majd pesti járásához tartozott, 1876-ban a 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye monori járásához sorolták. Nagyközségi rangját Vecsés 1950-ben elveszítette és csak 

1969-ben nyerte vissza. Az újabb fellendülés 1990-től figyelhető meg a város életében. A községként működő Vecsés 2001. 

július 1-jén városi rangot kapott.1 

 

 

1.1.2. Térségi kapcsolatrendszer 

 

Vecsés város a Közép-Magyarországi régióban, Pest megyében, a Monori kistérségben2 helyezkedik el, 2013-tól a 

Vecsési járás központja. Keleti oldalán a Gödöllői-dombsághoz tartozó vonulatok húzódnak, dél felé a Duna-Tisza közötti 

hátság területe kezdődik. Településhálózati kapcsolatrendszerét alapvetően meghatározza, hogy a pest megyei települések 

közül azok közé tartozik, amelyek Budapest agglomerációs övezetét alkotják. Annak, a 80 településből álló agglomerációs 

övezetnek a tagja, amely térszerkezetileg a Budapesthez való viszony mentén határozódik meg és 33 városi rangú 

települést foglal magába. Pozícióját tekintve Vecsés a főváros és az agglomerációs zóna dél-keleti részének találkozási 

pontjaként is megközelíthető. Része a Liszt Ferenc Repülőtér térségét (a „Ferihegy-térséget”) alkotó 10 településnek. 

  

                                                           
1 Forrás: www.vecses.hu  
2 2007-ig a Gyáli kistérséghez tartozott 

http://www.vecses.hu/
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Vecsés térségi és településhálózati pozicionálásának szerkezete: 
 

 Közép-Magyarországi régió  Pest Megye  Monori Kistérség 
 

       

    Budapest agglomerációs övezete  A „Ferihegy-térség” része 
 

 

Vecsés város térszerkezeti pozíciója Magyarországon és a Közép-Magyarországi régióban: 

 

 
Térképek forrása: Wikipédia 

 

A Monori kistérség Pest megye délkeleti részén, a Gödöllői-dombság és az Alföld határán helyezkedik el. Területe 449 

km2, lakónépessége 2012-ben 111.353 fő. A kistérséghez 15 település tartozik: Bénye, Csévharaszt, Ecser, Gomba, 

Gyömrő, Káva, Maglód, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri, Pilis, Vasad, Üllő, Vecsés. A kistérség területének 

legutóbbi módosítására a 2007-es kistérségi rendezés során került sor 2007. szeptember 25-ével, amikor Üllő és Vecsés a 

Gyáli kistérségből a Monoriba kerültek át, viszont Sülysáp és Úri ismét a Nagykátai kistérségbe került, akárcsak az 2004 

előtt a Gyáli kistérségbe tartozott Mende. 

 

A Monori kistérség pozíciója Budapest viszonylatában és Vecsés város pozíciója a Monori kistérségben: 

 

  
Térképek forrása: Openstreetmap.hu 
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A kistérség közvetlen környezetének (Pest megye és Budapest) részletes helyzetelemzését a 2012-2013 során elkészített 

fejlesztési dokumentumok adják: a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció [továbbiakban: PMTK], a Budapest 

Területfejlesztési Koncepciója [BPTK] és a Budapest 2030 című dokumentumok. 

 

A PMTK értelemszerűen nemcsak elemzési keretet, de konkrét értékelési elemeket is tartalmaz a Monori Kistérség 

vonatkozásában. Ezen értékelés alapvető keretét az a kettősség adja, amely a megyét magát meghatározza: az 

agglomerációs zónák és a – Budapest felől nézve – külsőbb térségek közötti, egyszerre térszerkezeti és gazdasági, 

fejlettségi, életszínvonalbeli kettősség. 

 

„Pest megye belső térszerkezetét sajátos kettősség jellemzi. A budapesti agglomeráció az ország közlekedési hálózata 

– részben az európai fő forgalmi irányokra szerveződő – sugárirányú elmeinek kiindulópontjaként, a gazdaság strukturális 

jellege és aktivitásának magas szintje, szellemi potenciálja révén, az új vállalkozások, valamint a külföldi tőkebefektetések 

irányultsága alapján az ország térszerkezetének kiemelt fontosságú részévé vált.  

 

A főváros elhelyezkedése meghatározza a térség gazdasági struktúráját és a népesség területi elhelyezkedését is. A megye 

népességének növekvő hányada (több mint fele) a 80 településből álló agglomerációs övezetben él a főközlekedési 

utak, vasútvonalak mentén kialakult urbanizációs sávokban, ahol a települések ezekre a tengelyekre felfűződve 

helyezkednek el. Ezekben a térségekben úgy a népesség koncentrációja, mint a gazdaság fejlődésének mértéke is 

gyorsabb ütemű az átlagosnál.”3  

 

 

1.1.3. Kistérségi szintű helyzetelemzés megyei és regionális kontextusban 

 

Demográfia 

 

A gazdasági és foglalkoztatási adatok szempontjából releváns demográfiai mutató az országos, regionális, sőt (a 2011-12-es 

évek kivételével) a megyei átlagnál kedvezőbb (alacsonyabb) öregedési mutató: 

 

Forrás: TeIR 

 

Kedvezőnek mondható a kistérség összességében pozitív vándorlási egyenlege (még mindig magasabb az 

odavándorlások száma, mint az elvándorlásoké), valamint az állandó lakosságból a 18-59 évesek viszonylag magas, a 

megyén belül a legfelső sávba tartozó aránya: 61,5% 

 

                                                           
3 Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció [továbbiakban: PMTK] 15-17. 
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Arra mindenesetre még ez a pozitív adathalmaz is felhívja azonban a figyelmet, hogy a kistérség lakosságszáma a pozitív 

vándorlási egyenleg ellenére is csökken: 2011-ről 2012-re 946 fővel. 

 

Foglalkoztatottság 

 

A foglalkoztatási és munkanélküliségi adatok tekintetében a Monori Kistérség a magyarországi átlagnál jóval kedvezőbb 

mutatóval (2012-ben 5,6%-os munkanélküliségi rátával) rendelkezik, ugyanakkor a térszerkezeti összehasonlítást 

megvizsgálva fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az agglomerációs pozícióval rendelkező kistérségek közül itt a legnagyobb 

a munkanélküliségi ráta. 

 

 

 
Források: TeIR 
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Jövedelmi és jóléti mutatók 

 

A centrális közlekedés-földrajzi és térszerkezeti pozíció ellenére mutatkozó gyengélkedést erősítik meg a jövedelmi és jóléti 

mutatók is. Az egy lakosra jutó nettó jövedelem tekintetében a kistérség adata 2010-ben lényegében megegyezett az 

országos átlaggal (647.827, ill. 651.207 Ft-), 2011-ben pedig kismértékben meghaladta azt (Országos átlag: 653.085; Monori 

Kistérség: 677.515), továbbra is jelentősen elmaradva azonban a megyei (740.319) és a regionális (817.936) 

átlagértéktől. 

 

Az adófizetők arányát és a magas- illetve alacsony jövedelműek arányát tekintve a kistérség adatai 2010-ig az országos 

átlagot sem érik el (a közép-magyarországi és a megyei értékeknél egyértelműen alacsonyabbak), csak 2011-ben haladja 

meg némileg a magas jövedelműek aránya az országos átlagot, a regionális és a megyei átlagadatoktól továbbra is 

elmaradva: 

Kistérség Megye Régió Magyarország 

14,1% 19,2% 27% 13,2% 

 

Gazdasági teljesítmény 

[…] Az agglomerációs zónában koncentrálódik a megyében székhellyel rendelkező gazdasági társaságok 80%-a, melyek a 

statisztikai állományi létszám négyötödét foglalkoztatják. […] Az agglomerációban települési szinten akár 43%-al is 

magasabb az egy főre jutó összevont adóalap összege, mint Pest megye külső részén.”4 

 

Ugyanakkor ez a helyzetelemzés világosan felhívja a figyelmet arra is, hogy „a Pest megyei kistérségek központi 

elhelyezkedése, a Főváros közelsége nem jelent garanciát a növekedésre”.5 

 

Ezt a tézist pedig éppen a Monori Kistérség erősíti meg, sőt gazdasági helyzetértékelésének alapját is az agglomerációs 

pozíciókat is tartalmazó települési portfólió és a mutatott gazdasági teljesítmény relatív alacsony volta közötti 

diszkrepancia adja. 

A PMTK vállalkozásintenzitási szempontból három csoportba sorolja a megye kistérségeit: „az átlag alattiak (Szobi, 

Nagykátai, Ceglédi, Aszódi, Monori, Gyáli, Dabasi), az átlag körüliek (Váci, Ráckevei, Veresegyházi, Gödöllői) és az átlag 

felettiek (Érdi, Dunakeszi, Pilisvörösvári, Szentendrei, Budaörsi). A Budaörsi kistérség vállalkozássűrűsége a legmagasabb 

az egész országban. Az átlag feletti vállalkozássűrűségű kistérségek mindegyike a fővárosi agglomerációhoz tartozik. 

A gazdasági fejlettség és a vállalkozássűrűség összefüggése Pest megyében is érvényesül. A gazdasági fejlettség 

kistérségi bontásban elérhető legjobb mutatója az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem és a 

vállalkozássűrűség szoros korrelációt mutat. A személyi jövedelem szerint ugyanazok a kistérség-csoportok képezhetők, 

mint a vállalkozássűrűség szerint.” 6 

Látható, hogy a Monori Kistérség egyszerre tartozik az agglomerációs kistérségek közé és az átlag alatti 

vállalkozássűrűségű, ami annyit is jelent a megyei elemzés szerint, hogy az alacsonyabb gazdasági fejlettségű 

kistérségek közé. 

Ezt a kettősséget (vagy különállást) erősíti a megye gazdaság-szerkezeti trendjeitől való eltérés is: „Az átlag alatti 

vállalkozássűrűséggel rendelkező kistérségekben (a Monori kivételével) magas a mezőgazdaságban, az iparban és az 

építőiparban (a Szobi kivételével) tevékenykedő vállalkozások aránya, és alacsony a szolgáltatással foglalkozók aránya.”7 

A Monori Kistérség ettől teljesen eltérő szerkezetet mutatva magas szolgáltatóipari vállalkozási aránnyal és már-már 

elhanyagolhatónak nevezhető mezőgazdasági vállalkozási aránnyal bír. (Az ipari vállalkozások aránya a szomszédos 

                                                           
4 PMTK 15-17. 
5 PMTK 6. 
6 PMTK 43., az első kiemelés jelen tanulmány kiemelése 
7 PMTK 44. 
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kistérségekéhez hasonló, az összes pest megyei kistérség vonatkozásában magasnak, de nem kiemelkedően magasnak 

mondható.)8 

 

 
Forrás: PMTK 

 

A gazdaság strukturális problémáinak egyik legérzékenyebb mutatója azonban a regisztrált vállalkozások száma: ebben a 

tekintetben a kistérség nemcsak, hogy jóval alacsonyabb mutatókkal rendelkezik a régió és a megye mutatóinál, de igen 

messze elmarad az országos átlagtól is. (Itt azonban érdemes megjegyezni, hogy ezen mutató tekintetében az országos 

átlag magasabb, mint a pest megyei.) 

 

 
Forrás: TeIR 

 

Látható, hogy amíg a közép-magyarországi átlagérték szerint 189 db, a magyarországi átlag szerint pedig 164 db regisztrált 

vállalkozás jut 1000 főre, addig a Monori Kistérségben ugyanez a szám 112 db. Ráadásul ez a gazdasági társasági 

szerkezet 1000 főre vetítve lényegében nem tartalmaz kkv-t (0-1 kkv/1000 fő), ezzel egyébként igazodva az országos 

átlaghoz. (Mikrovállalkozások tekintetében a kistérség már az ország vállalkozásgazdagabb részéhez tartozik, 1000 főre jutó 

60,1-120 vállalkozással.) 

 

 

                                                           
8 Lásd: PMTK 44-45. 
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A Monori kistérség mint gazdasági KAPU-térség 

A megyei elemzés Pest megye gazdasági kapujaként („Gateway”) pozicionálja a Gyáli és a Monori térséget, valamint a 

Ráckevei térség északi részét. Rámutatva azonban egy, fentebb már említett diszkrepanciára, ellentmondásra: 

 

„A térség fejlődését az M0 határozza meg. Az iparterületek, ipari parkok kijelölése ellenére a gyűrű övezetén nem 

terjeszkedett túl az ipari, kereskedelmi övezet (különösen a Ráckevei kistérségében), illetve nem eredményeztek 

jelentősebb gazdasági növekedést a városközponti területeken (Monor), vagy a főutak (4-es, 51-es) mentén. 

 

A térség fejlődése jelenleg Budapest környéki ipari ingatlanfejlesztési övezet – irodaházak, kereskedelmi ingatlanok, 

komplex logisztikai projektek – részeként valósul meg. Az M0 déli szektora, vagy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

egyedülálló adottságot jelent a nagy léptékű fejlesztésekhez. Ez a térség lehet a KAPU. Ennek megfelelően a térséget 

nagyfokú bizalom övezi; ugyanakkor a várakozások (lakásépítés, ingatlanpiac) és a tényleges gazdasági teljesítmény 

egyelőre nincsen egyensúlyban.” 9 

 

Jelenleg a Monori kistérség gazdasági helyzetelemzésének és migrációs, társadalmi folyamatai megértésének vezető 

motívuma, hogy a kistérség gazdasági KAPU-szerepe a térszerkezeti és közlekedés-földrajzi adottságok ellenére nem 

működik, sőt bizonyos gazdasági mutatók tekintetében a megyei átlag alatt teljesít. Valószínűleg kijelenthető, hogy a 

kistérség átfogó fejlesztésére irányuló gondolkodás alapját azoknak a tényezőknek és mechanizmusoknak a feltárása 

és megértése kell, hogy jelentse, amelyek miatt ez a szerep jelenleg nem működik. 
 
  

                                                           
9 PMTK 47., a kiemelések a jelen tanulmány kiemelései 
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

 

1.2.1. Fejlesztéspolitikai kontextus: Vecsés pozicionáltsága a 2014-2020-as időszak fejlesztési 

alapdokumentumaiban 

 

Vecsés alapvető fejlesztéspolitikai környezetét a 2014-2020-as időszakban a következő dokumentumok jelentik: 

 

Normatív erővel bíró dokumentumok: 

 

 Az új európai alapdokumentum: „EURÓPA 2020” 

 Európai Unió Területi Agendája 2020 

 A Magyarország rendelkezésére álló források felhasználását meghatározó alapdokumentum: Nemzeti Stratégiai 

Referenciakeret (NSRK, vagy „Partnerségi Megállapodás”) 

részeként különösen: 

o Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program [VEKOP] 

o Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program [GINOP] 

 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció („Nemzeti Fejlesztés 2030”) 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséről 

 1181/2013. (IV. 5.) Korm. határozat a várostérségi integrált programok tervezési térségeinek lehatárolásával 

kapcsolatos irányelvekről 

 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről 

 

Térségi szerveződés alapján releváns dokumentumok: 

 

 Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 

 Budapest Területfejlesztési Koncepciója 

 Budapest 2030 – Hosszú távú városfejlesztési koncepció 

 

Vecsés fejlesztéspolitikai pozicionálása tekintetében különösen fontos, hogy a várostérségi integrált programok tervezési 

térségeinek lehatárolásának irányelveit meghatározó 1181/2013. (IV. 5.) Korm. határozat a budapesti agglomerációhoz 

tartozó települések esetében „Budapest és agglomerációja együttes tervezésén alapuló integrált városfejlesztési 

program kidolgozását” javasolja. Ez egyrészről azt jelenti, hogy Vecsésnek mint városnak saját ITS-ben szükséges 

rögzítenie fejlesztési szükségleteit, másrészről azonban Budapest agglomerációjaként a fővárossal integrált programban 

is érvényre kell juttatnia pozícióit. 

 

Ráadásul Vecsés ebből a szempontból duplán is kitüntetett helyzetben van: amellett, hogy az önálló jogon való tervezés 

mellett Budapest agglomerációs településeként is tervezési pozícióba kerül, az NSRK mint az OFTK által kijelölt gazdasági 

növekedési zóna várostérségét (tágabban: „Budapest Üzleti Régió”10; szűkebben: Ferihegyi Gazdasági Övezet11) országos 

jelentőségű térségi fejlesztési témakörként is pozicionálja.12  

 

Vecsés tervezési és gazdaságfejlesztési pozicionáltság tekintetében tehát egyszerre: 

 önálló város 

 Budapest agglomerációs térsége (funkcionális várostérség része) 

 Országos jelentőségű, fejlesztésre kijelölt gazdasági zóna 

 

[Vecsés pozicionálása 

                                                           
10 OFTK 141. o. 
11 OFTK 264. o. 
12 NSRK 84.o.: Az országos jelentőségű térségi fejlesztési témaköröket az ágazati operatív programok kezelik. A funkcionális 
szempontból együtt kezelt térségek indikatív jelleggel a következő országos térségfejlesztési kezdeményezéseket tartalmazzák: 

- Balaton térség és a Tisza-tó térségének gazdasági versenyképességének helyreállítása; 
- a leghátrányosabb helyzetű térségek foglalkoztatásának bővítése és gazdaságának megerősítése; 
- OFTK által kijelölt egyes gazdasági növekedési zónák várostérségeinek specializált fejlesztése. 
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Budapest és agglomerációja együttes tervezésén alapuló integrált városfejlesztési program 

Országos jelentőségű, az OFTK-ban is kijelölt gazdasági növekedési zóna] 

 

Ebben a tekintetben a 2014-2020 közötti időszakban Vecsés város számára kiemelt fontossággal bír majd  

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program [GINOP] 3. intézkedése: Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési 

programjai, melynek keretében a kiemelt növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai nyerhetnek majd 

támogatást. Az intézkedés területi és innovációs fókuszokhoz is igazodó szempontok alapján fókuszált nagyváros-térségi 

gazdaságfejlesztési programok megvalósítására koncentrál, központjában pedig nem kizárólagosan a megyei jogú 

várostérségek állnak, akár több megyei jogú városra és más településekre is kiterjednek.13 

 

A Pest Megyében található települések fejlesztési forrásait 2014-2020-ra vonatkozóan tartalmazó területi (területi logikájú 

integrált) operatív program a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program [VEKOP] a rendelkezésre álló 

forrásokat három területre koncentrálja. Ez a három fő terület a következő:  

 

1. a regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése (tudásgazdaság, kreativitás, innováció),  

2. a közösségi infrastruktúra fejlesztése,  

3. a foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése. 

 

A kitüntetett pozicionáltság mellett (ellenére) operatíve figyelembe kell azonban venni, hogy az MJV-k fejlesztési csomagjait 

(mint kvázi ITI-ket) kivéve a tervezés jelen fázisában még nem került sor az egyes ITI és CLLD területek egyértelmű 

kijelölésére és konkrét forrásallokációkra. 14  Vagyis ebben a tekintetben a városi fejlesztési stratégiák készítésével 

párhuzamosan fokozott tervezési, érdekérvényesítési és projektjavaslat-becsatolási aktivitás szükséges. 

 

[Az OP-kban még nincsenek konkrét ITI-k nevesítve és a források sem kerültek meghatározásra] 

 

1.2.2. Térségi fejlesztéspolitikai szerepkör 

 

Ahogy az a 2014-2020-as időszak fejlesztéspolitikai irányainak áttekintése során hangsúlyossá válik: „Magyarország területi 

alapú fejlesztéseinek eddigi nehézségei sok esetben abból fakadtak, hogy a fejlesztések nem a valós térszerveződések 

folyamataiba avatkoztak be. Az eddigi gyakorlat döntően a valós térkapcsolatokat gyakran kevéssé tükröző, közigazgatási 

határok mentén szerveződő területegységek fejlesztésére irányult, amelyeket nem jellemzett a települések közötti 

együttműködés, a kölcsönös előnyök és kompromisszumok feltárása, a városok térségük iránti felelősségvállalása.” Vagyis a 

fejlesztések területi eszközrendszere tekintetében „valós térszerveződéseket követő fejlesztési beavatkozásokra van 

szükség.”15 

 

                                                           
13 GINOP 37. o. 
14 Vö.: VEKOP 175.o. 
15 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
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Ennek az elvnek a szellemében szükséges és életszerű az 

egységes budapesti gazdasági régió létrehozása és tervezett, 

koordinált, stratégia-alapú térségfejlesztés keretében, 

összehangolt hálózatos településfejlesztési aktivitáson keresztül 

történő fejlesztése16, annak részeként pedig az ún. Ferihegyi 

Gazdasági Övezet mint gazdasági pólustérség országos 

jelentőségű, fejlesztésre kijelölt gazdasági zónaként való 

kezelése. A Budapest metropolisz térség „harmonikus 

fejlődéséhez a főváros közelebbi és távolabbi környezetével, az 

agglomerációval való együttműködés megteremtése 

elengedhetetlen.”17 

 

A várostérségi integrált programok tervezési térségeinek 

lehatárolásának irányelveit meghatározó 1181/2013. (IV. 5.) 

Korm. határozat a budapesti agglomerációhoz tartozó 

települések esetében „Budapest és agglomerációja együttes 

tervezésén alapuló integrált városfejlesztési program 

kidolgozását” javasolja. 

 
Térkép forrása: „Város és térsége” – Budapest Város- és Területfejlesztési 

Tervezése 2014-2020 

 

 

A főváros és térsége együttműködésének, összehangolt 

gazdasági fejlesztésének legtágabb köre a megújuló Országos 

Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott Budapesti 

gazdasági térség lehet.18  

A kaputérség kiemelt szerepe és a közigazgatási határokon 

átnyúló fejlesztések lehetősége fővárosi tervezési 

dokumentumoknak is alapját képezi. 

Ugyanakkor vecsési szempontból külön figyelmet érdemel a 

XVIII. kerületnek a fővárosi tervezési dokumentumokban 

fejlesztésre kijelölt „új gazdasági területként” való 

szerepeltetése. Ez egyrészről megerősíti az országos 

tervezési dokumentumok kijelölt irányait, másrészről pedig 

arra hívja fel a figyelmet, hogy a kölcsönös együttműködés 

rendszerei nélkül az egységes gazdasági régió fejlesztése 

helyett pusztán konkurenciaterületek termelődnek majd. 

 
Eredeti térkép forrása: BPTK  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Uo. 135. 
17 Uo. 134. 
18 BPTK 24. 
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § alapján 
 
(1) A koncepció és a stratégia a területfejlesztési koncepciók és programok, a szakpolitikai és területi koncepciók és 
programok, valamint a területrendezési tervek figyelembevételével kerülnek kidolgozásra. 
(2) A településrendezési eszközök a területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban készülnek. 
 
Vecsés város vonatkozásában az Országos Területrendezési tervről szóló (OTrT) 2003. évi törvény és a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési tervéről szóló (BATrT) 2005. évi LXIV. törvény a mértékadó, amellyel a terveknek 
összhangban kell lenni. 
 
1.3.1. 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) 

 
Az Mtv.-vel módosított OTrT 2014. január 1-én lépett hatályba, így a BATrT a módosított OTrT-vel jelenleg nincsen 
összhangban, a felülvizsgálata már megindult, de várhatóan 2015. végén fogadja majd el az Országgyűlés. Addig a két 
törvényt az OTrT 31/B. § átmeneti rendelkezései szerint kell együtt alkalmazni. 
Mivel Vecsés Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata jóváhagyása 2015. évben várható, a vizsgálat a 2015. 
I.1-től hatályos területrendezési jogszabályokat veszi figyelembe. 
 
Az OTrT és a BATrT alkalmazásának összefüggései: 
 

Országos Területrendezési tervről szóló (OTrT) 2003. 
évi törvény vonatkozó részei: 

Vecsés településrendezési eszközeinek az alábbiakkal 
kell összhangban lenni: 

31/B. § A kiemelt térségi és a megyei területrendezési  
terveknek e törvénnyel való összhangba hozataláig a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál 
az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni: 

 

a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos 
jelentőségű műszaki infrastruktúra‐hálózatokat az e 
törvénynek az MTv-vel megállapított 1/1. – 11. melléklet, a 
9. § (7) bekezdés, valamint a 10. § előírásainak 
alkalmazásával kell kijelölni, 

A terveknek az alábbiakat kell tartalmaznia: 
1/1. melléklet: Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és 
főúti elemei, valamint a fővárosi térszerkezetet meghatározó 
főutak: 

1. Gyorsforgalmi utak - M0 
1/10. melléklet: Országos szénhidrogén-szállító vezetékek: 

1. Földgázszállító vezetékek: 
103: Nagyhegyes - Kenderes - Törökszentmiklós - 
Szolnok - Cegléd - Vecsés 
303: Algyő - Ópusztaszer - Kiskunfélegyháza - 
Városföld - Kecskemét - Lajosmizse - Újhartyán - 
Vecsés 
400: Zsámbok - Maglód - Vecsés 
402: Vecsés - Újhartyán - Lajosmizse - Kecskemét - 
Városföld 
403: Vecsés - Majosháza - Szigetcsép - Ercsi 
404: Vecsés - Gyál - Budapest (XXIII. kerület) - 
Szigetszentmiklós 
406: Vecsés - Gyál - Bp. (XXIII. kerület) - 
Szigetszentmiklós - Budapest (XXI. kerület) 
407: Vecsés - Ecser - Budapest (X. kerület) - Budapest 
(XV. kerület) 
Szlovák tranzit: Vecsés - Balassagyarmat - (Szlovákia) 

2. Kőolajszállító vezetékek: 
Barátság I.: (Szlovákia) - Hont - Szada - Vecsés - 
Százhalombatta 

3. Termékvezetékek: 
Százhalombatta - Vecsés 

c) a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről 
szóló 2005. évi LXIV. törvényben (BATrT) megállapított 
térségi területfelhasználási kategóriákon belül 

A BATrT térségi területfelhasználási kategóriáit és az 
azokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 
A BATrT-ben szereplő: „A vízgazdálkodási térséget 
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ca) a cb) alpont kivételével a BATrT. térségi 
területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait, 
cb) a vízgazdálkodási térség vonatkozásában az e 
törvénynek az MTv-vel megállapított 6. § (2) bekezdés 
e) pontjának előírását kell alkalmazni, 

legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület, illetve 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. A fennmaradó részen olyan területfelhasználási 
egység jelölhető ki, amely nem 
veszélyezteti a vízgazdálkodás érdekeit” 
helyett az OTrT Mtv.-vel megállapított alábbi előírása 
alkalmazandó: 

„e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%‐ban 
vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni”. 

e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban 
az Mtv. megszüntetett, a településrendezési eszközök 
készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, 

Az alábbi, hatályos OTrT‐ben szereplő országos övezeteket 

a TSZT‐ben alkalmazni nem lehet: 
d) országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület, 
f) kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő 
terület, 
g) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség‐ 
védelmi terület, 

h) felszíni vizek vízminőség‐védelmi vízgyűjtő területe, 
i) ásványi nyersanyag‐gazdálkodási terület, 
j) együtt tervezhető térségek, 
2015. január 1. után megszűnik az: 
e) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

f) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a 
rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e 
törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell 
alkalmazni, 

Megváltozott tartalommal tovább alkalmazandó országos 
övezetek:  
b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület,  
(kizárólag a bányaterületek vonatkozásában) 
c) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület,  
(beépítésre szánt terület nem jelölhető ki) 
k) kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület. 
(nem a kiemelt térségi és megyei tervben, hanem a 
településrendezési eszközökben kell a tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni) 

g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket 
a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, 
azonban az Mtv. megszüntetett az i) pontban foglaltak 
(Balaton törvény) kivételével a településrendezési eszközök 
készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, 

Az alábbi, hatályos OTrT‐ben szereplő kiemelt térségi 

övezetet a TSZT‐ben alkalmazni nem lehet: 
d) erdőtelepítésre alkalmas terület, 
e) térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület, 
g) térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá 
vonható terület, 
h) világörökség és világörökség‐várományos terület, 
i) történeti települési terület, 
k) nagyvízi meder, 
m) vízeróziónak kitett terület, 
n) széleróziónak kitett terület, 
2015. január 1. után nem kell alkalmazni: 
f) térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket 
a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, 
azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a 
j) pontban foglaltak figyelembevételével (Balaton törvény) a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e 
törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásaival 
kell alkalmazni, 

Megváltozott tartalommal tovább alkalmazandó kiemelt 
térségi övezetek: 
a) magterület , 
b) ökológiai folyosó területe, 
f) rendszeresen belvízjárta terület, 
g) földtani veszélyforrás területe, 
h) honvédelmi terület 

k) a BATrT-ben megállapított kiemelt térségi övezetek 
vonatkozásában, ha e törvénynek az MTv.-vel megállapított 
kiemelt térségi övezeti előírásaitól eltérő előírást 
tartalmaznak, a BATrT kiemelt térségi övezeti előírásait kell 
alkalmazni, 

A BATrT‐ben meghatározott alábbi rendelkezéseket 
alkalmazni kell: 
16. § (1) A magterület övezetben beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki, kivéve, ha 
b) a magterület övezetében történelmi sportterületek 
találhatók. 

l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, 
amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a kiemelt térségi 

A TSZT‐ben lehatárolandó és alkalmazandó országos és 
kiemelt térségi övezetek: 
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és megyei területrendezési tervben még nem kerültek 
alkalmazásra, a település-rendezési eszközök készítésénél, 

módosításánál e törvénynek az MTv.‐vel megállapított 12/A. 
§ (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni 
és alkalmazni. 

Országos övezetek: 
c) jó termőhelyi adottságú szántóterület, 
e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
(2015. január 1-től), 
f) világörökségi és világörökségi várományos terület, 

g) országos vízminőség‐védelmi terület, 
h) nagyvízi meder (és a Vásárhelyi‐terv továbbfejlesztése 
keretében megvalósuló szükségtározók) területe, 
i) kiemelt fontosságú honvédelmi terület. 
Kiemelt térségi övezetek: 
d) erdőtelepítésre javasolt terület 
e) ásványi nyersanyag-vagyon terület 

 
Térségi övezetek és az ajánlott megyei övezetek, valamint azok kapcsolata és az alkalmazandó előírások 

 

  A B 

1. Országos Területrendezési Terv Kiemelt térségi területrendezési terv 

2. a) Országos ökológiai hálózat 

a) Magterület 

b) Ökológiai folyosó 

c) Pufferterület 

3. b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

4. c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület 

5. d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

6.   d) Erdőtelepítésre javasolt terület 

7. e) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület (2014.12.31-ig hatályos) 

8. 
 

i) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület (2014.12.31-ig hatályos) 

9. e) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület (2015.01.01-től hatályos) 

10. f) Világörökségi és világörökségi várományos terület 

11. g) Országos vízminőség-védelmi terület 

12. 
h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területe 

13.   e) Ásványi nyersanyagvagyon-terület 

14.   f) Rendszeresen belvízjárta terület 

15.   g) Földtani veszélyforrás területe 

16. i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 

17.   h) Honvédelmi terület 

 
Az OTrT célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális 
hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és 
kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. [OTrT 1. §] 
 

Az OTrT 2. számú mellékletének – Az Ország Szerkezeti Terve – vizsgálata 

 
Vecsés közigazgatási területén belül az alábbi országos területfelhasználási kategóriák találhatók meg: 
 

a) Legalább 1000 ha területű térségek: 

- Erdőgazdálkodási térség 
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- Mezőgazdasági térség 

- Települési térség 
b) Területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 

- Vízgazdálkodási térség 

- Építmények által igénybe vett térség – Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 
építmények: (gyorsforgalmi út, főút, nagy sebességű vasútvonal, egyéb országos törzshálózati vasúti pálya, 
nemzetközi kereskedelmi repülőtér, földgázszállító vezeték, kőolajszállító vezeték, termékvezeték) 

 

 

AZ OTrT 2. számú mellékletének (Az Ország Szerkezeti Terve) részlete 

 
Az OTrT 31/B. § c) pontja alapján a BATrT térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait kell 
alkalmazni, kivéve a vízgazdálkodási térség vonatkozásában, ahol az OTrT-nek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) 
bekezdés e) pontjának előírását kell alkalmazni. 
 
Fenti előírás miatt az OTrT területfelhasználási kategóriáira vonatkozó előírásait általában részletesen nem szükséges 
vizsgálni. 
 
Erdőgazdálkodási térség   

 A szerkezeti terv Vecsés déli sarkában jelöl ki erdőgazdálkodási térséget. 
 

 Az erdőgazdálkodási térség esetében a BATrT előírásait kell alkalmazni, kiegészítve az Országos 
Erdőállományra vonatkozó előírásokkal, amelyet az OTrT rögzít: 

 

 A BATrT terüleletfelhasználásra vonatkozó általános előírásait az alábbi előírásokkal együtt kell a településrendezési 
eszközökben alkalmazni: 

 
Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési eszközökben 
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. [OTrT 7.§ (1)] 
A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdőterületen 
áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve 
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a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el. [OTrT 7.§ 
(2)] 

 
Az Országos Erdőállomány adattártól kapott állomány Vecsésen az alábbiakat tartja nyílván: 

Gazdasági erdő   254,92 ha 
Védelmi erdő     43,46 ha 
Közjóléti erdő      0,372 ha 
Egyéb erdőterület      8,729 ha 
Összes erdőterület:  307,48 ha 

Fentiek alapján ennek 5 %-a, legfeljebb 15,374 ha használható fel más célra az erdőpótlási kötelezettség teljesítése mellett, 
kivéve a  kiváló termőhelyi adottságú erdőterületeket 
 
Mezőgazdálkodási térség   

 A szerkezeti terv Vecsés külterületének északi és keleti oldalán határoz meg mezőgazdasági térséget 
 

 A mezőgazdasági térségre a BATrT előírásait kell figyelembe venni. 
 
Települési térség    

 A szerkezeti terv Vecsés belterületén, továbbá attól nyugati irányban (már külterületen) egészen a településhatárig 
települési térséget jelöl ki, összekapcsolódva Budapest XVIII. kerület ugyancsak települési térségbe sorolt területeivel. 

 

 A települési térségre a BATrT előírásait kell figyelembe venni. 
 
Vízgazdálkodási térség    

 A szerkezeti terv megjelenít kisebb, nem összefüggő vízfolyásokat, utalva Vecsés belterületének keleti oldalán 
végigfutó csatornákra. A település belterületének északi oldalán feltüntetett tó az évek során kiszáradt és feltöltötték, 
vízgazdálkodási funkcióját elvesztette. 

 

 Vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási 
kategória, amelybe Magyarország felszíni vízrajzi hálózata (vízfolyások és tavak) és parti sávja tartozik. [OTrT 2.§ (43)] 

 

 A vízgazdálkodási térség vonatkozásában az OTrT-nek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdés e) pontjának 
előírását kell alkalmazni: 
 
A vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. [OTrT 6.§ (2) e)] 

 
Építmények által igénybe vett térség  
(Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények) 

 A Szerkezeti terv ábrázolja a Vecsés keleti és északi oldalán haladó, már megépült M0 körgyűrűt és a 4-es elkerülő-
autóutat, az egykori 4-es főút településközponton keresztül haladó főút besorolású nyomvonalat (400 sz. főút), 
valamint az egyéb országos törzshálózati vasúti pálya besorolású 100a vasútvonalat és a tervezett Budapestet 
Debrecennel összekötő nagysebességű vasút nyomvonalát. A település északi területén nemzetközi kereskedelmi 
repülőtér (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) egyedi építménye található, déli oldalon pedig kőolajszállító- és 
földgázszállító-vezetékek futnak végig. 

 Építmények által igénybevett térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények tartoznak. [OTrT 2.§ 
(4)] 

 

 Az OTrT előírásait kell alkalmazni, amit térségi elemekkel kiegészíthet a BATrT: 
 

 Az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe 
kell sorolni. [OTrT 6.§ (2) f)] 

 A településrendezési eszközök készítése során [OTrT 9.§ (6)] 

a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét a 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell 
meghatározni, 

b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település közigazgatási területére 
vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek szerkezeti 
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tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) 
hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. 

 A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb vasúti pályák közül azok területét, 
amelyen a közszolgáltatás szünetel vagy megszűnt, a településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési 
terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. [OTrT 9.§ (9/A)] 

 A 31/B. § a) pont alapján az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki 

infrastruktúra‐hálózatokat az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. melléklet, a 9. § (7) bekezdés, valamint 
a 10. § előírásainak alkalmazásával kell kijelölni. 

 
Az OTrT 1/1-11. mellékletei közül az alábbiak tartalmaznak Vecsés közigazgatási területére vonatkozó infrastrukturális 
elemeket: 
 

1/1. melléklet: Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi térszerkezetet meghatározó 
főutak: 

1. Gyorsforgalmi utak – M0 
1/10. melléklet: Országos szénhidrogén-szállító vezetékek: 

2. Földgázszállító vezetékek: 
103: Nagyhegyes - Kenderes - Törökszentmiklós - Szolnok - Cegléd - Vecsés 
303: Algyő - Ópusztaszer - Kiskunfélegyháza - Városföld - Kecskemét - Lajosmizse - Újhartyán - Vecsés 
400: Zsámbok - Maglód - Vecsés 
402: Vecsés - Újhartyán - Lajosmizse - Kecskemét - Városföld 
403: Vecsés - Majosháza - Szigetcsép - Ercsi 
404: Vecsés - Gyál - Budapest (XXIII. kerület) - Szigetszentmiklós 
406: Vecsés - Gyál - Budapest (XXIII. kerület) - Szigetszentmiklós - Budapest (XXI. kerület) 
407: Vecsés - Ecser - Budapest (X. kerület) - Budapest (XV. kerület) 
Szlovák tranzit: Vecsés - Balassagyarmat - (Szlovákia) 

3. Kőolajszállító vezetékek: 
Barátság I.: (Szlovákia) - Hont - Szada - Vecsés - Százhalombatta 

4. Termékvezetékek: 
Százhalombatta – Vecsés 

 

Az OTrT 3/1-9. számú mellékleteinek – Országos övezetek – vizsgálata 

 
Az OTrT 4. § (2) bekezdése alapján a 3. számú melléklet tartalmazza az országos övezeteket és azok határait, melyek közül 
az alábbiak érintik Vecsés közigazgatási területét: 
 

- Országos ökológiai hálózat övezete (3/1. melléklet) 

- Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület (3/2. melléklet) 

- Jó termőhelyi adottságú szántóterület (3/3. melléklet) 

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

- Országos vízminőség-védelmi terület övezete (3/7. melléklet) 
 
Vecsés területét ugyancsak érinti a 2015.01.01-étől hatályba lépő Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete, amely a jelenleg hatályos (2014.12.31-ig) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetet (3/5 melléklet) fogja 
váltani: 

- Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3/5. melléklet) 
Érvényes 2014.12.31-ig, nem érinti Vecsést, vizsgálata nem szükséges 

- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (3/5. melléklet) 
Érvényes 2015.01.01-től, érinteni fogja Vecsést vizsgálata szükséges 

 
Azon új országos és kiemelt térségi övezeteket, amelyeket az OTrT megállapított, azonban a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, az OTrT 12/A. § (1) bekezdése értelmében az állásfoglalásra 
kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek 
előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. 
 
Az adatszolgáltatást Vecsés város polgármestere megkérte 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. 
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Országos ökológiai hálózat övezete (3/1. melléklet) 

Az övezetbe tartoznak Vecsés keleti oldalán folyó Gyáli 
(1.) főcsatorna és Vasadi (2.) főcsatorna menti területek. 

 

 Országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű természetes és 
természetközeli területek, valamint az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő 
rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek. [OTrT 2.§ (24)] 

 Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve 
olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait 
nem veszélyezteti. [OTrT 13.§ (1)] 

 Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával lehet. [OTrT 13.§ (2)] 

 Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai 
folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. [OTrT 13.§ (3)] 

 
A TSZT-ben a BATrT magterületre, ökológiai folyosóra és pufferterület övezetekre vonatkozó előírásait kell 
alkalmazni. A lehatárolás pontosítására adatszolgáltatás megkérése szükséges a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságától. (Megtörtént, de adatszolgáltatást eddig nem kaptunk, a dokumentáció a Természetvédelmi Információs 
Rendszer adatállománya alapján készült.) 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/2. melléklet) 

Jelentősebb méretű területek a Gyáli főcsatorna és M0 
autóút között találhatók, valamint Vecsés déli sarkában. 

 

 Az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott 
övezet, amelybe kiváló növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak. [OTrT 2.§ (16)] 

 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség 
hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. [OTrT 13/A.§ (1)] 

 Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. [OTrT 13/A.§ (2)] 

A TSZT-ben az OTrT előírásait kell alkalmazni. A területek lehatárolásához adatszolgáltatást kértünk a FÖMI-től, 
de jelenleg még nem rendelkeznek az adatszolgáltatáshoz szükséges állománnyal, így a kérésnek nem tudtak 
eleget tenni. 
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Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/3. melléklet) 

Az övezetbe tartozó területek többsége Vecsés keleti - 
délkeleti oldalán találhatóak. Kisebb, különálló területek 
találhatóak még a 4-es főút nyomvonala mentén. 

 

 Az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott 
övezet, amelybe jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak. [OTrT 2.§ (11)] 

 A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. [OTrT 13/B.§ (1)] 

 
A TSZT-ben az OTrT előírásait kell alkalmazni. A területek lehatárolásához adatszolgáltatást kértünk a FÖMI-től, 
de jelenleg még nem rendelkeznek az adatszolgáltatáshoz szükséges állománnyal, így a kérésnek nem tudtak 
eleget tenni. 

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

Az övezetbe tartozó területek találhatóak Vecsés 
belterülete és a 4-es főút közötti keskeny, hosszan 
elnyúló sávban, valamint a település keleti - délkeleti 
oldalán kisebb, különálló foltokban. 

 

 Az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott 
övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas 
rendeltetését – védelmi, gazdasági, közjóléti – egymással összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes 
erdőterületek tartoznak. [OTrT 2.§ (15)] 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. [OTrT 14.§ (1)] 

 Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. [OTrT 14.§ (2)] 

 
A TSZT-ben az OTrT előírásait kell alkalmazni. A területek lehatárolásához adatszolgáltatást kértünk és kaptunk a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztosági Hivatal Erdészeti Igazgatóságtól a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek és 
az országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületnek minősülő területek lehatárolásáról, melyet a 
dokumentáció tartalmaz. 
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (3/5. melléklet) 
2015.01.01-től 

Övezetbe tartozó terület található Vecsés keleti oldalán, 
amely átnyúlik a szomszédos Üllő településre. 

 

 A területi lehatárolásokat ábrázoló fenti térképmelléklet 2015.01.01-étől válik hatályossá 
 
A hatálybalépést követően az övezetre az OTrT előírásait kell majd alkalmazni, a területek lehatárolásához a 
adatszolgáltatás megkérése szükséges a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságától. (Megtörtént, de  
adatszolgáltatást még nem kaptunk.) 

 

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

A teljes közigazgatási terület az övezetbe esik. 

 

 Az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott 
övezet, amelybe a felszíni és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, 
továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló területek 
tartoznak. [OTrT 2.§ (25)] 

 Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az 
övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési 
tervében rendelkezni kell. [OTrT 15.§ (1)] 

 Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 
területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell 
megállapítani. [OTrT 15.§ (2)] 

 Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni. [OTrT 15.§ (3)] 

 
Az övezetre az OTrT előírásait kell alkalmazni, ugyanakkor a területi lehatároláshoz adatszolgáltatás megkérése  
szükséges az Országos Vízügyi Igazgatóságtól. Az adatszolgáltatást a Vízügyi Igazgatóság megküldte és a 
dokumentációnál figyelembe vettük. 

 
  



Vecsés Város Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata és részleges módosítása – 2014. 

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.  26 

1.3.2. 2005. évi LXIV. törv. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (BATrT) 

 
A törvény Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire terjed ki, így azt, a törvény 1/1. 
számú melléklete szerint (Budapesti Agglomerációhoz tartozó települések) Vecsés város esetében is alkalmazni kell. 
A törvény Budapest Agglomeráció Szerkezeti Tervét, valamint Budapest Agglomeráció Övezeti Tervét tartalmazza. Előbbi a 
településrendszert és a térségi területfelhasználásoknak és a műszaki infrastruktúra-hálózatnak a térbeli rendjét, utóbbi az 
agglomerációban érvényesítendő sajátos területrendezési szabályok érvényesítésére kijelölt kiemelt térségi övezeteket 
határozza meg. 
 

Az BATrT 2. számú mellékletének – Szerkezeti Terve – vizsgálata 

 
Vecsés közigazgatási határán belül, a Budapesti Agglomeráció térségi területfelhasználási kategóriái a következők: 
 

a) Legalább 5 hektár területű térségek: 

- Erdőgazdálkodási térség 

- Nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 

- Magas zöldfelületi arányú települési térség 
b) Legalább 10 hektár területű térségek: 

- Mezőgazdasági térség 
c) Területi korlát nélküli térség: 

- Városias települési térség 

- Építmények által igénybe vett térség 

- Vízgazdálkodási térség 
 

 

AZ BATrT 2. számú mellékletének (Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve) részlete 
 
Erdőgazdálkodási térség   

 A szerkezeti terv nagykiterjedésű erdőgazdálkodási térségeket határoz meg Vecsés belterületének északi és déli 
határán kívül és a 4-es főút mentén hosszan elnyúlva, a Dózsa György úttól nyugati irányban, valamint a Gyáli 
csatorna mentén és az M0-ás körgyűrűtől délkeletre. További, kisebb méretű erdőgazdálkodási térségeket jelöl ki a 
település nyugati, keleti oldalán. 
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 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)] 

 Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága - a település 
közigazgatási területére vetítve - összességében nem csökkenhet. [BATrT 6.§ (2)] 

 Az erdőterületek vonatkozásában az OTrT további előírásokat fogalmaz meg az Országos Erdőállomány 
Adattár szerinti erdőterületekre [OTrT 7.§ (1)-(2) bekezdések] 

 
Mezőgazdasági térség    

 Nagy kiterjedésű, összefüggő mezőgazdasági térségek találhatóak Vecsés keleti oldalán, valamint kisebb területek a 
település nyugati, déli felén és a 4-es főút mentén. 

 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)] 

 A térségnek, a település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési térség növekménye 
nem haladhatja meg a BATrT 1/3. számú mellékletben található területi mérleg szerinti városias települési térség 
területének 2%-át (ez a szám Vecsés esetében 34,26 hektár). A városias települési térség növekményére is 
alkalmazni kell az agglomerációs törvény 5. § (1)-(6) bekezdések előírásait. Az ennek megfelelően rögzített 
növekményen felül csak az állami főépítésznek a területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye 
alapján és legfeljebb olyan mértékben bővíthető a városias települési térség kiterjedése, amilyen mértékben a 
Szerkezeti Tervben rögzítetthez képest máshol – a mezőgazdasági térség javára – csökken a városias települési 
térség kiterjedése. A területcsere során a városias települési térség területének nagysága nem változhat. A 
területcserét táj- és természetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok 
alapján és úgy kell végrehajtani, hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A területcseréről az azt kezdeményező 
települési önkormányzatnak az érintetteket a helyben szokásos módon kell tájékoztatnia. [BATrT 7.§ (2) és (3)] 

 
Települési térségek    

 A szerkezeti terv nagy kiterjedésű zöldterületi települési térséget jelöl ki a belterület északi oldalán, amely lefedi a 
városi temető területét. 

 Magas zöldfelületi arányú települési térségek találhatóak Vecsés nyugati oldalán, valamint a Gyáli (1.) és Vasadi (2.) 
főcsatorna összefolyásánál. 

 A szerkezeti terv városias települési térséget jelöl ki Vecsés központjában és északi oldalán, a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér építmények által igénybe vett térségéig. A település nyugati oldalán, Budapest közigazgatási 
határáig, valamint a déli oldalán, az M0 körgyűrű vecsési lehajtója körül. 

 

 Települési térségek a városias települési térség, a hagyományosan vidéki települési térség, a nagy kiterjedésű 
zöldterületi települési térség, valamint a magas zöldfelületi arányú települési térség. [BATrT 5.§ (1)] 

 Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterület, vegyes terület, 
gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha 

a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez, 
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi 

szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, 
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt lehetővé teszi vagy a terület 

igénybevételével párhuzamosan kiépül. [BATrT 5.§ (2)] 

 Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt terület a település 
közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítésznek a területrendezési hatósági eljárás során 
kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. [BATrT 5.§ (3)] 

 Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterületet, illetve vegyes területet 
csak a települési területhez kapcsolódóan lehet kijelölni. [BATrT 5.§ (4)] 

 Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben 5 hektárt meghaladó kiterjedésű, illetve 
legalább 300 lakás elhelyezésére alkalmas új lakóterület vagy vegyes terület kijelölésére ott van lehetőség, ahol annak 
a meglévő, vagy kiépítendő kötöttpályás közösségi közlekedés megállóhelytől a közforgalom számára szabályosan 
használható közúton mért távolsága nem haladja meg az 5 km-t. [BATrT 5.§ (5)] 

 Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt területen a 
lakóterület, illetve vegyes terület növelésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 
kiterjedésű, legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet kell kijelölni. [BATrT 5.§ 
(6)] 
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 A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben csak zöldterület, továbbá – a beépítésre szánt és beépítésre nem 
szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből – sportolási célú terület, valamint temetőterület jelölhető ki. 
[BATrT 5.§ (7)] 

 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)] 

 A 7000 m2 nettó eladótérnél nagyobb új kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott helyezhető el, ahol az 
építmény bejárata 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel megközelíthető a meglévő, vagy a tervezett 
funkció megvalósításával együtt kiépítendő jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhelytől számítva. 
[BATrT 5.§ (9)] 

 
Építmények által igénybe vett térség  
Az OTrT-ben meghatározott műszaki infrastruktúra elemeket kell alkalmazni, melyeket kiegészíthet a térségi 
elemekkel a BATrT. 

 A szerkezeti terv két helyen jelöl ki építmények által igénybe vett térséget. A Vecsés északi oldalán megtalálható 
terület, országos jelentőségű polgári repülőtérnek (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) és logisztikai központnak 
biztosít helyet, a település déli részén fekvő terület pedig vízműtelep területe. 

 

 Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az egyedi építmények 
elhelyezkedését a BATrT 2. számú (térképi) melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések 
felsorolását pedig az 1/2. sz. mell. tartalmazza. [BATrT 9.§ (1)] 

 Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények kialakítását az 
OTrT 1/1-10. számú mellékletében, valamint a BATrT 1/2. számú mellékletében megjelölt települések 
közigazgatási területének érintésével és a 2. számú (térképi) melléklet figyelembevételével kell meghatározni. 
[BATrT 9.§ (2)] 

 
A BATrT 1/2. számú melléklete:  
Országos és térségi jelentőségű infrastrukturális hálózatok és egyedi építmények: 
 
Az OTrT 1/1-10. mellékletével összhangban módosult a BATrT 1/2. számú melléklete, amelyben jelezték, hogy mely 
elemeket kell az OTrT szerint alkalmazni. Vecsés közigazgatási területét az alábbi elemek érintik: 
 

1.1. Gyorsforgalmi utak 
1.  M0         - OTrT szerint 
2. .., M4, … fővárosi bevezető (M0-on belüli autópálya besorolású) szakaszai 
9. M4 Vecsés és …..                                      - OTrT szerint 

 
1.2. Főutak 

4. 4.sz. főút 
12. …, M4, … fővárosi bevezető főút besorolású szakaszai   - OTrT szerint 

 
1.3. Térségi mellékutak 

1.3.5. Kistarcsa 3. sz. főút - Pécel - Vecsés - Alsónémedi - Dunaharaszti 51. sz. főút 
 

1.5.1. Az országos vasúti törzshálózat elemei 
1.5.1. Az országos vasúti törzshálózat elemei 
    A     B 
          Tervezett  Biatorbágy - Törökbálint - Budaörs - Budapest  [Budapest Liszt Ferenc 
1.   nagysebességű  Nemzetközi Repülőtér] - Vecsés - Üllő - Gyömrő  
        vasútvonalak         - OTrT szerint 
 
   Tárnok - Érd - Diósd – Budapest  [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi  
2.    Nemzetközi Repülőtér] - Vecsés - Üllő – Gyömrő  - OTrT szerint 

 
1.7.2 Térségi kerékpárút-hálózat elemei 

1.7.2.5. Maglód - Vecsés - Gyál - Alsónémedi – Dunaharaszti 
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2. Energiaellátást biztosító hálózatok 
2.3.1. Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek 

2.3.1.3. (Kápolnásnyék) - Vecsés 
2.3.1.8. (Szlovákia - országhatár) - Vecsés – Százhalombatta 
2.31.12. (Ukrajna - országhatár - Vásárosnamény - Tiszaújváros - Zsámbok) - Vecsés – Százhalombatta 
2.3.2.1. (Algyő) - Vecsés 
2.3.2.4. Gödöllő - Vecsés - Vác felhasítási pontja 
2.3.2.8. (Rétság) - Vácrátót - Vecsés - Vác felhasítási pontja 
2.3.2.10. Százhalombatta - Vecsés 
2.3.2.11. Százhalombatta - Vecsés - Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] 
2.3.2.12. Tököl - Vecsés - Gyál - Budapest [Csepel] felhasítási pontja 
2.3.2.14. Vecsés - (Balassagyarmat) 
2.3.2.15. Vecsés - Gyál - Budapest [Csepel] 
2.3.2.16. Vecsés - Gyömrő - (Monor) 
2.3.2.17. Vecsés - (Hajdúszoboszló) 
2.3.2.18. Vecsés - Üllő - (Újhartyán) 
2.3.2.19. Vecsés - Vác 
2.3.2.20. Veresegyház - Vecsés - Vác felhasítási pontja 

 
A BATrT 1/3. számú melléklete: Területi mérleg 
 
A BATrTmod 2011.09.01. napi hatályba lépése óta Vecsés város Településszerkezete terve egy alkalommal módosult. A 
módosulást az alábbi táblázatban mutatjuk be: 
 

 
Térségi területfelhasználási 

kategória 

BATrT 1/3. számú melléklet TSZT módosítás után 

Térségi 
területfelhasz-

nálási kategória 
törvényben 

meghatározott 
mérete 
(hektár) 

Település 
közigazgatási 
területéhez 

viszonyított arány 
(%) 

Térségi 
területfelhasz-

nálási kategória 
elméleti mérete 

(hektár) 

Település 
közigazgatási 
területéhez 

viszonyított arány 
(%) 

Városias települési térség 1712,98 47,36 1719,02 47,47 

Nagy kiterjedésű zöldterületi 
települési térség 

7,76ha 0,21 7,76 0,2 

Magas zöldfelületi arányú települési 
térség 

61,82ha 1,71 62,02 1,7 

Erdőgazdálkodási térség 583,68 16,14 583,68 16,14 

Mezőgazdasági térség 736,34 20,36 730,10 20,18 

Építmények által igénybe vett 
térség 

514,63 14,23 514,63 14,23 

 

Az BATrT 3/1-22. számú mellékleteinek – Kiemelt térségi övezetek – vizsgálata 

 
A BATrT 12. § által meghatározott, Vecsés települést érintő, kiemelt térségi övezetek az alábbiak: 
(Az áthúzással megjelölt kiemelt térségi övezetek érintik Vecsést, ugyanakkor az OTrT módosítását követően azok, mint 
BATrT melléklet megszűntek, vizsgálatuk és alkalmazásuk a továbbiakban szükségtelenné vált, illetve egyes esetben az 
OTrT vizsgálatakor térünk ki az adott övezetre.) 
 

- Magterület övezete (3/1. melléklet) 

- Ökológiai folyosó övezete (3/2. melléklet) 

-  Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3/5. melléklet) 

- Erdőtelepítésre alkalmas javasolt terület övezete (3/6. melléklet) 

- Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3/10. melléklet) (az övezet 2014.12.31-ét követően megszűnik) 

-  Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete (3/13. melléklet) 

-  Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezete (3.14. melléklet) 

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

-  Széleróziónak kitett terület övezete (3/20. melléklet)  
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Magterület övezete (3/1. mellékletek) 
Ökológiai folyosó övezete (3/2. mellékletek) 

     

Magterület övezete a 100a vasútvonal és a Gyáli főcsatorna szegletében, ökológiai folyosó övezete a Gyáli és Vasadi 
főcsatorna mentén található. 
 
Magterület övezetre vonatkozó szabályozások: 

 A magterület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 
b) a magterület övezetében történelmi sportterületek találhatók, 
c) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. [BATrT 16.§ (1)] 

 Az előző bekezdés a) és c) pontjában vagy b) és c) pontjában szereplő kivételek együttes fennállása esetén a 
beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. Az előző bekezdés b) és c) pontjában szereplő 
feltételek együttes fennállása esetén történő kijelölés csak a történelmi sportterületeken belül történhet. [BATrT 16.§ (2)] 

 Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és 
kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el. [OTrT 17.§ (4)] 

 Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 
[OTrT 17.§ (6)] 

 
Ökológiai folyosó övezetre vonatkozó szabályozások: 

 Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. [OTrT 18.§ (1)] 

 Az előző bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési 
hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes 
és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. [OTrT 18.§ 
(2)] 

 Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és 
kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
[OTrT 18.§ (4)] 

 Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 
[OTrT 18.§ (5)] 

 
A lehatárolásra adatszolgáltatás megkérése szükséges a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságától. 
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Erdőtelepítésre alkalmas javasolt terület övezete (3/6. melléklet) 

     

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület a 400. sz. főút és a Gyáli főcsatorna között, erdőtelepítésre alkalmas terület Vecsés 
déli oldalán Gyál határában a Dózsa György út két oldalán található. 
 
Az övezetre vonatkozó szabályozások: 

 A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület területfelhasználási 
egység kijelölésénél figyelembe kell venni. [OTrT 19/A.§] 

 
Az övezet lehatárolásra adatszolgáltatás megkérése szükséges a Földmérési és Távérzékelési Intézettől. 

 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3/10. melléklet) 

     

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Vecsés belterületétől déli, illetve keleti irányban található (Gyáli 
főcsatorna mentén). 
 
Az övezet lehatárolásait az OTrT módosítása alapján 2014.12.31-ig kell alkalmazni, ezt követően megszűnik, 
helyébe a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete fog lépni (2015.01.01-től), amely az OTrT 
mellékletét fogja képezni. 
 
Az övezetre vonatkozó szabályozások: 

 A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a 
természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
[OTrT 21.§ (1)] 

 A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan 
területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan 
építési övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem 
veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is 
tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban 
meghatározott látványtervet is kell készíteni. [OTrT 21.§ (2)] 

 Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni. [OTrT 21.§ (3)] 

 Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok 
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell 
elhelyezni. [OTrT 21.§ (4)] 
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 A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a településkép-
védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő 
területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok 
környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza. [OTrT 21.§ (5)] 

 

 

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

      

Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete érinti a település teljes egészét. 
 
Az övezetre vonatkozó szabályozások: 

 Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. [OTrT 19/B.§ (1)] 

 Az előző bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, 
építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 
[OTrT 19/B.§ (2)] 

 
Az övezet lehatárolásra adatszolgáltatás megkérése szükséges a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Bányakapitányságától. 
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek vonatkozó megállapításai 

 
Vecsés várost nyugati-északnyugati irányból Budapest XVII. és XVIII. kerületei határolják. Szomszédos települések még 
északról Ecser, keletről Üllő, délnyugatról Gyál, déli irányból pedig Felsőpakony. 
 
Budapest Főváros 
 
Budapest egyik tipikus agglomerációs települése Vecsés, amelynek szerepe annyiban eltérő a többi településhez képest, 
hogy elhelyezkedésének és közlekedési kapcsolatainak köszönhetően a főváros délkeleti kapujának számít. A főváros felé 
irányuló jelentős autósforgalom, vasútforgalom, közösségi közlekedést használó ingázók mind a Vecsés – Budapest közötti 
közlekedési hálózatokat (Üllői út, 4-es főút, 100a vasútvonal) veszik igénybe, ezért azok fejlesztésének, tervezésének a 
fővárossal és a szomszédos kerülettel együttműködve kell megvalósulnia. 
 
Budapest új Településszerkezeti terve elfogadás előtt áll. A jóváhagyás előtt álló terv területfehasználási tervlapja  
alapján Budapest beépítésre szánt területét a közigazgatási határig tervezik kiterjeszteni, kivéve a Halomi úttól délre 
továbbra is fennmaradó közjóléti erdőt, bár az Alacskai út közigazgatási határ menti tömbjét a korábbi erdőterületről 
kertvárosias lakóterületté irányozták el. 
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Budapest XVII. kerület 
 
Vecsés északi szomszédja Budapest XVII. kerülete. A közös településhatár valamivel több, mint 1 kilométer, azonban ez a 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területét érinti kizárólag. A kerület hatályos városrendezési és építési szabályzatát 
(KVSZ) a Mű-Hely Zrt. készítette, melyet a 3/2006. (III.02.) számú rendelettel fogadott el a kerület önkormányzata. 
 
A két település között egyetlen szerkezeti kapcsolat van, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A közös településfejlesztés 
és rendezés kimerül a repülőteret érintő tervek közös készítésében. 
 

 

XVII. kerületi KVSZ – Övezeti tervlap (részlet) 

 

 

XVII. kerületi KVSZ – Védelmek és korlátozások tervlap (részlet) 
 
Budapest XVIII. kerület 
 
Budapest XVIII. kerülete Vecsés északnyugati szomszédja. A kerület hatályos városrendezési és építési szabályzatát 
(KVSZ) Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT Kft.) készítette, amelyet a 60/2006. (IX.12.) számú rendeletben 
fogadott el a kerület önkormányzata. 
A kerület és Vecsés között a legfontosabb szerkezeti kapcsolatok a nagyarányú forgalmat lebonyolító közlekedési hálózatok 
(Üllői út, 4-es főút, 100a vasútvonal). Fontos kapocs a nemzetközi repülőtér, amelynek kizárólagos megközelítése 
ugyancsak a már említett közlekedési hálózatokon keresztül történik. A reptértől délre, a településhatár mentén, két kisebb 
vecsési belterület található, amelyek vegyes területeknek, illetve gazdasági területeknek adnak helyet. A 4-es főúttól délre 
húzódó közös településhatár mentén, a vecsési oldalon gazdasági terület, erdőterület és mezőgazdasági területek 
fekszenek. Budapesti oldalon infrastruktúra-feltételhez kötött ill. funkcióváltó terület alá tartozó gazdasági, jellemzően 
kereskedelmi-szolgáltató területek és kertvárosi lakóterületek találhatóak. 
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XVIII. kerületi KVSZ – Övezeti tervlap (részlet) 
Ecser 
 
Vecsés északi szomszédjának, Ecsernek a településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát a Pestterv Kft. készítette. 
Előbbit 105/2006. (IX.14.) határozattal, utóbbit 7/2008. (IV.17.) rendelettel hagyta jóvá a település önkormányzata. 
 
Ecser és Vecsés valójában egy 300 méter hosszú szakaszon érintkezik, ahol az Új Ecseri út (3101. sz. út) teremt közúti 
kapcsolatot. A közös településhatár fennmaradó közel 3,5 kilométeres szakaszán a nemzetközi repülőtér terül el és vágja el 
egymástól a két települést. A repülőtér és Ecser belterülete között nagy kiterjedésű különleges és gazdasági területek 
kerültek kiszabályozásra. Ezek a területek elhelyezkedés szempontjából nagyrészt az M4 tervezett nyomvonala mentén 
találhatók és az M0 és a 3101. sz. utak révén kiépített közúti kapcsolattal is rendelkeznek. Mivel az M4 nyomvonala az 
OTrT-ben módosult, így a közeljövőben a település hatályos terveit is összhangba kell hozni az OTrT tartalmával. 
 

 

Ecser Településszerkezeti terve (részlet)  
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Üllő 
 
Üllő Vecsés keleti szomszédja. A város településszerkezeti tervét az ADU Építész Iroda Kft. készítette, amelyet a 158/2009. 
(VI.25.) határozattal hagytak jóvá. Üllő helyi építési szabályzatát 2004-ben a 9/2004. (III.20.) rendelettel fogadták el. 
 
A két település közös határának déli szakaszán erdő és mezőgazdasági területekkel kapcsolódnak egymáshoz, valamint a 
Vasadi (2.) főcsatorna, a Szilassy csatorna és egy 120 kV-os elektromos vezeték köti össze őket. A közös településhatár 
északi szakaszának vecsési illetve üllői oldalán is kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek és egyéb ipari területek 
vannak kijelölve. Mindkét település hasonlóan tervezi az M0 körgyűrű megépülését követően jelentkezett, új gazdasági 
potenciál kiaknázását és ezen területek infrastruktúra-hálózatának fejlesztését és ennek első ütemeként már megépült a 
3101. sz. úton a két közigazgatási területre kiterjedő tervezett gazdasági területek feltárását biztosító körforgalom. Ez okból 
kifolyólag a településrendezési eszközök készítése során különös tekintettel kell lenni Üllő e területeinek hatályos terveire és 
biztosítani kell az azokkal való összhangot. 
 

 

Üllő településszerkezeti terve 

 

M0 – 4. sz. autóút északi oldalának SZT-e 

 

M0 – 4. sz. autóút déli oldalának SZT-e 

 
Felsőpakony 
 
A két település Vecsés dél-keleti részén, mintegy 1700 méter hosszan érintkezik egymással. Felsőpakony 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára 2009-ben került sor, amely során a település önkormányzata a TSZT-ről 
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szóló 61/2009. (III.25.) határozatot és a HÉSZ-ről szóló 3/2009. (III.25.) rendeletet hagyta jóvá. A terveket a Modulus-R 
Építészeti és Településtervező Iroda Bt. készítette. 
 
A két település között nincs jelentős szerkezeti kapcsolat. Közút nem, csupán a vízgazdálkodási területbe sorolt 15. számú 
csatorna és egy 120 kV-os elektromos vezeték köti össze őket, illetve erdő és mezőgazdasági területeik érintkeznek. 
 
Gyál 
 
A két település Vecsés délnyugati oldalán kapcsolódik. Gyál területére 2009-ben készült el a TSZT és HÉSZ módosítása, 
előbbit a 173/2009. (IX.10.) határozattal, utóbbit 14/2009. (IX.14.) rendelettel fogadta el a település önkormányzata. A 
terveket a Portaterv Kft. készítette. Jelenleg folyik Gyál terveinek felülvizsgálata, amely a jóváhagyás előtti szakaszban tart. 
A felülvizsgálatot a Pestterv Kft. készíti. 
 
Vecsés oldalán külterület, míg Gyál északi részén a belterület a közigazgatási határral azonos, kivéve a keleti részt, ahol 
külterület található. Ebből kifolyólag Vecsés város korábbi településszerkezeti módosításai kapcsán konfliktus alakult ki a két 
település között, mert Gyál városa nem támogatta a vecsési fejlesztési szándékokat, azzal az indoklással, hogy egy új 
gazdasági terület Gyál közelében az itteni kertvárosias lakóterületeken forgalomnövekedést és ez által környezetterhelést 
keltene. 
A felmerült jogos aggályokat Vecsés városa akceptálta. Mivel a határos területek egy része nem alkalmas sem 
mezőgazdasági, sem erdősítési célra és két tervezett kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület között helyezkedik el, így 
kézen fekvő volt a hasonló felhasználás szándéka. Vecsés ugyanakkor kompromisszumos megoldásra törekedett, amelynek 
eredményeként végül úgy döntött, hogy a Gksz jelű területfelhasználáson belül nem helyezhető el olyan létesítmény, 
amelynek a környezeti terhelése a telkének határán kívül is jelentkezik. 
 

 
Gyál hatályos Településszerkezeti terve (részlet) 

 
 

A jóváhagyás előtt álló Településszerkezeti terv 
Vecsés közigazgatási határán jelentősen növeli a 
kertvárosias lakóterület kiterjedését keleti irányba, 
amely további korlátozó tényező a határos vecsési 
területek számára. 
 

 

 

 

 

 

 

Gyál készülő Településszerkezeti terve (részlet) – 
Egyeztetési anyag  
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1.5. Hatályos településfejlesztési dokumentumok 

 

Vecsés Város Településfejlesztési Koncepciója 2000-ben készült el (166/2000. Ök. határozat). Azóta nem lett aktualizálva, 

ezért tartalma elavultnak tekinthető, de újabb változat azóta nem készült, így ez tekintendő hatályosnak. 

 

A 2007-2013 közötti időszak településfejlesztési aktivitásának megalapozásához a város a következő dokumentumokkal 

rendelkezett: 

 

- Vecsés Város Helyzetfeltárása és SWOT Analízise (2007) 

- Vecsés Város Stratégiai Programja (2007) 

 

A 2014-2020-as finanszírozási ciklus eredményes település- és gazdaságfejlesztési aktivitásának megalapozása céljából, az 

előző ciklus eredményeinek és tapasztalatainak felhasználásával a város valamennyi fejlesztéspolitikai alapdokumentumát 

és döntését egységes fejlesztéspolitikai dokumentumokba kívánja összefogni. Ennek eredményeképpen a város 

fejlesztéspolitikai szakmai anyagai a 2013-14-es időszakban koncentrálódnak és aktualizálódnak. Az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia elkészítését megelőzően elkészült és hatályos településfejlesztési dokumentum: 

 

- Vecsés Város Középtávú Gazdaságfejlesztési Stratégiája (2014-2020)19 [KGS] 

 

 

1.5.1. A hatályos dokumentumok koherenciája az egyes területfejlesztési alapdokumentumokkal 

 

A hatályos KGS a következő stratégiai célokat jelöli ki a város gazdasági rendszereinek fejlesztése tekintetében, és ezek 

köré építi ki a prioritások és beavatkozások rendszerét: 

 

1. Közlekedési rendszerek fejlesztése 

2. Gazdasági-ipari területek komplex fejlesztése – Gazdasági decentrumok kialakítása 

3. A gazdaság helyi rendszereinek fejlesztése 

4. Hálózatépítő önkormányzat – Egyensúlyban lévő költségvetési gazdálkodás 

 

Mindemellett három horizontális elvet is kijelöl, amelyeket valamennyi fejlesztési aktivitás során érvényre kíván juttatni: 

 

1. Horizontális elv: Térségi szemléletű tervezés 

2. Horizontális elv: Fenntarthatóság 

3. Horizontális elv: Élhető város 

 

Ennek megfelelően a koherencia-vizsgálat során a következő jelkészletet használjuk: 

 

 Szoros, közvetlen kapcsolat 

 Van kapcsolódás, de nem közvetlen a kapcsolat 

 Nincs érzékelhető kapcsolat 

o Gazdaságfejlesztési szempontból közvetlenül nem releváns 

SC1 1. Stratégiai cél: Közlekedési rendszerek fejlesztése 

SC2 2. Stratégiai cél: Gazdasági-ipari területek komplex fejlesztése 

SC3 3. Stratégiai cél: A gazdaság helyi rendszereinek fejlesztése 

SC4 4. Stratégiai cél: Hálózatépítő önkormányzat – Egyensúlyban lévő költségvetési gazdálkodás 

HE1 1. Horizontális elv: Térségi szemléletű tervezés 

HE2 2. Horizontális elv: Fenntarthatóság 

HE3 3. Horizontális elv: Élhető város 

  

                                                           
19 Lezárva: 2014. május 31. A város képviselő-testületének 112/2014. (VI. 24.) határozatával elfogadva. 
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1.5.1.1 Az Európai Unió fejlesztési alapdokumentumaival való koherencia 

 

Az Európa 2020 három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt: 

 

 Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. 

 Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság. 

 Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság kialakításának 

ösztönzése. 

 

Jól látható, hogy valamennyi prioritás lényegében a gazdasági fejlődés, illetve a gazdaság fejlesztésének különböző 

szempontok szerinti kívánalmára épül, ami egyben meg is határozza az előttünk álló uniós fejlesztési ciklus gerinctematikáját 

és még inkább felhívja a figyelmet a komoly, részletes elemzésen alapuló gazdaságfejlesztési stratégiák szükségességére. 

 

A fenti három prioritásra épülő jövőkép elérése érdekében az új európai fejlesztési alapdokumentum 11 tematikus célt 

határoz meg, amelyek kijelölik egyben a fejlesztési források felhasználásának irányait is az előttünk álló, 2014-2020 közötti 

időszakban. 

 

A területi dimenzió erősítése, a területi igények integrált kezelése érdekében az Európai Unió Területi Agendája 2020 

pedig 6 területi prioritást jelöl meg, amelyek hozzájárulhatnak az Európa 2020 stratégia sikeres végrehajtásához. 

 

Vecsés Város Középtávú Gazdaságfejlesztési stratégiája a fenti célrendszerrel a következők szerint mutat koherenciát: 

 

EURÓPA 2020 tizenegy tematikus 
célkitűzése 

Vecsés Város KGS-nak 
stratégiai célkitűzései és 

horizontális elvei 

Európai Unió Területi Agendája 
2020 hat területi prioritása 

1. A kutatás, technológiai fejlesztés 
és innováció erősítése 

   

2. Az információs és 
kommunikációs technológiákhoz 
való hozzáférés, a technológiák 
használatának és minőségének 
javítása 

SC3; SC4  

3. A kis- és középvállalkozások 
versenyképességének javítása 

SC1; SC3; SC4; HE1; HE2  

4. Az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása 
minden ágazatban 

SC1; SC4; HE2; HE3  

5. Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdítása 

o   

6. A környezetvédelem és az 
erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása;  

SC1; SC4; HE2; HE3  

7. A fenntartható közlekedés 
előmozdítása és 
kapacitáshiányok megszüntetése 
a főbb hálózati 
infrastruktúrákban;  

SC1; HE1  

8. A foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás 
ösztönzése;  

SC1; SC2; SC3; HE1; HE3  

9. A társadalmi befogadás 
előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem;  

o   
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EURÓPA 2020 tizenegy tematikus 
célkitűzése 

Vecsés Város KGS-nak 
stratégiai célkitűzései és 

horizontális elvei 

Európai Unió Területi Agendája 
2020 hat területi prioritása 

10. Az oktatásba, a készségekbe és 
az egész életen át tartó 
tanulásba történő beruházás;  

SC3; SC4  

11. Az intézményi kapacitás javítása 
és hatékony közigazgatás 

SC4; HE3  

 SC2; HE1 
A policentrikus és 
kiegyensúlyozott területi fejlődés 
elősegítése 

 
o  

(a KGS egy ágazat 
átfogó stratégiája) 

Az integrált fejlesztés ösztönzése 
a városokban, valamint a vidéki és 
sajátos adottságú régiókban 

 o  

A határokon átnyúló és 
transznacionális funkcionális 
régiók területi integrációja 

 SC1; SC3 
A régiók erős helyi gazdaságokon 
nyugvó globális 
versenyképességének biztosítása 

 SC1; HE1 
A területi összeköttetés javítása az 
egyének, a közösségek és a 
vállalkozások érdekében 

 o  

A régiók ökológiai, táji és kulturális 
értékeinek kezelése és 
összekapcsolása 

 

 

1.5.1.2 A hazai fejlesztési alapdokumentumokkal való koherencia 

 

A hazai tervezési keretdokumentumok közül vizsgálni szükséges a következő dokumentumokkal való összhangot: 

 

 NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció [OFTK] 

 Partnerségi Megállapodás (Nemzeti Stratégiai Referenciakeret [NSRK] a 2014–2020-as fejlesztési időszakra 

 Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 

 

Az OFTK 7 ágazati és 6 területi célt határoz meg a stratégiai (vagy specifikus) célok szintjén, valamint – hasonlóan az 

NSRK-hoz – 5 Nemzeti prioritást jelöl ki, amelyek lényegében egyfajta horizontális célrendszerként működnek a rendszer 

alapstruktúrájában.20 

 

                                                           
20 Az összefoglaló táblázat forrása: OFTK 95. o. 
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A vecsési gazdaságfejlesztési stratégia célrendszerének illeszkedése a hazai stratégiai tervezési dokumentumok cél- és prioritásrendszereibe: 

 

 NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció célrendszere 

Vecsés Város KGS-nak cél- és 
prioritásrendszere 

Partnerségi Megállapodás prioritásai 
a 2014–2020-as fejlesztési időszakra 

7 
Á

g
az

at
i c

él
ki

tű
zé

se
k

 

Versenyképes, innovatív gazdaság SC1; SC2; SC3; HE1; HE2 

A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és 
nemzetközi szerepvállalásuk fokozása 

Foglalkoztatás növelése (az egyes szakpolitikák által, 
tekintettel a területi különbségekre) 

A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi 
fejlesztések megvalósítása 

Gyógyító Magyarország, egészséges 
társadalom, egészség- és sportgazdaság 

o , de még így is: SC1; HE3  

Életképes vidék, egészséges 
élelmiszertermelés és –ellátás 

SC3; SC4; HE3  

Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes 
készségek, K+F+I 

SC3 
A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és 
nemzetközi szerepvállalásuk fokozása 

Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó 
társadalom 

o  A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások 
kezelése, valamint a Jó Állam 

Jó állam: szolgáltató állam és biztonság SC4 

Stratégiai erőforrások megőrzése, 
fenntartható használata, és környezetünk 
védelme 

SC4; HE2 Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése 

T
er

ü
le

ti
 

cé
lo

k 

   

6. Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a 
mobilitás biztosítása 

SC1;  
A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi 
fejlesztések megvalósítása 

   

5 
N

em
ze

ti
 p

ri
o

ri
tá

s 

Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati 
bázison, nagyvállalati partnerségben 

SC3 

 

Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a 
tudásalapú társadalom felé 

SC2; SC3; HE3 

Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, 
illetve az energiafüggetlenség felé 

SC4; HE2 

Népesedési és közösségi fordulat o  

Területi integráció, térségi és helyi 
fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 

SC1; SC2; SC3; HE1 
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A Pest Megyei Területfejlesztési Koncepcióval való koherencia láthatóan és érthetően rendkívül erős, ami a fejlesztések megvalósítása szempontjából egyértelműen kívánatos is. A gazdaság-

fejlesztési és a térszerkezet-fejlesztési pillérekben a koherencia lényegében teljesnek mondható: 

 
 



Vecsés Város Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata és részleges módosítása – 2014. 

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.  43 

1.5.1.3. Az önkormányzat által 2007-2013 között elnyert fejlesztési források 
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1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

 

A korábbi években Vecsés Önkormányzat kevésbé élt az Étv. 30/A § szerinti településrendezési szerződés 

jogintézményével. Igaz ugyan, hogy a város legnagyobb fejlesztési területeinek településrendezési tervei már az Étv. 

módosításnak a településrendezési szerződés jogintézményére vonatkozó 2006. évi jóváhagyása előtt jóváhagyásra 

kerültek.  

Ezt követően néhány esetben került sor településrendezési szerződés megkötésére, főként a hatályos településrendezési 

tervek módosítása költségeinek átvállalása céljából, amelybe azt is belefoglalták, hogy a fejlesztéssel járó, az önkormányzati 

feladatokat érintő infrastrukturális fejlesztések (utak kialakítása, kiépítése, közművesítés) költsége a tervmódosítás 

kezdeményezőjét, a fejlesztés beruházóját terheli. 

 

Ezek a fejlesztések mára többnyire megvalósultak. A Gyáli út – Wass Albert utca mellett részben megvalósult, részben még 

csak tervezett lakópark fejlesztés beruházóval van jelenleg érvényben ilyen szerződés és néhány kis jelentőségű területet 

illetően. 

 

A számos területtulajdonost érintő esetekben a településrendezési szerződés előnyeit nem lehet kihasználni. Azokban az 

esetekben használható eszköz az önkormányzat számára, ahol a tulajdonos vagy a beruházó nagyobb volumenű fejlesztést 

irányoz elő. Ebben az esetben a szerződésben lehet rögzíteni a területfejlesztéssel vagy beruházással kapcsolatos 

önkormányzati és tulajdonosi/beruházói kötelezettségeket. 

 

Vecsés utóbbi években jóváhagyott két szabályozási terve azért nem lépett eddig hatályba, mert a megvalósításukra 

vonatkozó településrendezési szerződést az érintett felek nem kötötték meg és ennek hiányában az Önkormányzat nem 

vállalta fel a lehetőségeit meghaladó mértékű, a jogszabályokban rögzített, az utak területére kialakítására, az utak és 

közművek kiépítésére vonatkozó kötelezettséget. 

 

A T-18 jelű Dózsa György út – Lőrinci út – vasútállomás – Bajcsy Zsilinszky út – Telepi út – 5154 hrsz-ú gyalogút – Áchim 

András út által határolt terület Szabályozási terve esetében a NIF Zrt. az EU által remélt vasúti korszerűsítés részeként 

irányozta elő a Dózsa György út – Telepi út között különszintű közúti átvetést, azonban mára úgy tűnik, hogy a remélt 

támogatás nem valósul meg, így a jelenlegi tervfelülvizsgálat során kell dönteni arról, hogy a néhány lakótelek korlátozásával 

járó kötelezettséget az Önkormányzat fel tudja-e, akarja-e vállalni egy bizonytalan jövőjű, az Önkormányzat anyagi 

lehetőségeit meghaladó beruházás megvalósíthatósága érdekében. 

 

A T-19 jelű, Az Almáskert utca – Alacskai út – a 0195/14 és/18 hrsz-ú földrészletek határa – a 10194 hrsz-ú út által határolt 

terület Szabályozási terve esetében egy területtulajdonos érintett és a megvalósításra vonatkozó településrendezési 

szerződés tervezete el is készült, de a tulajdonos ezt nem írta alá, pedig az Önkormányzat minden, a lehetősége szerinti 

eszközzel vállalta a tervezett területfejlesztés elősegítését. Az Önkormányzat által készíttetett alacskai út építési 

engedélyezési terv alapján minden pályázati lehetőséget igyekszik a város kihasználni, hogy az út megépülhessen, de ez 

eddig még nem járt eredménnyel. Felvállalni azonban nem tudja a teljes tervezett gazdasági és intézményi terület tervezett 

útjainak kialakítását, és ezen a közművek és burkolatok megépítését. 
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1.6. A településrendezési tervi előzmények vizsgálata 

 
Vecsés város aktuális településfejlesztési koncepcióját 2000-ben készítette az Urbanitás Kft. és azóta nem módosult, így az 
mára már elavultnak tekinthető. A jelenlegi felülvizsgálattal párhuzamosan indult a településfejlesztési koncepció készítése is 
a Pro Balance Kft. közreműködésével. 
 
Vecsés város jelenleg hatályos OTÉK alapú településrendezési tervei 2006-ban estek át utoljára egy nem teljes körű 
felülvizsgálaton. Az azóta eltelt idő alatt a településrendezési eszközök többször is módosultak. Az egyes módosítással 
érintett részterületekre Településszerkezeti tervi módosítások és Szabályozási tervek készültek. Az egyes módosítások 
alkalmával a terveket mindig egységes szerkezetben dokumentálták, így a város folyamatosan naprakész tervekkel 
rendelkezett. 
 
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök és településfejlesztési koncepció 

 
Vecsés város tervi ellátottsága megfelelő. A város rendelkezik Településfejlesztési koncepcióval, bár ennek felülvizsgálata 
már régen aktuális lenne, Településszerkezeti tervvel (TSZT), Helyi építési szabályzattal (VÉSZ) és annak mellékletét 
képező Szabályozási tervekkel (SZT). 
 
Településfejlesztési koncepció  
A hatályos Településfejlesztési koncepciót Vecsés város Képviselő testülete a 166/2000 (XI.14.) ök. határozatával hagyta 
jóvá. Az elavult dokumentáció azóta nem volt felülvizsgálva. 
2008-ban elkészült Vecsés Város stratégiai programja (Absolve Consulting Kft.), amely a településfejlesztési 
koncepcióban foglaltakat nagyrészt aktualizálta, mint a város településfejlesztési dokumentumaként. 
A stratégiai program fejlesztési céljaival összhangban, erre épülve készült el 2008-ban Vecsés előzetes akcióterületi terve 
(EconoConsult Kft.), amely az Európai Unió 7 éves fejlesztési ciklusában megvalósítandó településfejlesztési célokat és 
konkrét fejlesztési programokat határozat meg. 
  A településrendezési eszközök 2014-es felülvizsgálata keretében a településfejlesztési koncepció is átdolgozásra kerül a 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (Trk.) tartalmi követelményei szerint. 
Ennek megalapozását is szolgálja a Trk. tartalmi követelményei szerint készülő jelen megalapozó vizsgálat és az 
Önkormányzat megrendelése alapján a közelmúltban elkészült Vecsés Város középtávú gazdaságfejlesztési programja - 
2014-2020. (Pro Balance Kft.) 
 
Településszerkezeti terv 
Vecsés város hatályos Településszerkezeti tervét 2001-ben, majd egy nem teljes körű felülvizsgálat után 2006-ban a 
154/2006.(IX.19.) határozattal hagyta jóvá a város Önkormányzata. A jóváhagyás óta a terv többször módosult. A 2006 óta 
módosítással érintett területek: 

 Új gazdasági terület kijelölése az ún. Lanyi területén. 

 Új lakóterület kijelölése a Budai Nagy Antal utca és a Gyár utca közti területen. 

 A mezőgazdasági területek növelése a Gyáli út – Alacskai út csomópontjának környezetében. 

 Meglévő mezőgazdasági területen új ipari terület kijelölése a Széchenyi úttól délre, amivel egy időben az 
erdőterületek nagysága is nőtt a területen. 

 Településközponti terület növelése a Damjanich utca mentén. 

 Központi vegyes terület növelése a Stáció Hotel területén. 

 Kertvárosias lakóterület és a gazdasági terület határának módosítása a Vágóhíd utca mentén. 

 Új településközponti terület kijelölése a Károlyi Sándor utca mentén. 

 Központi vegyes terület növelése a Lőrinci út menti szálloda térségében. 

 Új lakóterület kijelölése a Dobó Katica utca térségében. 

 Új gazdasági terület kijelölése a Széchenyi út mentén. 

 Új erdőterület kijelölése a település külterületén. 

 Toldy Ferenc utca – Báthori István utca – Deák Ferenc utca – Erzsébet tér által határolt tömbben településközponti 
és lakóterületek határának módosítása. 

 Külterületen új gazdasági terület kijelölése a tervezett Alacskai út és Gyál közigazgatási határa között. 

 Új gazdasági és rekreációs területek kijelölése az Almáskert utca – Alacskai út – 0195/14 és /18 hrsz.-ú 
földrészletek határa – 0194 hrsz.-ú út által határolt területen. 

 Kisebb területfelhasználási átsorolások egy tervezett 120kV-os elektromos távvezeték mentén. 

 Új gazdasági területek kijelölése a Külső Gyáli út mentén. 

 Új gazdasági terület kijelölése a Gyáli patak és a 032/2 hrsz.-ú MOL magánút között. 
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Helyi Építési Szabályzat 
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, 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 érintő tervet. A Vecsés 
területét érintő részen az Önkormányzat 2/2005(I.18.) rendeletével lett jóváhagyva. 
 
A 18/2006.(IX.28.) rendelet szerinti Vecsés Építési Szabályzat (továbbiakban: VÉSZ) módosító rendeletei: 
21/2007.(IX.18.) ök. rendelet, 22/2007.(IX.18.) ök. rendelet, 2/2008.(I.22.) ök. rendelet, 9/2008.(IV.29.) ök. rendelet, 
14/2008.(VI.26.) ök. rendelet, 19/2008.(IX.16.) ök. rendelet, 1/2009(I.21.) ök. rendelet, 18/2009.(X.29.) ök. rendelet, 
25/2011.(IX.16.) ök. rendelet, 28/2011.(X.27.) ök. rendelet, 24/2012.(VII.26.) ök. rendelet, 12/2013.(V.30.) ök. rendelet. 
 
 
 

A hatályos Településszerkezeti terv 
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Vecsés Építési Szabályzat mellékletei: 

A 2006-os rendelet részét képező mellékletek 

 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), 
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 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), 
 
2006 óta történt módosítással lettek a VÉSZ mellékletei: 

 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) – nem hatályos 

 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. és T-19. mellékletet képező szabályozási tervek jelenleg nem hatályosak még, mivel a tervekben előirányzott 
önkormányzati feladatok átvállalásáról szóló településrendezési szerződést még nem kötötték meg. 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. 
A T-19 jelű Szabályozási terv az érintett területtulajdonos kezdeményezésére készült és eddig nem írták alá felek a terület 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó önkormányzati feladatok átvállalásról szóló településrendezési szerződést, amely a 
hatályba lépés feltétele. 
A 2/2005.(I.18.) ök. rendelettel jóváhagyott Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási Terve nem épült be a 
hatályos tervekbe, hanem önálló rendeletként van hatályban. 
 
A Helyi Építési Szabályzat függelékei: 

 1. függelék: a helyi védelem alatt álló épített és természeti értékek jegyzéke 

 2. függelék: a régészeti lelőhelyek jegyzéke 

 3. függelék: az önkormányzat elővásárlási jogával terhelt ingatlanok jegyzéke 

 4. függelék: az Lke-O-2 és Lke-Z jelű építési övezetekre vonatkozó építési hely meghatározásának ábrázolása. 
(Már nem használják.) 

 
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

 
A hatályos Településszerkezeti terv az időközbeni módosításokkal érintett területeken aktualizálva lett, így viszonylag kevés 
olyan elemet tartalmaz, amely időközben már megvalósult. 
 
A közlekedési hálózat megvalósult elemei:  
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Vecsés és Budapest határán, az Üllői út mellett 
megvalósult az ABLON Ipari park és vámszabadterület 
közforgalom számára megnyitott magánútja (1.), de nem 
valósult meg a cég által településrendezésre szerződésben 
vállalt, a Lőrinci út kiépítése a Széchenyi útig.(2.) Ennek 
megvalósítását a szerződés módosításával későbbre 
halasztották. Ugyanakkor az Önkormányzat az út jogi 
területét már kialakította. 
 
Az un. Steimetz-csomópont (3.) különszintű vasúti 
átvezetésére engedélyezési terv készíttetett a NIF Zrt. 
azonban a beruházás fedezete még nem biztosított. 

 

 
A Market Centrál beruházáshoz kapcsolódóan kiépült  
a Károly utca meghosszabbítása a Fő útig.(4.) 

 

 
Vecsés és Üllő határán, a 3101. j. úton megépült a 
tervezett körforgalom az M0 nyomvonala és a Repülőtér 
között tervezett gazdasági terület kiszolgáláshoz, amely 
részben Üllő, részben Vecsés területére terjed ki. (5.) 
 
A 3101. j. úton tervezett további körforgalmak még 
megvalósításra várnak. 

 
A TSZT-ben előirányzott, beépítésre szánt területeknek jelentős tartalékai vannak. Ezek között az alábbiak 
különböztethetőek meg: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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 A TSZT-ben beépítésre szánt területként előirányzott területek, amelyek még építési joggal nem rendelkeznek, a 
hatályos szabályozási terv többnyire még mezőgazdasági övezetbe sorolta őket. 

 A TSZT-ben és a hatályos Szabályozási tervekben beépítésre szánt területfelhasználásba és építési övezetbe 
sorolt, de még nem beépített, részben művelésből kivont vagy még ki sem vont területek. 

 
A hatályos tervek fentiekben körvonalazott tartalék fejlesztési területeit a 3. fejezet szerinti helyzetértékelés mutatja be 
települési szinten. Az alábbi részletezés az egyes szabályozási tervek megvalósulását vizsgálja. 
 

T-2/M2 
Dobó Katica utca térsége Szabályozási 
terve 

Megvalósult lakóterület fejlesztés, teljes infrastruktúra hálózat 
kiépítésével. A Schweidel utca mentén van egy még 
beépítetlen teleksáv, kb. 9 db lakótelekkel. 

T-3/M1 
Budai Nagy Antal utca térsége 
Szabályozási terve 

Megvalósult lakóterület fejlesztés, teljes infrastruktúra hálózat 
kiépítésével. 

T-4/M2 Lőrinci út és környéke Szabályozási terve 

Nagy részben megvalósult gazdasági célú, szálloda és 
lakóterületi fejlesztés teljes infrastruktúra hálózat 
kiépítésével. A Széchenyi út menti teleksáv vár még 
fejlesztésre. 

T-5 
Kakucsi út és Gyáli csatorna menti terület 
Szabályozási terve 

Rekreációs célú fejlesztés. Nem valósult meg, a terv 
felülvizsgálandó a tervezési programjának aktualitását 
illetően is. 

T-6 
 
Alacskai csomópont térsége Szabályozási 
terve 

Közlekedési és gazdasági célú fejlesztés, amiből csak a 
közlekedési cél valósult meg, az M0 autópálya 
csomópontoknál a két oldali tervezett gazdasági területek 
feltárását biztosító körforgalommal. A terület-előkészítés az 
M0 mindkét oldalán elindult a beépítésre szánt területek egy 
részének a művelésből való kivonásával, de a terv részbeni 
felülvizsgálata javasolható a meglévő erdőterületek miatt. 

T-7 
 
Üllői út - városhatár térség (AIRPORT-
CITY) Szabályozási terve 

Részben már megvalósult és folyamatosan fejlődő gazdasági 
célú fejlesztés, a teljes infrastruktúra hálózat kiépítésével. A 
Lőrinci út idevezető szakaszának kiépítését igényli a további 
beépítés. 

T-8/M1 
A 4. sz. főút - vasút – Károly utca -
lakóterület – Fő út által határolt terület 
Szabályozási terve 

Jelentős részben megvalósult kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági célú fejlesztés, teljes infrastruktúra hálózat 
kiépítésével. 

T-9/M2 
Széchenyi utca, Gyáli út menti terület 
Szabályozási terve 

Részben megvalósult vegyes lakó- és gazdasági célú 
fejlesztés városközponti vegyes területként, amihez az 
infrastruktúra hálózat kiépült. 

T-10 
A 400. sz. (régi 4. sz.) főút - Ecseri út - 
Gyáli patak - közigazgatási határ által 
határolt terület Szabályozási terve 

Tervezett kereskedelmi-szolgáltató gazdasági célú fejlesztés, 
ami ez idáig nem valósult meg. A területnek az 3101. sz. út 
menti sávját már kivonták a művelésből. 

T-11 
 
OSCAR AIR-PORT Ipari-, logisztikai- és 
vállalkozási park Szabályozási terve 

A terv célja gazdasági és központi vegyes területek 
fejlesztése a reptér közelében, de nem valósult meg főként 
tulajdonjogi problémák miatt. .A terv több olyan elemet 
tartalmaz, amely miatt részleges felülvizsgálatra szorul. (Pl. 
Repülőtéri kapcsolat, Ecseri úti csomópont) 

T-12 

Halomi út – 0174/2. hrsz-ú út - 
közigazgatási határ – 0181. hrsz-ú (Gyálra 
vezető) út által határolt terület Szabályozási 
terve 

Tervezett gazdasági célú fejlesztés, amiből eddig mindössze 
egy telken valósult meg fejlesztés. Potenciálisan kedvező 
adottságú, így folyamatos beépülése várható. 

T-13 

Az M0 autópálya - 4.sz. főút 
csomópontjának környéke és a 3101. j. ök. 
út (ecseri út) - repülőtér közötti terület 
Szabályozási terve 

A 3101. j. út menti területek üllői oldalával együtt tervezett 
gazdasági célú terület, amelynek a fejlesztése megindult a 
terület nagy részének a művelésből való kivonásával és 
megépült a körforgalmú csomópont a 3101. sz. úton a 
területek feltárásához. 

T-14 

 
 
Üllői út – vasút – közigazgatási határ által 
határolt terület (Keleti kapu) Szabályozási 
terve 

Központi vegyes területek kialakulását irányozza elő a terv, 
de a tervezési terület csak kis részén van most beépítés, 
ahol kereskedelem és szolgáltatás funkció a jellemző. 
Fejlesztésének a tervezett Üllői út - vasút külön szintű 
átvezetés adhatna lendületet, amelynek engedélyezési terve 
már van, de a megvalósítása egyelőre bizonytalan idejű. 
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T-15/M1 
 
Széchenyi út és környéke Szabályozási 
terve 

A terület átmenetet képez a lakó és a gazdasági terület 
között. Két tömbben lakóterület, mellette kisvállalkozói 
gazdasági terület – ahol nem önállóan, de lakóépület is 
létesíthető - és gazdasági terület fejlesztését célozza. Északi 
részén az Europolis Zrt. tervez logisztikai központot. A 
fejlesztés egyelőre inkább a lakóterületet érinti, ahol jelenleg 
a közművek kiépítése folyik. 

T-16 Lanyi környéke Szabályozási terve 

Önkormányzati tulajdonú terület, ahol gazdasági célú 
fejlesztés és sportterület tervezett. Egyelőre nem valósult 
meg, de folyamatban van önkormányzati terület-
előkészítéssel, a tömbfeltáró út közművei kiépültek.. 

T-17 

A tervezett Alacskai út – a 0203/3 hrsz. – 
Gyál közigazgatási határa – Bp. Főváros 
XVIII. kerület közigazgatási határa által 
határolt terület Szabályozási terve 

Tervezett közlekedési és ehhez kapcsolódó gazdasági célú 
fejlesztés. Az alacskai út folytatásának és Gyál belterülete 
mellett egy körforgalomnak a kiépítését célozza, amely 
mellett töltőállomás és hozzá kapcsolódóan korlátozott 
méretű kereskedelem létesülhet a terv szerint. 

T-18 
nem 
hatályos  

Dózsa György út – Lőrinci út – 
vasútállomás – Bajcsy Zsilinszky út – 
Telepi út – 5154 hrsz-ú gyalogút – Áchim 
András út által határolt terület Szabályozási 
terve 

A NIF Zrt. kezdeményezése alapján a Dózsa György út – 
Telepi út különszintű vasút alatti átvezetését célozta a 
tervezés. Mivel a tervezett beruházás pénzügyi fedezete még 
nem biztosított, így a megvalósítására vonatkozó 
településrendezési szerződés hiányában a terv nem lépett 
hatályba. 

T-19 
nem 
hatályos 

Az Almáskert utca – Alacskai út – a 
0195/14 és/18 hrsz-ú földrészletek határa – 
a 10194 hrsz-ú út által határolt terület 
Szabályozási terve 

Tervezett gazdasági és rekreációs célú fejlesztés. Az 
önkormányzat a tervezett fejlesztést támogatja, azonban a 
terv a területtulajdonossal kötendő, az infrastruktúra 
kiépítésével kapcsolatos önkormányzati feladatok 
átvállalásáról szóló településrendezési szerződés hiányában 
nem lépett még hatályba.  

T-20 
A Külső Gyáli út, a 0219, a 0221 és a 4231 
helyrajzi számú utak által határolt 
gazdasági terület Szabályozási terve 

Tervezett kereskedelmi-szolgáltató gazdaság terület. A 
terület egy részén a gazdasági funkció jelen van, de új 
fejlesztés egyelőre nem történt, részben az infrastruktúra 
kiépítésének hiányában. 

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 

Tervezett kereskedelmi-szolgáltató gazdaság terület. A MOL 
magánútjáról és ezen megépült közműkapcsolatiról látható 
el, amelynek tulajdonjogi rendezése szükséges. A terület 
beépítése ugyanakkor magánjogi szerződéssel a 
közeljövőben megindul, jelenleg az engedélyezés 
szakaszában van. 

 
Összegzés 
 
A TRT felülvizsgálattal a szabályozási tervek egy része beépülhet a teljes közigazgatási területre kiterjedő szabályozási 
tervbe. A településfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódva szükséges majd dönteni arról, hogy  

 mely tervek épülhetnek be változatlan tartalommal a szabályozási tervbe, 

 mely tervek igényelnek a felülvizsgálat során megoldható kisebb módosítást, 

 melyek igényelnek majd önálló, a terv koncepcióját is érintő felülvizsgálatot az érintett terület igénybe vételi 
szándékához kapcsolódóan. Ezek esetében a TSZT a tervezett területfelhasználást rögzíti, de a szabályozási terv 
önálló eljárásban vizsgálandó felül és 2015.12.31. után nem alkalmazható. 
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1.7. A település társadalma 

 

1.7.1. Demográfia, népesség 

 

Vecsés a közép-magyarországi régió 20.000 fő feletti lakosságszámmal rendelkező városai közé tartozik. A lakónépesség 

2011 végére a 2007 előtti szintre csökkent, ez a 2010-es évhez viszonyítva (amikor a lakónépesség a legnagyobb volt) 

mintegy 4 %-pontos csökkenést jelent. 

 

 
Adatforrás: KSH T-Star 

 

Mivel a város vándorlási különbözete pozitív, azaz többen „érkeztek” a városba, mint ahányan elmentek, a 

népességfogyás a születések és a halálozások negatív különbözetével magyarázható. 

 

 
Adatforrás: KSH T-Star 

 

Az élveszületések és a halálozások számát vizsgálva jól látható, hogy amíg a halálozási szám sora egészen 2012-ig 

viszonylagos állandóságot mutat, addig az élveszületések tekintetében 2009-ről 2010-re egy statisztikailag is jól érzékelhető, 

21,5%-os csökkenés mutatkozik, amely nagyságrend a következő években továbbvezetődik. A halálozások számában 

jelentősebb (14,5%-os) csökkenésre 2011-ről 2012-re került sor. 
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Az adatokat térségi kontextusba helyezve elmondható, hogy a Monori Kistérség mind az élveszületések, mind pedig a 

halálozások tekintetében az „élen áll” Pest Megyében: a Gödöllői, a Monori és a Ráckevei Kistérségekben a legnagyobb az 

élveszületések száma és a Gödöllői, a Monori, a Ráckevei, valamint a Ceglédi Kistérségekben a legmagasabb a halálozások 

száma is. 

 

Az élveszületések és a halálozások kistérségi szintű mutatói: 

 

 
 

 

 

A népvándorlási mutatókat vizsgálva megállapítható ugyanakkor, hogy Vecsésnek (az állandó és ideiglenes vándorlások 

számát együttesen tekintve is) pozitív a vándorlási különbözete, azaz ahogy megfogalmaztuk már: többen „érkeztek” a 

városba, mint ahányan elmentek. 

 

 
Adatforrás: TeIR 

 

A fenti mutatót alkotó mozgásokat külön is vizsgálva fontos kiemelni, hogy 2007-2012 között az állandó oda- és 

elvándorlások különbözete 914 fős többletet mutat21, azaz csak ebben az időszakban ennyivel nőtt a településen állandó 

jelleggel lakók száma. 

  

                                                           
21 Forrás: KSH T-Star 
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A lakosság korösszetétele is kimondottan kedvezőnek mondható: a 2012-es adatok szerint a lakosság 63%-a 15-59 éves, 

amely munkavállalási és gazdasági szempontból kiemelten fontos adat. Ahogy az ebből az adatsorból továbbvezetett 

öregedési mutató is, amely a következő elemekre hívja fel a figyelmet: 

 

- Vecsés lakosságának szerkezetét tekintve a 60 fölöttieknek a 14 év alattiakhoz képest számított aránya kedvezőbb 

az országos aránynál (azaz a település lakossága „fiatalabb”), 

- de magasabb a kistérségi átlagnál. 

Mindemellett látható, hogy a 60 felettiek aránya szigorúan monoton növekszik a városban. 

 
Adatforrás: TeIR 

 
Adatforrás: TeIR 

 

A fenti adatsorok vonatkozásában még megjegyezhető, hogy a vándorlási különbözet nem azonos a vándorlási 

egyenleggel. Az egyenleg egy arányszám 22 , a különbözet pedig egy természetes szám, amely önmagában 

(összehasonlítható adatok nélkül) jobban értelmezhető és döntéshozói szempontból beszédesebb is. A TeIR adatbázisa 

csak a régió, a megye és a kistérség vonatkozásában ad vándorlási egyenleget, települési szinten nem. Viszont ebben az 

összefüggésrendszerben már értelmezhető adatot Vecsés Városra kiszámítva, a következő adatsort kapjuk: 

  

                                                           
22 Vándorlási egyenleg számítása: az odavándorlások számából kivonva az elvándorlások száma, elosztva a lakónépesség számával és 
szorozva ezerrel 
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Látható, hogy a pozitív, de fokozatosan csökkenő vándorlási különbözet mellett a vándorlási egyenleg összehasonlításban is 

jól mutatja: a vecsési lakónépesség vándorlási alapú bővülése jelentősen csökken, vagy megállni látszik. (A kistérség 

a 4-6 közötti egyenleggel szemben 2007-ben 14,11-es, 2008-ban 16,64-es, de még 2009-ben is 11,99-es értékkel 

rendelkezett.) Összehasonlításképpen: Vecsés vándorlási egyenlege 2007-ben 18,08 volt. 

 

Világosan látszik: a 2000-es évek első évtizedének agglomerációs övezetbe történő kivándorlási tendenciái mára tehát 

megálltak, sőt egyes esetekben megfordulni látszanak. Az agglomerációba irányuló migrációnak az elmúlt évtizedben 

tapasztalt nagyságát a következő adatsor mutatja: 

 

 
Forrás: Ferihegyi Repülőtér és Környezete – Területrendezési és településfejlesztési tanulmányterv, 2008. 

 

A fenti erőteljes migráció egyik legfontosabb hatásaként említhető azonban, hogy az agglomerációs népességnövekedést 

nem követte a műszaki és humán infrastruktúra megfelelő fejlesztése, és a jelentős migrációs folyamat nem járt együtt 

a munkalehetőségek bővülésével sem. Az ezekből adódó szerkezeti problémák ma is tetten érhetők (függetlenül a 

kiköltözési folyamat megállásától vagy lelassulásától), például a munkavégzés miatt naponta ingázók magas arányában 

vagy a helyi munkaerőpiacon fellépő hiányok terén. Mert ami fővárosi nézőpontból úgy fogalmazható meg, hogy „a bejárók a 

főváros infrastruktúráját használják, de adóikkal, vásárlásaikkal elsősorban lakóhelyüket erősítik” 23 , az agglomerációs 

szempontból úgy ragadható meg: a helyi lakosság a nem kielégítő közlekedési infrastruktúra következtében aránytalanul 

magas közgazdasági költségeken jár dolgozni és helyüket ismét fajlagosan drágábban a fővárostól távolabb eső 

településekről érkezőknek kell betölteniük a munkaerőpiacon. Egyes számítások szerint Vecsés saját foglalkoztató-központi 

szerepkörében „2000 főt meghaladó számú ingázónak biztosított munkalehetőséget 2001-ben.” 24  De agglomerációs 

települési szempontból ugyanígy felvethető: a főváros befektetés-elszívó ereje következtében magasabb költségeken érhető 

el érezhető gazdaságfejlesztés a fővároson kívüli területeken. 

  

                                                           
23 Budapest Területfejlesztési Koncepciója [BPTK], 14. o. 
24 Lásd: A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvénymódosítás tervezete (2011) 87. o. 
[továbbiakban: BATrT] 

Vándorlási egyenleg Közép-Magyarország Pest megye Monori Kistérség Vecsés Város 

2012 4,49 4,23 4,22 4,07 

2011 4,79 5,58 5,85 5,93 

2010 7,54 6,12 5,62 7,04 
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1.7.2. Nemzetiségi összetétel 

Vecsés állandó lakónépességét a magyar nemzetiségű lakosok mellett 13 nemzeti kisebbséghez25 tartozó lakosok alkotják. 

A 2001. évi népszámláláskor 720 fő, a 2011-es népszámláláskor 1613 fő vallotta magát valamely kisebbséghez tartozónak. 

Mindez azt jelenti, hogy 2001-ben a lakosság mintegy 4%-a, 2011-ben pedig már mintegy 9%-a vallotta magát valamely 

kisebbséghez tartozónak. A városban a legnépesebb kisebbség a német, majd ezt követően a cigány kisebbség, amelyek 

nemzetiségi önkormányzattal rendelkeznek. A településen ezen kívül még a ruszin kisebbség rendelkezik nemzetiségi 

önkormányzattal. 

2001 2011 

  
 

1.7.3. Foglalkoztatottság, munkanélküliség 

Ebben a vizsgálati szegmensben Vecsés kétségtelenül jó adatokkal rendelkezik, nemcsak az országos átlaghoz viszonyítva, 

de még a kistérségen belül is. A munkanélküliségi ráta 2011-ben és 2012-ben is 4%-os volt, ami kiemelkedően kedvezőbb 

adat az országos átlag 10,9%-os mutatójánál és a régió 9% körül mozgó értékénél. Sőt, ez az érték a kistérség 5,7%-os 

értékénél is kedvezőbb. Fel kell egyben arra is hívni a figyelmet, hogy a gazdasági válság tetőzésének éveit (2009-2010) 

követően a város munkanélküliségi rátája újra csökkenő tendenciát mutatott, ellentétben a régió és a megye 2011-12-ben is 

emelkedő (jó esetben is stagnáló) mutatószámaival. 

 

A fenti összefüggés pedig ismét rávilágít a kistérség és Vecsés gazdasági szerkezetének a regionális, de akár a megye i 

szerkezetektől és tendenciáktól való elkülönülésére, a város gazdaságát több szempontból is egyfajta sajátos gazdasági 

klímaként emelve ki a térségi fő trendekből. (Pest megye munkanélküliségi rátája 2009-ben 7,2%, 2011-ben 7,5% volt.26)  

 
Adatforrások: TeIR és KSH T-Star 

  

                                                           
25 német, cigány, oláh-román, lengyel, ukrán, tót-szlovák, görög, szerb, ruszin, horvát, szlovén, bolgár, örmény 

26 PMTK I. kötet 98.o. 
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A munkanélküliség szerkezetét tekintve a városban a munkanélküliség a gazdasági válság közvetlen éveit (2009-2010) 

követően jelentős mértékben csökkenésnek indult, és ami ennél is fontosabb: a tartós munkanélküliek aránya 2011-ben és 

2012-ben sem éri el az összes munkanélküliek 50%-át. 2011-ben a munkanélküliek 47,1%-a, 2012-ben 43,1%-a volt tartós 

munkanélküli. Ráadásul a közvetlen válságéveket követően ez az adat is monoton csökken. 

 

Látható egyben az is, hogy a pályakezdő munkanélküliek aránya rendkívül alacsony (2011-ben 13 fő, 2012-ben 28 fő). 

 
Adatforrás: KSH T-Star 

1.7.4. Jövedelmi viszonyok, életminőség 

 

Lakosság infrastrukturális ellátottsága 

 

Vecsésen a közüzemi ivóvíz-vezetékhálózatba bekapcsolt lakások aránya 2012-ben 93% volt (2007-2011 között ez az érték 

99-100%-ot tett ki), a közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya pedig 71%. Az infrastrukturális egyik fő mutatójaként 

számon tartott közműolló értéke 2012-től meghaladja a 100%-ot (az 1.00 értéket). 

 

 
 

Forrás: TEIR 
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Ha az 1.04-es értéket százalékos értékké alakítjuk át27, akkor Vecsésre 104%-os adatot kapunk, ami jelentős mértékben 

meghaladja a magyarországi, a közép-magyarországi és a pest megyei értékeket is: 

   

 

 
 

A háztartások számára szolgáltatott villamosenergia és gáz területi kontextusba helyezésekor is világosan látszik, hogy a 

Monori Kistérség és ezen belül Vecsés Város fogyasztási mutatói nemcsak eltérnek az országos és megyei átlagtól, hanem 

bizonyos értelemben ellenkező irányú trendeket mutatnak:  

 

 

 
 
 
Látható, hogy a város háztartási fogyasztói 
nemcsak az országos és a megyei értékeknél, de 
még a kistérség összesített értékénél is jelentősen 
magasabb mennyiségű villamosenergiát 
fogyasztanak. 

 

Ugyanakkor jelentősen kevesebb a 
gázfelhasználás, ráadásul amíg a vecsési és a 
monori kistérségi fogyasztók gázfogyasztása 
csökkenő trendet mutat, addig Pest Megye 
tekintetében 2009 óta tartó növekvő trend 
érzékelhető, de az eleve jóval nagyobb mértékű 
gázra utaltságot mutató teljes magyarországi átlag 
értéke is egy, a 2009 előtti, nagyobb mennyiségű 
gázfelhasználáshoz való visszatérést mutat. 
Fontos megjegyezni azt is, hogy a villamosenergia-
fogyasztás 2012-ben látható csökkenése Vecsésen 
nem eredményezte a gázfelhasználás 
növekedését. 

Adatforrások: TEIR és KSH T-Star 

  

                                                           
27 A TEIR rendszere a települési szint fölött már ebben a formában ad meg adatot. 
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Lakásállomány 

 

Vecsésen a lakásállomány 2007-2012 között a következőképpen alakult: 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

7480 7662 7696 7710 8113 8146 
Forrás: KSH T-Star 

 

A 2012-es állományt vizsgálva látható, hogy a lakások mérete tekintetében a 2-3 szobás lakások dominálnak, de nem ritka a 

4 és 4+ szobás lakás sem: 

 

Szobaszám 1 2 3 4 és 4+ 

Db 542 2596 2596 2412 
 Forrás: KSH T-Star 

 

Az életminőség tekintetében az egyik legjelentősebb mutató, hogy 2007-2011 között Vecsésen 13 db lakásmegszűnésre 

került sor, és ezek közül is 3 esetben új lakásépítés miatti megszűnésről beszélhetünk, avulás miatt csak 10 esetben szűnt 

meg lakás.28 

 

A lakásépítések volumene jól tükrözi a 2008-2010 közötti gazdasági válság hatásait: amíg 2007-ben 100, 2008-ban pedig 

185 db lakás épült, addig a 2009-2010-ben összesen 54 lakás épült (35, ill. 19 db). A trend megfordulásáról egyelőre – a 

2011-es év felívelő adata (71 db) ellenére sem beszélhetünk. 

 

 
 

 

Ami mindenképpen figyelmet érdemel és az 
életminőség, a jövedelmi helyzet tekintetében 
szignifikáns, az az, hogy az 
építések jelentős része 3 vagy annál nagyobb 
méretű lakás építését jelenti, láthatóan csekély 
a részaránya az 1-2 szobás építéseknek. 
A gazdasági válság primér hatását mutatja a 
vállalkozások lakásépítéseinek 2008 utáni 
erőteljes visszaesése. Ahogy egyébként a 
trendet megtörő 2011-es év pozitív eredményét 
is a vállalkozói lakásépítések számának 
növekedése, vagy másképpen a vállalkozások 
lakásépítési kedvének növekedése okozza. 

Adatforrás mindkét grafikon esetében: KSH T-Star  

                                                           
28 Forrás: KSH T-Star 
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Gépjárműhasználat, jövedelmi viszonyok 

 

A társadalom életminőségére vonatkozó egyik rendszeresen használt mutató a gépjárműhasználat, pontosabban a 

személygépkocsi-használat és –tulajdonlás mennyisége. Ebből a mutatóból gyakran szokás a jövedelmi viszonyokra 

következtetni, esetünkben azonban jól látható, hogy a személygépkocsi-állomány és a jövedelmi viszonyok nem feltétlenül 

állnak közvetlen és automatikus korrelációs viszonyban egymással. 

 

Az jól látható, hogy az 1000 lakosra jutó személygépkocsik számát tekintve Vecsés nemcsak az országos, de a pest megyei 

és a kistérségi értéket is jóval meghaladó mutatóval rendelkezik. 

 

 
Adatforrás: KSH T-Star 

 

A pozitív irányba történő eltérés ráadásul kiugró mértékűvé válik, ha az 1000lakosra jutó újonnan forgalomba helyezett 

személygépkocsik számát, vagyis az új személygépkocsi-vásárlások számát tekintjük: 

 

 

Látható, hogy Vecsés egyrészről nem követi az 
országos és megyei trendet, vagyis nem 2009-
ben, hanem csak egy évvel később következik be 
komolyvisszaesés a gépkocsi vásárlások terén, 
másrészről a visszaesés korántsem olyan 
mértékű: míg Vecsés esetében a csúcsévhez 
képest (2009) 47-56%-kal esik vissza a gépkocsi 
vásárlás 2010-ben, addig a viszonyrendszerként 
használt egyéb területi adatok a csúcsévhez 
(2007) képes 58-60%-os visszaesést mutatnak 
már 2009-ben, amely 2010-re országos szinten a 
69%-ot is eléri. 
Van olyan év (2009), amikor Vecsésen több mint 
9-szer annyi új személyautót helyeztek 
forgalomba, mint az országos átlag, de még 2012-
ben is 6-szor annyit. (A megyei és kistérségi 
forgalomba helyezésekhez képest ez a szám 
2012-ben 3,5-4,5.) 

 

Mindez azonban nem jelent automatikus korrelációt a jövedelmi viszonyokkal, vagy pontosabban: önmagában ebből az 

adatból nem következtethetünk a jövedelmi helyzetnek a területi mutatókhoz képest hasonló arányaira. Mivel a KSH az egy 

főre jutó nettó jövedelem esetében nem tesz elérhetővé települési szintű adatokat, ennek az összefüggésnek a vizsgálatakor 

a „kistérségi – megyei – regionális – országos”-összefüggésrendszer áll rendelkezésünkre. 

 

Ezt áttekintve jól látszik, hogy a Monori Kistérség sem a magas jövedelműek lakosságon belüli arányát tekintve, sem pedig 

az egy főre jutó nettó jövedelem tekintetében nem éri el a megyei és a regionális mutatót (messze elmarad attól), és a 

jövedelem inkább a megye nyugati kistérségeiben és a fővárosban látszik koncentrálódni. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, 
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hogy Vecsés maga több, életminőséget és infrastrukturális ellátottságot mérő mutató tekintetében jelentős mértékben pozitív 

irányba tér el a kistérség egészétől, ezért települési adat hiányában ez az összefüggés csak részlegesen világítható meg. 

 

 

 

 

Forrás: TEIR 

 

Az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem (Ft-): 

Forrás: TEIR 

 

Az alacsony kereseti szegmensekben található lakossággal kapcsolatosan megfigyelhető tendenciák a következőek: az 

átmeneti segélyezés és a rendszeres szociális segélyben részesülők hosszú távú lineáris trendje egyértelműen csökkenő és 

a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások esetszáma is stagnáló trendet mutat. Fel kell azonban hívni a figyelmet a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás növekvő trendjére, amely az aktív korú, de munkaképességükben csökkent 

személyek támogatásaként a társadalomban élhető élet minőségének egyik mérőszáma lehet. 
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Amennyiben a trend és a növekedés üteme nem változik, 2015-re a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 

száma elérheti a 200 főt: 

 
 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás növekvő mértéke mellett a társadalom mélystruktúráinak alakulása szempontjából 

fel kell még hívni a figyelmet arra, hogy bár a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások lineáris trendje a vizsgált 

időintervallumon belül viszonylag egyenletesnek mutatkozik, 2012-ben éri el az időszak legmagasabb eredményét. Ennél is 

fontosabb összefüggés azonban, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma a 2007-2009-

esidőszakhoz képest egyértelműen nő és maga a trend is egyértelműen emelkedő. 
 

 
Adatforrás mindhárom grafikon esetében: KSH T-Star 

 

Ez azért is különösen fontos, mert a hátrányos helyzet definiálása ehhez a szociális ellátási formához van kötve. Ennek 

értelmében hátrányos helyzetű gyermek az, aki a családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult, ezen belül halmozottan hátrányos helyzetűek azok, akiknek szülei csak nyolc osztály iskolai 

végzettséggel rendelkeznek. Vagyis a kedvezményben részesülők körének növekedése egyet jelent a hátrányos 

helyzetű gyermekek számának növekedésével és társadalomszerkezetileg az elszegényedő, lecsúszó családok 

számának növekedésével.  



Vecsés Város Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata és részleges módosítása – 2014. 

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.  63 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

 

1.8.1. Humán közszolgáltatások 

 

Vecsés és térsége, de voltaképpen az egész Közép-magyarországi Régió oktatási mutatóit nagymértékben meghatározza, 

befolyásolja a főváros jelenléte. „Iskolai végzettség szempontjából a Közép-magyarországi régió [sic!] igen előkelő helyet 

foglal el az országban. A régióra jellemző – az országos átlagokat minden esetben felülmúló – végzettségi arányok 

egyértelműen a főváros jelenlétének köszönhetők.”29 Amennyiben a regionális áttekintésből a fővárost kivonjuk, úgy már az 

tapasztalható, hogy a Pest megyei lakosság iskolázottsági mutatói az ezredfordulón inkább az országos átlaghoz 

közelítettek, sőt a felsőfokú végzettségűek arányát tekintve el is maradt attól. A 2000-es évek közepétől ezeknek a 

mutatóknak a javulása tapasztalható.30  

 

A Pest megyei oktatási infrastruktúra bármilyen szintű és bontású vizsgálatakor számolni kell azonban a főváros 

közelségével, amely olyan oktatási kínálatot és szolgáltatási palettát jelent a Pest megyei gyerekeknek, hogy azok 

figyelembe vétele nélkül (még akkor is, ha nem a feltárni kívánt – esetünkben vecsési – közigazgatási egység területén 

elhelyezkedő infrastruktúráról van is szó) a valós oktatási lehetőségek nem írhatóak le megfelelő módon. A fővárosi oktatási 

infrastruktúrának a Pest megyei diákok oktatásában játszott szerepét mindennél jobban mutatja, hogy a „Budapest Főváros 

Önkormányzat által […] fenntartott oktatási nevelési intézményekben tanulók 34,5%-a Pest megye településiről ingázott 

naponta a fővárosba.”31 

 

1.8.1.1. Óvodai ellátás 

 

Az óvodai ellátás kérdéskörét megyei kontextusba helyezve elmondható, hogy Pest megyében 7 olyan kistérség van, 

amelyekben 2001 és 2011 között jelentős mértékben emelkedett az óvodai ellátásban részesülők létszáma, ezek közül az 

egyik éppen a Monori kistérség, ahol ebben az időszakban 1944 fővel több óvodai ellátásban részesülő gyermek volt 

regisztrálható. 

 

Az óvodai gyermeklétszám Vecsés tekintetében is szigorúan monoton növekedést mutat, 2012-ben a 2007-es 

gyermeklétszám 121%-át lehetett rögzíteni. Ennél fontosabb (és az ellátás minősége tekintetében meghatározóbb adat) 

azonban az, hogy a férőhelyszám 2008 óta mindig meghaladja a gyermeklétszámot, azaz a gyermekek teljes körű és valós 

(nem pusztán adminisztratíve kimutatott) ellátása biztosított. A vecsési óvodai infrastruktúra tehát lehetővé teszi, hogy az 

egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma 1 alatt maradjon. 

 

Az óvodai férőhelyszám és gyermeklétszám Vecsésen 2007-2012 között: 

 
Forrás: TEIR  

                                                           
29 PMTK I. köt., 123.o. 
30 Uo. 
31 Uo. 
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A vecsési óvodáztatási infrastruktúra tekintetében elmondható, hogy a város valós igényeinek kiszolgálását ma 4 db 

önkormányzati fenntartású és 1 db nem önkormányzati fenntartású óvoda biztosítja, az alábbiak szerint: 

 

 

 
 

 

 
 

Vecsés város ezzel a 8 db óvodai feladatellátási hellyel (5 főintézmény és a tagóvodában, valamint a telephelyeken további 

3 feladatellátási hely) a kistérség legnagyobb óvodai infrastruktúrájával rendelkezik: 

 

Óvodai feladatellátási helyek száma a Monori kistérségben: 

 
Forrás: TEIR 

 

1.8.1.2. Általános iskolai oktatás 

 

Vecsés város 3 db önkormányzat által fenntartott iskolával és 1 db, a Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott 

iskolával rendelkezik. A 3 önkormányzati fenntartású iskola közül az egyik általános iskola és gimnázium. A város ezen kívül 

zeneiskolát is fenntart és működtet. Vecsés ezzel az infrastruktúrával (Gyömrővel együtt) a második legjelentősebb általános 

iskolai infrastruktúrával rendelkező település a kistérségben, egyedül Monoron van ennél több (5 db) általános iskolai 

feladatellátási hely. 

  

Az önkormányzat által fenntartott KÖZOKTATÁSI intézmények (óvodák)

Intézmény neve Telephely/Tagintézmény neve Címe Hrsz.

1. Falusi Nemzetiségi Óvoda 2220 Vecsés, Fő út 83. 403.

2. Mosolyország Óvoda tagóvoda:    Tompa u. 25.   hrsz.: 1471. 2220 Vecsés, Kisfaludy u. 15. 2379.

3. Bálint Ágnes Óvoda telephely: uo. 2220 Vecsés, Toldy F. u. 31. 4663.

4. Tündérkert Óvoda telephely: uo. 2220 Vecsés, Halmy József tér 1. 3431., 3432/2.

Nem önkormányzati fenntartású KÖZOKTATÁSI intézmények (óvodák)

Intézmény neve Címe Hrsz.

Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. 2507
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Vecsés 4 általános iskolai létesítményében a tanulók létszáma folyamatosan emelkedik, 2010-ről 2011-re 6%-kal, majd 

2012-re újabb 3,4%-kal: 

Forrás: TEIR 

 

A sajátos nevelésű tanulók ellátása Budapest központtal történik, a térségi tanulók díj ellenében vehetik igénybe a 

fejlesztéseket. A logopédiai szakszolgálatot Vecsés tekintetében az Üllői Szakszolgálat látja el (az óvodák és az iskolák 

vonatkozásában is.32) A súlyos beszédhibás gyermekek fejlesztése Vecsés tekintetében a Fővárosi Beszédjavító Intézet 

feladata. 

 

1.8.1.3. Középiskolai oktatás 

 

Ellentétben Budapesttel, Pest megyében a gimnazisták száma több mint 2000 fővel (14%-kal) nőtt az elmúlt négy évben, ez 

a tendencia Vecsés esetében azonban a 2011-12-es évek tekintetében nem érvényesül. Az okok között a lakónépesség 

számának csökkenése mellett a különösen könnyen elérhető fővárosi oktatási intézmények elszívó szerepe játszhatja a 

legfőbb szerepet. 

Vecsésen a középiskolai oktatás feladatát Vecsési Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (egykori „Petőfi”) látja el, 

amely a vecsési feladatellátáson túl működési engedélye szerint rendelkezik egy, gimnáziumi és felnőttoktatási feladatokat 

                                                           
32 A logopédiai szakszolgálat a közoktatási feladatellátás mellett a bölcsődei korai fejlesztés feladatát is ellátja. 

Az önkormányzat által fenntartott KÖZOKTATÁSI intézmények (iskolák)

Intézmény neve Címe Hrsz.

1. Vecsési Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2220 Vecsés, Petőfi tér 1. 1953/4., 1955/1.

2. Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 2220 Vecsés, Erzsébet tér 

1.

4798.

3. Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 2220 Vecsés, Halmy József 

tér 1.

3432/1., 3432/2.

4. Zeneiskola 2220 Vecsés, Károly u. 1. 2261.

Nem önkormányzati fenntartású KÖZOKTATÁSI intézmények (iskolák)

Intézmény neve Címe Hrsz.

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 

Kétnyelvű Általános Iskola
2220 Vecsés, Fő út 90-92. 749.
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ellátó tagintézménnyel Veresegyházán is. Vecsésen a középiskolai oktatás tehát gimnáziumi oktatás, a város 

gimnáziumában a tanulók létszáma 2007-2012 között a következőképpen alakult: 

Forrás: TEIR 

Vecsésen középfokú szakképzési intézmény és felsőfokú oktatási intézmény nem működik. 

 

A város közoktatási intézményei Esélyegyenlőségi Tervvel, valamint Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal 

rendelkeznek, valamennyi feladatellátási helyen kijelölt esélyegyenlőségi referens működik. Az Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálatára és aktualizálására 2014 őszén kerül sor. 

 

Az egyes közoktatási létesítmények étkeztetésének feladatát az önkormányzat által fenntartott központi egység, az Oktatási 

Intézmények Központi Konyhája látja el. 

 

1.8.1.4. Egészségügyi infrastruktúra és ellátás 

 

Pest megye egészségügyi ellátórendszere szempontjából mindig is meghatározó volt a központi régióban való 

elhelyezkedése, azaz Budapest közelsége, valamint a XX. század első felében kialakult intézményi struktúra és kapacitás.33 

Az infrastrukturális ellátottság tekintetében Pest megye különleges, az országos átlagtól sajnálatos módon és mértékben 

negatív irányba tér el több, kiemelkedően fontos egészségügyi alapellátási forma, a fekvőbeteg tekintetében: 

 

  
 Forrás: PMTK 

 

A fenti összefüggések rendkívül erős hiányosságokat és/vagy túlterheltséget jeleznek a megyei egészségügyi 

ellátórendszerben, megyei szinten az egyik fejlesztési prioritássá emelve az egészségügyi infrastruktúra és 

ellátórendszer fejlesztésének kérdését a 2014-2020 közötti időszakban. Ugyanakkor „tény, hogy az agglomeráción belüli 

települések lakosainak rendelkezésére álló ellátórendszer a szükségleteknek megfelelő ellátást biztosít.”34  

                                                           
33 PMTK I. köt., 139.o. 
34 Uo. 
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Vecsésen fekvőbeteg szakellátó intézmény nem működik. Aktív fekvőbeteg ellátást végző intézmények a megyében: 

Kistarcsa, Cegléd, Vác, Törökbálint; döntően krónikus-rehabilitációs ellátást nyújtanak: a Szent Rókus Kórház Budapesten, 

Nagykőrös, Visegrád, Pomáz, Veresegyháza.35 

 

A járóbeteg ellátás és a háziorvosi alapellátás infrastruktúrája Vecsésen: 

 

 

 
 

Járóbeteg szakellátás a kistérségben Vecsésen kívül csak Gyömrőn és Monoron található, Vecsésen ezt a feladatot a 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat látja el. Az 1984-ben alapított szakorvosi rendelőintézetet a fenntartó Vecsés város 

képviselőtestülete 2010-ben önálló költségvetési intézménnyé alakította. A Szolgálat ellátási területe Vecsés, az ellátások az 

egészségügyi alapellátásra, a járóbeteg szakellátásra és az egynapos sebészetre terjednek ki. 

 

A városban 8 felnőtt és 2 gyermek háziorvos a fenti táblázatban foglalt négy ellátási helyen fogadja a lakosságot. (2012-es 

év adatait figyelembe véve tehát Vecsésen a pest megyeinél jóval kedvezőbb az egy háziorvosra jutó lakosok száma: a 

2016,4-es érték még a 2027-es országos átlagnál is jobb valamivel.) 

 

A városban mindemellett védőnői ellátás működik. A körzeti védőnői ellátás kiterjed a város területén élő családok, 

várandósok, csecsemők, kisgyermekek gondozására. 

 

1.8.1.5. Kulturális intézményrendszer és sportcélú infrastruktúra 

 

Vecsés város kulturális infrastruktúrájának alapját és legfontosabb elemét a „Vecsés városközpontjának funkcióbővítő 

fejlesztése és rehabilitációja” elnevezésű, uniós támogatással megvalósított projekt keretében kialakított Bálint Ágnes 

Kulturális Központ jelenti. Az épület műszaki átadás-átvételére 2012. december 28-án került sor. Az új kulturális 

központban került elhelyezésre a továbbra is önálló intézményként működő Róder Imre Városi Könyvtár is. A térbeli 

integrációt is lehetővé tevő fejlesztés eredményeképpen felszabadultak a kulturális intézményeknek korábban otthont adó 

ingatlanok, a Károly u. 1. és 2. szám alatti ingatlanok, jelentős részben továbbra is humán infrastrukturális funkciókat látván 

el. Jelenleg ez a két ingatlan ad otthont a Zeneiskolának, a KLIK-nek, illetve a polgárőrségnek. 

 

 
Forrás: Google maps (fotó: Vojt Attila)  

                                                           
35 Uo., 140.o. 

Az önkormányzat által fenntartott EGÉSZSÉGÜGYI intézmények

Intézmény neve Címe Hrsz.

1. Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2220 Vecsés, Telepi út 68. 1528.

2. Orvosi Rendelő 2220 Vecsés, Achim A. u. 36. 5151/2.

3. Orvosi Rendelő 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50. 4918.

4. Szakosított Rendelőintézet 2220 Vecsés, Eötvös u. 32. 2365.
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A Bálint Ágnes Kulturális Központ azzal az elsődleges céllal alakult, hogy a hagyományos oktatási rendszerrel 

együttműködve, de attól függetlenül támogassa a különböző közösségek tagjainak kreativitás-fejlesztését, művészeti 

nevelését, tehetséggondozását, tudatos kultúra-fogyasztó magatartásának kialakítását. 

 

A nem önkormányzat által fenntartott kulturális létesítmények közül ki kell emelni a Német Nemzetiségi Tájházat, egyrészről 

mint a város legnagyobb nemzeti kisebbségének kulturális hagyományait és Vecsés identitásának egyik építőkövét jelentő 

hagyományrendszert bemutató intézményt, másrészről pedig mint olyan ingatlant, amely – bár maga az intézmény nem 

önkormányzati fenntartású és működtetésű, de – önkormányzati tulajdonú ingatlanban működik, a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat részére használatba adott épületben. 

 

 

 

 
 

 

 
 

A városban jelentős sportélet folyik (versenyszinten elsősorban kézilabda és futball), és az önkormányzat fokozott figyelmet 

fordít arra, hogy a versenyszerű sport mellett minél szélesebb teret és lehetőségkeretet kapjon a tömegsport, a szabadidős 

és lakossági sport. 

 

Ennek infrastrukturális alaphálóját a közoktatási intézmények sportcélú infrastruktúrája mellett a Sporttelep (labdarúgó 

pálya, edző pálya, 2 db salakos teniszpálya), a 2014. augusztus végén átadásra került Szabadidőpark (streetball pálya, 

kispályás labdarúgó pálya, játszótér és szabadtéri fitness park) és az MLSZ-támogatásból megvalósuló műfüves kispályás 

focipálya jelentik. 

(A műfüves futballpálya területének sportcélú továbbfejlesztése szintén tervezés alatt áll, a területen a tervek szerint újabb 

streetball pálya és kültéri fitness park létesül.)  

 

 

 
 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

 

1.8.2.1. Szociális alap- és szakellátás 

 

A város szociális ellátási rendszerének infrastrukturális 36 keretét, intézményrendszerét 2 intézmény adja: a Gondozási 

Központ, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.  

  

                                                           
36 Vagyis a pénzügyi és természetbeni ellátások mellett meglévő, intézményi formában ellátás nyújtására létrehozott 
infrastruktúra. 

Az önkormányzat által fenntartott KULTURÁLIS intézmények

Intézmény neve Címe Hrsz.

1. Bálint Ágnes Kulturális Központ 2220 Vecsés, Telepi út 43. 2314.

2. Róder Imre Városi Könyvtár 2220 Vecsés, Telepi út 43. 2314.

Nem önkormányzati fenntartású KULTURÁLIS intézmények

Intézmény neve Címe Hrsz.

Német Nemzetiségi Tájház 2220 Vecsés, Jókai u. 6. 796.

A város által fenntartott SPORTCÉLÚ létesitmények

Létesítmény neve Címe Hrsz.

1. Dózsa György úti Sporttelep 2220 Vecsés, Dózsa György út 

37.

4019_2

2.
Szabadidőpark (Steetball pálya, kispályás labdarúgó pálya, játszótér és fittnes 

park) 2220 Vecsés, Wass Albert utca 4183/2,7

3. Műfüves kispályás labdarúgó pálya 2220 Vecsés, Fő út 330/16
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A Gondozási Központ a kistérségi társulási feladatellátási keret 2013. 06. 30-i megszűnését követően 2013. 07. 01.-től 

ismét önállóan, Vecsés város fenntartásában működik. A szociális alapellátások személyes gondoskodást nyújtó ellátási 

rendszerében a Gondozási Központ látja el a következő feladatokat: 

- időskorúak nappali ellátása 

- házi segítségnyújtás  

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

- szociális étkeztetés 

 

A fenti négy közül három szakfeladatra (nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés) a Központ fő állásban – 

közalkalmazotti kinevezéssel – 13 főt foglalkoztat, amely létszámot 2 fő, vállalkozói szerződéssel foglalkoztatott ebédszállító 

és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladaton megbízási szerződés keretében foglalkoztatott 3 fő szociális segítő 

egészít ki. 

 
Az ellátás kihasználtsági mutatói szerint az időskorúak nappali ellátása lényegében 100%-os37, vagy akár a feletti, ezzel 
Monor és Pilis mellett Vecsésen a leginkább kihasznált az idősellátás nappali intézményének kapacitása: 
 

Forrás: TEIR 
 

A családsegítéshez kapcsolódó ellátásokat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el, 2008. 01. 01.-től a Vecsés 

és környéke Társulás keretében, Vecsés, Ecser, Gyömrő és Maglód ellátási területtel. A kistérségi intézmény 3 

tagintézményből álló komplex szolgálatként látja el feladatát. A Társulási Megállapodásnak megfelelően a személyi 

kiadásokat Vecsés Város Önkormányzata kezeli, míg a dologi kiadásokat a szervezeti egységek saját önkormányzatukkal 

egyeztetve határozzák meg, de az ecseri szakmai egység dologi kiadásait Vecsés Város Önkormányzat kezeli. Az 

intézmény költségvetése Vecsés Város Önkormányzat éves költségvetési rendeletébe épül be. 

 

2013. 07. 01.-től az intézményhez került a szenvedélybetegek közösségi ellátása alapellátási szakfeladat is. A korábbi, 

maglódi gesztorintézmény megszűnésével a szolgáltatás székhelye a munkáltatási jogokkal együtt 2013. július 1-től 

Vecsésre került át, a maglódi tagintézmény azóta mint hivatalos telephely szervezi a feladat ellátását.  

 

Az intézmény 6 szakmai egységből áll: családsegítő szakmai egységek (Vecsés, Gyömrő, Maglód) és gyermekjóléti 

szakmai egységek (Vecsés, Gyömrő, Maglód) 

 

A szenvedélybetegek közösségi ellátása során a társult települések lakossága részére szolgáltat az intézmény hosszú távú, 

az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozást. A maglódi tagintézményben a feladat ellátását 3 fő 

főállású munkatárs, 1 fő ellátási szerződés alapján foglalkoztatott konzultáns orvos és 1 fő havonta 2 alkalommal 6 órában 

foglalkoztatott szupervízor végzi.  

                                                           
37 Jelenleg 40 férőhelyen 40 fő klubtag van. (Forrás: Gondozási Központ, Vecsés) 
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A kliensforgalmi adatokat áttekintve elmondható, hogy 2013-ban összesen 373 ember vette igénybe az intézmény 

családsegítő szakmai egységének szolgáltatásait, mindösszesen 2065 alkalommal (az adat az egyszeri megkereséseket 

nem tartalmazza. Az egyszeri megkeresésekkel együtt kb. 800 ember vette igénybe a szolgáltatást). A 373 kliens közül 190 

nem először vette igénybe a szolgáltatásokat, 183 kliens a 2013-as évben került az ellátó rendszerrel kapcsolatba.38 

 

1.8.2.2. Gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelmi feladatok rendszerében Vecsésen a gyermekvédelmi alapellátás rendszere kiépült, gyermekvédelmi 

szakellátási intézmények (gyermekotthon, utógondozást nyújtó intézmények, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást 

nyújtó intézmények) nincsenek a városban. A gyermekvédelmi alapellátás intézményi infrastruktúráját a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szakmai egysége és a bölcsődei infrastruktúra jelenti. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatásokat igénybe vett családok száma 463, az érintett gyermekek száma: 741 fő, ez a 2012-es 

évben a 18 év alattiak 21%-a.39 

 

„Pest megyében az utóbbi 10 évben 46-ról 64-re emelkedett a bölcsődék száma, amelynek következtében a száz férőhelyre 

jutó beírt gyermekek száma évről-évre csökkent. Az országos adatokat áttekintve kijelenthető, hogy a fővárost követően a 

megyében működik a legtöbb bölcsőde.”40 Vecsésen 2 db bölcsőde működik: 

- Semmelweis Bölcsőde (önkormányzati fenntartású) 

- Lila Fecske Bölcsőde, Óvoda és Családi Napközi (magán fenntartású) 

 

 Forrás: TEIR 

 

A biztosítható bölcsődei férőhelyszámok tekintetében Vecsés megyei szinten is igen jó pozíciót foglal el, világossá téve az 

ellátás biztonságát az infrastruktúra kapacitásának tekintetében is. 

 

                                                           
38 Adatforrás: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Vecsés 
39

  Adatforrás: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Vecsés és KSH T-Star 
40 PMTK I. köt., 136.o. 
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Forrás: PMTK, I. köt., 136.o. 

 

A szociális ellátás intézményrendszere Vecsésen: 

 

 

 
 

 

 
  

Az önkormányzat által fenntartott SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI intézmények

Intézmény neve Címe Hrsz. Telephely/Tagintézmény címe

1. Semmelweis Bölcsőde 2220 Vecsés, Mária u. 1. 1626.

2. Gondozási Központ 2220 Vecsés, Jókai u. 10. 797/2.

3. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2220 Vecsés, Telepi út 44. 1159.
2220 Vecsés, Magyar u. 1.     

2234 Maglód, Fő utca 24.

Nem önkormányzati fenntartású SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI intézmények

Lila Fecske Bölcsőde, Óvoda és Családi Napközi 2220 Vecsés, János u. 20/a
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1.8.3. A humán infrastruktúra térbeli alakzata 

 

 
 

 
Önkormányzat által fenntartott óvodai infrastruktúra 

 
Nem önkormányzati óvodai infrastruktúra 

 
Önkormányzat által fenntartott iskolai infrastruktúra 

 
Nem önkormányzati iskolai infrastruktúra 

 
Önkormányzat által fenntartott szociális infrastruktúra 

 
Nem önkormányzati szociális infrastruktúra 

 

Önkormányzat által fenntartott egészségügyi 
infrastruktúra  

Gyógyszertárak 

 
Önkormányzat által fenntartott kulturális infrastruktúra 

 
Nem önkormányzati kulturális infrastruktúra 

 
Önkormányzat által fenntartott sportcélú infrastruktúra 

 
Egyéb humán és igazgatási infrastruktúra  
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1.8.4. Fejlesztések és a humán infrastruktúra energetikai állapota 

 

2007-2014 között az önkormányzat által fenntartott humán infrastruktúra egyes elemei uniós társfinanszírozással, pályázati 

úton nyert támogatás bevonásával kerültek fejlesztésre: 

 

Intézmény Projekt tartalma Pályázati konstrukció 

Tündérkert Óvoda (Halmy 
tér) 

Tündérkert Óvoda épületének bővítése és felújítása, eszközök 
és udvari játékok beszerzése 

KMOP-4.6.1/B 

Bálint Ágnes Kulturális 
Központ  

Vecsés városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése és 
rehabilitációja keretében: Művelődési Ház és Könyvtár építése 

KMOP-5.2.1/B (Integrált 
településfejlesztés) 

Semmelweis Bölcsőde 
Épületépítés és eszközbeszerzés a Semmelweis Bölcsőde 
számára 

KMOP-4.5.2-09 

Halmi Telepi Általános Iskola A Halmi Telepi Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/A/12 

 

A humán infrastruktúra további felújítása, esetenkénti bővítése, valamint átfogó energetikai korszerűsítése a következő 

(2014-2020 közötti) fejlesztési ciklus kiemelt feladata. 

 

 
 

Nyílászáró 

csere

Utólagos külső     

hőszigetelés
Fűtés Melegvíz Napelem

Önkormányzat Hivatal X X X X

Petőfi iskola X X X X

Andrássy iskola X X X X

Falusi iskola X X X

Halmi iskola és óvoda X

Bálint Ágnes óvoda X

Falusi óvoda X X

Kisfaludy óvoda X X X X

CSASE X X X X X

Idősek napközije X X X X X

Szakorvosi rendelő X X X

Háziorvosok X X X

Gyermekorvosok X X X

Védőnők X X X

Gyámhivatal X X X

Régi Művelődési Ház X X X X

Könyvtár X

Ifjúsági könyvtár X X X X

Semmelweis bölcsőde X

Bálint Ágnes Kulturális Központ X

Bérlemények

Ravatalozó
Konyha X X X X X 

Vecsés intézményeinek épület energiahatékonyságot növelő fejlesztési szükségletei

Fejlesztéssel már érintett



Vecsés Város Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata és részleges módosítása – 2014. 

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.  74 

1.9. A település gazdasága 

 

A Vecsés város Középtávú Gazdaságfejlesztési Stratégiájának rendszerét meghatározó gazdasági helyzetfeltárás és 

helyzetelemzés az I.1. fejezet kistérségi helyzetfeltárásának kontextusában, a következő tematikus szerkezetben kerül 

elvégzésre: 

 

 Gazdaságföldrajz 

 Közlekedési hálózat, közlekedésföldrajz és közlekedési infrastruktúra 

 Az Airport helyzete és jelentősége 

 Ipari szerkezet 

 Vállalkozások helyzete és szerkezete 

 Területhasználat, gazdasági övezetek 

 Adók szerkezete, adópolitika 

 Költségvetési gazdálkodás 

 Az önkormányzat gazdálkodási típusú tevékenységei 

- Ingatlangazdálkodás 

- Önkormányzati cégek, tulajdonrészek 

 

Gazdaságföldrajz 

 

Vecsés a budapesti agglomerációs térség egyik legjelentősebb települése, a megye kettős térszerkezetének 

szerkezetét szem előtt tartva: annak, a 80 településből álló agglomerációs övezetnek a tagja, amely térszerkezetileg a 

Budapesthez való viszony mentén határozódik meg és 33 városi rangú települést foglal magába. Pozícióját tekintve 

Vecsés a főváros és az agglomerációs zóna dél-keleti részének találkozási pontjaként is megközelíthető. Része 

a Liszt Ferenc Repülőtér térségét (a „Ferihegy-térséget”) alkotó 10 településnek.41 

 

 
Forrás: LIFE 

 

A reptér térségéhez tartozás nemcsak, hogy meghatározza Vecsés gazdaságföldrajzi és gazdaságszerkezeti 

pozicionálását, de a reptér-térséghez való tartozás Vecsés esetében különlegesen erős: a reptér területének 

kicsivel több, mint 30%-a vecsési területen található. 

 

Mivel „a Liszt Ferenc repülőtér az ország és a főváros versenyképességének, és gazdasági fellendülésének egyik 

kulcsszereplője”42, Vecsés gazdaságföldrajzilag országos jelentőségű KAPU-térség. Ez egyszerre jelent primér 

közlekedési KAPU-funkciót és gazdasági csatlakozási pontot: egy HUB lehetőségét.  

                                                           
41 Lásd: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Környezete – Fejlesztési és Rendezési Tanulmányterv (2011), 3. o. [továbbiakban: 
LIFE] 
42 LIFE 4. o. 
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Közlekedési hálózat és közlekedési infrastruktúra 

 

Vecsés közlekedési rendszere – a Budapest Várostérséghez való tartozás és centrális földrajzi pozíciójának 

megfelelően – rendkívül differenciált és fejlett, minősége azonban helyenként nem kielégítő. 

Közút-hálózat: Vecsésen fut keresztül a 4. számú főút (barnával jelölve a térképen) mint térségi jelentőségű közút, 

amely a főváros határát elérve az Üllői útba torkollik, valamint a város dél-keleti részét átszeli az M0 számú 

gyorsforgalmi út. Az M4 jelű, jelenleg teljes nyomvonalát tekintve még csak tervezett gyorsforgalmi út már készen lévő 

rövid, Üllőt és Vecsést elkerülő szakasza északról kerüli a vecsési belterületet. 

 

Vecsésre és a kistérségre magára is jellemző a közúti infrastruktúra tekintetében, hogy közlekedési szerkezete 

(akárcsak a megyéé) „alapvetően sugaras szerkezetű és főváros irányú, hiányosak a harántoló kapcsolatok, amelyek 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a megye települései és kistérségei között nem kellő mértékű az együttműködés. A 

harántoló kapcsolatokat az M0 autópálya kivételével szinte kizárólagosan mellékutak biztosítják, amelyek állapota, 

burkolatminősége, kereszt-metszeti és vonalvezetési adottságai alacsony szolgáltatási szintet és elégtelen 

forgalombiztonságot eredményeznek.”43 Az M0 térségi forgalomelosztó szerepét azonban jelentősen „korlátozza, hogy 

viseli a helsinki IV. és V. transzeurópai folyosó jelentős tranzitforgalmát.”44 

 

Kötött pályás közlekedési formák: Vecsésen áthalad (annak belterületét is átszelve) a 100a jelű Budapest-Cegléd-

Szolnok vasútvonal, amely a 4. számú főúttól eltérően országos és nemzetközi jelentőségű vonal, Szolnokról 100-

as jelöléssel Debrecen-Nyíregyháza-Záhony (→UA) irányba és Ceglédi leágazással 140-es jelöléssel az ország déli 

határainak irányába közlekedik. 

 

A 100a jelű vasútvonal egyben a városnak a fővárossal való közvetlen kötött pályás összeköttetését is jelenti. Az 

egyéb kötött pályás rendszerek közül a 3-as metró végállomása Kőbánya-Kispest (ez a villamos indulási pontja), az 

50-es villamos pedig csak Budapest Béke térig közlekedik. (A II/20. ábrán sárgával jelölve.) 

 

                                                           
43 PMTK I. kötet; 86. o. 
44 Uo. 90. o. 
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Légi közlekedés: A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területének 30%-a Vecsés közigazgatási külterületén 

helyezkedik el. Ez nemcsak az országban a legnagyobb, menetrend szerinti nemzetközi járatokat indító és fogadó 

légikikötő, de nemzetközi súlyú és kapcsolatú repülőtér. A repülőtér elemének a vecsési közlekedési kapcsolatok 

és gazdasági szerkezetek tárgyalásakor szükséges figyelni arra, hogy bár a repülőtér kiemelt jelentőségű adottsága 

Vecsésnek, helyzete és érdekei nem feltétlenül és mindig azonosak a városéval. 

 

Közlekedésföldrajzi megközelítés 

Közlekedésföldrajzi szempontból Vecsés közlekedési hálózatokban elfoglalt pozíciói és közlekedési infrastrukturális 

adottságai elválaszthatatlanok Budapest és a budapesti várostérség centrális pozíciójától és nemzetközi 

szerepkörétől. Vecsés közlekedésföldrajzi pozíciói is a nemzetközi közlekedési rendszerekhez való 

viszonyrendszerben adhatóak meg elsődleges ráközelítésben.  

Pest megye területét érintik a nemzetközi jelentőségű európai közlekedési folyosók, Vecsés közlekedési pozíciója is 

meghatározható a transzeurópai közlekedési rendszerhez való viszony révén. Vecsés a IV. helsinki folyosó dél-

keleti ága és az V. helsinki folyosó keleti ága között helyezkedik el. A folyosók a térségben autópályán viszik a 

forgalmat (M5 és M3). A város a két folyosó közötti térben, egy közlekedésföldrajzi olló két ága között helyezkedik el. 

 

Az olló ágai közötti harántoló kapcsolatot – a korábban említett szerkezeti sajátosságoknak megfelelően – az M0 

biztosítja. Így Vecsés csak egy nemzetközi (M3) és egy országos, esetleg szintén nemzetközi (M5) jelentőségű közúti 

hálózat harántoló útján (M0) keresztül kapcsolódik az elsődleges közúti tranzitpozíciót biztosító gyorsforgalmi 

utakhoz. Mert bár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egyedülálló adottságot jelent és speciális helyzetbe emeli 

Vecsést közlekedési szempontból, fontos kiemelni, hogy elsődleges közúti tranzitpozíciója nincsen.   

 

A jobb oszlop ábrája (szándékosan tolva háttérbe a részletezettséget) az elsődleges közúti tranzitpozíció hiányát 

jeleníti meg grafikailag. 
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A nemzetközi jelentőségű közúti közlekedési kapcsolatok tehát Vecsést mintegy ollóba fogva képeznek tőle északra és 

délre logisztikai központokat: 

 

 

 
21. ábra forrása: „Város és térsége”  

 Budapest város- és területfejlesztési tervezése 2014-2020 
 

A várost a nemzetközi közlekedési hálózatba bekapcsoló másik elem a nemzetközi repülőtér, amelynek pozíciója 

kompenzálhatatlan komparatív versenyelőnyt jelent Vecsés számára. A repülőtér következtében a térség a 

Budapest-térség (és ez azt jelenti, hogy Magyarország) három legfontosabb logisztikai csomópontjának egyike: 

- Budaörsi medence 

- Csepeli szabadkikötő  

- Ferihegyi térség 

 

A versenyelőny kompenzálhatatlan (talán a XVIII. kerület a kivétel ez alól), mert a repülőtér előnyei szigorúan 

monoton csökkennek a reptértől való távolság növekedésével45, és ebben a tekintetben Vecsés pozicionális 

előnye behozhatatlan. Mindemellett az is kijelenthető, hogy „a légi közlekedés hatékonyan csak intermodális 

rendszerbe integráltan tud működni”46 , amihez Vecsés ismétcsak minden adottsággal rendelkezik. Ugyanakkor 

éppen ezen a ponton ragadható meg – nemcsak Vecsés gazdaságának, de a térség egésze gazdasági 

teljesítményének – egyik legnagyobb deficitje: „A nemzetközi repülőtér nem tudott intermodális gócponttá válni, földi 

meg-közelítése nehézkes, nem épültek ki sem városi, sem térségi vasúti kapcsolatai, az utóbbi időkben a MALÉV 

megszűnésével korábbi jelentősége, gyűjtő-elosztó szerepe is csökkent.” 47  A megyei elemzések az elmaradó 

repülőtéri fejlesztések és az elmaradott vasúthálózat mellett a dunai hajóút kihasználatlanságát és a túlzsúfolt 

úthálózatot is a térség gazdasági kitörése elmaradásának okaként jelölik meg. 

 

Meg kell említeni egyben, hogy a túlzsúfolt úthálózat és a vasúthálózat elmaradó fejlesztései nem függetlenek 

egymástól. Mert egyrészről igaznak lehet elfogadni, hogy „Pest megye vándorlási mozgásait, ehhez kötve 

települései szerkezetének alakulását elsősorban az autós közlekedésre alapozott szuburbanizáció alakította, 

amelynek következményeként a települések szerkezete a vasútvonalaktól egyre jobban elfordult. E koordinálatlan 

folyamatok következménye egyfelől a napi utazások mennyiségének 

                                                           
45 Vö.: Erdősi Ferenc: A légi közlekedés földrajza Pécs, University Press Pécs, 1997. 240. o. és ifj. Harazin István : A légi 
áruszállítás, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hatásai a környező települések tekintetében Budapesti Kommunikációs 
és Üzleti Főiskola, Szakdolgozat, 2013. 21. o. 
46 Dr. Legeza Enikő: A repülőtér és környezetének kapcsolata (BME Közlekedésgazdasági tanszék) – 

http://www.kgazd.bme.hu/kgazd_public/elegeza 6.o. 
47 PMTK I. köt. 84. o.  
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és hosszának növekedése, másfelől az utazások összetételében a modal-split arány kedvezőtlen alakulása, az 

autóhasználat előtérbe kerülése. A főváros határát 100 utazásból 65-en autóval lépik át, a megye területén ez az arány 

még kedvezőtlenebb.”48 Másrészről azonban a makro adatok feldolgozása azt mutatja, hogy az elővárosi kötött pályás 

közlekedési infrastruktúra kiemelten leterhelt, kihasználtsága kapacitáshatáron mozog: 

 

 
Forrás: PMTK 

A fenti ábra több szempontból is fontos Vecsés és a közlekedési és áramlási tényezők vonatkozásában: 

 Pest megye (Budapesten kívüli) 187 településéről a foglalkoztatottak 47,5 %-nak a munkahelye nem esik 

egybe lakóterületével. Eltérő lakóterület és munkahelyi terület esetén a munkahelyi utazások 

(hivatásforgalom) 80-90%-a a fővárosba, vagy annak közvetlen közeli térségébe irányul.49 

 Az elővárosi kötött pályás közlekedés meghatározó részét a Vecsésen is áthaladó 100a vasútvonal 

bonyolítja. Ennek a kiemelkedő nagyságú utas-áramnak 66-71%-a tekinthető hivatásforgalomnak, 

55%-a napi ingázó.50 

 Ugyanez a forgalomterhelés a tehergépkocsi forgalom terén már nem áll fenn Vecsés vonatkozásában, 

amely ismét aláhúzza az elsődleges közúti tranzitpozíció hiányát és felhívja a figyelmet a város kötött 

pályás forgalomban betöltött centrális szerepére. 

 

 

                                                           
48 PMTK I. köt. 87. o. 
49 PMTK I. köt. 87-91. o. 
50 Uo. 
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A kiemelkedő mértékű gépkocsi-használattal járó ingázást és a kötött pályás infrastruktúra kapacitásait összevetve 

megállapítható, hogy a kötött pályás közlekedés területén mennyiségi és minőségi hiányok mutatkoznak, valamint 

hiányzik az egyes kötött pályás vonalak közötti integráció is. Ugyanígy fejlesztésre szorulnak a kötött pályás 

közlekedéshez kötődő kiegészítő szolgáltatások is. Megállapítható, hogy a tényleges használat és a potenciális igény, 

valamint az infrastrukturális feltételek jelenleg nem állnak arányban egymással.  

 

A kötött pályás közlekedés saját mennyiségi és minőségi viszonyaihoz képest mutatkozó infrastrukturális túlterheltsége 

egyrészről megismétli, másrészről fokozza (részben okozója is) annak a túlzsúfoltságnak, amely az agglomerációs 

közúthálózatot, de kitüntetett módon az M0-val közvetlen kapcsolatban lévő településeket (így Vecsést is) érinti: az M0 

infrastruktúrája egyszerre hordja a napi ingázó forgalmat és a tranzitforgalmat. Ezzel egyrészről társadalmi költségeit 

tekintve rendkívül „drágává” téve a közlekedést (balesetveszély, magas időigény, stb.), másrészről pedig tovább 

torzítva a körgyűrű tranzitforgalmi szerepét, a körgyűrűt a kötött pályás közlekedési módok hiányosságai és a 

haránt irányú helyi közúti közlekedést biztosító alacsonyabb rendű közutak hiánya miatt bizonyos értelemben 

diszfunkcionálissá vagy legalábbis funkcionálisan túlterheltté téve. 

 

Összefoglalva: 

 

 Vecsés közlekedésföldrajzilag nem rendelkezik elsődleges és közvetlen közúti tranzitpozícióval; 

 Meglévő vasúti tranzitpozíciója fejlesztésre szorul, a kötött pályás közlekedési infrastruktúra egyszerre küzd 

mennyiségi, minőségi és forgalomszervezési hiányokkal; 

 A haránt irányú közúti közlekedési kapcsolatok a város funkcionális térségében fejletlenek, ezt a funkciót 

lényegében az M0 biztosítja, ezáltal funkcionálisan túlterheltté válva (a tranzit közlekedés és az elővárosi 

haránt irányú közlekedés egymásra torlódása); 

 A légi közlekedésben elfoglalt szerepe, a repülőtér telepítettsége kompenzálhatatlan komparatív 

versenyelőnyt jelent a város számára, ugyanakkor 

 a jelenlegi közúti tranzitpozíciókat és a kötött pályás infrastruktúra helyzetét figyelembe véve a város 

gazdasága lényegében egyetlen pillérre épül: a repülőtérre. 

 

Az Airport helyzete és jelentősége 

 

Ahogy az már rögzítésre került: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Magyarország legnagyobb, menetrend szerinti 

nemzetközi járatokat indító és fogadó légikikötője, nemzetközi súlyú és kapcsolatú repülőtér. A magyarországi légi 

utasforgalom 99,4%-át, a légi áruforgalomnak pedig a 99,51%-át bonyolította a 2010-2012 közötti időtávon.51 Az 

adatok alapján nem túlzás kijelenteni, hogy a Liszt Ferenc repülőtér nemcsak Magyarország legnagyobb, de 

voltaképpen egyetlen nemzetközi relevanciával bíró repülőtere. Jelentőségét tovább növeli, hogy nincs alternatívája 

sem Budapest várostérségében, sem máshol az országban. 

 

Működésének és fejlesztésének kérdései nagymértékben meghatározzák Vecsés és a budapesti agglomeráció dél-

keleti szektorának pozícióit, ám – ahogy arra már felhívtuk a figyelmet – figyelembe kell venni, hogy a repülőtér 

fejlesztésének kérdése nem egyenlő a települési gazdaság rendszereinek fejlesztésével, mégha annak fontos pillérét 

is képezi. 

 

A repülőtér és térsége átfogó fejlesztésének tervezési munkái 2008-2011 között, kormányoktól függetlenül zajlottak, 

előbb a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács (BAFT) és Budapest Főváros Önkormányzata közötti 

megállapodás alapján, majd a BAFT megszűnését követően a Főváros kezdeményezésére és vezetésével. Az elvárás 

és a 2011-re lezárt munka eredménye a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Környezete – Fejlesztési és Rendezési 

Tanulmányterv (2011) [LIFE]. A dokumentum voltaképpen a Ferihegy-térség integrált területfejlesztési programja 

alapjának tekinthető, célja egy olyan kiemelt program körvonalazása, amely a 2014-2020-as fejlesztési ciklus kiemelt 

fejlesztési moduljaként megvalósításra kerülhet és a Budapest Airport Zrt. saját fejlesztésivel együtt érné el, hogy a 

repülőtér és térsége regionális  

                                                           
51 Adatforrás: KSH 
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pozíciója tovább erősödjön és a budapesti várostérség Kelet-Közép-Európa legjelentősebb gazdasági és 

közlekedési HUB-jává (csomópontjává, hálózati kapcsolatokat összefogó csomópontjává) váljon. És bár a LIFE 

egyes adatsorai, helyzet- és problémafeltáró részei megkerülhetetlenek a témában, a repülőtér és térsége 

fejlesztésére vonatkozó alapelképzelések mára aktualitásukat veszteni látszanak, középtávon mindenképpen. A 

koncepció készítésekor nemcsak a LIFE készítői számoltak a repülőtér forgalmának dinamikus növekedésével, de a 

Budapest Airport Zrt. [BA] missziójában máig az szerepel, hogy „2015-ig a Budapest Airportot Közép- és Kelet Európa 

legsikeresebb repülőterévé tegye” és hosszú távú terveiben is 20 millió utas (ez a jelenegi több mint kétszerese), 

valamint az áruforgalom megháromszorozása szerepel.52 

 

A MALÉV 2012 elején bekövetkező csődjével azonban világossá vált, hogy a Liszt Ferenc Repülőtér jelentősége 

rövid- és középtávon visszaszorul a régióban és nemcsak,  hogy nincsen realitása a bécsi reptér utasforgalma 

megközelítésének, de a 10 milliós határ átlépése is problematikusnak tűnik. Sőt, jelenleg jelentőségét tekintve már 

inkább az igen dinamikusan fejlődő, jelenleg a budapestinél jóval kisebb forgalmú, de a bécsi reptérrel hatékonyan 

együttműködő pozsonyi repülőtér a reális versenytárs. 

A fenti folyamatokkal korrelál a BA vezetőinek 2014. januári bejelentése is, amely szerint sem rövid, sem pedig 

középtávon nem látják realitását a bezárt Ferihegy I. terminál megnyitásának, vagy a II. terminál bővítésének. Ebben a 

kontextusban kijelenthető: a repülőtér és térsége fejlesztését a realitásokhoz igazodva kell újragondolni. 

 

Történetileg „a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma 8,9 millió utassal, 2011-ben érte el csúcs-pontját. 

Megelőző évihez viszonyított növekedése az európai átlagot meghaladva 9%-os volt, ezen belül különösen örvendetes 

a hagyományos légitársaságok utasforgalmának 20%-os növekedése. Az átszálló utasok a teljes forgalom 17%-át 

képviselték, a MALÉV 200 ezer fővel növelte éves forgalmát. Bár 2012-es évben az utasforgalom – a MALÉV 

megszűnésének ellenére – nőtt, az igazi változást azonban nem az utasforgalom nagysága, hanem az összetétele 

jelenti, amelyet a járat-összetételben bekövetkezett változtatások jól érzékeltetik. Míg 2011-ben az összes napi le - 

felszálló gép 82%-a volt hagyományos és 18%-a diszkont, addig 2012-ben csupán a 47% a hagyományos, és 48% a 

diszkont, illetve 4% a charter. A változás mutatja a tendencia legnagyobb veszélyét. Üzleti utasok ritkán utaznak 

diszkont légitársasággal. Budapest és Pest megye üzleti elérhetőségének viszonyai romlottak, az üzleti központ 

szerepkör hátrányba kerül.”53 

 

És bár a 2013-as év tekintetében nem állnak még rendelkezésre a KSH-nál teljes évi adatok, az már a 2010-2012-es 

időszak adataiból is látszik, hogy bár az utasforgalom 2012-es csökkenése54 viszonylag kicsinek mondható (4,7 %-

pontos), a járatok száma több mint 20 %-ponttal, 109.949-ről 87.560-ra esett vissza. 

 
Adatforrás: KSH 

A „charter-repülőtér”-jelleg erősödése valóban az üzleti célú utazások arányát tekintve érinti leginkább a vecsési 

gazdasági szerkezeteket, a turisztikai célú utazások belátható módon eddig sem Vecsésre, vagy a kistérségre, hanem 

Budapestre irányultak. A megyei elemzés becslése szerint 14-25%-kal csökkent az üzleti 

                                                           
52 http://www.bud.hu/budapest_airport/tenyek_a_repterrol ; vö.: LIFE 12. o. 
53 PMTK I. köt. 92. o. 
54 Ebben a tekintetben a KSH-adatok az idézett megyei helyzetelemzést nem támasztják alá. 
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célú utasforgalom a Liszt Ferenc repülőtéren.55 És bár az utóbbi időszak híradásai már arról számolnak be, hogy a 

charter-társaságok mellett a klasszikus, hálózati légitársaságok 2014-ben is növelik jelenlétüket (pl. az Air France 

helyreállítja hajnali párizsi járatát, a KLM pedig a Karib-térségbe indít járatokat Budapestről, valamint bővítést tervez a 

portugál TAP és a lengyel LOT is)56, fejlesztés-stratégiai szempontból mindez nem jelent olyan növekedést, amelyre 

Vecsés és a repülőtér térsége stratégiát építhet. 

 

A vecsési gazdasági-ipari szerkezet szempontjából a személyforgalomnál jelentősebb a repülőtér áruforgalma, a 

cargo-adatok. Ebben a tekintetben szintén a 2011-es év jelentette a csúcsot (69.683 t-val), 2012-ben jelentős, 11%-

pontot meghaladó visszaeséssel (61.938 t). 2013-ra vonatkozó teljes évi adatot a KSH az áruforgalomra vonatkozóan 

sem adott ki jelenleg, de az egyes évek háromnegyed évi teljesítményeinek adatsorából az látszik, hogy ez a 

csökkenés megáll, vagyis nem tendenciaszerű. (48.336 t – 51.698 t – 45.179 t – 47.602 t57) 

 

 
Adatforrás: KSH 

 

Gazdaság-és térségfejlesztési szempontból azonban a repülőtér viszonylatában annak teljesítményénél is jelentősebb 

problémaként fogalmazódik meg egyrészről az a strukturális deficit, amely a repülőtérnek a térségbe való 

funkcionális beépülését illeti, másrészről pedig azok a térszerkezeti egyenlőtlenségek és funkcionális, kapcsolati, 

infrastrukturális, sőt kulturális hiányok a térségben, amelyek nemcsak a repülőtér hatékonyságát, de a repülőtér, 

valamint az egész várostérség versenyképességét rontják. 

 

A következő fejlesztési időszak forrásait ebben az értelemben egy olyan integrált, az infrastruktúrát, a munkaerő és az 

egyes kapcsolódó szolgáltatások piacát, sőt a térségi felvevő (fogadó) piacot, valamint a kapcsolatrendszereket, 

kapcsolati hálókat egyszerre fejlesztő kiemelt program tervezésére és megvalósítására kell fordítani, amely 

 a repülőtér, a főváros és a térségi települések fejlesztési érdekeit egyszerre veszi figyelembe; 

 reális gazdasági helyzetértékelésen és a források rendelkezésre állásának reális megítélésén alapszik; 

  a csomóponti szerepkört nem pusztán infrastrukturális alakzatként közelíti meg, hanem egyfajta 

„ökoszisztémaként”, amely a földrajzi elhelyezkedésen mint adottságon túl képes megteremteni a „virtuális 

közelség” rendszereit, amelyekben a környezet, az inkluzív és kompetens társadalom, valamint a 

kapcsolati rendszerek együtt alkotják a gazdasági funkcionalitás és a kulturális jelenlét alapszövetét.58 

                                                           
55 PMTK I. köt. 28. o. 
56 Index, 2014. január 8. 
57 A KSH és a BA által a www.bud.hu oldalon megadott adatok között eltérés mutatkozik, a tanulmány a KSH adatait fogadja el és 
kezeli hivatalos adatként. 
58 Legpontosabban lásd: PMTK I. köt. 49. o. 
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Iparszerkezet és vállalkozások szerkezete, helyzete 

 

Vecsés Város gazdasága az ipari szerkezet szempontjából a szolgáltatásokra épül, 2010-es adatok alapján az összes 

működő vállalkozás 72,5%-a működik a szolgáltatóiparban.59  2008-ban ugyanez az arány 70,62%, 2009-ben 

71,19% volt. Vecsés ezzel lényegében „hozza” a kistérségi átlagot (73,7%). 

 

Ahogy az a Monori Kistérségre irányuló elemzésben már elhangzott: a kistérség bár átlag alatti vállalkozássűrűséggel 

rendelkező kistérségnek számít, a megyei trendektől eltérően: 

a. jelentős a szolgáltatással foglalkozók aránya 

b. kimondottan alacsony a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások aránya 

 

Vecsés, ahogy a szolgáltatások terén, úgy a mezőgazdasági célú vállalkozások tekintetében is megfelel a kistérség 

megyei trendektől való eltérést mutató szélesebb adatnak: Vecsésen 2010-ben az összes működő vállalkozás 1,23%-a 

működött a mezőgazdaság nemzetgazdasági ágban (ez 20 db vállalkozást jelent). Ez az adat a kistérség 2,1%-is 

értékénél is jóval alacsonyabb. 

 

A szolgáltatásokon túlmenően jelentős ágazatok a város gazdasági életében a feldolgozóipar és az építőipar, 2011-

ben együttesen a vállalkozások 27%-a dolgozott ezekben a nemzetgazdasági ágazatokban. 

 

A működő vállalkozások száma alapján Vecsés elsődleges húzóágazata a „kereskedelem és gépjárműjavítás” 

ágazat. Az adat belső összetétele empirikus tapasztalatok szerint a kereskedelem túlsúlyát mutatja. A 

feldolgozóipar, az építőipar és a logisztikai szolgáltatások csak ezután következnek. A szolgáltatóiparban működő 

vecsési vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti összesítése: 

 

 
Adatforrás: TEIR 

 

Szerkezetileg rendkívül fontos, ám valószínűleg nem csak Vecsésre jellemző sajátosság, hogy nagyon széles az 

olló60 a regisztrált és a működő vállalkozások között: a vállalkozásoknak több mint a fele valójában nem működik 

(azaz adót sem fizet). Ráadásul ezen a téren egy szigorúan monoton romló tendencia mutatkozik 2008 és 2013 között: 

míg 2008-ban az összes regisztrált vállalkozás 57%-a működött, 2009-2010-ben pedig 55%-a, illetve 52%-a, addig 

2011-ben az érték 50%  alá esett (48%) és 2013-ra pedig 44%-ra csökkent. Mindez úgy következik be ráadásul, hogy 

2008 és 2012 között – függetlenül a válság hatásaitól – folyamatosan nőtt a regisztrált vállalkozások száma: 2013-ban 

30%-kal több regisztrált vállalkozás volt Vecsésen, mint 2008-ban, ugyanakkor lényegében ugyanannyi működik csak 

(2008-ban 1542 db, 2013-ban 1548 db). (Az országos átlag 2010-ben 42,4% volt, Vecsés 2013-ra ért ennek közelébe.) 

                                                           
59 Adatforrás: TeIR 
60 Az olló annál szélesebb, minél kisebb a működő vállalkozások aránya a regisztrált vállalkozásokhoz képest. 
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Grafikailag összegezve: 

 
Adatforrás: TeIR 

 

Amennyiben a város négy legfontosabb, húzóágazatát (a tudományos, műszaki tevékenységet most nem tekintve) 

megvizsgáljuk ugyanilyen szempontból a következő képet kapjuk: 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Építőipar* 205 n.a 220 159 248 180 252 164 272 n.a. 

Feldolgozóipar 311** n.a. 315 255 332 259 343 257 356 n.a. 

Kereskedelem, 
gépjárműjavítás 

445 n.a 434 318 492 337 531 341 574 n.a. 

Szállítás, 
raktározás 

133*** n.a. 145 116 151 121 169 132 185 n.a. 

ÖSSZESEN 1094 - 1114 869 1223 897 1295 894 1387 - 

*Az „Ipar-építőipar” nemzetgazdasági ágból csak az építőipar 

**Együtt a bányászat, feldolgozóipar, a villamos energia, gáz-, gőz- és vízellátás nemzetközi ágazatok 

***Együtt a szállítás, raktározás, posta, távközlés 

 

Grafikailag összegezve: 

 
Adatforrás: KSH Térport 

 

A működő és a regisztrált vállalkozások közötti olló 2008-2010 között az építőiparban és a kereskedelem, 

gépjárműjavítás ágazatokban 64-73%, a feldolgozóiparban és a logisztikai szolgáltatások terén 75-81%. 
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A logisztikai iparágak (szállítás, raktározás) önmagukban még meggyőzőbb különbséget mutatnak az 

átlagértékekhez képest: a regisztrált vállalkozások 78-80%-a működő vállalkozás, szemben az ugyanezen időszak 

52-57%-os átlagával. 

 

A fenti adatsor világosan, az adott nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások számától eltérő szempontból 

mutatja meg a működő és „helyi adó-erős” piacokat Vecsésen: első vonalban a logisztikai szolgáltatások és a 

feldolgozóipar, második vonalban a kereskedelem. 

 

Gazdaságszerkezeti szempontból külön vizsgálandó a vállalkozások mérete szerint megoszlás. Magyarországon 

2009-2010-ben a vállalkozások 99,9%-a volt kis- és középvállalkozás, azaz 1-249 főt foglalkoztató gazdasági társaság. 

A 250 vagy több főt foglalkoztató nagyvállalatok aránya 0,1% (870 db) volt. Helyi gazdaságszerkezeti vizsgálatok 

szempontjából azonban talán még fontosabb adat, hogy a működő kis- és középvállalkozások 96%-a tíz főnél 

kevesebb létszámmal tevékenykedett, tehát mikrovállalkozás volt!61 És bár ez az adat rávilágít a magyar gazdaság 

egyik legfontosabb szerkezeti problémájára, jelen vizsgálat szempontjából fontosabb, hogy a vecsési vállalkozások 

szerkezete milyen képet mutat. 

 

2009-ben Közép-Magyarországon az 1-249 főt foglalkoztató vállalkozások közül a mikrovállalkozások aránya 95,1% 

volt, a 10-49 főt foglalkoztató vállalatoké 4,2%, az 50-249 főt foglalkoztatóké pedig 0,7%. Vecsést tekintve ez az arány 

nem határozható meg, tekintettel arra, hogy a KSH területi statisztikai adatállományában települési szinten 

vállalkozásméret szerint csak a regisztrált (tehát nem a működő) vállalkozásokra nézve található összegző adatsor. 

Bizonyos tendenciák azonban ebből is látszanak: 2012-es adatok szerint Vecsésen a legalább 1 főt foglalkoztató 

regisztrált vállalkozások 50%-a társas vállalkozás, 50%-a egyéni vállalkozó. Másrészt a legalább 1 főt foglalkoztató 

regisztrált vállalkozások 94%-a mikrovállalkozás, 5%-a kisvállalkozás, 0,82%-a középvállalkozás és 0,04%-a (1 db) 

nagyvállalkozás). 

 

Ebben a kontextusban fontos lehet megtekinteni a legerősebb piacokként definiált ágazatok helyzetét: a 

feldolgozóiparban Vecsésen a működő vállalkozások 89%-a mikrovállalkozás, azaz 11% marad kis- és 

középvállalkozásoknak. A szállítás-raktározás iparág erejét és a benne rejlő gazdaságfejlesztési potenciált igazolja, 

hogy ebben az iparágban az arányok a következőképpen alakulnak: 

 

 
Adatforrás: KSH, T-Star 

 

Ez a szerkezet újabb elemzési szemszögből igazolja a szektor jelentőségét a vecsési gazdasági szerkezetben és jelöli 

ki a helyi gazdasági rendszerek fejlesztésének egyik kiemelt fontosságú pillérét. 

                                                           
61 KSH: A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban  (2011. szeptember) 
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A piacát, a vállalkozásszerkezetet és a termelő vállalkozások arányát illetően legerősebb ipari szektorok Vecsés 

esetében további helyi sajátosságokkal is rendelkeznek, amelyek meghatározzák a város gazdasági rendszerében 

mutatkozó viselkedésüket: 
 

A logisztikai szektor vecsési pozícióinak igazi erejét annak a városban való rétegzett jelenléte adja: Vecsésen a 

logisztikai szektorban egyidejűleg van jelen a „city logisztika”, a regionális logisztika, a szolgáltató logisztika és a 

nemzetközi légi szállítmányozás. 62  Az agglomerációs térség részeként Vecsés egyrészről annak a fővárosi 

„kiszolgáló gyűrűnek”63 is része, amely Budapest munkaerő- és áru-ellátását (részben) biztosítja és támogatja 

(körforgalmú szállítási rendszerek a fővárosba), sőt a már jellemzett munkavállalási-közlekedési folyamatokat is ez a 

viszonyrendszer határozza meg Vecsésen. Másrészről az M0 körgyűrű révén résztvevője a hazai, illetve 

regionális/közel-külföldi (közúti) fuvarozási-szállítmányozási rendszernek. Ez, illetve a légi szállítás lehetősége 

pedig kiemelt szerepre predesztinálja az ellátási láncban való részvétel, az értéklánc-folyamatok területén. És bár a 

fővárosi vásárlóerőre való támaszkodás lehetősége a vecsési gazdaság erősségeként vagy lehetőségeként is 

megközelíthető, az közép- és hosszú távon komoly veszélyt hordoz magában, ha a város pusztán a fővároshoz való 

viszonyban határozódik meg és nem képes az országos és nemzetközi ellátási láncba hatékonyan 

bekapcsolódni.   
 

A feldolgozóipar tekintetében Vecsést is alapvetően érinti és jellemzi a feldolgozóiparban a megyei szint egésze 

tekintetében is mutatkozó szerkezetváltás. Mivel a feldolgozóipar Pest megye legjelentősebb foglalkoztatója, közel 

50 ezer fő foglalkoztatottal (ebben a tekintetben megyei szinten megelőzi a kereskedelem és a szállítás-raktározás 

ágakat), az ágazatot érintő átrendeződések jelentős kockázatként értékelhetőek.64 Ez Vecsés esetében egyrészről a 

járműgyártás beszállítói rendszereiben bekövetezett változásokat jelenti, másrészről pedig a város „brandjét” is 

nagymértékben meghatározó savanyító ipart: kijelenthető, hogy mára az őstermelői savanyítást háttérbe 

szorította/felváltotta az ipari savanyítás. Ez a helyi gazdaság szerkezetében amúgy igen alacsony részt képviselő 

mezőgazdasági ág további háttérbe szorítását eredményezi. Ami önmagában még nem jelentene strukturális 

feszültséget, ha a város mint „brand”/márka jelentős pillérét a köztudatban nem a mezőgazdasági jelleg („Vecsési 

savanyúság, Vecsési káposzta, stb.) adná. Ezzel a feszültséggel Vecsésnek a jövőben foglalkoznia kell. 
 

A vállalkozások helyzetének feltárásakor nem szabad figyelmen kívül hagyni a gazdaság helyi szereplői által a KKV-

szektort illetően leggyakrabban megfogalmazott problémát: a helyi KKV-k számára elérhetetlenek a telephelyek a 

vállalkozási zónákban. Nem csak Vecsésen, hanem a megye egészében tipikus jelenség és a KKV-szektor 

növekedésének egyik legsúlyosabb gátja a telephely-hiány, vagy az elégtelen telephely problémája. A nagyrészt a 

lakóövezetekben működő helyi vállalkozások vagy kinövik telephelyüket, vagy a lakóövezeti funkciókkal nehezen 

összeegyeztethető tevékenységet folytatnak, vagy egészen egyszerűen elégtelen infrastrukturális körülmények között 

működnek és az infrastruktúra a lakóövezetben nem fejleszthető megfelelően. Ugyanakkor a kijelölt gazdasági 

zónákba, ipari park(ok)ba település számukra anyagilag nem kivitelezhető.65 Főleg úgy, hogy – a város által az 

Iparkamarával közösen működtetett Vállalkozásfejlesztési Iroda támogatása ellenére – a helyi KKV-knak igen alacsony 

a pályázati aktivitása. 
 

A helyi ipar ágazati szerkezetének elemzésekor röviden meg kell említeni az idegenforgalmat. Mert bár a városban a 

turisztikai és idegenforgalmi vállalkozások aránya csekély (2010-ben 71 vállalkozás működött a szálláshely-

szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban, ami az akkor működő vállalkozások 4,4%-a), Pest megyében „a 

Monori Kistérség az egyik legdinamikusabban növekvő forgalmú kistérség a vendégéjszakák száma tekintetében”: 

2009-2011 között 136%-kal nőtt a regisztrált vendégéjszakák száma, a külföldiek Budaörs után a legtöbb 

vendégéjszakát a Monori Kistérségben töltötték el. Ez egyrészt jóval nagyobb növekedés, mint Budapesté, másrészt a 

dinamikus bővülés hátterében maga a megyei elemzés is első sorban a vecsési kapacitások fejlesztését látja. 66 

Mindez az egységes települési és mikrotérségi szintű idegenforgalmi marketingaktivitás szükségességére és 

lehetőségeire is rámutat. 

                                                           
62 Lásd még: PMTK II. köt. 116. o. 
63 PMTK II. köt. 143. o. 
64 Lásd: PMTK II. köt. 80. o. 
65 Hogy mindez nem pusztán vecsési probléma, ahhoz lásd: PMTK II. köt. 82. o. 
66 PMTK I. köt. 55. és 66. o. 
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Területhasználat, gazdasági övezetek 

 

A területhasználat szabályait a Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendelet szabályozza 

(jelenlegi, egységes szerkezetű változata hatályos: 2013. június 30-tól). 

 

A rendelet 5.§-a a terület felhasználás szempontjából beépítésre szánt (beépített vagy beépítésre kijelölt) és 

beépítésre nem szánt területeket különböztet meg. 

 

A beépítésre szánt terület építési használata szerint lehet  

a) lakóterület (kisvárosi lakóterület, kertvárosi lakóterület, falusias lakóterület) 

b) vegyes terület (településközponti vegyes terület, központi vegyes terület) 

c) gazdasági terület (kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari, raktározási terület, mezőgazdasági üzemi terület) 

d) különleges terület (jelentős zöldfelületű területek, sportolási célú, temetkezési célú, rekreációs célú)  

 

A beépítésre nem szánt terület használata szerint lehet közlekedési és közműterület, zöldterület, erdőterület (köztük 

lehet gazdasági vagy turisztikai célú is), mezőgazdasági terület, vízgazdálkodási terület és különleges besorolású 

terület (rekreációs zöldterület, bányaterület) 

 

Gazdaságfejlesztési szempontból kiemelt figyelmet érdemelnek: 

 a nagyobb területi egységet jelentő összefüggő gazdasági területek és azok infrastrukturális helyzete 

 a gazdasági területek és azok stratégiai pozíciója 

 

A gazdasági területek szempontjából kiemelt fontossággal bír a város nyugati, észak-nyugati felén már működő, mára 

már lényegében egységes ipari-kereskedelmi övezetet alkotó terület, amely – ahogy azt majd az adószerkezetet 

elemző alfejezetből is látható lesz – a város gazdasági motorterületének tekinthető: 

 

 
 

Az „A” jelű terület az EUROPOLIS-beruházások (Az AIG Lincoln Kft. értékesített ingatlanfejlesztései) okán 

„Europolis”-területnek nevezhető, de ezen a területen található az Airport City Logisztikai Park is (az ABLON-Csoport 

beruházása) az egykori szovjet laktanya területén. 

 

A „B” jelű terület az ún. „Market Central”-terület, de ezen a területen található a Quadrum Irodaház is (mindkettő az 

AIG Lincoln fejlesztése). 

 

A „C” jelű területen (a terület észak-nyugati felén, a Széchenyi út – Lőrinci út – Lincoln út kirajzolta térben) található a 

vecsési Business Park. 
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A Településszerkezeti és Területfelhasználási Terv, valamint a stratégiai összefüggések értelmében kijelölésre 

kerültek, vagy kijelölhetőek a további (potenciális) gazdaságfejlesztési területek. 

 

 
 

A térképes ábrázolás megmutatja, hogy az egyes befektetési övezeteket, a potenciális gazdasági területeket stratégiai 

szempontból 3 csoportba sorolhatjuk: 

 

 Az A+ és a K jelű területek a jelenlegi észak-nyugati zóna erősítését, kiterjesztését jelentik 

 A D1 és D2 területek egy északi/észak-keleti ipari decentrum kiépülésére adnak lehetőséget 

 A D3, D4 és D5 területek egy Déli fejlesztési tengely alakzatát rajzolják ki 

 

Az A+ és a K jelű területek szabályozási tervvel rendelkeznek (SzT-12 és SzT-14) 

 

  

A Halomi út menti terület szabályozási terve Az ún. „Keleti Kapu”-projekt szabályozási 
terve 

Mindkét terület reális területfejlesztési lehetőséget jelent, előbbi az már jelenleg is működő „Europolis”-terület déli 

irányú kiszélesítését jelentené, a „Keleti Kapu” pedig egy, az egyébként akár még konkurenciát is jelentő XVIII. 

kerülettel közös, a jelenlegi motorterületet továbbfejlesztő beruházást. 
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A D1 és D2 területek szintén rendelkeznek szabályozási tervvel (SzT-11 és SzT-13). 

 

 

A D1 terület (SzT-11) az ún. „Oscar-

terület”, amely majd 200 ha területen terül 

el Vecsés és a repülőtér között. 67  Az 

elképzelések szerint a területen a 

repülőtér II. termináljának további 

bővítéséhez kapcsolódóan ipari, 

logisztikai és vállalkozási park kerülne 

kialakításra, „Airport City” néven. A terv 

nagysebességű vasúti közlekedési 

kapcsolat kialakítását is magába foglalja.  

 

A terület fejlesztésével kapcsolatos problémák azonban sokrétűek: 

 A terület jogi-tulajdonosi szerkezete nem kedvez egy kompakt területfejlesztési aktivitásnak: a terület jelentős 

részét tulajdonában tudó befektető jelenléte mellett a terület jelentős része több, mint száz kisebb 

magánszemély osztatlan közös tulajdonát képezi. 

 Alapközművek kiépítettségének hiánya 

 Az Airport tekintetében ma már kijelenthető: középtávon az Airport jelenlegi tulajdonosai nemhogy nem 

tervezik a repülőtér bővítését, de a jelenleg rendelkezésre álló kapacitások korlátozásának (I. terminál) 

feloldását sem.  

A helyzet valamennyi komponensét figyelembe véve középtávon nincs, vagy nagyon csekély a realitása annak, 

hogy a terület fejlesztésére az eredeti elképzelések szerint sor kerüljön és az egyfajta északi ipari decentrummá 

váljon Vecsésen. (A reptér saját területén [az Oscar terület felett] 30.000 m2 cargo építését határozta el, az építési 

engedélyeket is megkapták, de a Legfelsőbb Bíróság visszavonta azokat.) 

 

A D2 terület esetében némiképp más a helyzet, bár bizonyos, a D1 terület esetében fennálló problémák itt is 

jelentkeznek. A terület északi, korábban egységes, hrsz. nélküli nagyobb összefüggő egysége egy területfelosztást 

követően megbontásra került (14 hrsz. keletkezett), annak középső része is mintegy 20 hrsz.-re tagolódik (annak déli 

részén további 35 elaprózott, ún. „nadrágszíj”-parcella található, vegyes tulajdonosi szerkezettel). A jelentős számú 

telket jelentő szerkezet ellenére a terület lényegében 2 tulajdonos tulajdonában van: egy magánszemély és a 

Raiffeisen Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft tulajdonában lévő SCTJ Ingatlanfejlesztő és 

Ingatlanhasznosító Kft. tulajdonában vannak. 

 

 

A terület ugyanakkor az M4 autópálya 2016-ig megvalósuló kiépítésének 

kontextusában, egy Ecserrel és Üllővel együttműködésben megvalósítható 

térségi projekt keretében stratégiailag és térszerkezetileg alkalmas és 

lehetséges pont a város gazdaságszerkezeti megnyitására kelet 

irányába. 

Mivel az M4 révén a térség és Vecsés elsődleges közúti 

tranzitpozíciója erősödik, ez a terület reális lehetőséget jelent egy észak-

keleti ipari-logisztikai decentrum kialakulására Vecsésen. 

 

A térségi projekt megvalósulásának kedvez, hogy egy ilyen jellegű 

fejlesztés terve szerepel Üllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában 

és hogy 2014. februárban véglegesen eldőlni látszik az M4 vonalvezetése 

tekintetében, hogy az északi, ún. „üllői” alternatíva kerül megvalósításra. 

                                                           
67 Kép forrása és szövegidézet: Berényi Mária: Megvalósult és a tervezett fejlesztési elképzelések a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér környezetében Vecsés közigazgatási területén (prezentáció 2013. június) 
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A „4-es Kapu”-projekt realitását növeli, hogy a területek „kivett építési területek”, a tulajdonosi háttér ingatlanfejlesztési 

szándékra utal és az alapközművek kiépítése (amely ehelyütt is szükséges) Üllővel közösen, térségi projekt keretében 

valósítható meg. Kockázati tényezőként és megoldandó problémaként ugyanakkor meg kell említeni a régészeti 

érintettséget és a Gyáli-patak (mint a tisztított szennyvíz és a csapadékvíz befogadójának) korlátozott elvezető 

képességét.68 

A D3 és D5 területek egy déli fejlesztési tengely kiépülésének két végpontját jelenthetik. Mindkét terület 

rendelkezik szabályozási tervvel (SzT-6 és SzT-19), de az SzT-19 még nem lépett hatályba. 

 

  

SzT-19: Egy déli gazdasági tengely nyugati szárnya /D5/ 
A déli tengely keleti szárnya: az Alacskai 
csomópont környékének fejlesztése /D3/ 

 

A D4 terület a két terület között, a DNy-ÉK-i irányban futó Vecsési út és (a már vecsési közigazgatási területen 

található) Külső-Gyáli út tengelye, valamint az Alacskai út tengelye mentén található gazdasági funkciójú területeket 

fogja össze, egy összefüggő déli fejlesztési tengely lehetőségét jelezve. A területen, a Külső-Gyáli út mentén jelentős 

tulajdonnal rendelkezik a város önkormányzata (sötét lila színnel jelölve), a terület szabályozási tervvel rendelkezik és 

megfelelő előkészítést követően (közmű- és útépítés) gazdasági kaputerületté válhat a déli gazdasági külterületek és 

a belterületek között. 

 

A D3-terület stratégiailag kiemelt fontosságú: le- és felhajtó csatlakozási ponttal rendelkezik az M0 körgyűrűre. 

Vecsés közigazgatási határain belül ez az egyetlen M0-s felhajtó kapcsolati pont. Ráadásul a 0202/1 hrsz-ú földút 

(„Alacskai út”) több szempontból is nélkülözhetetlen fejlesztését (szilárd burkolatú út kialakítása) követően ez a 

csomópont jelenthetné lényegében a kapcsolatot az M0 és a város észak-nyugati részének ipari területei között. Ennek 

jelentősége egyben abban is áll, hogy az M0-ról való lehajtás és az arra való felhajtás lehetőségével az Alacskai út 

lényegében a város belterületeit a gazdasági célú átmenő teherforgalom alól mentesítő elkerülő úttá tudna válni, 

egyben közlekedési és térszerkezeti tengelyt képezve délen a város XVIII. kerületi határa és keleti határa között. 

 

Rendkívül problematikusnak tekinthető azonban a terület helyzete, a következők miatt69: 

 

a) tulajdonosi szerkezet, elaprózódott telekszerkezet (a terület kb. 100 ingatlant érint) 

b) tőkeerős befektető hiánya 

c) M0-s csomópont kiépítésével kapcsolatos (magánszemélyeket érintő) jogviták 

d) alapközművek kiépítésének szükségessége 

e) a területen található erdőművelési ágú területek felszámolása és kiváltása (az Agglomerációs tv.-ben 

meghatározott területhasználati kvóta mint hatósági akadály) 

f) Gyáli-patak mint a tisztított szennyvíz és a csapadékvíz befogadójának korlátai 

                                                           
68 Lásd: Berényi Mária: Megvalósult és a tervezett fejlesztési elképzelések a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében 
Vecsés közigazgatási területén (prezentáció 2013. június) 
69 Uo. 
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Megfelelő befektető és támogatásrendszer megléte esetén a d)-f) pontok egy magas színvonalú projekttervezési és -

fejlesztési aktivitás mellett kezelhetőnek látszanak, ugyanakkor az a) és c) pontok komoly projektfejlesztési akadályt 

jelentenek. 

 

Az L jelű terület: stratégiailag még egy rendkívül fontos pozícióban lévő (részben) gazdasági besorolású terület 

azonosítható, az ún. Lanyi-terület (a Lanyi u.-nál található mocsár). A terület jelenleg feltöltés alatt áll, szabályozási 

tervvel rendelkezik (SzT-16). A terület önkormányzati tulajdon, ezért annak lehetséges hasznosítása bővebben az 

önkormányzati ingatlangazdálkodást érintő alfejezetben kerül tárgyalásra. 

 

A gazdaság-, település- és térségfejlesztési szempontból is kiemelt stratégiai pozícióban lévő területek tekintetében 

egyaránt elmondható, hogy – leginkább az Agglomerációs tv. rendelkezései által némiképp siettetett módon, az 

azoknak való megfelelés miatt – az egyes gazdasági célú területek kijelölése (a gazdasági területté minősítés) 

stratégiai elemzések nélkül történt meg. Ennél is jelentősebb probléma, hogy a kijelöléseket nem követték a 

kapcsolódó infrastruktúra kialakítása vagy fejlesztése. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a gazdasági 

területek infrastrukturális fejlettsége alacsony. A gazdasági területek közművesítettsége és a kapcsolódó 

útfejlesztések egyaránt hiányoznak. Az infrastrukturális feltételek fejletlensége a spontán kialakuló gazdasági zónák 

(pl. az Alacskai út menti területek a város déli részén) esetében is igaz, ezért az átfogó fejlesztési feladatként 

fogalmazódik meg. 

 

Adók szerkezete, adópolitika 

 

Vecsés Város helyi adóbevétele szerkezetileg iparűzési adóból (IPA), építményadóból és idegenforgalmi adóból áll 

össze. 2008-2013 között következőképpen alakultak a helyi adóbevétel szerkezeti arányai és összesített mennyisége. 

 

 
Adatforrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Látható, hogy az adóbevételek meghatározó részét (83-87%) az IPA jelenti, az építményadó részesedése 13-17% 

körüli és az idegenforgalmi adó a helyi adóbevételeknek csak a 0,22-0,46%-át adja. 

 

Megállapítható az is, hogy a 2011-es (jelentős részben a Wizz Air „Vecsésre adózásának köszönhető) „csúcsévet” 

követően csökkenő tendenciát mutatnak az összesített adatok, és arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy nem csak az 

adóbevételek meghatározó részét adó IPA csökken. Az IPA esetében 2011-ről 2013-ra 16,3%-os a visszaesés; és 

bár a két másik adónem 2011-hez képest még növekedést mutat, az építményadó 2012-ről 2013-ra már 12%-kal 

csökkent. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Építményadó 203 214 260 977 234 687 241 092 277 365 245 000 

Idegenforgalmi 0 3 661 3 124 5 869 7 279 7 497 
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Adatforrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Az IPA 2013-as eredményének alakulása azért is különösen fontos, mert közvetve már információt szolgáltat a 2012-

es MALÉV-csődnek a vecsési gazdaságra gyakorolt hatásáról is. A 2013-as IPA a 2012-es IPA 95%-a, ez 70 millió Ft-

ot meghaladó lyukat jelent a város költségvetésében, a 2011-es értékhez képest az eltérés majd 270 millió Ft-.  

 

Szükséges ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a 2011-es kiemelkedő IPA-eredmény nem kizárólag strukturális 

hatásoknak volt köszönhető: kiemelkedő egyszeri hatással bírt, hogy ebben az évben Vecsésre adózott a Wizz Air 

légitársaság. A kimagasló IPA-bevétel eléréséhez mindemellett strukturális hatású események is hozzájárultak: 

2009.12.31. napjával megszűnt a vállalkozók kommunális adója, így ezek a vállalkozások is bekerültek az iparűzési 

adó hatálya alá és 2011-ben folyamatosan töltődött fel az ipari park (az adótárgyak száma 2010.12.31-én 1944 db, 

2011.12.31-én már 2127 db volt). 

 

Az IPA és az építményadó strukturális hatásokat mutató csökkenése összességében tehát 100 millió Ft.- feletti (103 

millió Ft-) adókiesést jelent az önkormányzat költségvetésében 2012-ről 2013-ra. (A 2011-es évhez viszonyítva 

összességében – valamennyi adófajtát tekintve – több mint 263 millió Ft-os adóbevétel-csökkenésről 

beszélhetünk.) 

 

Vecsés Város IPA-bevételének szerkezetét – éppen a jelentős részben nemzetközi légi forgalomra épülő gazdaság 

miatt – más szempontból is elemezve egy rendkívül szignifikáns eredményt kapunk. Az IPA-t fizető vállalkozások 

székhely szerinti vizsgálata ugyanis azzal az eredménnyel zárult, hogy az IPA 40%-át nem vecsési székhelyű 

vállalkozások fizették be. 

 

 
Adatforrás: Magyar Államkincstár és Önkormányzati adatszolgáltatás 

II/18. tábla 
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Ennél is érdekesebb és a vecsési gazdaság szerkezete és alapjai szempontjából szignifikáns összefüggés: míg a 

2013-ban IPA-t fizető 1943 vállalkozás (adótétel) 80%-a (vagyis  a vecsési székhellyel rendelkező 1548 vállalkozás) 

mintegy 830 millió Ft- IPA-t teljesített, addig a nem vecsési székhellyel rendelkező, de Vecsésnek IPA-t fizető 

vállalkozások (a 20,32%, ami 2013-at tekintve 395 vállalkozást jelent) több mint 550 millió Ft- IPA-t fizettek. Vagyis 

az IPA 40%-át az adózó vállalkozások 20%-a fizeti be. 

 

A fenti adatsorok összefüggései alapján világosan kimutatható a két típusú adótétel (’vecsési’ és ’nem vecsési’) ún. 

adóereje, azaz jelentősége a városi költségvetés szempontjából: 

 

 
 

A gömbök mérete jól ábrázolja az összefüggést: az 1943 adózó által teljesített összes IPA tekintetében: 

- 1 db vecsési székhelyű vállalkozásra jutó IPA összege: kb. 534.000 Ft- 

- 1 db nem vecsési székhellyel rendelkező vállalkozásra jutó IPA összege: kb. 1.397.000 Ft- 

Az egy nem vecsési székhelyű vállalkozásra átlagosan jutó befizetett adó tehát mintegy 2,6-szor nagyobb, 

mint az egy vecsési székhelyűre jutó. 

 

Azon túl, hogy tehát, hogy a város IPA-bevételeinek 40%-át nem helyi vállalkozások adják és hogy egy nem 

vecsési székhelyű vállalkozás átlagos adóereje kb. 2,6-szorosa egy vecsésiének, a fenti adatsorok több további 

lényeges pontra is rámutatnak: 

 Tekintettel a nem vecsési cégbejegyzésre, a város egyrészről csak minimális információval rendelkezik a 

bevételeinek igen jelentős hányadát adó csoportról, azok lényegében egyetlen hivatalos gyűjtési 

szempont szerint sem jelennek meg számára, semmilyen adminisztrációs rendszerben. 

  Másrészről minimális ráhatása van csak saját gazdálkodása fő „motorjára”, a nem vecsési székhellyel 

rendelkező szállítási, logisztikai és kereskedelmi ágazatokban (a vecsési húzóágazatokban) működő 

vállalkozásokra, azaz tetten érhető egyfajta, a körülményeknek és az információhiánynak való „kitettség” a 

gazdaság helyi rendszereinek fejlesztése, befolyásolása, vagy akár ösztönzése terén. 

 A fenti összefüggések megalapoznak egy sejtést: a város adóbevételeinek ezt az elkülöníthető 40%-át 

minden valószínűség szerint országos jelentőségű hazai, valamint nemzetközi nagyvállalatok (esetleg 

középvállalatok) adják, akik IPA-jukat megosztva (a központi székhely és a telephelyek között) fizetik, 

amiből következően jelentősebb vállalatméretről beszélhetünk. (Ha ez nem így lenne, egyszerűbb volna a 

vállalkozásnak vecsési székhelyt választani.) 

 

A nem vecsési székhellyel rendelkező adófizetők tekintetében elengedhetetlen a Budapest Airport Zrt. [BA] 

adófizetése, azaz a repülőtér részaránya a vecsési költségvetésben. A BA által a környező települések 

önkormányzatainak költségvetésébe „befizetett helyi adók éves összege meghaladja az 1,8 milliárd forintot” 

70. Az Airport Vecsés költségvetésébe ebből az összegből 2010-2013 időszakban 50-100 millió Ft- közötti 

összeget fizetett be IPA és építményadó formájában.71 

                                                           
70 http://www.bud.hu/budapest_airport/fenntarthatosag/lakossagi_kapcsolatok  
71 Az Art. 53. § és 54. § alapján külső szakértői elemzés céljára ennél pontosabb információ nem adható ki. 
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A négy év alatt teljesített ca. 300 millió Ft- adó-hozzájárulásról kijelenthető, hogy a BA adófizetési volumene 

Vecsés tekintetében rendkívül alacsonynak mondható. Ezzel összefüggésben fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a 

környező fővárosi kerületek gyakorlatával ellentétben Vecsésen nincs telekadó. 

 

A vecsési adózás térszerkezeti vizsgálata rendkívül világos képet mutat: a város észak-keleti részén működő 

gazdasági-ipari zóna (a korábbi A-B-C-területek) a vecsési gazdaság motor-területét jelentik: 

 2013-ban a vecsési vállalkozások által fizetett IPA több mint felét (456 millió Ft-ot, azaz 55%-ot) 

erről a területről fizették be 

 Amennyiben feltételezzük, hogy a nem vecsési székhelyű vállalatok ezen az „ABC”-területen működnek 

(a maguk – 2013-ban – majd 552 millió Ft-os IPA-jával), akkor erről a területről kerül befizetésre a 

teljes vecsési IPA 73-75%-a 

 

Az adózás terén jelentkező kockázatok és problémák 2014-ben 

 

Az IPA-fizetést befolyásoló jogszabályi környezet változása miatt két, az adó valós mennyiségét 2014-2015-ben 

esetlegesen befolyásoló kiegészítést szükséges megtenni: 

 

 A repülőtér helyzetében 2012. januártól bekövetkezett változások tényleges hatásai nem biztos, hogy már 

rövid időtávon jelentkeznek, vagy szerkezetileg teljes mértékben felmérhető módon jelentkeznek. 

Ugyanakkor már a jelenlegi adatok alapján több mint 100 millió Ft-os rés keletkezett a 2012-es 

adóteljesüléshez képest. Stratégiai kérdés és feladat az adópolitika terén tehát ennek a résnek a strukturális 

(azaz nem egyszeri vagy időszakos, hanem szerkezeti, tartós) „betömése”. 

 

 Az E-útdíj bevezetése és számviteli következményei további jelentős IPA-csökkenést vetítenek előre 

(mindenhol, de a logisztikai-szállítási iparágakra épülő települések kitettsége fokozott). Mindamellett, hogy az 

E-útdíj 7,5%-át a vállalkozás leírhatja az adóalapjából, az útdíj többszörös adóalap-csökkentő hatása 

sem kizárt: a vállalkozások adóalapjának primér csökkentése mellett a E-útdíj az IPA-fizetés alapját képező 

éves nettó bevétel csökkenését eredményezheti. Ha ugyanis a vállalkozás jelenlegi árait megbontva, abban 

az Útdíj összegét változatlan formában továbbértékesített szolgáltatás értéke címen megjeleníti és 

érvényesíti, úgy az Útdíj „teljes összegével” csökkenti (immár másodszor) az adóalapot. A veszélyt érzékelve 

Kormányzat a települési önkormányzatok kompenzációját helyezte kilátásba, ám annak mértéke még nem 

ismert.  
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Költségvetési gazdálkodás 

A város költségvetési gazdálkodásának áttekintéséhez a 2008-2012 közötti évek önkormányzati zárszámadásait 

használjuk. Ennek megfelelően jelen részfejezet diagramjainak és adatállományának adatforrása minden esetben és 

külön jelölés nélkül: Önkormányzati adatszolgáltatás. A költségvetési tételeket az önkormányzati zárszámadások 

szerkezetében kezeljük, a következők szerint: 

Bevételek/Kiadások 

Működési Felhalmozási 

Költségvetési Finanszírozási Költségvetési Finanszírozási 

Pénzforgalmi 
működési 

célú 
költségvetési 

Pénzforgalom 
nélküli 

 

Pénzforgalmi 
felhalmozási 

célú 
költségvetési 

Pénzforgalom 
nélküli 

 

 

A költségvetési gazdálkodás tekintetében elsőként kiemelendő, hogy a város gazdálkodását a vizsgált időtávon 

mindvégig a költségvetési egyensúly jellemzi. Az alábbi összesítés vizuálisan is jól mutatja, hogy a kiadások mindig 

alacsonyabbak a bevételeknél, sőt jól látható: 2013-ig az önkormányzat bevételei a finanszírozási típusú 

felhalmozási bevételek (vagyis a hosszú lejáratú hitelfelvételekből és kötvénykibocsátásokból származó bevételek) 

nélkül is meghaladják kiadásait. 

 

 

Megfigyelhető: az összes 
(költségvetési + finanszírozási 
együtt) bevétel egyértelműen 
meghaladja az összes kiadást. 
(Grafikailag: a kék felület 
mindvégig nagyobb, mint a 
bordó.) 
 
Ugyanakkor az is látható, hogy 
a költségvetési bevételek 
önmagukban csak 2013-ban 
nem fedezik az összes kiadást, 
ezt az évet kivéve pusztán a 
költségvetési bevételek lefedik 
az összes kiadást. (Grafikailag: 
a zöld felület csak 2013-ban 
„bukik le” a bordó mögé.) 

 

 
Ennek az eseménynek az oka 
tetten érhető, ha áttekintjük az 
önkormányzat befektetési 
típusú kiadásait, azaz amikor 
az önkormányzat befektetési 
céllal vásárol eszközöket, és az 
ilyen típusú, éven belüli 
befektetési típusú kiadásoktól 
és bevételektől (amelyek nem 
igazi költések, mert éven belül 
kamattal emelve visszajönnek) 
„megtisztítjuk” a kiadási és a 
bevételi oldalt. 
 

Ebben az esetben látható, hogy az összes kiadás együttesen is alatta marad a költségvetési bevételeknek, és még 

inkább az összes bevételnek. (Grafikailag: a bordó fal csökkenése következtében a zöld fal vonala mindvégig a bordó 

fal fölött látható.) 

Költségvetési 

gazdálkodás 
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A költségvetés bevételi oldalának elemzéséhez szolgáló alapstruktúra a következőképpen foglalható össze: 

 

 

 

 

Ezen adatsorok alapján látható, hogy az önkormányzati költségvetés a működés biztosítása mellett képes volt és 

tudott fejleszteni, beruházni: a felhalmozási célú bevételek (elsősorban államháztartásom kívülről átvett bevételek, 

pénzmaradványok felhalmozási célú felhasználása és hitelek, kötvénykibocsátásból származó bevételek) gyakran 

elérik, olykor meghaladják a költségvetés bevételi oldalának 1/5-ét. Ebben a vizsgálati szegmensben a 2008-as és a 

2012-es évek kiemelkedő éveknek nevezhetőek. 
 

A vizsgált időszakban az önkormányzat egyszer bocsátott ki kötvényt (2008-ban) 700 millió Ft- értékben és hosszú 

lejáratú hitelt három alkalommal vett fel (2008: 100 millió Ft-; 2011: 477 millió Ft-; 2012: 223 millió Ft-). Emellett meg 

kell említeni, hogy a vizsgált időszak előtti évben (2007-ben), de a vizsgálati időszak hosszú távú fejlesztési 

finanszírozási céljait szolgálandó 300 millió Ft- értékben bocsátott ki és értékesített fejlesztési célú kötvényt. Mindkét 

kötvény CHF-ben denominált kötvény, 160 HUF/CHF árfolyamon. Az így összeálló felhalmozási célú finanszírozási 

bevételek és kötelezettségállomány a felvételkori/kibocsátáskori önkormányzati bevételi költségvetési oldal 

maximum 16%-át érte el.72 

 

 
 

Amennyiben áttekintjük a bevételek működési oldalát (működési célú bevételek), látható, hogy egyrészről a 

pénzforgalmi típusú bevételek (intézményi működésből, helyi adókból, önkormányzati tevékenységből és 

jogosultságokból származó bevételek) a működési bevételek meghatározó részét adják, 73  másrészről pedig az 

önkormányzat működési költségvetése csak arányos mértékben használ éven belüli működési hiteleket (azaz nem 

költségvetési, hanem finanszírozási típusú bevételeket.). A 2013-as év kiugró értékét a ’finanszírozási típusú működési 

bevételek’ oszlopának nem teljes mértékben működési hitelek igénybevétele és az önkormányzati működés abból való 

finanszírozása adja.  

                                                           
72 A 2007-es kibocsátású kötvényt tehát nem tartalmazza a grafikon. 
73 A 2011-es év kiemelkedő helyi adóbevételi mutatói (lásd: az adózással és az adópolitikával foglalkozó alfejezetet) a ’pénzforgalmi 

működési célú költségvetési bevételek’ oszlopban még ebből a vizsgálati optikából is jól láthatóak. 

 

Bevételi oldali 

költségvetés 
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Működési 

bevételek 

  

2008 4972

2009 5301

2010 4916

2011 6337

2012 6508

2013 6640

Összes bevétel (millió Ft-ban)

2008 20%

2009 11%

2010 11%

2011 19%

2012 21%

2013 14%

Felhalmozási bevételek aránya a 

költségvetésben
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2013-ban ebben az önkormányzat szabad pénzeszközeit rövid (éven belüli) lejáratú állampapírok vásárlására 

fordította (1404 millió Ft- értékben vásárolt) és a finanszírozási típusú működési bevételeket összesítő oszlop ennek az 

éven belül lejáró papíroknak a visszatérülését is mutatja. Valós finanszírozási célú (rövid lejáratú és likviditási) 

hitelek igénybevételére csak 701 millió Ft- értékben került sor. 

 

 
 

Figyelembe véve a fenti, befektetési célú pénzügyi művelet hatását és elkülönítve attól a tényleges hitelhasználatot, az 

önkormányzat működési költségvetésének szerkezetében a következő arányban vannak rövid távú, likviditási és 

működési hitelek: 

 

 
 

A működési célú bevételek vizsgálatakor az is szembeötlő, hogy 2010-et követően szigorúan monoton csökkenek a 

pénzforgalmi működési célú bevételek az önkormányzat bevételi költségvetésében, ennek a jelenségnek a feltárása 

céljából célszerű tehát a működési büdzsé szerkezetét a finanszírozási típusú elemektől és a pénzforgalom nélküli 

bevételektől (pl. tartalékok felhasználása) megtisztítva, azaz csak a pénzforgalmi működési célú költségvetési 

bevételeket figyelembe véve vizsgálni: 

- egyrészről az egyes bevételi források tekintetében mutatkozó folyamatok, 

- másrészről ezeknek a különböző forrásterületeknek az adott évi pénzforgalmi működési büdzsében mutatott 

aránya alapján. 
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Ebben az első összefüggésrendszerben két trend vagy esemény mindenképpen felfedezhető: 

 

- Jól látható, hogy a rendszer költségvetési támogatása folyamatosan, szigorúan monoton csökken, a 

vizsgált időtávon ez a város számára több mint 400 millió Ft-os csökkenést jelent.74 

 

- Az adózásról szóló alfejezetben részletesen vizsgált adózási csúcsév (2011) egyszeri, nem-strukturális 

hatások szerint való kialakulását mutatja (igazolja vissza) az önkormányzat sajátos működési bevételeit 

összesítő oszlopsor is: a 2011-es és a 2012-es év pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételei között 

2011 javára mutatkozó majd 270 millió Ft-os különbözet75 döntő részét (200 millió Ft-) az önkormányzat 

sajátos működési bevételei (pl. az adók) közötti különbözet adja, azaz ez lehet az a terület, amelyre az 

önkormányzatnak egyrészről ráhatása van, másrészt az ezen a területen való beavatkozás érzékelhető 

pozitív gazdálkodási eredménnyel járhat. 

 

- És bár természetszerűleg az önkormányzati rendszer átalakítása finanszírozási típusú átalakítást is jelent 

(feladat alapú finanszírozásra való átállás és egyes önkormányzati feladatok állami átvétele 76 ), azt 

semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az önkormányzat sajátos működéséből fakadó 

bevételek 2011-ről 2013-ra több mint 580 millió Ft-tal csökkentek, de az eltérés 2012-höz képest is -384 

millió Ft-. 

 

A pénzforgalmi típusú működési célú költségvetési bevételek összetételét vizsgálva meg állapítható, hogy az 

önkormányzat büdzséjében a költségvetési támogatások aránya 2008-2012 között 28%-ról 20-21%-ra csökkent 

és a támogatásértékű bevételekkel, kiegészítésekkel 77  együtt is 34%-os értéken áll (a korábbi 40%-os értékkel 

szemben). Ezzel a tendenciával némiképpen párhuzamosan, de nem ekkora mértékben növekedést mutatnak az 

intézményi bevételek. Ugyanakkor az is látható, hogy 2011-től a működési bevételek oldalán (szinte 

szükségszerűen) megjelennek a költségvetési típusú bevételek mellett a finanszírozási típusú bevételek 

(működési vagy rulírozó hitelek). 

                                                           
74 Ugyanakkor itt fel kell hívni a figyelmet a 2013-as önkormányzati adósságkonszolidáció hatására, amely nem pénzforgalmi 
működési bevételként jelenik meg, ám mégiscsak jelentős, állami költségvetésből származó forrás. 
75 2011: 4505 millió Ft-; 2012:4238 millió Ft-; 2013: 3376 millió Ft- 
76 Ez bizonyos értelemben összehasonlíthatatlanná teszi a költségvetési támogatás 2013-as értékét a megelőző (főleg a 2011 előtti) 
évekével. 
77 Tipikusan: kistérségi társulások keretében átvett, társönkormányzatoktól vagy állami pénzalapokból, költségvetéstől átvett 
pénzeszközök 
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Az önkormányzat pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételeinek %-os megoszlása: 

 

  

  

  
 

Egészen 2013-ig a kiadási oldali költségvetés mintegy 80%-84%-át a működési kiadások teszik ki, a felhalmozási 

kiadások aránya ennek értelmében 20% körül mozog: a legmagasabb értéket 2009-ben érte el (24%), a 

legalacsonyabbat 2010-ben (16%). 2013-ban azonban minden korábbinál alacsonyabb szintre, 11,8%-ra csökkenek a 

felhalmozási típusú kiadások. 
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Az önkormányzat kiadási oldali költségvetését vizsgálva egyrészről újra látható, hogy az önkormányzat működése egy 

mértéktartó külső finanszírozási forrásállomány bevonásával (szürke állomány) megoldható, másrészről a 2013-as 

évben grafikailag is erőteljes a megjelenése az 1404 millió Ft- értékű éven belüli állampapír-vásárlásnak, vagyis az 

előzőekben említett bevételnek most a kiadási oldalon jelentkező „párját” láthatjuk 2013-ban, a szürke állomány 

kicsúcsosodó formájában. 

 

A működési egyensúlyt vizsgálva jól látható, hogy 2013-ig a működési bevételek még a rövid távú befektetések 

bevételei nélkül (zöld felület) is fedezik a működési kiadások összességét (bordó felület), ami egyrészről egy másik 

optikából erősíti meg az önkormányzat költségvetésének strukturális egyensúlyát, másrészről azt is mutatja, hogy 

a 2013-as eszközvásárlás a megszokottnál jelentősebb befektetési célzatú vásárlás (kiadás) volt az önkormányzat 

gazdálkodásában. 
 

 
 

Ez a jelentős eszközvásárlás a működési kiadásokat területekre bontó összesítésben is kiugróan látszik: 
 

 
 

A működési kiadások szerkezetét vizsgálva feltűnik, hogy bár – a kiugró értékű 2008-as évet most nem tekintve – a 

személyi jellegű ráfordítások egészen 2013-ig számszerűen folyamatosan nőnek, azok aránya jelentős mértékben 

csökken mégis a teljes működési kiadási oldal tekintetében. A közigazgatási rendszer átalakításainak hatását 

mutatva 2013-tól jelentősen csökken a személyi jellegű ráfordítások értéke, ahogy azok aránya is. Fontos azonban – 

és bizonyos értelemben a forintális személyi kiadások minden korábbinál alacsonyabb voltát mutatja –, hogy amíg a 

személyi jellegű költségeknek a teljes működési büdzsén belüli aránya csak 15%-kal csökken (47-ről 40-re), addig a 

kiadások összege maga 33%-kal. 

 

A működési kiadások legjelentősebb tételét a személyi jellegű kiadások teszik ki: 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

55% 50% 48% 47% 47% 40% 
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Az önkormányzati reform következtében megvalósuló szerkezeti változások (elsősorban állam általi feladatátvételek) 

hatásainak 2013-as jelentkezéséig állandónak mondható a dologi kiadások aránya (37-41%), azok abszolút értéke 

mégis szigorúan monoton nő, ráadásul jelentős mértékben! Az önkormányzat a működése során 2012-ben a 

2008-as érték 134%-át fordította dologi kiadásokra (leginkább rezsicélú kiadásokra), ami az inflációt jelentős 

mértékben meghaladó többletköltség jelentkezését jelenti. 

2013-ban a dologi költségek részaránya 29%-ra csökken, a 2012-es értékhez képest 223 milliós értékkel 

csökkentve a működési büdzsét. 2013-ban a dologi kiadások összegszerűen a 2008-as érték 117%-ára csökkennek. 

 

Az egyéb tételeknél 2011-12-ben mutatkozó jelentős emelkedést értelemszerűen a már említett éven belüli működési 

hitelek visszafizetése okozza, míg 2013-ban az éven belüli működési hitelek visszafizetése és az 1404 millió Ft- 

értékű rövid lejáratú állampapír-vásárlás (befektetési célú kiadás) hatásai adódnak össze. 

 

Az éven belüli működési hitelállomány arányát az alábbi összesítés mutatja: 

 

 
 

 

Amennyiben a működési kiadásokat követően a felhalmozási célú kiadásokat tekintjük át, jól látható, hogy ebben a 

„rovatban” is mértékletesen vannak csak jelen a finanszírozási típusú kiadások, vagyis a hosszú lejáratú 

hiteltörlesztések, a 2008-ban kibocsátott kötvény adóskötelezettségei a türelmi idő lejártát követően, vagy esetlegesen 

fennálló egyéb éven túli pénzügyi kötelezettségvállalások. A felhalmozási kiadások meghatározó része költségvetési 

kiadás, a finanszírozási típusú felhalmozási kiadások a felhalmozási célú összes kiadás 1-8%-át teszik ki: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1,02% 1,38% 6,60% 5,72% 5,31% 7,95% 

 

 
 

A dologi kiadások 

erős emelkedése 

2013-ig. 2013-tól 

jelentős csökkenés 

mutatkozik 
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A költségvetés stabilitása tekintetében talán a legfontosabb mutató a külső adósságállomány mértéke és az abból 

fakadó, évente jelentkező finanszírozási terhek nagysága, vagyis az önkormányzat külső adósságszolgálatának 

valós mérete. 

 

Ennek meghatározására jelen elemzésben a következő módszert használtuk: 

 

Tőketeher = Hosszú távú tőketeher 

Hosszú távú, azaz éven túli finanszírozási 
formák tőkeállománya (kötvénykibocsátásból 
eredő bevételek, fejlesztési és egyéb éven 
túli hitelek)  

Mályva színű felület 

Felhalmozási célú terhek 
Az éven túli hitelek és a kötvények 
tőketörlesztése és/vagy azok kamatai 

Barna felület 

Működési hitelek kamatai Működési hitelek kamatai Sárga felület 

Működési célú tőketeher 
Az éven belüli működési típusú hitelek 
összege 

Szürke felület 

 

Ennek alapján a következő kép rajzolható fel78: 

 

Hosszú távú tőketartozás és külső finanszírozásra fordított kiadások az önkormányzat költségvetésében (millió Ft-ban) 

 
 

Ez alapján jól látható, hogy az önkormányzat az elemzési táv utolsó 3 évében (ekkor már lejárt a 2008-as kötvény 2 

éves türelmi ideje) évente 90-115 millió Ft-ot (sárga+barna felület) fordít fennálló, nagyságrendileg 1,3-1,5 milliárd 

Ft- értékű adósságállományának (szürke+mályva felület) finanszírozására. 

 

Ennek ilyen típusú megjelenítése különösen abból a szempontból fontos, hogy a 2013-as évben már jelentkező állami 

adósságátvállalás (konszolidáció: kék felület) éppen úgy átvett az önkormányzattól hosszú távú tőketerheket, ahogy 

működési célú hitelállományt (folyószámlahitelek) is. A város fenti adósságállományából 2013-ban a következő tételek 

konszolidálására (átvételére) került sor: 

 

Konszolidált állomány Értéke millió Ft-ban 

Folyószámlahitel 198,5 

Folyószámlahitel 32 

Fejlesztési hitel (Unicredit) 420 

Kötvények tőkerésze 774 

Összesen 1.424,5 

                                                           
78 A jobb megjelenítés kedvéért ehelyütt a 2008-as év terheibe a 2007-es kibocsátású, 300 millió HUF értékű kötvényt is 
beleszámoltuk. 
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II/35. ábra 
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1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

 

Ingatlangazdálkodás 

 

Vecsés kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodásának egyik pillére az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

intézményeknek a feladatellátáson túl mutatkozó szabad kapacitásainak kihasználása (helyiségek bérbe adása, 

szolgáltatások nyújtása). Ebből a tevékenységi körből 2012-ben például több mint 241 millió Ft- működési célú 

bevétele volt a városnak. Tekintettel azonban arra, hogy a város intézményeinek profilját elsődlegesen meghatározott 

alapfeladatuk ellátása adja, gazdaságfejlesztési (és nem költségvetési gazdálkodási) szempontból fontosabb az egyéb 

ingatlanvagyon áttekintése. Vecsés Város a következő, a kötelező és szabadon vállalt önkormányzati feladatellátásba 

be nem kapcsolt, szabad felhasználású ingatlanvagyonnal rendelkezik: 

 

 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A felsoroltak közül gazdaságfejlesztési-stratégiai kiemelkedik a 367/14 hrsz. számú Lanyi utcai telek. (Egy déli 

fejlesztési tengely kialakulását követően fontos, de inkább rekreációs, lakócélú funkciókat támogató terület lehet a 

szintén ígéretes pozícióban lévő 0291/2 hrsz. számú telek is.) 

 

Ahogy arról korábban már volt szó, a terület rendelkezik szabályozási tervvel (SzT-16). A szabályozási terv értelmében 

a terület egy része rekreációs és sportcélokat szolgálna (sportcsarnok építése), a terület másik része beépítésre, ill. 

feltételek teljesítéséhez kötött beépítésre kijelölt terület. 

 

A területnek kitüntetett jelentőséget adhat, hogy gazdasági funkciójú területnek van kijelölve, az Ecseri út 

továbbfejlesztésével közvetlen kapcsolata alakítható ki a reptérrel, stratégiai pozícióját tekintve közgazdaságilag 

„olcsón” kapcsolódhat a város észak-keleti felének fejlesztési alakzataihoz (vö.: „4-es Kapu”-projekt), ebben az 

összefüggésrendszerben pedig különösen alkalmas helyszíne lehet egy helyi vállalkozói zónának, vagy kkv-

vállalkozói zónának. 

 

Az önkormányzati földvagyon mellett a város számottevő felépítményi vagyonnal is rendelkezik (lakások, nem 

lakáscélú felépítmények). Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 24 db lakáscélú ingatlan és 18 db nem lakáscélú 

ingatlan/felépítmény van. A nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása majdnem teljes (1 db ingatlan áll csak üresen), 

azok nagyobb részben a humán infrastruktúra kiegészítő rendszerét alkotják, közfunkció ellátását támogatva, 

kisebb részt piaci célú funkcióban kerülnek hasznosításra. A bérbeadott helyiségek bérleti díját az önkormányzat az 

utóbbi három évben nem emelte, az ingatlanok bérbeadásából származó éves bérleti díjbevétel nagyságrendileg bruttó 

9 millió Ft-. 
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II/36. ábra 
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Hrsz. Megnevezés Cím Terület m² Megjegyzés

0182/50 Szántó Külterület 8 713 Haszonkölcsönbe adva

0182/51 Szántó Külterület 2 667 Haszonkölcsönbe adva

0182/52 Szántó Külterület 5 080 Haszonkölcsönbe adva

0218/103 Szántó Külterület 6 997

0218/104 Szántó Külterület 5 000

0218/105 Szántó Külterület 8 096

0220/19 Szántó Külterület 9 189

0220/20 Szántó Külterület 8 142

0291/2 Szántó Külterület 37 735 Haszonkölcsönbe adva

367/14 Mocsár (Lanyi) Lanyi utca 87 132 Feltöltés alatt lévő terület

6115 Szántó Wass Albert utca 10 395

6133 Beépítetlen terület Wass Albert utca 1 315

6136 Beépítetlen terület Wass Albert utca 1 044

6137 Beépítetlen terület Wass Albert utca 2 508

Vecsés Város Önkormányzata gazdaságfejlesztés szempontjából figyelembe veendő

üzleti vagyona 2014. január 1-i állapot szerint
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II/37. ábra 

Önkormányzati felépítményi vagyon (1) 

Nem lakáscélú helyiségek/felépítmények 

 

 
 

 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek/felépítmények

Ingatlan címe Hasznosítás módja Hrsz. Ellátott közfunkció Betöltött piaci funkció

1. 2220 Vecsés, Kossuth u. 38-40. bérbe adás  2443. Ügyfélszolgálati Iroda DPMV Zrt.

2. 2220 Vecsés, Damjanich u. 34. használatba adás 3837. Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.

3. 2220 Vecsés, Arany J. u. 43. használatba adás 4503/2. 2. sz. Postahivatal

4. 2220 Vecsés, Telepi út 39. saját használat (régi Posta épülete) 4503/2. Irattár

5. 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 37. használatba adás Vecsési Sportegyesület részére 4019/2. Sporttelep

6. 2220 Vecsés, Jókai u. 6. használatba adás Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 796.  Tájház

7. 2220 Vecsés, Vértesi N. u. 9. saját használat  2294. Irattár, kiállítóterem

8. 2220 Vecsés, Fő út 49. használatba adás 446.  Német Nemzetiségi Önkormányzat

9. 2220 Vecsés, Fő út 112. bérbe adás, használatba adás 777. Pártok helyi szervezetei Üzlethelyiség, irodák

10. 2220 Vecsés, Fő út 110. használatba adás 776. Pest Megyei Kormányhivatal

11. 2220 Vecsés, Fő út 60. használatba adás  705.  Fúvósok

12. 2220 Vecsés, Károly u. 1. használatba adás 2261.  Zeneiskola, Sportegyesület Üzlethelyiség, irodák

13. 2220 Vecsés, Károly u. 2. használatba adás , bérbeadás 1623. KLIK, Polgárőrség Üzlethelyiségek

14. 2220 Vecsés, Magyar u. 1. saját használat 1735.
Családsegítő Szolgálat, Gyermek rehabilitációs 

foglalkozások

15. 2220 Vecsés, Lőrinci út 14. használatba adás 3913.  Mentőpont

16. 2220 Vecsés, Eötvös u. 17. saját használat 2355.

17. 2220 Vecsés, Telepi út 44/A. saját használat 1158. Önkormányzati raktár

18. 2220 Vecsés, Halmy J. tér 3428. bérbe adás 3428. Üzlethelyiség

üresen álló ingatlan
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Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 

 
Önkormányzati cégek, tulajdonrészek 

 

Vecsés Város két, 100%-os önkormányzati tulajdonú céggel rendelkezik, valamint birtokolja a Dél-Pest Megyei 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. részvényeinek 10,3%-át. 

 

A két 100%-os önkormányzati tulajdonú cég: 

 Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 

 Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. (Egyszemélyes Kft.) 

 

A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. (2013. december 31-ig VETÜSZ Kft.) a város közigazgatási területén a helyi 

közszolgáltatói feladatokat látja el. Hulladékgazdálkodási feladatkörében a vállalat végzi a városban a lakosságtól, a 

helyi közintézményekből és a helyi gazdálkodó szervezetekből a háztartási hulladékhoz hasonló vegyes hulladékok 

begyűjtését és elszállítását. A cég feladatkörébe tartozik továbbá a lakossági zöld hulladékok házhoz menő begyűjtése 

és elszállítása. A városban megszervezett éves lomtalanításból származó hulladék összegyűjtése és elszállítása 

szintén a közszolgáltató feladata. A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. végzi a településen a jelenleg működő 

szelektív hulladék (papír, műanyag, színes üveg) gyűjtését és elszállítását, a város több pontján kialakított, összesen 

16 db szelektív gyűjtősziget üzemeltetésével. A cég a felsorolt hulladékgazdálkodási feladatkörébe tartozó feladatok 

ellátásához alvállalkozói szolgáltatást nem vesz igénybe. A vállalat hulladékgazdálkodási feladatkörén túl építőipari 

kivitelezői munkát, kertészeti munkát végez, illetve síkosságmentesítési és forgalomtechnikai szolgáltatást nyújt a 

város önkormányzati tulajdonú közútjain. 

 

A funkcionális szervezeti forma (a másodlagos munkakörmegosztás szintjén található divizionális szerkezettel) a cég 

jellegéhez és feladatköréhez alkalmazkodó, adekvát és gazdaságos: 

 

 

 

II/38. ábra 
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Az önkormányzat tulajdonában lévő lakáscélú ingatlanok

Ingatlan címe Hasznosítás módja Hrsz.

1. 2220 Vecsés, Vörösmarty u. 6. szolgálati lakások (2 lakás) 1955/2.

2. 2220 Vecsés, Petőfi tér 1. szolgálati lakás (iskola épületén belül) 1953/4.

3. 2220 Vecsés, Fő út 92. szolgálati lakások (iskola épületén belül) (3 lakás) 749.

4. 2220 Vecsés, Halmy J. tér 1. szolgálati lakás (iskola épületén belül) 3432/2.

5. 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 37. szolgálati lakás (Sporttelepen belül) 4019/2.

6. 2220 Vecsés, Ecseri u. 4. szolgálati lakás (temetői gondnoki lakás) 364/2.

7. 2220 Vecsés, Fő út 192/A. szolgálati lakás 1 db + bérlakás 1 db 1948/1.

8. 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. szolgálati lakás (iskola területén álló önálló ház) 4798.

9. 2220 Vecsés, Fő út 110. szolgálati lakás 776.

10. 2220 Vecsés, Fő út 60. szolgálati lakás 705.

11. 2220 Vecsés, Deák F. u. 52. szolgálati lakás 4353/2.

12. 2220 Vecsés, Kellner dr. u. 26/A. szolgálati lakás 11/A/6.

13. 2220 Vecsés, Petőfi u. 14. bérlakások (4 lakás) 2664.

14. 2220 Vecsés, Fő út 49. bérlakások (3 lakás) 446.

15. 2220 Vecsés, Szép u. 6. bérlakás  1033/A/2.

16. 2220 Vecsés, Ady Endre u. 26. bérlakások (2 lakás) 839.

17. 2220 Vecsés, Gyár u. 9. bérlakás  4225.

18. 2220 Vecsés, Fő út 102. bérlakások (4 lakás) 770.

19. 2220 Vecsés, Kálmán u. 4. bérlakás  842.

20. 2220 Vecsés, Kálmán u. 18. bérlakás  769.

21. 2220 Vecsés, Eötvös u. 21. bérlakások (2 lakás) 2302.

22. 2220 Vecsés, Damjanich u. 36/b. bérlakás  3838/6.

23. 2220 Vecsés, Toldy F. u. 42. bérlakás  4799.

24. 2220 Vecsés, Telepi út 79. bérlakás  2466/1.
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Forrás: Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 

 

Gazdaságossági és célszerűségi szempontok, valamint a hasonló profilú cégek példái alapján a Kft. feladatkörével 

kapcsolatban felmerül ugyanakkor a másodlagos szinten található divíziók bővítésének, azaz a városgondnoki 

feladatok további csoportjainak a Kft. feladatkörébe utalása és ezzel a városfenntartói feladatok centrális 

szerkezetbe rendezésének erősítése. A Kft. jelenlegi tevékenységi körét is szem előtt tartva ennek leginkább a 

karbantartási és intézmény-felújítási, valamint a kertészeti területeken volna létjogosultsága. 

 

Ez a gyakorlat nem csak a feladatok szervezésileg és költségvetésileg (pl. közös, ellenőrzött, nagyobb volumenű 

beszerzések) hatékonyabb ellátását tenné lehetővé, de portfóliójának bővítésével, piacai bővítésével a Kft. további 

területeken kompenzálhatná a hulladékgazdálkodási divízióban a rezsicsökkentés és a lerakási járulék hatására 

jelentkező 2014-ben 80 milliós, 2015-16-ban pedig 100 millió Ft-ot meghaladó pluszkiadások, ill. bevétel-elmaradások 

miatt jelentkező hiányát. (A hulladékgazdálkodás terén bekövetkezett közszolgáltatói kijelölés által megnyitott piacok 

mérete – a kezdeti „start up” költségeket követően – évi kb. 30-40 millió Ft-ot jelent.) A hiánynak azon része, amely 

nem gazdálkodási és feladatellátási tevékenységből kerül kompenzálásra, kvázi dotációként Vecsés Város 

költségvetését terheli. 

 

Ugyanezen okokból az önkormányzati tulajdonokon végzett építési munkák elvégzésének telepítési gyakorlata is 

átgondolandó. 

 

A Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. önállóan gazdálkodó szervezet, jogi formáját tekintve 

egyszemélyes kft. Feladatát tekintve eredetileg az EU részfinanszírozásával megvalósult városközpont-fejlesztési 

projekt lebonyolítására alakult, mintegy projekt-szervezetként. Azóta lényegében az Önkormányzat projektfejlesztési 

és projektmenedzsment osztályaként működik, feladata az egyes építési és infrastruktúra-fejlesztési projektek 

előkészítése, szervezése, lebonyolítása, a projektmenedzseri 

 

feladatok ellátása, a Vecséssel kapcsolatos fejlesztési koncepciók, stratégiák, operatív programok elkészítésének és 

folyamatos felülvizsgálatának szakmai koordinációja. 

 

Munkáját 3 fő főállású alkalmazottal és határozott idejű megbízási szerződés keretében megrendelt kis értékű eseti 

szolgáltatások (projektvezetési tanácsadás, könyvelés, bérszámfejtés, sajtó, számítógép-karbantartás, könyvvizsgálat, 

honlap-karbantartás) segítségével látja el. Szervezeti felépítése átlátható, célszerű, duplikációktól és redundanciáktól 

mentes, ugyanakkor profilja akár bővíthető is volna. 

 

A kaputérségek kiemelt szerepe, közigazgatási határon átnyúló fejlesztési térségekre irányuló megkülönböztetett 

figyelem a fővárosi tervezési dokumentumoknak is alapját képezi. 

 

II/39. ábra 
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1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

Vecsés földrajzilag a Duna Pesti teraszos völgymedencéjében helyezkedik el. Keleti oldalán a Gödöllői-dombvidékhez 
tartozó vonulatok húzódnak, dél felé a Duna-Tisza közötti hátság területe kezdődik. Vecsés jelenlegi felszínének kétharmada 
homok, egyharmada középkötött agyagos talaj. Határának déli részén még a múlt században is nagy mocsár terült el, 
amelynek lecsapolásával hozták létre a Gyáli-víznek nevezett csatornát. A Gyáli-víz vízrendszere és a rákapcsolt levezető 
csatornák környékén kialakult réti talaj kiválóan alkalmas az intenzív kertészeti termelés meghonosítására. Így a vízigényes 
káposztán kívül az egyéb zöldségek (pl. sárgarépa, paradicsom, uborka) termesztésére is. Vecsés területét egykori 
mocsaras (ma alacsony fekvésű, belvízre hajlamos) területekkel szabdalt homokos, kavicsos hordalékkúpok alkotják. Az ős-
Duna hordalékkúpjai homok és homokos-kavics anyagnyerő helyeket is jelentettek, amelyet a korábbi korok jórészt már 
lebányásztak. 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

Jelenleg Vecsésen 8,5% az erdősültségi arány, amely az országos átlagtól (19%), és a távlatilag országosan megcélzott 
25%-tól jelentősen elmarad. A települési zöldfolyosó hálózat nyilvánvaló elemei a meglévő erdők, magas vízállású rétek, 
vizes élőhelyek, amelyeket a vízelvezető csatornahálózat elemei kapcsolnak össze. Kb. 42 ha területen terül el az I. vízbázis 
véderdeje, amely túlnyomó részt 40 éves akác (Robinia pseudoacacia) telepítés. A település lakott területeinek É-i határán 
húzódik a '70-es évek végén telepített, mára jól beállt zajvédő erdősáv, amelyet a korábbi Ferihegy Tsz létesített a reptér 
zajhatásainak mérséklésére, az É-i lakó és gazdasági területek elhatárolására. A védőerdő összetétele és fafaj-szerkezete 
megfelel a korszerű követelményeknek, és nem csak a zajvédelemben, hanem a szél- és hóátfúvás védelemben is fontos 
szerepet játszik az örökzöldek alkalmazásának következtében. Ettől a szerkezettől eltér a település É-i lakó területeit az 
egykori Tsz majortól (ma vegyes ipari-gazdasági vállalkozási terület) elválasztó véderdősáv szerkezete. Ezt az erdősávot két 
fafaj alkotja: a település felől zárt erdei fenyő sáv, míg a másik oldalon kocsányos tölgy telepítés az erdőalkotó. Vecsés 
gazdasági erdei a településtől távol, déli irányban találhatóak a Közép-Halom és a Rokkant dűlőben. Az erdőt alkotó fő 
fafajok az akác és a nemes nyár. 

A településtől délre és keletre a nyilvánvalóan csökkenő tendencia mellett is jelentősek mondhatók a mezőgazdasági 
művelésbe vont területek. Vecsés területén jelentős azoknak a szántó területeknek az aránya, amelyek művelésre kevéssé 
alkalmasak, mivel vagy nagy a belvízveszély, vagy pedig túlságosan kavicsos, terméketlen területek. A megművelt táblákon 
a főként kukorica, napraforgó, búza termesztése a gyakori. 

A település közigazgatási határán belül három jelentős gyümölcsös terület található. A régi Állami Gazdaság telephelye 
melletti területen, Pestszentlőrinc közelében elöregedett alma telepítés található közel 50 ha-on. A Ferihegyi reptér II. 
termináljának közelében fiatal telepítésű kajszi, őszibarack és szilva ültetvények helyezkednek el egy kb. 28 ha-os területen. 
A harmadik, szintén újonnan telepített gyümölcsös az I. vízbázis véderdejétől DNy-ra található alma, körte telepítés közel 10 
ha-on a bányató közelében. 

Vecsés közigazgatási területén belül több olyan víznyomásos rét, magas vízállású terület található, amely intenzív 
növénytermesztésre kevésbé alkalmas. 

A külterületen Vecsés tekintetében speciálisan erre a térségre jellemző repülőtéri-közlekedési jellegű tájhasználat is 
jelentkezik. 

Vecséstől délre húzódik a település artézi kútjait rejtő I. jelű vízbázis, míg tőle keletre, a Gyáli-víz mentén található a II. jelű 
vízbázis terület. A település lakott területeitől ÉK-DK-re húzódnak azok a szabályozott csatornák, melyek feladata a belvizek 
befogadása, elvezetése. A csatornahálózat végső befogadója a Ráckevei-Soroksári Duna, időszakos vízfolyásnak 
tekinthető. 

1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

Az itteni táj hajdani képét, jellegét a dombvidéki részeken lévő erdők, a völgyekben lévő vízfolyások, az azokat kísérő 
ligetek, rétek, illetve a sík területeken a rétek, legelők, mocsarak határozták meg.  

A Gödöllői- és a Monor-irsai-dombvidék nyúlványainak erdei ma már csak foltokban találhatók meg, helyüket előbb 
fokozatosan szántóföldi termesztés, kaszálórétek és legelők, majd kertészeti kultúrák vették át, a megmaradt erdők fafaj-
összetétele is átalakult. A jó tápanyag ellátottságú gyepek zömén már régóta szántók vannak, de a vízfolyásokat kísérő 
rétek, legelők egy része is feltöltésre került. A valamikori erdőssztyepp jellegű táj a benépesedéssel egyre inkább 
"kultúrsztyepp" jellegűvé vált. 
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A XIV. és XV. században a település több nemesi család birtokában volt, sőt királyi tulajdonú részei is voltak. A török uralom 
során a birtokok két török földesúr kezébe kerültek. A XVII. századi harcok során a falu elpusztult, és hosszú időre 
lakatlanná lett. A XVII. század végén a pusztát a Fáy család szerezte meg, majd másik két családnak továbbadta. 1730-ban 
Grassalkovich Antal vette meg, akinek a fia 1786-ban betelepítette 50 családdal. Az első telepesek a környező falvak 
(Soroksár, Dunaharaszti, Nagykovácsi, Taksony) elszegényedett sváb lakosaiból kerültek ki. 

A Grassalkovics főherceg által Donau-svábokkal újra benépesítő - a török időkben elpusztult -  település egyik fő gazdasági 
erejét a svábok által meghonosított öntözéses zöldségkultúra (káposztatermelés) jelentette.  

A XIX. század közepétől a legnagyobb birtokos a területen a Vigyázó és a Halmy család volt. A Halmyak nevét őrzi a 
vasúttól délre kiépült Halmi-telep. 1910-ben az Andrássy birtokot parcellázták, ekkor jött létre az Andrássy-telep. Az 1848-as 
jobbágyfelszabadítás utáni birtokaprózódás következtében megnőtt a törpebirtokok száma. A 19. század közepétől Vecsés 
teljes felszíni vízhálózatát csatornázták, a Gyáli-víz ennek a mocsárlecsapoló rendszernek a főágát képezi, és a Ferihegytől 
északra elterülő Merse-mocsár vizét vezeti le Gyálon és Soroksáron keresztül a Dunába. A vízfolyásokat szabályozták, 
jelenetős vízrendezések történtek, amelyek a táj képének megváltozásában ugyancsak szerepet játszottak, de ekkor 
kezdődött el a térség ma is meghatározó úthálózatának kialakulása, a vasúti pálya kiépítése is. 

A századfordulótól a főváros szomszédságában a mocsaras területek lecsapolásosának következtében is Vecsés 
rohamosan népesedni kezdett. Növekedett a lakosság, a házak, épületek száma, pezsgő kulturális és politikai élet indult 
meg a településen. A népességszámot jelentősen növelte, hogy a ’20-as években 3000-nél több erdélyi menekültet 
helyeztek el Vecsésen.  

A II. világháború során Vecsésen jelentős harcok folytak és a falu egy része elpusztult. Az itt élő svábok nagy részét 
kitelepítették. 1945-ben Budapest XVIII. kerületéhez csatolták a Csáky-ligetet az itt élő lakossággal együtt. 

Vecsés maga viszonylag kevés káposztatermesztésre alkalmas területtel rendelkezik, a legjobb földek Ecser és Üllő 
határában vannak, de az esetek nagy százalékában ma is vecsési gazdálkodók tulajdonában. A Vecsési káposzta ugyan ma 
is fogalom országszerte, de a káposztatermesztés már nem, de a savanyítás ma is húzóágazata a településnek.  

Ugyancsak visszaszorulóban van a gyümölcstermesztés, a korábbi homoki szőlőkultúrának pedig még a maradványai is 
eltűntek, azok a téeszesítés és a nagyüzemű művelésbe vonás áldozataivá váltak.  

A rendszerváltozás után a termelő szövetkezetek által megművelt szántóterületek ismét felaprózódtak, azonban az új/régi 
tulajdonosoknak csak a töredéke tartotta meg állandó művelés alatt a földeket, a többi terület vagy bérbe adásra került, vagy 
parlagon hevert. A főváros közelsége, a Ferihegy közeli pozíció, az olcsó áron megszerezhető földek hatalmas befektetői 
nyomása hamarosan érzékeltette hatását, a település külterületein az utóbbi 15 évben hatalmas változások zajlottak le. 
Korábbi mezőgazdasági és jelentős kavicsbánya területeken azok „rekultivációja” után főként logisztikai és kereskedelmi-
gazdasági területek, bevásárlóközpontok, tranzit hotelek, autókölcsönzők, a ferihegyi cargo-hoz köthető vállalkozások 
telepedtek meg, miközben a fővárosból kiköltöző népesség lakóterületi fejlesztései is jelentősek voltak. A folyamatot csak 
gyorsította, hogy kiépült az M0 keleti szektora, és ennek járulékos beruházásaként az elkerülő 4-es gyorsforgalmi út. 

1.12.2.2. A tájhasználat értékelése 

Az elmúlt időszak robbanásszerű változásai Vecsés korábbi termesztő múltját szint teljesen zárójelbe tették. Hatalmas 
területek alakultak át gazdasági területekké és épültek be különösen Ferihegy és Budapest közelében. Ezek mellett további 
hatalmas tartalék területek vannak gazdasági céllal kijelölve a szabályozási tervekben, amelyekből részben tulajdonjogi 
problémák miatt nem vált ipari-logisztikai terület. E területek legjelentősebb része a települési belterület és a 4-es 
gyorsforgalmi út közötti zónában, illetve attól északra, egészen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területéig húzódik. Itt 
olyan korábbi szövetkezeti tulajdonú szántók húzódnak, amelyek osztatlan közös tulajdonban vannak és ez gátolta meg 
eddig gazdasági területté alakulásukat, amely csak idő kérdése. A mezőgazdasági művelés és a kertészeti kultúrák szinte 
teljesen visszaszorulóban vannak, habár az intenzív kertészeti művelésben még lehetnének jó potenciálok, ám egyre 
kevesebb az ebben gondolkodó vállalkozó.  

Fontos lenne, hogy Vecsés ne épüljön össze a környező településekkel és megtartsa a településtől keleti irányban húzódó 
külterületi részeit beépítésre nem szánt területfelhasználási kategóriákban. Ehhez azonban olyan új tájhasználatokat kell 
keresnie, amelyek némileg rentábilisak. Az (energia)erdőtelepítés mellett ez a lehetséges új tájhasználat a szabadidő-
gazdaság. 

A legutóbbi időkig a kavicsbányászat melléktermékeként kialakuló tavak idegenforgalmi célú hasznosítása részlegesen 
jelent meg. A 2007-2013-as tervezési periódusra viszont mind a bányatavak rekreációs célú rekultivációja, mind a termálvíz 
hasznosítása felmerült tervi szinteken. Mivel Budapest szomszédos kerületeiben és a környező kistérségekben is szűkében 
vannak aktív és vizes sportolási lehetőségeknek, az igen jól megközelíthető térség településeinek a szabadidő-gazdaság 
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fejlesztésében kiváló lehetőségek állnak rendelkezésre a településtől délre fekvő külterületi részeken. A lovas turizmus és a 
lovas versenyek terén ugyancsak vannak potenciálok. 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő területek 

Korábban a természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. tv. rendelkezett a természeti terület 
kategóriáról, és megfogalmazta a védelemmel 
kapcsolatos eljárási szabályokat. A Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság előzetesen 
lehatárolt, és 818-1; 818-2; 818-3 és 818-4 
számon nyilván tart négy ilyen természeti 
területet Vecsés térségében. (Az ábrán 
pöttyözött területek.) Mind a négy terület mély 
fekvésű, mezőgazdasági művelésre 
alkalmatlan, többnyire náddal borított terület, 
amely főként a vízimadarak számára biztosít 
kiváló fészkelőhelyet. Területükön 
területfelhasználási korlátozások (erdősítési 
tilalom, beépítési tilalom) léptek életbe. A Gyáli-
víz környezete a település szempontjából 
szintén kiemelten kezelendő terület.  

 
A nemzeti ökológiai hálózathoz tartozó és védett 
természeti területek 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi 
természetvédelmi oltalom alatt álló vagy 
védelemre tervezett terület, érték, emlék 

Országos védelmet élvező terület a Vecsés-II vízbázis közelében felfedezett lápterület, amelyet a természetvédelmi 
szakhatóság „ex lege”, vagyis alanyi jogon felfedésének időpontjától kezdve védett terület. Egyéb országos vagy nemzetközi 
oltalom alatt terület Vecsés közigazgatási területén belül nincs. 

1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve kijelöli a térségi ökológiai hálózatot, amelyeken szintén a 
természetvédelmet célzó területhasználat korlátozások vannak érvényben. A település érvényes szerkezeti tervének 
védelmi- és korlátozási tervlapján ezek a területek „országos ökológiai hálózathoz tartozó terület” – ként vannak jelölve. A 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság korábban kiadott állásfoglalásában javasolja, hogy az ökológiai hálózat fő elemeiként 
számon tartott vízfolyások mentén 50 m széles védősáv kerüljön kialakításra, amelyen belül épület, építmény, burkolt felület 
nem helyezhető el, ez azonban már csak részlegesen valósítható meg. 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A város közigazgatási határán belül az Országos erdőállományban 307,48 ha erdőterületet tartanak nyílván. Vecsés 
erdősültségi aránya jóval az országos átlag alatt marad, mindössze 8,5%-os. A Vecsést érintő M0-szakasz sajnálatos módon 
nemcsak hogy átmetszette Vecsés legnagyobb erdőfoltját, de az erdő területén valósult meg az egyik nagy forgalmú 
lecsatlakozó csomópont (Alacskai csomópont) is. Ez természetesen maga után vonta, hogy a terület felértékelődött a 
gazdasági befektetők számára, akik az erdő terhére további gazdasági területek kialakítását kezdték meg. A már érvényes 
szabályozási tervvel is rendelkező új gazdasági terület egy részének (28,6 ha) kialakításához az illetékes erdészeti 
szakhatóság csereerdősítés fejében hozzájárult, a többi terület vonatkozásában viszont nincs nyugvóponton az ügy. 
Meglehetősen bizonytalan az erdőterület további sorsa,  de amennyiben az érvényes szabályozási terv megvalósul, úgy 
Vecsésen mintegy 120 ha erdő átrendeződésével kell számolni, tekintettel arra, hogy a csereerdősítést a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény szerint a település közigazgatási határain belül kell biztosítani. 
Ugyanakkor a településrendezési terv jelentős mennyiségű új erdőterületet is szerepeltet a kötelező elemek között, 
amelynek megvalósulására a gazdasági területek fejlesztőinek finanszírozásában, a szabályozási terv és előírások 
betartásával reális lehet az esély, ha jó az építéshatósági kontrol. Ezekkel a lépésekkel az erdősültségi arány hiányai 
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mérsékelhetők, funkcióik azonban zömmel védelmi célra korlátozódnak, a rekreációs hasznosításra nem nagy az esély és a 
lehetőség. 

Az egykori Felsőbabádi Állami Gazdaság (Vecsés és Gyál belterülete között húzódó) területén a magánosítás után az itt 
elterülő kiterjedt gyümölcsös terület egy részén kavicsbányászat indult meg a 90-es években. Az itt kitermelt kavics az akkor 
épülő M5 és M0 útalapjába eladásra került. Ezek rekultivációja többé-kevésbé sikeres, egy helyen ma is tó van, amelyet 
rekreációs célra terveznek hasznosítani, más részét pedig még feltölteni szükséges a további hasznosítás érdekében. 

A korábbi évtizedekben kavicsbányaként használt területeket is a 80-as és 90-es években fokozatosan feltöltötték a 
környező településekről, Budapestről és Vecsésről származó kommunális hulladékkal és építési törmelékkel. Hasonló sorsra 
jutott a 2000-es éveket követően a Lanyi-tó és a Göci (ezekre a területekre már csak építési törmelék került). A korábbi  
Lanyi-tó anyagbányából úgy alakult tóvá, hogy a Ferihegy II leszállópálya építése előtt a 70-es évekig természetes 
vízpótlása volt, mivel a Gyáli víz egy mellékága ide torkollott. A leszállópályák felszíni vízrendezése kapcsán a pályatest köré 
felszíni vizeket elvezető övárok épült, amely a korábbi vízfolyást megszüntette a felszállópályától délre. Ettől az időponttó l 
indult meg a tó feltöltődése, amely mára odáig vezetett, hogy előbb a nyílt vízfelületet nádas váltotta fel, majd fokozatosan 
feltöltötték azt, így a vízfelület teljesen eltűnt, más célú hasznosítását tervezik. 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

Vecsés zöldfelületi rendszere mennyiségi hiányokkal küzd, sőt a rendszer az elmúlt évtizedben tovább gyengült, 
rekonstrukciójára nem jutott kielégítő mennyiségű forrás, több elemének léte részben a tervezett területhasználat váltás, 
részben pedig a fenntartás hiánya miatt veszélybe került, új elemek viszont korlátozott mértékben kerültek be a rendszerbe 
többnyire az európai uniós városközpont rehabilitációs pályázatoknak köszönhetően. 

A jelentős közterületi zöldfelületek arányát vizsgálva a tervezett belterületen jelenleg cca. 123,4 ha  belterületi és belterület 
mentén húzódó nagyobb összefüggő zöldfelületről (véderdő, közpark, közkert, kültéri sportlétesítmény, temetőkert) 
beszélhetünk, amelyből összesen mintegy 33,3 ha terület képezi valóban a város intenzívebben beépült részén található 
közterületi zöldfelületeket (mintegy 90 ha pedig pusztán véderdő funkciót lát el a lakott területek szegélyein). A 33,3 ha-nyi 
területből még kevesebb, mintegy 13 ha rendelkezik jelenleg olyan valódi zöldfelületi rekreációs funkciókkal valamint cserje- 
és lombkoronaszinttel, amely miatt az intenzívebb fenntartású közterületi zöldfelületek közé sorolható. 

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 

Az alábbi ábra összefoglalóan mutatja Vecsés települési zöldfelületi rendszerének legfontosabb elemeit.  
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1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

Vecsés szerkezetileg legjelentősebb, kondicionáló szempontból valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemei 
táblázatosan így foglalhatóak össze:  

A legjelentősebb aktuális és potenciális zöldfelületek a tervezett belterületen 

sorszám 
a jelentősebb vecsési belterületi 

közterületi zöldfelületek 
megnevezése 

terület 
(ha) 

állapot 

1. LANYI 3,33 

Egykori agyagbánya gödör, mára szinte teljesen feltöltve, 
területén invazív, roncsolt felszínekre jellemző gyepvegetáció. A 
Krakkó városrész (és egyben egész Vecsés) legnagyobb 
potenciális zöldterülete lehetne, a település azonban 2010-ben 
ennek gazdasági és részben sport célú hasznosítása mellett 
foglalt állást.  

2 KÖZTEMETŐ 7.05 
Területén jelentős fasorok, facsoportok, amelyek hiányosak, 
pótlásuk szükséges. 

3 EPRES KÖRNYÉKE 5,99 

A Fő út menti terület jelentős fasorokkal és növényállománnyal. 
Történelmi mag, a Falu városrész tradicionálisan piactérként, 
időszakos rendezvényterületként használt szakasza, amelynek 
közparki értéke a 4-es elkerülő megépülésével felértékelődött, 
ám átfogó kertépítészeti rendezésre szorulna. Értéke a felújított 
dupla eperfasor és a Hősök ligete 3 emlékművel. 

4 ÉSZAKI VÉDERDŐK 42,1 
A véderdő funkciója máig töretlen, a dupla véderdő sáv közötti 
fátlan köztes sáv hasznosítása térségi kerékpárútként vagy 
lovas túra útvonalként többletfunkciókat adhatna neki. 

5 LAKÓTELEPI KÖZKERT 1,33 
Némi játszótéri infrastruktúra található ugyan rajta, de a 
területben lakótelepi közkertként jóval nagyobb potenciál van, 
fás állománya is fejleszthető. 

6 PETŐFI TÉRI ISKOLAKERT 0.39 

Iskolai sport és közösségi funkciókat elégít ki, részben felújított 
műfüves sportpályával, de mind a növényzetét, mind a 
burkolatait, mind pedig a berendezéseit, térszervezését tekintve 
megérett a teljes a rekonstrukcióra.  

7 SZT. ISTVÁN TÉRI PARK  0.34 

Az elmúlt időszakban a legnagyobb átalakítást megélő, Vecsés 
legintenzívebben fenntartott területe, amelynek Szt. István téri 
parki része jól beállt növényállománnyal rendelkező pihenőpark, 
míg a piactéri terület a heti piacnak is helyet adó burkolt dísztér. 
E miatt a Piactér burkolatai kissé túldimenzionáltak, a tér 
fásítása alultervezett. 

8 
BÁLINT ÁGNES MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS RÓDER IMRE KÖNYVTÁR 
KERTJE 

0.23 

Inkább díszkerti funkciókat betöltő zöldfelület pihenőpadokkal és 
zöldfelülettel. Kertépítészeti komponáltsága és funkciói 
szűkösek, fő értéke a magas zöldfelületi arány és a 
gondozottság.  

9-10 KÖZLERTEK 
0,04 
0,19 

A Telepi út mellett az Önkormányzat által kialakított közkertek. A 
Telepi úti kanyarban lévő „Összetartás” emlékmű egy kis 
pihenőparkban kapott helyett, a vasúti átjáróval szemközti egy 
nagyobb méretű pihenő- és díszpark, benne lovas-szoborral. 

11 DOBÓ KATICA JÁTSZÓTÉR 0,15 

Az új lakópark elmaradt közparki fejlesztése, amely a 
korábbiakhoz képest egy részén már más célú hasznosításra 
tervezett, de egy kisebb részén az elmúlt években az 
Önkormányzat játszóteret és kisebb sportpályát alakított ki. 
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12 GYÁLI-PATAK MENTI SÉTÁNY 3,08 

A Gyáli-patak a település egyetlen jelentős, de nem túl bő vizű 
természetes vízfolyása, egyben a felszíni vízelvezető rendszer 
fő befogadója. A településsel érintkező szakaszán tanösvényt 
alakítottak ki, némi patak menti gyér fásításra is sor került, de ez 
hiányos. A közel lakók kutyasétáltatásra, kocogásra egyaránt 
használják ezt a szakaszt, de zöldterületi fejleszthetősége, a 
patak ma csatornaszerű vonalának természetszerűbb 
rekonstrukciója, a túloldal megőrzött mezőgazdasági, tanyás 
jellege jóval nagyobb lehetőségeket kínál, mint az aktuális 
állapota. 

13 ERZSÉBET TÉR  
0,88 
(0,27) 

Az Andrássy telep (Vecsés „Wekerléje”) központi magja, 
templomtere, szépen beállt növényállománnyal. Arany János út 
és Kinizsi utca közötti szakaszán nemrégiben apró játszótér 
létesült a legkisebb korosztály számára. 

14 
HALMI TELEPI SPORTPÁLYA 
(DÓZSA GYÖRGY ÚTI 
SPORTTELEP) 

2,31 

Vecsés legjelentősebb szabadtéri gyepes sporttelepe. A 
területet szegényező egykori fásításból mára alig maradt valami, 
a pályákat szegélyező fa- és cserjesáv rekonstrukciója erősen 
esedékes lenne. 

15 HALMY TÉRI ISKOLAKERT 
0,8 
(0,62) 

Halmi-telep legjelentősebb intézménykertje, ahol azonban a 
műfüves focipálya és az aszfaltbeton pálya sem szaporítja a 
biológiailag aktív felszíneket. Az iskolakertben a kerti 
berendezések rekonstrukciója aktuális kérdés, a jelentős burkolt 
területek ellenére az udvaron a fapótlás, fásítás sokkal jobb 
zöldfelületi viszonyokat teremthetne a jelenleginél. 

16 HALMY TÉRI ÓVODAKERT 
0,41 
(0,28) 

Bár játszószerek tekintetében ellátottnak tekinthető, a gyerekek 
udvari játszóterületeinek árnyékolása, az árnyas fák nagyon 
hiányoznak a kicsinyke udvarról.  

17 HALMY TÉRI KÖZKERT 0,52 

A terület az elmúlt évek során sokat javult közparki 
infrastruktúra terén, kiépült sétányhálózata, közvilágítása, új 
játszószerek keletkeztek, utcabútorozása is megtörtént, ám a 
növényállománya még mindig gyér, meglehetősen kietlen 
benyomást kelt a néhány új fa és cserjefolttal, csonkolt 
hagyásfákkal tarkított terület, ami a használati értékéből sokat 
elvesz. A Halmy tér az elmúlt évtizedben sokat vesztett 
területéből, egy része elépült, ugyanakkor a megmaradt 
közterületi része egyértelműen pozitív irányba fejlődött. 

18 PRÉSHÁZ ÚTI KÖZKERT 0,32 

Halmi-telep másik jelentős közterületi zöldfelületén is történt 
játszótéri fejlesztés, ezt azonban a közkert komplex, 
zöldfelületeket is érintő rekonstrukciója (fásítási program) nem 
követte, így a terület ma is gyér, de jól beállt növényzettel 
rendelkezik. Itt is elmondható, hogy a közterület részlegesen 
beépült az elmúlt évek során, veszített területi egységéből, 
ugyanakkor a megmaradt részek infrastruktúrája fejlődött, ha 
nem is olyan látványos módon, mint a Halmy téren. 

19. NYUGATI VÉDERDŐ 7,06 
A felsőhalmi lakóterületeket az ipari és gazdasági területektől 
elválasztó erdő sáv jól beállt, fontos védőzóna, amelynek egy 
része beépült, a megmaradó rész megőrzése indokolt. 

20. DÉLI VÉDERDŐK 30,62 

A Széchenyi út mentén és a az I. vízbázis környékén lévő erdők 
tekintetében egyrészt a még üzemelő vízbázis védelme, 
másrészt pedig a mezőgazdasági és gazdasági területek felől 
érkező jelentős porterhelés lekötése miatt is indokolt a véderdő 
jelleg megőrzése e területen. Vecsés belterülethez közeli 
erdőinek egyik legjelentősebbike ez az erdőfolt, amely parkerdei 
funkciókkal (erdei tornapálya, futópálya, piknik terület) is 
felruházható lehet. 

21 
WASS ALBERT UTCAI 
JÁTSZÓTÉR 

0,14 
Az Önkormányzat legutóbbi közkert beruházása a volt LRI 
telkek egy részén, ahol egy kisebb játszótér és sportpálya 
létesült. 
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22 RÉGI TEMETŐ  0,45 

A Budai Nagy Antal u. – Külső Gyáli út sarkán megmaradt kis 
zöldfelület a régi katolikus temető helyén, amely inkább az itt 
lévő szennyvízátemelő védőtávolsága miatt maradt fenn, 
közhasználatra nem igazán alkalmas. Jelenleg még az egyház 
tulajdonában van. 

23 
KERTVÁROSI ÉS FALUSIAS 
LAKÓTERÜLETEK 
ZÖLDFELÜLETEI 

565,4 

Vecsés zöldfelületi rendszerének gerincét a település alvóvárosi 
jellege miatt nem a közterületi és intézményi zöldfelületek, 
hanem a kertvárosias, falusias beépítésű településrészek 
magánkertjeinek zöldfelületei adják.  

 

   
Az utóbbi években épült közkertek a Telepi út mellett 

 

1.13.1.2. A zöldfelületi ellátottság értékelése 

Vecsés népességszáma 20.000 főt valamivel meghaladó. A város (figyelembe véve a magas kertvárosi és falusias 
területhasználati arányt, és az ott előírt 40-50% zöldfelületi arányt) a lakókert ellátottság terén közelítőleg 255 ha lakókerttel 
rendelkezik. A zöldfelületi területeket összevetve a népességszámmal kiderül, hogy mindössze 6,8 m2/fő közterületi 
zöldfelület jut ma a vecsési polgároknak az optimális 14 m2/fő helyett, de ez a potenciális vegetációhoz tartozó település-
közeli területek, valamint a közterületi zöldfelületként kijelölt, de ma még nem felfejlesztett zöldfelületek kiépülésével akár 
17,5 m2/fő is lehetne.  

Lakókerti zöldfelületek terén viszont jóval optimálisabb a helyzet (mármint mennyiségi vonatkozásban): 135 m2/fő az arány a 
legkisebb városi optimumot kijelölő 7 m2/fő aránnyal szemben. Ez a szám természetesen csak elméleti, a gyakorlatban a 
magántelkek területén is egyre inkább általános trenddé válik a telek túlépítése és túlburkolása, a háztáji kiskertek 
felszámolása. Vecsés ugyan megőrizte az elmúlt 5-10 évben kertvárosias jellegét, de a kertek zöldfelületi aránya jelentős 
mértékben csökken.  

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A közterületi (potenciális) zöldterületek és belterületi erdők az elmúlt 10 év során területileg is csökkentek mintegy 16 ha 
területtel az átsorolásokkal, más célú felhasználással. Az erdők közül csak a Széchenyi út mellett és a Vízbázis körül van 
önkormányzati tulajdonú, a nagyobb részük magántulajdonban van. 

A vecsési elhanyagolt, kihasználatlan és potenciális zöldterületek zöld infrastrukturális fejlesztésével, hasznosításával (pl. 
Lanyi, Gyáli patak menti területek) a lakossági zöldterületi ellátottság javulhatna, amely a település élhetőségi paramétereit 
javítaná. Különösen fontos ez akkor, amikor, a városkörnyéki peremek egyre nagyobb mértékben vállnak gazdasági 
területekké, csökkentve ezzel a települési szabad terek nagyságát és a rekreációs tevékenységek lehetőségeit. 

Az elmúlt évtizedben a korábbi haszonkert, gyümölcsöskert jelleg erőteljesen átalakulóban van. Igazi díszkerti kultúra sajnos 
nem alakult ki a nyomán, inkább a magánkertek burkolati arányainak erőteljes megnövekedése, a háztoldatok, 
melléképületek, garázsok, teraszok megnövekedése, egyes telkeken pedig a túlépítés figyelhető meg, így a kertvárosi 
területek zöldfelületi intenzitása jelentős veszteséget szenvedett és szenved el. Az átalakulás napjainkban is zajlik. 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

 
Vecsés közigazgatási területe 36,181 km2. Ebből 8,487 km2 a belterület. A belterületek összesen 8 egymással nem érintkező 
településrészből állnak, de a központi belterület a legnagyobb kiterjedésű, 7,437 km2 méretű, ahol Vecsés lakóterületei 
viszonylag összefüggő egységet alkotnak, bár a települést átszelő 400. sz. főút, a Budapest – Cegléd vasútvonal és egyéb 
településszerkezeti jelentőségű utak településrészekre tagolják. 
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Vecsés belső városrészei: 
 
Felső telep: 400. sz. főút és a Budapest – Cegléd 

vasútvonal közti területek nyugati része. 
Krakkó: 400. sz. főúttól északra eső területek. 
Lanyi: A feltöltött volt agyaggödör térsége a 400. sz. 

főúttól északra. 
Falu: A 400. sz. főúttól délre eső karakteres beépítésű 

lakóterület. 
Kertekalja: A belterület keleti szélén található 

lakóterületi egység, amelyet a Budapest – Cegléd 
vasútvonal is elvág. 

Andrássy telep: Jellegzetes sugaras utcahálózattal 
rendelkező lakóterületi egység a belterület dél-keleti 
részén. 

Halmi telep: A Széchenyi út és a Budapest – Cegléd 
vasútvonal közé eső, jellemzően lakóterület. 

Felső halom: A város belterületének nyugati szélén 
kialakult beépítés, ahol már vegyesebb funkciókat 
találunk. 

Cifra telep: Az Üllői úttól délre eső beépített terület, ahol 
jellemzően a gazdasági funkció dominál. 

 
 
 
 
 

 
Vecsés városrészei 

 
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

 
Vecsés város beépítésre szánt területei között megkülönböztethetünk lakóterületeket, intézményterületeket, gazdasági 
területeket és természetesen előfordul olyan eset is, ahol vegyes funkcióval találkozunk. Ezen jellemző területfelhasználások 
közé, illetve ezek peremén találhatók az egyes különleges városüzemeltetési és rekreációs területek. 
A beépítésre nem szánt területek közt kis részben zöldterület, túlnyomóan mezőgazdasági és erdő területfelhasználás a 
jellemző, valamint az egyes területfelhasználási egységeket tagoló közlekedési területek. 
 

Vecsés belterületei 
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Lakóterületek 
Vecsés város lakóterületei jellemzően három típusra tagolódnak. A város északnyugati szélén egy kisebb lakótelep található, 
ami jellemzően kisvárosias karakterű, F+3 szintes lakótelepi jellegű épületekkel, mögötte garázssorral. 
 
A város belterületének keleti szegletében a Fő út és a Jókai Mór utca mentén, illetve ezek környékén a falusias beépítés a 
jellemző. A telkek nagyobbak, hosszúkásak, a lakóházak mögött jellemzően nagyobb hátsó kertekkel vagy gazdasági 
épületekkel beépítve. Nagy számban itt találhatóak a vecsési savanyító savanyúságot előállító magánvállalkozások. 
Vecsés egyéb lakóterületi részein a kertvárosias, homogén beépítés a jellemző. A telkek jellemzően nem túl nagyok, a 
beépítés földszintes, esetleg tetőtérbeépítéssel vagy egy emeletesek. Az elmúlt évtizedben megjelent a társasházas 
beépítés is, 4-6 lakással, vegyes területen ennél is magasabb lakásszámmal. 
 
Külterület fekvésben lakótelkek inkább csak elszórva találhatóak a Széchenyi út térségében, vagy az Üllői út menti 
területeken, központi vegyes vagy gazdasági építési övezetekben. 

.

 
 

Kisvárosias lakótelep Falusias lakóterület 

 

A kertvárosias lakóterület új része 

  
Cifra-telep 

 

Intézményterületek 
 
Méretéből fakadóan Vecsés esetében nem egyközpontú településről beszélhetünk. A Szent István tér környékén a Bálint 
Ágnes Művelődési ház és Könyvtár és a Piac tér megújításával a közelmúltban alakult ki egy városközpont, korábban a 
városi szintű intézmények kevésbé koncentráltan, a Szent István téren, a Telepi úton és a Fő úton helyezkedtek el. Mára 
azonban a Szent István tér – Piac tér a város egyértelmű központjává vált. 
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Az egyes lakóterületeken kisebb alközpontok is találhatóak. Ezek a központok egy-egy lakóterület központi részeire, tereire 
vagy kiemelt utcái mentén koncentrálódnak. A város területén négy ilyen markáns alközpont található: a Felső-telepen a 
Petőfi tér környezetében a Károly utcára is kiterjedően, a Halmi-telepen a Halmy tér környékére koncentrálódva, az 
Andrássy-telepen az Erzsébet tér környezetében, míg a Faluban az Fő útnak az   Ecseri út - Iskola utca közötti szakaszára 
koncentrálódva.  
 

  

Szent István tér – Piac tér 

 

Erzsébet tér 

Az egyes városrészek alközpontjain kívül jelentős az intézmények koncentrációja a város főbb útvonalain, elsősorban a Fő 
úton, a Telepi úton, a Dózsa György úton és a Károly utcában, de lakóbeépítéssel vegyesen. 
 
Központi vegyes intézményterületek és gazdasági területek 
 
Vecsés belterületi lakóterületeit több irányból gazdasági területek választják el a mezőgazdasági területektől, vagy Budapest 
felé a településhatártól. Az megfigyelhető, hogy ezek a gazdasági területek főként kiemelt gyűjtőutak, vagy főbb 
megközelítési irányok bevezető szakaszain csoportosulnak. 
 
A Budapest felé kapcsolatot jelentő 4. sz. főút és az Üllői út menti területeken jellemzően központi vegyes 
intézményterületek és kereskedelmi-szolgáltató gazdasági tevékenységek folynak. Itt nagyobb raktár és iroda épületek is 
helyet kaptak, a kereskedelmi forgalom szempontjából pedig a Market Central Bevásárlóközpont a legjelentősebb. 
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A település nyugati részén a Széchenyi utca és az Almáskert út mentén is több gazdasági terület sorakozik, ahol a gyártás 
és a raktározás a jellemző tevékenységek. 
A belterület délnyugati határánál a Dózsa György út mentén is található néhány gazdasági terület. Ez a terület szabályozási 
tervben is gazdasági bővítésre előirányzott. 
Gazdasági területek a 400. sz. főút Üllő felöli végén is sorakoznak, itt irodák, raktárak találhatók főként. 
A település északi részén a Mátyás utca, a Vágóhíd utca, vagy a Vigyázó Ferenc utca végén is találhatók kisebb gazdasági 
területek a lakóterületekhez csatlakozva, azok közé ékelődve. 
 
Beépítésre nem szánt területek  
 
A beépítésre nem szánt területek meghatározó része 
szántóföldi művelés alatt van, a kisebb részén 
erdőgazdálkodás folyik. Az M0 melletti területeken 
rengeteg (csere)erdőterület van kijelölve a hatályos 
településszerkezeti tervben, de ezzel szemben a 
valóságban ennek nagy részén egyáltalán nincs erdő, 
mivel a kijelölt gazdasági területek felhasználása még 
nem volt időszerű. 
Nagyobb erdő a település északi részén, a beépített 
lakóterület határán létesült, a reptértől elválasztó véderdősáv és  szintén jelentősebb erdőterületek találhatók a délnyugati 
részén, a Széchenyi út és az Almáskert út közti területeken.                                                                                  
 
A külterületen meghatározóak a területfelhasználás szempontjából a térségi infrastruktúra elemei. Vecsés külterületén 
védőtávolsággal rendelkező gáz-, termék-, és elektromos vezetékek is futnak, köztük a Barátság kőolajvezeték. 
 
Néhány helyen korábbi külszíni, rekultiválandó bányaterületek gödrei is megtalálhatóak a település nyugati és délnyugati 
részein. 
 

     
         Széchenyi utca és a településhatár között                                           Alacskai út mentén 
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1.14.1.1. A település szerkezete, helyi sajátosságok vizsgálata 

 
Vecsés város településszerkezetét meghatározó fő elemek: 

 A települést kelet-nyugati irányban átszelő 
400. sz. főút 

 A település magját északi irányból elkerülő 4. 
sz. főút 

 A település magját kelet felől elkerülő M0 
gyorsforgalmi út 

 A települést kelet-nyugati irányban átszelő 
Budapest – Cegléd vasútvonal 

 A település magját délkeleti irányból elkerülő 
Gyáli-patak 

 A településhez északi irányból csatlakozó 
Liszt Ferenc Reptér területe 

 Nagy kiterjedésű, jellemzően lakóterületi 
funkciójú központi belterület 

 A központi belterület lakóterületei közé 
ékelődő központi vegyes területek térségei 

 A belterülethez a jelentősebb utak mentén 
csatlakozó gazdasági területek 

 A külterületen meghatározó mezőgazdasági 
és erdő területek 
 

 
 

 

Jelentősebb településszerkezetet befolyásoló 
elemek 

1.14.1.2. Ingatlan-nyilvántartási adatok, termőföldek művelési ágai és a minőségi osztályok 

 
Vecsés ingatlan-nyilvántartási adatai a digitális földhivatali állomány alapján: 
 

Vecsés város közigazgatási területe: 36,181 km2 

Földrészletek száma: 9592 

Belterületek 

A belterületi 
településrészek 

száma 

A belterületek teljes 
területe 

A belterületi 
földrészletek száma 

Minimális belterületi 
földrészlet mérete 

Maximális 
belterületi 

földrészlet mérete 

8 belterületi folt 8,487 km2 6795 13 m2 183 429 m2 

Külterület 

A külterületek teljes 
területe 

A külterületi 
földrészletek száma 

Minimális külterületi földrészlet 
mérete 

Maximális külterületi 
földrészlet mérete 

27,694km2 2797 

1m2 
Ennek oka, hogy az M0 területének és a 

4.sz. főút elkerülő szakaszának 
kisajátításakor nem kerültek 

összevonásra a kisajátított földrészletek. 

3,473 km2 
a reptér területe, de csak 

819 067 m2 a második 
legnagyobb földrészlet. 

 

A termőföldek vizsgálata:  
 

Művelési ágak Vecsésen 
Művelési ágakhoz tartozó 

minőségi osztályok 
Az egyes minőségi 

osztályok területei (m2) 
Az egyes művelési ágak 

összes területe (m2) 

Erdő 

E0 1 965 643 

2 556 839 

E2 177 846 

E3 248 584 

E6 9235 

E7 155 531 
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Szántó 

Sz2 202 827 

12 661 072 

Sz3 1 798 308 

Sz4 2 394 034 

Sz5 2 761 571 

Sz6 3 331 635 

Sz7 2 168 805 

Sz8 3892 

Rét 

R2 96 066 

727 473 

R3 546 508 

R4 7660 

R5 25 949 

R6 51 290 

Legelő 

L2 213 552 

1 631 188 

L3 910 438 

L4 50 000 

L5 392 925 

L6 64 273 

Gyümölcsös 

Gy2 28 605 

520 637 Gy3 277 125 

Gy4 214 907 

Szőlő 
Sző3 28 099 

49 049 
Sző4 20 950 

 

A táblázatban zöld színezéssel vannak kiemelve a Vecsés közigazgatási területén az átlagosnál jobb minőségűnek minősülő 
termőterületek.  

Vecsésen tehát az összes termőföld területe 18 146 258 m2. Ebből 11 813 971 m2 az átlagosnál jobb minőségű. A 
termőföldeken túl Vecsés közigazgatási területén 548 208 m2 mocsár is található. 
Az ábra alapján látszik, hogy a belterület közelében lévő, a hatályos tervekben már beépítésre szántként kijelölt fejlesztési 
területek nagy része az átlagosnál jobb termőterületek közé tartozik. 
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1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

 
Vecsés beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeit az alábbi táblázat tartalmazza a hatályos Településszerkezeti 
területfelhasználási kategóriái szerint: 
 

Beépítésre szánt területek 

Területfelhasználás Megnevezés és jelölés a hatályos Településszerkezeti terv alapján 

Lakóterületek 
Kisvárosias lakóterületek (Lk) 
Kertvárosias lakóterületek (Lke) 
Falusias lakóterületek (Lf) 

Vegyes területek 
Településközponti vegyes terület (Vt) 
Központi vegyes terület (Vk) 

Gazdasági területek 
Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 
Egyéb ipari terület (Gip) 
Mezőgazdasági üzemi terület (Gmg) 

Különleges területek 

Folyékony hulladék kezelésére szolgáló terület (K-H) 
Bánya (K-B) 
Jelentős zöldfelületű különleges terület (ZK) 

- Temető (ZK-T) 

- Sportterület (ZK-SP) 

- Rekreációs terület (ZK-R) 

 
Beépítésre nem szánt területek 

Területfelhasználás Megnevezés és jelölés a hatályos Településszerkezeti terv alapján 

Közlekedési terület 
Közúti közlekedési terület (KÖu) 
Vasútterület (KÖk) 
Repülőtér (K-RE) 

Zöldterület 

Zöldterület (Z) 

- Közpark (Z-KP) 

- Közkert (Z-KK) 

- Sportterület (Z-SP) 

Különleges terület Különleges rekreációs zöldterület (K-RZ) 

Erdőterület 
Gazdasági erdőterület (Eg) 
Védelmi erdőterület (Ev) 
Egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterület (Ee) 

Mezőgazdasági terület 
Kertművelésű mezőgazdasági terület (Mk) 
Általános mezőgazdasági terület (Má) 

Vízgazdálkodási terület 
Vízbázis terület (V-B) 
Vízfolyás meder (V-H) 

 
A felülvizsgálat során az egyes területfelhasználási kategóriák megnevezései és jelölései változni fognak a 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendeletnek megfelelően. 
 
1.14.1.4. Funkció vizsgálat 

 
Az egyes telkek részletes funkció vizsgálatát a 1.14.5.1. fejezethez készült ábrán mutatjuk be, de az alábbi táblázatban 
bemutatásra kerülnek a legfontosabb funkciók és eloszlásuk a településen belül. 
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Gazdasági területek Intézményi területek 

  

A gazdasági területek a központi belterület körül 
koncentrálódnak, elsősorban a főbb megközelítési 
útvonalak mentén. Budapest irányában jól látható a 
kiemeltebb koncentrálódás. 

Intézményi területek a belső városmag lakóterületei közé 
ékelődve, elszórtan és a főbb útvonalak mentén vannak 
jelen, kivéve a budapesti városhatárnál koncentráltan 
létesült új intézményterületeket. 

Lakóterületek Lakó funkcióval is rendelkező vegyes területek 

 
 

A lakóterületek egy egységet alkotnak. Nincsenek 
elszakadó városrészek, vagy házcsoportok, de a 
többszintes többlakásos épületek nem alkotnak 
összefüggő rendszert, kivéve a lakótelep területét. 

A lakóterületek között előfordul, hogy a lakóház udvarán, 
vagy többszintes ház földszintjén egy vállalkozás is működik. 
Látható, hogy ez nem ritka jelenség, de rendszert nem 
érdemes keresni az elhelyezkedésükben. 
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1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

 
Vecsés város gazdasági területein felhagyott, leromlott állagú ipari, gazdasági területek, vagy alulhasznosított barnamezős 
területek alig vannak. A Richter Gedeon Nyrt. Lőrinci út - Széchenyi u, keresztezésében lévő hatalmas kihasználatlan 
telephelye és a korábbi MAVAD-telep sorolható ide szintén a Lőrinci utcában. A korábbi Felsőbabádi Mgtsz. korábbi 
telephelye már más funkciót kaptak. 
 
Ezen kívül a Market Centrállal szembeni, a Repülőtéren belüli területek sorolhatók ide, ahol korábban betonüzem működött, 
de mára a BA Zrt. potenciális fejlesztési területe, ahol a fejlesztés a vecsési közigazgatási területre eső részen még nem 
indult meg, de a XVIII. kerülethez tartozó részén a DHL logisztikai és cargó bázis központi épületét az elmúlt évben adták át. 
 
A budapesti közigazgatási határon lévő, Üllői úti korábbi orosz laktanya vecsési területének más célú fejlesztése – 
vámszabad-területen logisztikai és egyéb gazdasági funkciók – már évekkel ezelőtt megindult az ABLON-csoport 
fejlesztésével, de még további tartalékokkal rendelkezik. 
 
1.14.1.6. Konfliktussal terhelt területek 

 
Szomszédos települések irányába lévő meglévő és potenciális konfliktushelyzetek: 
 
A Budapesti Agglomeráció területen, ezen belül is Budapest közvetlen szomszédságában a települések összenövése okoz 
időnként konfliktus helyzeteket. Vecsés belterülete Budapest XVIII. kerület belterületével határos, Gyál belterülete pedig 
közvetlenül a vecsési közigazgatási határon van olyan módon, hogy az egyes lakótelkek Vecsés közigazgatási területén lévő 
utcára nyílnak több kilométer hosszúságban.  
Budapest közigazgatási határa mentén csak az Üllői útnál van a korábbi orosz laktanya területén gazdasági területhasználat 
mindkét közigazgatási területen, a további szakaszokon azonban ma még kevésbé, de távlatban jelentkezhet 
konfliktushelyzet, mivel a XVIII. kerületben a lakóterületi fejlesztési területek a közigazgatási határig húzódnak, míg 
Vecsésen az ÉNY-i gazdasági terület fejlesztésével lehet ebben az irányba számolni. 
 
A többi szomszédos település felé – Üllő, Ecser és Felsőpakony – nincs ismert konfliktushelyzet vagy ennek veszélye. Meg 
kell jegyezni, hogy Ecser település Önkormányzata időnként jelzi aggályát a 3101. j. út esetleges forgalomnövekedése miatt, 
de ez nem igazolható vissza még távlatban sem, hiszen az út melletti potenciális gazdasági területek forgalma nem Ecser 
felé irányul, hanem a 4. sz. főúton Budapest vagy Szolnok irányába és az M0 autópálya felé. Ugyanakkor Ecseren az út 
mentén a vecsési területeknél léptékkel nagyobb fejlesztési területek vannak előirányozva. 
 
Üllő irányába az M0 - 4. sz. főút csomópont környékén mindkét településen gazdasági terület fejlesztése indult meg, azonos 
fejlesztőcsoport által. A 400. sz. úttól délre azonban mezőgazdasági területek választják el a településeket. 
 
A közlekedési adottságokból adódó konfliktussal terhelt területek: 
 
A 4. sz. főút elkerülő szakaszának megépítése óta a belterületet érintő településközi és gyűjtőutak forgalma nem nevezhető 
kritikusnak, jelentős konfliktus ebből nem adódik. A települést kettészelő vasútvonal elválasztó hatása, a vasúton való 
korlátozott kapcsolati és közlekedési lehetőség azonban megoldásra vár. 
 
Ma még egyetlen különszintű vasúti keresztezés van a településen és ez sem a településszerkezeti szempontból 
legfontosabb helyen, hiszen magánbefektető építette a fejlesztési céljainak megfelelően, bár teljesen átadta a közforgalom 
számára, hasonlóan a 4. sz. főút különszintű csomópontjához, amely szintén ennek a területfejlesztésnek az eredménye. 
(AIG Lincoln, ill. ma már Europolis Logisztikai Központ és Market Centrál Bevásárlóközpont). 
A tervezett további különszintű közúti kereszteződések hiányoznak az Üllői útnál, a Telepi út – Dózsa György út között és a 
Kertekalja vasúti megálló mellett. 
 
Zajvédelmi szempontból a vasútvonal ma már csak néhány szakaszon jelent gondot, mivel – ahol elfért – kiépült a zajvédőfal 
a vonal mentén. 
 
Vecsésen van az ország egyetlen nemzetközi repülőtere közvetlenül a belterület közelében. Ebből adódóan a település 
északi részen lévő lakóterületeket érinti az I. számú felszállópálya zajgátló-övezete. A korábbi években a BA Zrt. költségén 
megtörtént a lakóépületek nyílászáróinak zajgátló üvegezésűre való cseréje, valamint lakossági nyomásra az I. 
felszállópálya forgalmát korlátozták és a repülési forgalom túlnyomóan a II. felszállópályán bonyolódik. Így mára ez a 
konfliktus kezelhető szinten van, a város lakossága együtt él vele, hiszen számos előnnyel is jár a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér ittléte a város számára. 
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A vegyes területhasználatból adódó konfliktusok: 
 
A vegyes területhasználatból és funkciókból jellemzően a lakóterületeken vagy az ezekkel határos területeken alakulnak ki 
konfliktushelyzetek. Jellemző példa a lakótelkeken indított gazdasági célú kis- és családi vállalkozás, amely „kinövi” magát 
és a lakótelek kereteit. Vecsésen főként a családi savanyító-üzemek vannak ebben a helyzetben nagy számban, de más pld. 
asztalos-üzem is működik lakóterületen. Mára megindult, ha nem is jelentős számban, a nagyobb üzemek kitelepülése a 
gazdasági területekre. 
Fentiek következménye, hogy a lakótelkeket a megengedettnél nagyobb arányban engedély nélkül beépítik és részben vagy 
egészben felszámolják a jogszabályok szerint kötelező min. 50 % zöldfelületet, a telek nem beépített részét leburkolva a 
gazdasági tevékenység vagy ennek parkolója céljára. 
 
Szintén konfliktus forrása lehet - bár nem volt ilyen irányú lakossági panasz eddig - a repülőtérre alapozott személygépjármű 
parkoltatás lakóterületen. Ez nagy közúti forgalmat nem generál, mert az autók napokig pakolnak egy helyben, azonban a 
lakótelek leburkolása a felporzás és nyári hősugárzás következtében kellemetlen következményekkel járhat. 
 
A táj- és természetvédelmi konfliktusok: 
 
Vecsés külterületen több mocsaras terület található, amelyek részben részei a nemzeti ökohálónak, egy részük pedig ex 
lege védett természeti terület. A lakó vagy gazdasági területekhez csatlakozó részeken a területek illegális feltöltése 
figyelhető meg, amelynek oka a központi belterület további fejlesztésének korlátja. A feltöltések rombolják a természeti 
értékeket, átmenetileg roncsolt települési vagy tájképként jelennek meg. 
 
A korábbi kavicsbányákat vagy már eltöltötték vagy folyamatban van, ez azonban nem jár a természeti értékek 
rombolásával, sőt meglévő „tájseb” megszüntetésére és ez által hasznosítására irányul. 
 
Meg kell még említeni, hogy a mezőgazdasági területeken itt-ott megjelentek illegális állattartó telepek vagy bizonytalan 
tevékenységet végző telephelyek. A hatályos szabályozás – szándékoltan – csak a kertes területeken és nagyméretű 
szántó-legelő területeken teszi lehetővé a beépítést korlátozott mértékkel. A nagy tábláknak a földprivatizációval történt 
felaprózódása ugyanis azt a veszélyt hordozta magában, hogy a földrészleteket lekerítgetik és számos bódé jelenik meg 
rajtuk. Általánosságban sikerült ezt a célt elkerülni, azonban néhány helyen azért létesült tájromboló állattartó-telep vagy 
más gazdasági épület a külterületen. Kétségtelen, hogy mezőgazdasági tevékenységhez csak a Falu területén lévő 
nagytelkek alkalmasak, a város nagy részén lévő kertvárosias terület aprótelkei nem. A Faluban is már csak kevesek 
foglalkoznak mezőgazdálkodással és állattartással, így a szomszédok nem mindig tolerálják ezt a tevékenységet, illetve 
hatását a lakóterületre. 
 
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

 
1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

 
Telekmorfológia 
 

Vecsés város telekmorfológiai 
szempontból jellemző 
területegységeit a belső, sűrűn 
beépült magjában a mellékelt 
ábrán mutatjuk be: 
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Az 1. jelű terület az ún. „Falu” és észak-keleten hozzá 
csatlakozó „Krakkó” területe. A Faluban falusias beépítés 
jellemző, nagyméretű telkekkel, ami akár gazdálkodásra is 
alkalmas. A település ezen részén már az 1856-os II. 
katonai felmérés idején is voltak házak. A településnek 
jellemzően a német nemzetiség által lakott része. A Krakkó 
később alakult ki, kisebb telkekkel és később 
betelepülőkkel. 

 

A 2. jelű területek kertvárosias lakóterületek, a Falunál 
kisebb telekmérettel, rendszerint oldalhatáron álló, esetleg 
szabadonálló beépítéssel. A Felső-telepi részen 600-800 
nm nagyságú telkek, míg a később kialakult Kertekalján 
400-500 nm nagyságú telkes kertvárosias beépítés alakult 
ki szűk utcákkal. 
A két terület között, a Telepi utca mentén alakult ki a 
városközpont területe a Piac tér és a Szent István tér 
környezetében. 

 

A 3. jelű terület, az un. Halmi-telep szintén kertvárosias 
lakóterület, amely 50-es, 60-években alakult ki, de a 
települési átlaghoz képest kisebb - többségében 400-
500m2-es – jellemző telekmérettel. 
Központja a Halmy József tér és környéke, ahol az 
alapellátást szolgáló intézmények találhatók. 

 

A 4. jelű terület az Andrássy telep területe, amelyet a XX. 
század elején egyszerre parcelláztak fel és ennek 
köszönheti különleges struktúráját. A telekmorfológiai 
sajátossága miatt szinte minden telek eltérő méretű, a 400-
500 nm-től a 800-1200 nm-ig. 
Központja a kör alakú Erzsébet tér, ahol a jelentősebb 
intézmények is helyet kaptak. 
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Az 5. jelű terület – Dobó Katica utca környéke, Ki-patak 
lakópark – újonnan, kb. egy évtizede beépített kertvárosias 
lakóterületek, ahol a beépítettség jellemzően magasabb, 
mint a korábban beállt lakóterületeken, bár hasonló 
szabályozási paraméterek mellett, csak itt jellemzően 
teljesen kihasználták a lehetőségeket. A telek jellemzően 
500-5600 nm nagyságúak, kivéve a központi résznek szánt 
többlakásos beépítést is lehetővé tevő részeket mindkét 
területen. 

 

A 6. jelű területek is az elmúlt évtizedben épületek be 
fejlesztők által. Itt kertes lakóházak, sorházak, többlakásos, 
emeletes társasházak épültek, de a fejlesztések még nem 
fejeződtek be, így nagyobb üres területek választják el 
egymástól a kisebb lakóegységeket, ami rendezetlen 
környezet érzését kelti annak ellenére, hogy a megépült 
lakóházak minősége többnyire megfelelő. 

 

A 7. jelű terület egy nagyon intenzíven beépült, sorházas 
terület, amit korábban elzárt lakóparkként képzeltek el, de 
végül önálló lakóegységek születtek. Mai formájában 
rendezetlen látványt keltenek az utcában utólag felhúzott 
kerítések, előtetők, garázsok és túlzsúfolt a beépítés. 

 

A 8. jelű terület a város egyetlen lakótelepe, ahol a 
tömbtelkes-úszótelkes beépítést F+3 emeletes, lapostetős 
tömbházak és mögöttük garázssorok alkotják. 
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Telekméret vizsgálat 
 
A telekméret vizsgálatot az alábbi térképen mutatjuk be. A telkeket területük szerint soroltuk be sávokba, amely sávoknak a 
szélső értékei a hatályos Helyi Építési Szabályzatban (VÉSZ) szereplő övezetek és építési övezetek paramétereiben 
meghatározott minimális telekméretként szerepelnek. 
 
Az alkalmazott sávok szélső értékei: 
 

1.  400 m2-nél kisebb telkek   (1055 db)  11%, 
2.  400 m2-500 m2    (561 db)   5,8%; 
3.  500 m2-600 m2    (1925 db)  20%; 
4.  600 m2-700 m2    (1268 db)  13,2%; 
5.  700 m2-800 m2    (834 db)   8,7%; 
6.  800 m2-1000 m2    (677 db)   7,1%; 
7.  1000 m2-1500 m2   (1012 db)  10,6; 
8.  1500 m2-2000 m2   (399 db)   4,2%; 
9.  2000 m2-2500 m2   (273 db)   2,8%; 
10.  2500 m2-3000 m2   (177 db)   1,8%; 
11.  3000 m2-4000 m2   (276 db)   2,9%; 
12.  4000 m2-5000 m2   (177 db)   1,8%; 
13.  5000 m2-10 000 m2   (445 db)   4,6%; 
14.  10 000 m2-20 000 m2   (257 db)   2,7%; 
15.  20 000 m2-100 000 m2   (217 db)   2,3%; 
16.  100 000 m2-nél nagyobb telek  (39 db)   0,5%. 

 
A központi belterület környezete: 
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A táblázat alapján megállapítható, hogy a lakóterületen a jellemző telekmértek 500-700 nm között van, ez teszi ki a telkek 
kb. harmadát, és kb. 10 %-uk van 400 nm alatt, de hasonló az aránya az 1000-1500 nm közötti telkeknek is. 
 
Sajnálatos módon az 1990-es évek elején történt átgondolatlan földprivatizáció miatt 400 nm alatti földrészletek a 
külterületen is jelentős számban vannak jelen, holott mezőgazdasági művelés szempontjából ezek értelmezhetetlenül kis 
méretek. A számos tulajdonos viszont a más célú hasznosításnak is gátját képezi. 
 
Az ábrán nem látszik, de jelentős az osztatlan közös tulajdonként privatizált földek aránya is, elsősorban a Ferihegyi 
táblában, ami szintén gátja az egyéb célú hasznosításnak. 
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1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

 
Vecsés város önkormányzati tulajdonú ingatlanjait az alábbi ábra foglalja össze. Az ingatlanokat forgalomképességük szerint 
tartja nyílván az Önkormányzat forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen kategóriákban. 
 
A vizsgálathoz Vecsés Polgármesteri Hivatalának ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartását használtuk, amelyet 
adatszolgáltatásként kaptunk a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályától.  
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A forgalomképtelen kategóriába az utak és egyéb közterületek tartoznak, a korlátozottan forgalomképes kategória az 
önkormányzati tulajdonú intézmények területei. 
A forgalomképes ingatlanok azok, amelyeket más célra is hasznosíthatja az Önkormányzat, de Vecsés kevés ilyen területtel 
rendelkezik. Ezek nagyobb része erdő (pl. a Széchenyi út mellett és az I. vízbázis körül). Igazán hasznosítható terület csak a 
közelmúltban feltöltött Lanyi és néhány külterületi földrészlet, de ezek még nincsenek művelésből kivonva, amelyhez 
manapság, a megváltozott jogszabályi környezetben nehezen járul hozzá a földhivatal. 
 
1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

 
Geodéziai felmérés a város területére nem készült, mert az a tervezés mélységét figyelembe véve nem szükséges és a 
314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet is lehetőséget ad a munkarész elhagyására. (Arról nem beszélve, hogy a költségigénye 
messze meghaladja egy településrendezési terv kereteit.) 
 
A tervezéshez a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-től beszerzett alaptérképet használtuk, amit helyszínelés alapján 
reambuláltunk és kiegészítettünk a nem bemért épületeket tartalmazó réteggel, ami tájékoztató jelleggel, légifotó alapján lett 
feltüntetve. A nem bemért épületek az alábbi ábrán pirossal láthatóak. 
 

 
 
Az alaptérképen feltűntetett épületek főként a belterületen hiányosak. A piros foltok száma alapján megállapítható, hogy az 
alaptérkép földhivatali frissítésére szükség lenne. Ugyanakkor a földhivatal sokszor hivatkozik arra, hogy Vecsés jelentős 
számú beépítetlen telekkel rendelkezik és erre hivatkozva nem járul hozzá a beépítésre szánt művelésből való kivonásához. 
A fenti ábra igazolja ugyanakkor, hogy nagyrészt az épületfeltüntetés hiányossága okozza azt a látszatot, hogy sok a 
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beépítetlen tartalék terület. Nem igazán megoldott a jogi háttere annak, hogy az állampolgárok az épületfeltüntetésre való 
jogszabályi kötelezettségünknek eleget tegyenek, mivel ez nem jár szankcióval jelenleg. 
 
1.14.5. Az építmények vizsgálata 

 
Vecsés város teljes közigazgatási területén az építmény szintű vizsgálat nem indokolt a településrendezési tervek egész 
településre történő felülvizsgálatához, mert a terv mélysége ezt nem követeli meg. 
 
Ezzel együtt célunk a település képének, a meglévő területhasználatnak és a valós funkcióknak a pontos feltérképezése, így 
tematikus térképeket készítettünk a településre, amelyben vizsgáljuk az egyes meglévő funkciókat, a beépítési jellemzőket 
(szintszám, beépítési mód). 
 
1.14.5.1. Funkciók vizsgálata 

Az ábra az egyes telkek, földrészletek jelenlegi funkcióját mutatja be: 
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1.14.5.2. Szintszámok vizsgálata  

 
A szintszámokat Vecsésén nincs értelme épületenként vizsgálni, mivel a kertvárosi jellegű településen túlnyomó a 
földszintes, vagy a legfeljebb tetőtér-beépítéses épületek aránya. Néhány helyen fordul csak elő emeletes vagy néhány 
szintes épület a beépített területen. 

 
1.14.5.3. Településkarakter vizsgálata 

 
A belterületi beépítés karaktere 
 
Vecsés túlnyomó része kertvárosias karakterű. A területek többnyire kialakultak már, többségében beálltnak tekinthetők, 
üres, vagy foghíj telek viszonylag kevés van. Az utcahálózat az Andrássy telep sajátos szerkezetétől eltekintve derékszögű 
hálózat. A beépítés a kertvárosias és falusias részen jellemzően földszintes, esetleg tetőtér beépítéssel és néhol 
egyemeletes épületekkel. A telkek kicsi vagy közepes méretűek, csak a falusias területeken jellemző nagyobb, művelésre, 
gazdálkodásra is alkalmas hátsó kert. 
 
A központi belterület peremén az elmúlt években alakultak ki új lakóterületek. Egy-két részén a fejlesztés még nem ért véget. 
Ezeken a területeken olykor a szilárd burkolatú út még hiányzik, illetve egyes beépítetlen területrészek határai még 
bizonytalanok. Egy kisebb új lakóterület kialakítása van folyamatban az Előd utca mögött, ahol jelenleg a területelőkészítés 
folyik az utcák kialakítása és az előközművesítés.  
 
Vannak átalakulásban lévő tömbök is. Az alközpontok és a belső kiemelt utcák mentén üzletek, vállalkozások nyílnak, bár 
ezt a folyamatot egy időre a közelmúltban zajlott gazdasági hanyatlás visszavetette. 
 
Néhány tömb esetében azonban jobban keveredtek egyes funkciók. Ez rendszerint azt jelenti, hogy alapvetően gazdasági 
területek közé ékelődtek lakóházak, vagy fordítva, a lakóterületekbe zárványként jelenik meg egy-egy gazdasági funkció. Az 
előbbi az átalakuló területeket érinti – pl. Cifra-telep – ahol korábban néhány lakóház volt csupán, mára pedig inkább 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területté vált. A meglévő lakóterületen a „túlnőtt” családi vállalkozások, elsősorban a 
savanyító üzemek bontják meg a homogén lakóterületi funkciót. 
 
A gazdasági jellegű tömbök beépítése esetében többnyire az esztétika rovására kerül előtérbe a funkcionalitás. Ezzel együtt 
Vecsésen igen sok jó példa is van arra, hogyan lehet igényes építészeti megoldásokkal kialakítani gazdasági, raktár, vagy 
iroda funkciókat. 
 

 

Ízlésesen kialakított irodák és gazdasági létesítmények 

 
 
Ugyanakkor a gazdasági területeken dominálnak a doboz jellegű csarnoképületek, amelyek elsősorban a logisztikai 
funkcióknak adnak helyet. 
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A külterületi beépítés karaktere 
 
Vecsés külterületén intenzíven beépült gazdasági területek is vannak az Üllői út mentén és a város nyugati szélén a 
Széchenyi út menti területeken, mivel a jelenlegi jogszabályi környezetben a fekvésnek már nincs igazán jelentősége, csak a 
lakóterületek esetében. Ezek a területek jellemzően gazdasági funkciójú épületekkel beépültek, de néhány régebbi 
lakóépület mindkét területen zárványként beékelődik. Más területeken csak elszórtan tapasztalható beépítés. 
 
Külterületen meghatározó tájképi elemek a kialakult erdő foltok, a felszíni vízfolyások medrei, a szántó és kertművelésű 
területek és a kiépített infrastruktúra hálózat elemei (utak, közművek). Néhány rossz minőségű beépítés azonban létesült, 
főként engedély nélkül, ahol állattartó-telep és egyéb meghatározhatatlan funkciójú telephely létesült. Összességében 
azonban a táji környezet még kedvező képet mutat. 
 
1.14.6. Az épített környezet értékei 

 
Vecsés közigazgatási területén nincs sem műemlék, sem műemlék együttes, így természetesen műemléki környezet sem. 
Hasonló a helyzet a világörökségi, a világörökségi várományos területekkel, vagy a nemzeti emlékhelyekkel is, mert ilyen 
sincsen. 
 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a felülvizsgálat során aktualizálva lettek, bár kevés változás volt. Így is Vecsésen 
kiemelkedő számú régészeti lelőhelyet tartanak nyílván, amelyek a hatályos településrendezési terveken is ábrázolva 
vannak. A régészeti lelőhelyek jegyzékét a hatályos VÉSZ 2. függeléke tartalmazza. 
 
A településen az épített környezet helyi védelmét önkormányzati rendelet alapozta meg. A helyi védelem alatt álló épített és 
természeti értékek jegyzékét a VÉSZ 1. függeléke tartalmazza. 
 
1.14.6.1. A településszerkezet történeti kialakulása 

 
A település nevének eredetéről megoszlanak a vélemények, egyesek szerint a „vecser” esete szláv szóból ered, mások 
szerint Árpád híres harcosa, Vecsellő a város névadója. A határ dél-keleti részén honfoglalás kori sírlelet került elő. Az első 
okleveles említése 1318-ban történt Wecherch néven. 
 
A török időkig több nemesi család birtokolta, majd török birtokosok kezére jutott. A XVII. századi harok során a falu elpusztult 
és hosszú időre lakatlanná lett. A pusztát a XVII. század végén a Fáy család szerezte meg. 1730-ban a Grassalkovich Antal 
veszi meg, kinek fia 1786-ban telepítette be 50 családdal. Az első telepesek a környező falvak (Soroksár, Dunaharaszti, 
Nagykovácsi, Taksony) elszegényedett, többnyire sváb lakosaiból kerültek ki. 
 
Vecsés első pecsétje 1788-ból való, rajta a falu címerével. (A rendszerváltás után alkotott címerének képei új motívumok.) 
 
Vecséshez tartozott Halomegyházpuszta, melyet 1323-ban említ először oklevél. A török uralom előtt a Halmi és Tahy 
családoké volt. A XVII. században szerezte meg a Grassalkovich család. 1828-ra 44 egész telkes és 13 féltelkes jobbágy 
gazdálkodott itt és a faluban összeírtak még 93 házas zsellért és 17 házatlan zsellért. 
 
A birtokot bérlő Mayerffy Károly 1844-ben építette azt a fiáról elnevezett majort, amelyet Ferihegy-nek neveztek el. Az 1848-
as forradalmat Vecsés sváb lakossága örömmel fogadta, 90-en jelentkeztek nemzetőrnek. 
 
A XIX. század közepétől a legnagyobb birtokos a Vigyázó és a Halmy család volt. 1872-ben – az országos közigazgatási 
reform alapján – szabályozták Vecsés nagyváros előjáróságát, valamint 36 tagú képviselőtestületét. 1880-tól a német helyett 
a magyar nyelvet vezették be a katolikus iskolában. 
 
A századfordulón a lakossága 4119 fő. 1902-ben népkönyvtárt alapítanak az olvasókörben, és ez évben avatják fel az új 
Községházát, mely 1944-ig állt. 1905. Szeptember 1.-én nyitotta kapuit, az Új Állami Elemi Népiskola, a mai falusi iskola. 
Még ez évben 4 osztályt indít az Iparos Tanonciskola, mely gyakorlati képzést biztosított. 1909-ben elkezdődött az elemi 
iskolai oktatás a Felsőtelepen is.1910-ben a lakosság száma már 7.403 fő. 
 
1910-ben az Andrássy birtokot parcellázták, ekkor jött létre az Andrássy-telep. A századfordulótól – főváros 
szomszédságában Vecsés rohamosan fejlődött. Növekedett a lakosság, a házak, épületek száma, pezsgő kulturális és 
politikai élet indult meg a településen. A népességszámot jelentősen növelte, hogy a 20-as években 3000-nél több erdélyi 
menekültet helyeztek el Vecsésen. A XIX. század végétől számos egyesület, egylet kezdte meg a működését. (Önsegélyező 
Egylet, Temetkezési Egyesület, Polgári Kör, Népkönyvtár, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Vecsési Társaskör, Közművelődési 
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kör, Vecsési Kaszinó, Független Olvasókör, Vecsési Dalkör, Vecsési Atlétikai Klub, Sport Klub, Vecsési Ifjak Műkedvelő 
Köre, Polgári Kör.) Vecsés művelődési életében meghatározó volt Róder Imre tanító. 
 
1925-ben elkészül a felsőtelepi zárda, polgári iskola épület komplexuma. Ugyanebben az évben elkezdi működését az 
Andrássy-telepi Római Katolikus Elemi Népiskola (ma Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola) 4 osztállyal és 4 tanító 
apácával.  

1930-ban a lakosság száma már 13.006 fő.1931-ben Munkásotthon létesül, majd felavatják az újonnan épült evangélikus 
templomot. 1941-ben a lakosság száma 14.075 fő. 

 

 

 

A régi Községháza   Kultúrház 

 

 

 
Már Pál vendéglője  Római Katolikus templom 

 
A II. világháború során Vecsésen jelentős harcok folytak és a falu egy része elpusztult, köztük a fenti képeken látható 
valamennyi épület. Az itt élő svábok nagy részét kitelepítették. 1945-ben Budapest XVIII. kerületéhez csatolták a Csáky-
ligetet az itt élő lakossággal együtt. A népességszám az 1941-es 18.494 főről 1949-re 13.805-re csökkent. Utána, mint 
agglomerációs településbe jelentős népesség növekedés volt 1980-ig, amikor a település lakosszáma 21. 500 fő volt. Azóta 
népességszám csökkenése az országos tendenciák szerint alakul. 
 
 A mezőgazdasági területeket szövetkezetesítették, amely többszöri átalakulást követően 1978-ban egyesült az Üllői tsz-szel 
Ferihegy Mgtsz néven. A foglalkoztatásban jelentősen csökkent a mezőgazdaság aránya. A foglalkoztatottak nagyobb része 
már az iparban és a harmadik szektorban dolgozik, de a kétlakiság is jellemző volt ebben az időben. (Szabadidőben 
mezőgazdasági tevékenység, háztáji.) Az aktív keresők kétharmada ingázó, 90 %-uk Budapestre. 
 
1908-ban fúrták az első artézi kutat. 1926-ban történt a település villamosítása. A víz- és gázvezetéket a 60-as évektől 
kezdték kiépíteni. A csatornázást viszont csak az 1990-es években bővítették a korábbi többszörösére. 
Vecsés 1969-ben kapta meg a nagyközségi, majd 2001-ben a városi rangot. 2011-től járási székhely. 

1994-ben felavatják az új modern falusi iskolát és tornatermet, mely 16 tanteremmel várja a nebulókat. Ezzel már két óriási 
iskolakomplexum működik a településen, és két normál iskola. Az Andrássy-telepen a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola, 
a Halmi Telepi Általános Iskola, a Falusi Általános Iskola, és a Petőfi téri Általános Iskola és Gimnázium.  
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Az utóbbi évtizedben számos városi intézmény épült, új, modern postahivatal, a régi orvosi rendelőt átépítették és 
korszerűsítették, az elmúlt években pedig a Bálint Ágnes Művelődési ház és könyvtár volt az Önkormányzat legnagyobb 
beruházása.  

Az M0 autópálya és a 4. sz. elkerülő út megépítésével a gazdasági fejlődés is jelentős mértékűvé vált. A repülőtérhez közeli 
területeken számos logisztikai és raktárközpont és a Market Central Bevásárlóközpont épült meg. A repülőtérre alapozva 
több szálloda is létesült a településen és számos kisebb ipari-gazdasági telephely. 

Vecsés fejlődése térképeken: 

 

 
1783. – I. Katonai felmérés 
 
3 évvel az újratelepítés előtti állapot. A település még nem létezik. 

 

 
1856. – II. Katonai felmérés 
 
Kiépül a Pest-Szolnok vasútvonal, amitől a település fejlődésnek 
indul. A mai „Falu” területén megjelennek a lakóházak alapvetően a 
mai Fő út és a mai Jókai Mór utca mentén. A telkek fésűsfogas 
rendszerben alakulnak ki. 
 

 

 
1910. – III. Katonai felmérés 
 
A település terjeszkedik a vasútállomás irányába és a vasút vonalától 
déli irányba is és elkezdődik az Andrássy telep parcellázása is. 
 

 

 
1926-27. 
 
A település tovább terjeszkedik minden irányban. Az új telkek 
kisebbek, az utcahálózat nagyjából tartja a derékszögűséget. Lassan 
kezd kialakulni a mai városmag területe és majdnem teljesen kiépül a 
Felső-telep. Eddigre az Andrássy telep is elkezd beépülni, aminek 
sajátos telekstruktúrája sugaras rendszerű. 
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1997. 
 
A topográfiai térképen látható, hogy a város nagyjából a mai 
állapotának megfelelően kifejlődött. 

 

 
2014. 
 
A mai állapot. Új lakóterületi fejlesztés a Dobó Katica utca mentén, a 
Wass Albert utca mentén és a Dózsa György utca mentén látható. 
Ezek egy része kistelkes kertvárosias beépítés, másik részük 
nagyobb telkes, társasházas, emeletes beépítés. 

 
1.14.6.2. Régészeti területek vizsgálata  

Vecsés régészeti lelőhelyeit a hatályos Településszerkezeti terv és a hatályos Szabályozási tervek is eltüntetik. Listáját a 
2008-ban készült Régészeti szakvélemény alapján (Archeo Bt. - Vágner Zsolt régész) a VÉSZ 2. Függeléke tartalmazza. A 
régészeti adatok aktualizálását Vágner Zsolt régész a jelen munkához elvégezte a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit 
Kft. adatszolgáltatása alapján. 
 
Vecsés hatályos Településszerkezeti tervéhez 2008-ban készült örökségvédelmi hatástanulmány, jelen munkához ennek 
felülvizsgálata történik majd meg. A hatástanulmány felülvizsgálata részben a régészeti lelőhely-nyilvántartás kismértékű 
módosulására, részben a módosítással összefüggő változásokra figyelemmel készül. 

Régészeti örökség védettsége 

Vecsésen 1997-1998. során az önkormányzat megbízásából a PMMI munkatársai végeztek teljes körű régészeti 
terepbejárásokat. A település egyéb területein a MOL földgáz- és olajvezetékek és az M0, valamint a 4-es elkerülő utak 
építése és egyéb kisebb beruházások kapcsán kerültek sor régészeti terepbejárásokra és feltárásokra. 

Azonosított régészeti lelőhely a település egész területén 

A település egész területén 2008-ban 108 darab nyilvántartott azonosított régészeti lelőhelyről volt adatunk. A hatályos 
tervekben feltüntetett régészeti lelőhelyekhez képest az újabb kutatások alapján lelőhelyeket vontak össze három esetben 
és a területi kiterjesztését növelték meg 2 esetben.  

Ezért a tervfelülvizsgálatban az aktualizált listát tartalmazza majd, melynek a tervben szereplő számozása az új, szolgáltatott 
adatokkal lesz azonosítható, mivel ezek időben nem változnak még abban az esetben sem, ha valamely lelőhelyet törölnek 
a nyilvántartásból vagy új lelőhelyeket vesznek nyilvántartásba.. 

A mellékelt ábra mutatja be a hatályos településrendezési tervekben feltüntetett, a 2008. évi állapotnak megfelelő 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek kiterjedését és kék vonal jelzi az azóta eltelt időszakban, 2014. augusztusáig történt 
változásokat. 
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Vecsés régészeti lelőhelyei (2014.) 

1.14.6.3. Helyi védelem 

 
A helyi védelem alatt álló épített és természeti értékek jegyzékét a 18/2006. (IX.28.) számú rendelet Vecsés Város helyi 
építési szabályzatáról 1. függeléke tartalmazza. A helyi védelem alatt álló értékek jegyzékét a 8/2012. (II.29.) ök. rendelettel 
hagyta jóvá az önkormányzat. 
 

TERÜLETI VÉDELEM 

Sorszám Cím Hrsz. Megnevezés Védendő érték 

T1 Erkel Ferenc utca 1821 Vadgesztenye fasor A kétoldali utcafásítás 

T2 Petőfi tér 1953/2 
A Felső-telepi 

Plébániatemplom előtti 
hársfasor 

A kétoldali utcafásítás 
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T3 
Szent István tér 

Piac tér 
2310/16 

2312 

A Szent István tér és a 
Piac tér platán, juhar és 

nyárfái, örökzöldjei 

A Szent István tér közkertje, emlékművei és 
a Piac tér platánfasora és növényállománya 

T4 Erzsébet tér 4748 
Az Erzsébet téri  

Plébániatemplom körüli 
facsoport 

A Plébániatemplom körüli közkert az idős, 
vegyes növényállományú facsoporttal 

T5 Fő út 447 A Falu eperfasora 
A Fő út teresedésének jellegzetes dupla 

eperfasora 

T6 Fő út 447 Hősök ligete A közkert növényállománya és emlékművei 

 

EGYEDI VÉDELEM 

Sorszám Cím Hrsz. Megnevezés Védendő érték 

E1. Petőfi tér 
1954/2 
1955 

A Felső-telepi Jézus 
Szíve Plébániatemplom 

épületegyüttese 

A templom, a parókia és az 
épületegyütteshez tartozó iskolaszárny 

építészeti értékei, városképi megjelenése 

E2 Petőfi tér 1954/2 
A Felső-telepi Jézus 

Szíve Plébániatemplom 
belső díszítő festése 

A templom belső díszítő festése 

E3 Erzsébet tér 4798 
A korabeli 

Elemi-Népiskola épülete 
A korabeli Elemi-Népiskola épülete és 

Erzsébet téri homlokzata 

E4 Fő út 49. 446 
Az egykori 

Czifra Csárda épülete 
Helytörténeti érték 

E5 Temető utca 364/1 
A temetőben a Temető 

utcai kerítés mentén 
felállított sírkövek 

Helytörténeti érték 

E6 Régi Ecseri út 364/1 
Az önkormányzati temető 

Ecseri út felöli kerítése 
A kovácsoltvas kerítésmezők és kapuk. 

E7 Jókai utca 6. 796 „Sváb jellegű” lakóház 
Népi építészeti és helytörténeti érték 

 

E8 Jókai Mór utca 70. 712 
A falusi templom 

haranglábán elhelyezett 
Szent Flórián harang 

A Szent Flórián harang (1813.) 

 
Az építészeti örökség helyi védelméről szóló 8/2012.(II.29.) rendelet és védett objektumok adatlapjai a következő 
elérhetőségről tölthetők le: 
http://www.vecses.hu/uploads/files/ertekvedelem.pdf 
 
A jegyzéken túl szabályozási tervben helyi védelemre javasolt: Az Alacskai csomópont térségének szabályozási tervén 
jelölt, két védelemre javasolt gyep. 
 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

 
Az 1.14.1.6. Konfliktussal terhelt területek c. fejezetben a településszerkezeti és területhasználatból eredő konfliktusokat 
elemeztük. Az épített környezet konfliktusai rendszerint a különböző társadalmi konfliktusok fizikai kivetülései. A konfliktus 
jellege és léptéke alapján megkülönböztethetünk településszerkezeti szintű konfliktusokat és a közvetlen negatív hatást 
gyakorló lokális konfliktusokat. Az alábbiakban ez utóbbiakat, a zavaró élettani hatásokat, konfliktusokat elemezzük. 
 
- Zavaró gazdasági funkciók lakóterületen: A területhasználat konfliktusai között már elemeztük. A probléma élő és egyre 

növekvő mértékű. Megoldása csak a környezetet zavaró vállalkozásoknak a gazdasági területekre való kitelepülése 
lehet. Ennek ellenében hat ugyanakkor az a tény, hogy az évek során már megvalósult beruházások komoly értéket 
képviselhetnek, amelyet csak helyben lehet hasznosítani. 

 
- Az állattartás problémái a lakókörnyezetben: Az országos jogszabályok alapján az állattartás nehezen korlátozható. Az erre 

vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben csak az állattartó épületek elhelyezésére vonatkozó szabályokat 
állapíthat meg az Önkormányzat. Vecsésen a telkek kis mérete miatt a lakóépületektől nagyobb távolságra 
elhelyezhető közepes és nagy állatok tartására szolgáló épületek gyakorlatilag nem helyezhetők el, csak a Faluban 
és az Andrássy-telep nagyobb méretű telkein. Ennek ellenére a kis egyedszámú sertéstartás is konfliktusok forrása, 
hiszen még optimális tartási körülmények között is szaghatása van a szomszédságra. 
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- Szilárd tüzelésű kémények ismételt használata: Az energia árak emelkedésével újra előtérbe került a vegyes tüzelésű 

kazánok használata, ill. a meglévőek szénnel való fűtése. Téli időszakokban ez a levegő-minőséget nagymértékben 
rontja. 

 
- 2-4 lakásos lakóépületek problémái: Az elmúlt évtized lakásépítési dömpingje során a családi házas kertvárosias 

területeken számos 4 lakásos társasház is épült a telek beépítési lehetőségét maximálisan kihasználva. Bár a 
kertvárosi lakóterületen a 4 lakásos épület mindig meg volt engedve, ezt a lehetőséget korábban alig használták ki, 
így nem volt konfliktus forrása. A lakásépítési tendenciák megváltozásával azonban számos probléma forrásává vált. 
Részben a hátsókertekbe benyúló lakóépületek miatt, hiszen ott a szomszédságban többnyire állattartó és 
gazdasági épületek voltak. Másrészt az ilyen módon beépített telkeken alig maradt zöldfelület, így a 
lakásszomszédok kerthasználata korlátozott lett. A vállalkozók által teljes mértékben kihasznált beépítési lehetőség 
miatt a későbbiek nem vált lehetővé sem a garázsépítés, sem a kerti szerszámok tárolására szolgáló épületek 
elhelyezése. Így az Önkormányzat úgy döntött, hogy korlátozza a kertvárosias területek beépíthetőséget, 2 lakásban 
maximálva a lakásszámot és a gépjármű-elhelyezés legalább felét épített gépjárműtárolóval tette kötelezővé, 
lehetővé téve, hogy ez egy későbbi üzemben valósuljon meg, de ennek a lehetőségét biztosítani kell. 

 
- Lakóterületek közlekedésből eredő korlátozott használata: A 100-as vasúti fővonal, a 400. sz. út, települési összekötő utak 

és a helyi gyűjtőutak is több irányban átszelik a várost, így ezeknek a határos lakóbeépítésekre is hatása van, bár a 
fő utak mentén mára jelentős az intézményi átalakulás vagy a vegyes beépítés.  A 4. sz. elkerülő út megépítése az 
ebből adódó környezeti konfliktusokat nagy részben megszűntette, de a Telepi útnak, a Dózsa György útnak és 
Széchenyi út déli szakaszának így is jelentős a környezeti hatása a határos lakókörnyezetre.  

 A légiközlekedés csak a település északi részén okoz határérték feletti terhelést, azonban az érintett lakóépületek 
nyílászáróit már kicserélték a BA Zrt. költségére, új lakóépület pedig csak ennek megfelelő védelemmel létesülhet. 

 
- Parkolás problémaköre a Repülőtérhez kapcsolódóan, a városközpont és a piac környezetében: A parkolás a Repülőtéri 

forgalommal kapcsolatosan és a városközpontban okoz problémát. A helyi szabályozás egyelőre nem korlátozta a 
nem a lakáshatással összefüggő parkolók létesítését a lakóterületen, amelyen valószínűleg érdemes lenne 
változtatni, mivel ezeknek inkább a gazdasági területeken lenne a helye. 

 A városon belül parkolási gondok az Üllői út mentén és a városközpontban jelentkeznek az épületek és a területek 
funkciójával összefüggésben. A Piac téren piacnapokon megoldatlan a parkolás, továbbiak létesítése lenne 
szükséges. 

 A tömegközlekedéshez kapcsolódóan is jelentős P+R parkoló-igény jelentkezik a vasútállomások környezetében és 
a repülőtéri fővárosi buszviszonylat 4. sz. főútnál lévő megállója környezetében. A vasútállomások mellett az elmúlt 
években létesültek parkolók, kerékpártárolók, de a Fő út - 4. sz. főút kereszteződés környezetében is szükséges 
lenne egy nagyobb méretű P+R és B+R parkoló építésére. A Shell üzemanyagtöltő melletti rendezetlen parkolás jelzi 
ennek időszerűségét. 

 
- Illegális szemételhelyezés a települési zöld és erdőterületeken:  A probléma kezelését jelenleg azzal oldotta meg többé-

kevésbé az Önkormányzat, hogy az autós forgalom megakadályozására sorompókkal lezárta a külterületi dűlőutakat, 
hogy ezáltal akadályozza meg az illegális hulladék-elhelyezést. Ez azonban vélhetően korlátozza a mezőgazdasági 
területek megközelítését is. Hasonló probléma jelentkezik a beépített területek környezetében lévő erdőterületeken 
is, mint az Előd utca mögötti erdősáv megmaradt területén és a Széchenyi út melletti részben önkormányzati 
tulajdonú erdőben. 

 
- Műveletlen területek allergén hatása: A 90-es évek ésszerűtlen földprivatizációjának hatása, hogy a mezőgazdasági 

területek egy részét nem művelik az erre vonatkozó szankciók ellenére sem. Kétségtelen tény, hogy 
szántóműveléshez ezek a földrészletek kicsik, alkalmatlanok, csak haszonbérletbe adva oldható meg a művelésük. 
A kertművelés pedig a területek védelmének hiánya miatt válik értelmetlenné, ami igazából társadalmi problémaként 
is jelentkezik. A parlag területeken vagy a nem megfelelően gondozott művelés alatti területeken lévő gyomnövények 
allergén hatása az egész lakóterületen jelen van. 

 
  

http://www.vecses.hu/uploads/files/ertekvedelem.pdf
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1.15. Közlekedés 

 

1.15.1. Közúti közlekedés 

1.15.1.1. Országos fő– és közúthálózati kapcsolatok 

Vecsés országos főúthálózati kapcsolatait az M0 autópálya és a 4. sz. főút/autóút biztosítja. A főutak jelentős országos és 

nemzetközi forgalmat bonyolítanak le, a település külterületén haladnak át.  

Az M0 autópálya Vecsést érintő szakasza 2x2 forgalmi sávos, csomóponti kapcsolata épült a település déli részén a 4602 

jelű úttól, a Bp. XVIII. kerület Alacskai út meghosszabbításában tervezett útnál, illetve a 4. sz. autóútnál. A település déli 

külterületének bekapcsolására 2 közúti felüljáró épült az M0 felett. A Halmi pihenőnek nincs mellékút-hálózati kapcsolata. Az 

M0 vecsési szakaszának forgalma meghaladja a 42000 Ej/nap értéket, a forgalom közel 50 %-a (Ej-ben) nehéz forgalom. 

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 2x2 sávos elsőrendű gyorsforgalmi út. Vecsés területén két különszintű 

csomópontja épült ki: a 3101 jelű összekötő útnál az M0-hoz gyűjtő-elosztó pályával kapcsolódik, a Ferihegy 2-nél "trombita" 

típusú csomópont. A 4.sz. főút és a 400.sz. Vecsés belterületén áthaladó főút elválási csomópontja 3 fázisú, jelzőlámpás 

irányítású. A 4. sz. főút forgalma Budapest határán 39000 Ej/nap, teljesen kihasználja az út kapacitását. A repülőtéri 

csomópont és az M0 között (autóút) a forgalmi terhelés 26300 Ej/nap. 

A 400.sz. főút a 4.sz. főút csomópontjától délre 2x1 sávos keresztmetszetű. Az elkerülő út kiépítése előtt a forgalmi 

túlterhelés miatt a mellékút hálózatról becsatlakozó forgalom és a keresztező gyalogos forgalom számára jelzőlámpás 

szabályozás, gyalogos átkelőhelyeknél és a 4602 j út csomópontjában épült ki. A 400 sz. főút átlagos napi forgalma 11500 

Ej/nap. 

A csomóponttól északra a 4. sz. főút 2x2 forgalmi sávos, a főváros határánál, az Airport Business Park-hoz vezető út 

(Lincoln út) csomópontja különszintű, 2 körforgalmú alcsomóponttal. Az Üllői úti csomópontot a vasúti szintbeni keresztezés 

közelsége miatt nem lehetett megfelelően jelzőlámpás szabályozással ellátni. Az Üllői út vasúti keresztezésének környezete 

Vecsés forgalmi szempontból kritikus pontja, mivel mindkét budapesti kapcsolat itt halad át, de a csomópontok távolsága 

miatt a kapcsolatok csak részlegesen biztosíthatók és a jelentős vasúti forgalom a vasutat nem keresztező irányok forgalmát 

is akadályozza. 

A 4602. jelű országos közút Vecsés és Gyál közötti forgalmat bonyolítja le. Ezen kívül az út Vecsés vasútvonal által elvágott 

területrészeinek is a fő kapcsolata, illetve az 

út menti területeket is kiszolgálja. Az út 

kialakítása (2x1 sáv), vonalvezetése, 

forgalomtechnikai jellemzői miatt a háromféle 

forgalmi funkcióra alkalmatlan. Különösen 

kedvezőtlen a Dózsa György út – Telepi utcai 

szakaszon a MÁV ceglédi vonal szintbeni 

keresztezése, amely az út rossz 

vonalvezetése és az átjáró két oldalán levő 

csomópontok közelsége miatt kis kapacitású. 

Az útvonal egyben a helyi 

autóbuszközlekedés tengelye, illetve a 

központ intézményei miatt kerékpáros és 

gyalogosforgalma is jelentős. Az út átlagos 

napi forgalma 6000 – 6600 Ej/nap között 

változik a belterületen. 

A 3101. jelű összekötő út külterületi jellegű, a 

Liszt Ferenc repülőtér területét elkerülve 

Ecser illetve a 31. sz. főút felé irányuló 

forgalmat bonyolítja le. Forgalma a 4. sz. autóútnál 11000 Ej/nap. 
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A 46301 jelű bekötő út a vasútállomás kapcsolata. 

1.15.1.2. Települési úthálózati kapcsolatok 

A helyi utak közül a legfontosabb útvonal a Széchényi utca, amely településközi kapcsolatot biztosít, Budapest területén az 

Üllői úthoz csatlakozik, Vecsés belterületét nyugat felől elkerülve éri el a 4602 j utat. A Széchenyi utcához csatlakozik a 

vasútvonaltól délre fekvő területek Budapestre irányuló forgalmát lebonyolító Lőrinci utca kedvezőtlen, hogy egyik útnak 

sincs Bp. XVIII. kerület felé a főúthálózattól független kapcsolata. 

A Széchenyi utca és Lőrinci utca közötti Halmi-telep területének gyűjtőútja a Besztercei utca. A település déli részének, az 

Andrássy–telepnek a kialakított sugaras–gyűrűs szerkezetén belül a megközelítést biztosító gyűjtőutak az Erzsébet térről 

indulnak ki. A Kinizsi utca és a Deák F. utca – Budai Nagy Antal utca a Dózsa György útra vezetik a forgalmat. A Toldy 

Ferenc utca Zrínyi Miklós utca útvonalon Vecsés nyugati része felé van a belterületi úthálózat második szintbeni átjárója a 

MÁV ceglédi vonalán.  

A keleti területen a vasúti átjáróhoz vezető Bokor u. - Ady E. utca – Iskola utca útvonal vonalvezetése és kiépítettsége 

hálózati szerepének nem felel meg. A terület gyűjtőútja a Jókai Mór utca, keleti irányból csatlakozik hozzá a Vecsési dűlő 

megközelítő útja, amely a MÁV vonalat szintben keresztezi. 

A település központjának területén gyűjtőút funkciójú út a Károlyi utca, illetve a Fő utca és a Telepi utca felé kapcsolatot 

biztosító Bartók Béla u. és Kossuth Lajos utca. A vasútállomás forgalmát a Bajcsy Zsilinszky utca bonyolítja le. 

A 400. sz. főúttól északra levő településrészen az Ecseri utca biztosítja a temető és a repülőtér felé eső külterületek 

megközelítését. 

 

1.15.2. Közösségi közlekedés 

1.15.2.1. Vasúti közlekedés 

Vecsésen áthalad a Budapest, Nyugati pu. – Cegléd, 100. sz. vasúti fővonal. A vonal kétirányú, villamosított. A vonal 

jelentős elővárosi személyforgalmat bonyolít le, teherforgalma az elmúlt években csökkent. 

Vecsés forgalmát Vecsés vasútállomás és Vecsés–Kertekalja megállóhely bonyolítja le. Az utasforgalmi létesítmények a 

vonal felújításakor kiépültek. 

1.15.2.2. Autóbuszközlekedés 

Vecsés Budapest felé irányuló közösségi közlekedésében jelentős a 2 Terminál utasforgalmát bonyolító 200E járat. A járat a 

belterület északi határán a csomópontnál levő megállótól 20 perces eljutást biztosít a Kőbánya–Kispest metróállomásig. 

A településnek a vasútvonaltól északra levő részén a VOLÁNBUSZ 2200 sz. járata a 4. sz. főúton bonyolítja le az 

utasforgalmat. A járatnak Budapesten a 3. metróvonallal van kapcsolata. A 2202 sz. járat Monor és a Liszt Ferenc repülőtér 

között közlekedik. 

Vecsés területén az átlagos megállótávolság 5-600 m, az északi terület jelentős részéről 3-400 m a gyaloglási távolság. 

A vasútvonaltól délre eső területek utasforgalmát a VOLÁNBUSZ 2201 sz. járata bonyolítja le napi 28 járattal. A járat a 

Széchenyi utca – Dózsa György út – Kinizsi u. – Erzsébet tér vonalon a lakóterületek jelentős részét megfelelően feltárja. 

Vecsést érinti a 2210 sz. Budapest – Ecser – Maglód – Gyömrő – Ecser – Budapest járat, megállója a 4. sz. főúton van. 

1.15.2.3. Légi közlekedés 

Vecsés területén van a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egy része, megközelítő útja és forgalma a települést ér inti. A 

repülőtér utasforgalma az elmúlt években stagnál. A 2 Terminál megközelítő útjának forgalma jelentős 8-900 E/óra/irány, 

amelynek mintegy 80%-a budapesti irányú. 

1.15.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A településen a kerékpáros közlekedést csak a 4. sz. főúton kijelölt kerékpársáv, illetve a Market Central melletti szakaszon 

megépült kerékpárút szolgálja. A közúti és kerékpárforgalom alapján szükséges lenne a 4602 jelű út mentén is kerékpárút 

építése, illetve hiányzik a 4 sz. főút mentén a budapesti kapcsolat. 



Vecsés Város Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata – 2014. 

URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft.  141 

A gyalogosforgalom két fő akadálya a vasútvonal és a 400. sz. főút. A vasútvonalon gyalogos felüljáró átvezetés csak a 

Telepi utcánál van, de a felüljáró helye és szintkülönbsége miatt jelentéktelen forgalmú. Vasút alatti aluljáró van a Tompa 

utca – Angyal utca vonalában, a Vecsés – Kertekalja megállóhelyhez kapcsolódóan. A vasút Vecsés állomásnál az átjárás 

feltételeit gyalogos aluljáró biztosítja. 

A 400. sz. főúton a jelzőlámpás átkelőhelyek csak kb. 1 km-enként biztosítanak keresztezési lehetőséget. 
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Háztartási villamosenergia fogyasztók száma (db)
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Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db)

1.16. Közművesítés 

A település jelenlegi közművesítéséről 

Vecsés Pest megyében, a Monori kistérségben, közvetlen a főváros közigazgatási határa mentén fekszik. A település 
közvetlen fővárosi szomszédsága, kedvező megközelítési lehetősége vonzotta a letelepülni szándékozókat. A település 
növekvő népességének közműellátását folyamatosan fejlesztették. Ennek eredménye, hogy Vecsés ma már a jól 
közművesített települések közé tartozik. Közműellátására a vízellátás, a szennyvízelvezetés-kezelés, a villamosenergia 
ellátás, a földgázellátás és az elektronikus hírközlés hálózati rendszere kiépült. Közművek vonatkozásában a csapadékvíz 
elvezetés a legkevésbé rendezett. Csapadékvíz elvezetés nehézségét a megfelelő befogadó rendelkezésre állásának 
hiánya okozza. Vecsés élővizekben nagyon szegény, befogadóként a Gyáli patak mellékágaként kezelhető csatornák állnak 
csak rendelkezésre a településen a csapadékvizek befogadására.  

A település közigazgatási területét országos jelentőségű közművek érintik. Területén nagynyomású földgázszállító vezeték, 
termék és kőolaj szállító vezetékek haladnak át. Az országos jelentőségű szállítóvezetékek nyomvonalait biztonsági 
övezetükkel szintén, mint területhasznosítást korlátozó adottságot kell tekinteni. 

A település jelenlegi közművesítettségéről pontos információk a statisztikai nyilvántartásból állnak rendelkezésre. A 
legutolsóként rendelkezésre álló adatsor 2012. évi, amely közművek vonatkozásában a 2013. január 1.-i állapotot rögzíti. A 
település közműellátottságát ezekkel az adatokkal lehet jellemezni, megjegyezve, hogy ebben azóta lényeges változás nem 
történt. 

A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a település lakásállományának 95,1 %-a rendelkezik villamosenergia 
ellátással. Természetesen ez a statisztikai nyilvántartásban szereplő adat a népszámlálás során összeírt adatokból 
származik, amelyből a külterületi, kiskertes területi fogyasztók hiányoznak, így e vonatkozásban a szolgáltató tájékoztatása a 
mértékadó, mely szerint település szinten biztosított az ellátás. 

 

 

 

 

 

 

Forrás: ksh.hu 

 

A vezetékes ivóvíz elosztóhálózat a beépített, belterület utcáiban 87,4 km hosszban épült ki, a vízvezeték kiépítettsége teljes 
körűnek tekinthető. Az ivóvízzel ellátott lakások száma 7552 volt, ez a település lakásállományának 2013. január 1.-én 92,7 
%-a volt. Ez azt mutatja, hogy jelenleg a településen élők 7,3 %-a, kb. 1500 fő nem rendelkezik közvetlenül, a telkére, 
ingatlanára bekötött vezetékes ivóvíz ellátással.  

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: ksh.hu 
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A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt

lakások száma (db)

A közüzemi ivóvízhálózaton 54 közkifolyó üzemel. A vízbekötéssel nem rendelkező ingatlanban élők a vízigényüket részben 
házi kutakból vételezik, részben a közkifolyókról tudják kielégíteni. 

A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanoknál is jellemző a házi kutak használata, melyet jellemzően locsolásra használnak, 
mivel a házi kutak vize talajvízből, az első vízadó rétegből nyert víz, amely már alig tekinthető ivóvíz minőségűnek. A házi 
kutakról nyilvántartás nem áll rendelkezésre. 

A településen közcsatornás szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés kiépítése a 90-es években kezdődött. Az 
ezredfordulón a lakásállomány 32,2 %-a csatlakozott a közüzemi hálózatra, ma már 90,6 km kiépített közcsatorna hálózatra 
5816 lakás, a lakásállomány 71,4 %-a csatlakozik. A szolgáltató a hálózat kiépítettségét a belterületen teljesnek tartja, ez azt 
jelzi, hogy a kiépített hálózat mentén sem mindegyik ingatlan csatlakozik a közhálózatra. A szennyvíz közcsatornával 
összegyűjtött szennyvizeket a fővárosi hálózatba vezetik, az továbbítja a szennyvíztisztító telepre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: ksh.hu 

A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanoknál keletkező szennyvizeket saját egyedi házi szennyvízgyűjtő 
medencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb részben szikkasztóként üzemelnek. Ez a 
település egyik szennyező forrása. Ma is naponta átlagosan 550-600 m3 szennyvizet szikkasztanak a talajba. 

A felszíni vízelvezetés vonatkozásában, a településre általánosan jellemző a nyílt árkos vízelvezetés. A nyílt árkok döntő 
hányada szikkasztó árokként üzemel, a nagyobb vízgyűjtőjű árkokkal összegyűjtött vizekből túlfolyó vizek befogadói a 
kialakított csatornák, amelyek a vizeket már a település területén kívül a Gyáli patakba vezetik, amely továbbszállítja a 
Dunába.  

A jellemző nyílt árkos vízelvezetés mellett meg kell említeni, hogy 7601 személygépkocsit tartanak jelenleg nyilván a 
településen, amely azt jelenti, hogy szinte valamennyi telekre aktív kocsi behajtót építettek ki.  

A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a földgázellátást kiépítették ki. A 
település belterületén 132,7 km földgázelosztó hálózat üzemel. A gázhálózat kiépítettségének eredményeként 2013. január 
1-én 7567 lakás, a lakásállomány 92,9 %-a csatlakozott a földgázelosztó hálózatra. Majdnem ugyanannyi lakásban 
hasznosították a gázt fűtési célú energiahordozóként is. Ezzel, a lakásállomány 92,9 %-a vette igénybe a komfortos 
életkörülmény lehetőségét nyújtó szolgáltatást.  

A földgázhálózatra nem csatlakozó ingatlanok döntő hányadában a termikus célú energiaigényt nem vezetékes 
energiahordozó (jellemzően szén, fa) hasznosításával elégítik ki. Főzési célra a szintén nem vezetékes PB gáz használata a 
jellemző. Az utóbbi időkben a vezetékes gázellátással rendelkező ingatlanoknál is, ha azt a helyi műszaki lehetőségek 
biztosítják, a költség csökkentés érdekében újra hasznosítanak szilárd tüzelőanyagot, amely növeli a környezetterhelést.  

A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A település közüzemi 
ivóvízhálózatával 733,6 ezer m3 vizet szolgáltattak 2012-ben, a lakosság számára. Ez alapján a vízellátást igénybevevő 
lakókörnyezetben az egy főre eső vízfogyasztás éves átlagban 106 l/fő nap volt. A tapasztalatok szerint a távlatban 
elvárható komfortos életvitel hatására, a lakossági, illetve a kommunális szektor napi ivóvíz fogyasztása ennél magasabb 
120-150 l/fő, nap érték körül várható. A jelenlegi átlagos vízfogyasztási adatok figyelembe vételével, a meglevő 
fogyasztóknál a víztakarékosságra való törekvés ellenére is, számolni kell a vízigény növekedésével.  
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Népszámlálás (1970)
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Népszámlálás (1990)
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A település lakossági villamosenergia fogyasztása 25516 MWh volt 2012-ben. Az egy lakásra jutó havi átlagos 
villamosenergia fogyasztása 274 kWh volt. Ez az érték jelzi, hogy a lakások felszereltségének még várható a további 
fejlesztése, s vele a háztartások további villamosenergia igény növekedése is prognosztizálható, különös tekintettel a 
klímaváltozás hatásait kompenzáló klímaberendezések alkalmazásának terjedésére.  

A település lakossági gázfogyasztása 9993,1 ezer m3 volt 2012-ben. A gázfogyasztók közül egy háztartásra jutó átlagos havi 
földgázfogyasztás mindössze 110 nm3/hó, amelyből számolt csúcsigény átlagosan 0,55 nm3/h. Ez a mutató azt jelzi, hogy 
nem mindegyik gázfogyasztó háztartásban hasznosítják a gázt komplexen és ahol fűtésre is hasznosítják, ott is legfeljebb 
egy-egy gázkonvektort üzemeltetnek. Várható a gázfogyasztó ingatlanoknál a komfortigény növekedése, a cirkó rendszerű 
központi fűtések kiépítési igénye, terjedése és ez a földgáz fajlagos igénynövekedését fogja eredményezni. 

A jelenlegi közműellátottság segítségével a település lakásállományának a 71,4 %-a élvezi az összkomfort lehetőségét 
nyújtó teljes közműellátást. A lakásállomány 28,6 %-ában csak a részleges közműellátás biztosított és mindössze a 
lakásállomány 5 %-a, amely közműellátás szempontjából ellátatlan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vecsés Város Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata – 2014. 

URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft.  146 

A lakások és lakott üdülők komfortossága
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A lakások és lakott üdülők felszereltség szerint, 
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A statisztikai adatok nem térnek ki rá, de a helyszíni vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a település közvilágítása 
jellemzően ugyan az előírásoknak, a közlekedésbiztonságnak megfelelő szinten megoldott, de műszaki megoldása, a 
kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel, már se nem korszerű, se nem energiatakarékos, se nem 
esztétikus. 

1.16.1 Víziközművek helyzet feltárása 

 

1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás 

Vecsés vízellátásának bázisa a településen üzemelő saját vízmű kútjaiból kitermelt víz. A település vízellátó hálózatába a 
Vecsési I. és a II. számú vízműtelep területén üzemelő kutakból kitermelt vizet juttathatják. Az I. számú vízműtelep kútjaival 
kitermelhető víz minősége nem megfelelő, a vízigény a II. vízműtelep kútjairól önállóan is kielégíthető. Mindkét kút 
hidrogeológiai védőterületének lehatárolása megtörtént, a védőidomon belül a területhasznosítás lehetősége korlátozott, az 
arra vonatkozó előírások betartása szükséges. 

A kutakból a víztermelés búvárszivattyúkkal történik és a szivattyúkkal termelt és a vízműtelepi medencékbe tárolt vizet 
nyomásfokozó továbbítja a városi hálózatba és az ellennyomó tározóként működő víztoronyba.  

A település belterületén a vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépült. A statisztikai adatok szerint a jelenlegi vízellátottság 
92,7 %-os, amely már majdnem teljeskörűnek tekinthető. 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. 
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A település vízellátását a 1993.-tól a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft biztosította. A 2011. évi CCIX. számú vízi-közmű 
szolgáltatásról szóló törvénynek való megfelelősség érdekében létrehozták a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-t 
(DPMV Zrt), amelyhez több a térségben vízi közmű ellátást nyújtó szolgáltató csatlakozott. A 2013. évi CCXLIX. törvény 
értelmében a vízitársulások által üzemeltetett állami tulajdonú közcélú forgalomképes vízgazdálkodási művek 2014. január 1. 
napjától a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésébe kerültek. 

A településen megvalósult vízi közművek üzemeltetését a DPMV Zrt. Gyáli Üzemigazgatósága végzi. A távlatban tervezett 
fejlesztésekkel kapcsolatos információkkal az üzemeltető rendelkezik. A település víziközmű létesítményei tekintetében a 
Települési Szennyvízkarbantartó Modul és Víziközmű-online adatfeldolgozó rendszerben az alábbi – üzemeltető által 
szolgáltatott – szakágazati adatok szerepelnek: 

 

A kiépített hálózatra az előírásoknak megfelelően a tűzcsapok is felszerelésre kerültek, biztosítva ezzel a megfelelő tüzivíz 
ellátást. 

A település vízellátásában jelentős szerepet töltenek be a házi kutak is. Erről nyilvántartás nem áll rendelkezésre. A házi 
kutakból kitermelt vizet elsődlegesen locsolási célra hasznosítják. 

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés  

Vecsés a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő település. 
Ezen felül Vecsés település területét érinti a sérülékeny földtani környezetű Vecsés I. Vízmű vízbázis belső és hidrogeológiai 
„B” védőterülete, amely a 219/2004. Korm. rendelet alapján fokozottan, ezen belül is kiemelten érzékeny terület. 
A vízbázisvédelem érdekében a településen fokozottan kell teljesíteni a környezet védelmét szolgáló előírásokat. Meg kell 
akadályozni a szennyezés talajba jutási lehetőségét, ezért a szennyvízelvezetés közcsatornával történő megoldása kiemelt 
feladat volt a településnek. Ennek teljesítésére építették és fejlesztik a 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 csatlakoztak a 
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-hez (DPMV Zrt). A 2013. évi CCXLIX. törvény értelmében a vízitársulások által 
üzemeltetett állami tulajdonú közcélú forgalomképes vízgazdálkodási művek 2014. január 1. napjától a vízügyi 
igazgatóságok vagyonkezelésébe kerültek. Jelenleg a település szennyvízhálózatának üzemeltetője és a szennyvízkezelés 
biztosítója a DPMV Zrt.-hez tartozó Gyáli Üzemigazgatóság. 

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.  
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1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Vecsés kül- és belterületein a felszíni vízrendezés nyílt árkos rendszerrel történik, a talajadottságok miatt a csapadékvizek 
legnagyobb részben elszikkadnak, illetve az árkok 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 településre jelentős részére jellemző a magas talajvízállás. A település egyes mélyfekvésű részein a talajvízszint 
megközelíti a terepszintet, vagy azt meghaladja, vízállásos területek jelenlétét jelzi a növényzet.  

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. 

 
1.16.2 Energiaközművek helyzet feltárása 

 

1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia és a földgáz áll rendelkezésre. A nem 
vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is jelentős mértékű a település energiaellátásában.  

A két vezetékes energiahordozó rendelkezésre állása a település gazdaságos, takarékos, korszerű, környezetbarát 
energiaellátását lehetővé teszi.  

A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, vagy technológiai célú 
energiaigények kielégítésére használják. A földgáz közvetlen hasznosításával komplex módon a termikus energiaigények 
teljes körűen kielégíthetők. A nem vezetékes energiahordozók igénybevétele korábban a vezetékes energiahordozóval el 
nem látott területeken volt jellemző, ma már költségtakarékosság érdekében használata szétszórtan, a vezetékes ellátással 
rendelkező területeken is számottevő. 

A megújuló energiahordozók hasznosítása nem jellemző. Szórványosan látható a napenergia hasznosításának lehetőségét 
biztosító napkollektor, napelem alkalmazása, erről nyilvántartás nem áll rendelkezésre. Megújuló energiahordozó 
hasznosításának mértéke energiagazdálkodási szempontból jelenleg még nem jelentős. 

Villamosenergia ellátás 

A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója az ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. Az ellátás bázisa a térségben üzemelő 132/22 
kV-os alállomás és a településen a közelmúltban a Széchenyi utcában épített alállomás. A településen épített alállomás 132 
kV-os betáplálása Ócsa-Felsőpakony felöl érkezik a település dél-keleti széléhez. Onnan a Külső-Gyáli útig oszlopokra 
fektetve halad a nyomvonal, onnan kábelben halad tovább a Széchenyi utcáig és a Széchenyi utcában az alállomásig. 

A település közigazgatási területén áthaladó oszlopokra fektetett 132 kV-os gerinc elosztóhálózat biztonsági övezetének 
területigényét, mint területfelhasználás lehetőségét korlátozó adottságot kell kezelni. 

Az alállomásokról induló 22 kV-os részben szabadvezeték hálózat, részben kábelbe fektetett hálózat táplálja Vecsés 
település fogyasztói transzformátor állomásait. A település ellátását szolgáló transzformátor állomások 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 már beépített területen jellemzően oszlopokra szerelten került kivitelezésre, az újabb hálózatok 
azonban 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. 
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Földgázellátás 

A település földgázellátásának szolgáltatója a TIGÁZ Zrt. A településen helyezkedik el az országos szénhidrogén-hálózat, 
un. vecsési csomópontja, amelybe befut a Hajdúszoboszló-Vecsés, a Zsámbok-Vecsés és a Városföld-Vecsés 
nagynyomású földgázszállító vezeték. A csomópontnál üzemel a település gázátadó állomása, amelyről Ecser ellátása is 
történik. A vecsési csomópontban önálló gázátadó üzemel a Ferihegyi repülőtér önálló ellátására.  
 
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 település korszerű, környezetbarát termikus energiaellátása a komplex földgázellátással biztosítható. A földgáz alkalmas 
egyedi berendezésekkel, jól szabályozható, automatikus üzemvitelű, teljes komfortot nyújtó ellátás biztosítására. Fűtésre,  
használati melegvíz termelésre és főzésre egyaránt energiatakarékosan, gazdaságosan hasznosítható. 
 
Vecsés a szénhidrogén iparág fontos góctelepülése. Területén földgáz, termék és kőolaj szállító vezetékek haladnak át.  

A település területén áthalad: 

az FGSZ Zrt kezelésében levő: 

 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 MOLNyrt kezelésében levő: 

 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 

 
A tervezés során, a szénhidrogén vezetékek nyomvonalát és létesítményeit, kísérő bányaüzemi kábeleket és biztonsági 
övezeteik helyfoglalását figyelembe kell venni.  

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

Meg kell említeni a megújuló energiaforrások használatát is. A település természeti adottsága a napenergia hasznosítás 
lehetősége, amely bár mértékletesen, de évi 1900-2000 napos óra hasznosítás lehetőségét kínálja. A településen a nap 
energiájának hasznosítása nem széleskörű, de helyszíni bejáráson több napkollektor, napelem, illetve „ősi” berendezés, a 
festett hordó jelzi a hasznosítás igényét. 

1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával megoldott. 
Energiahatékonyságának javítására még konkrét üzemelő megoldásról nincs információ. 
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1.16.3 Elektronikus hírközlés 

 

1.16.3.1 Vezetékes hírközlési létesítmények 
 
A település távközlési hálózatának kiépítése a múlt század utolsó éveiben történt, addig a lakások nem rendelkeztek 
távbeszélő fővonallal. A hálózatot a Monortel Rt. létesítette és biztosította a szolgáltatást. A kiépítés eredményeként a 2000-
ben már 5594 egyéni lakásfővonal üzemelt, azaz a lakásállomány 81 %-a rendelkezett vezetékes telefonvonallal. A vezeték 
nélküli szolgáltatás terjedésével a vezetékes vonalas telefon iránti érdeklődés csökkent. Jelenleg 5651 egyéni lakásvonal 
üzemel, amellyel az ellátottság 69,4 %, de ezzel is az ellátottság teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes 
távközlési igény kielégített.  

2008. július 1-én a Monortel és a UPC egyesült és azóta a szolgáltatást 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.  
 

 

 

 

 

 

Forrás: ksh.hu 

 

A település közigazgatási területén áthalad az országos optikai kábel hálózat Budapestet Monorral összekötő szakasza, 
amely földalatti elhelyezésével minimális helyigényű, de az érintett nyomvonalon a védelméről mindennemű tevékenységnél 
gondoskodni kell. 
 
A UPC Magyarország Kft a vezetékes távközlési szolgáltatás mellett a szélessávú internet szolgáltatást is biztosítani tudja 
valamennyi igénylőnek. 
A statisztikai nyilvántartás szerint az ezredfordulón még 39 nyilvános távbeszélő hely üzemelt Vecsésen, a mobiltelefon 
használatnak a terjedése a nyilvános beszélőhelyek kihasználtságát lényegesen csökkentette, így jelenleg már csak 
településen 18 nyilvános távbeszélő állomás üzemel. 

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb területi hányadán jellemzően 
külön oszlopokra szerelten épült. Ezekben az utcákban az utcafásítás lehetőségét nehezítik az oszlopsorok. 

A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatás is már a 90-es évek végén kiépítésre került. Az ezredfordulón már 
3936 lakás csatlakozott a kábel TV hálózatra, az akkori lakásállomány 57 %-a. Azóta az egyéb digitális szolgáltatások 
terjedésével, amelyen keresztül a jó műsor vétel lehetősége is biztosított, a hagyományos kábel TV hálózatra történő 
csatlakozás iránti kereslet csökkent. A kiépített hálózatára jelenleg 3863 lakás csatlakozik, ezzel a jelenlegi lakásállomány 
47,4 %-ában biztosított a hagyományos vezetékes műsorvétel.  

 

 

 

 

 

 

Forrás: ksh.hu  
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A digitális szolgáltatások terjedésével a hagyományos vezetékes műsorelosztású kábel TV szolgáltatás iránti igény 
számottevő növekedése nem is várható. 

 
1.16.3.2 VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

 

A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek elméletileg területi korlátja nincs. 
Valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Telenor, Vodafone) és műsorelosztó szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud 
biztosítani. 

A Magyar Telekom Nyrt előzetes tájékoztatása szerint Vecsés közigazgatási területén jelenleg 13 antennát üzemeltet. Ezzel 
a teljes lefedettsége biztosított, új antenna létesítését egyelőre nem tervezi. 

A Telenor jelenleg 4 antennát üzemeltet, a minőségi, teljes lefedettséget jelentő ellátás érdekében két új antenna telepítését 
tervezi. 

A Vodafone Vecsés ellátására 4 antennát üzemeltet, előzetes tájékoztatása alapján újabb antenna telepítését nem tervezi. 

1.16.3.3 Vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlés hálózatának és létesítményeinek szerepeltetése a 
településrendezési tervben 

A településrendezési eszközök keretében készülő tervek elektronikus hírközlési fejezetére vonatkozó alátámasztó 
munkarészek elkészítésének tartalmi követelményeit az ágazat a közelmúltban elfogadott 14/2013 (IX.25.) NMHH 
rendeletben rögzítette. Ennek alapján a hálózatengedélyes szolgáltatók hálózati rendszereit rögzíteni kellene a 
településrendezési eszközök keretében készített infrastruktúra alátámasztó tervében, hogy a fennálló, illetve a tervezés 
hatására várhatóan keletkező konfliktusok feltárhatók legyenek. A fejlesztési, a rendezés eszközök készítéséhez rögzítendő 
hálózatok nyomvonalát az ágazat azonban díjmentesen egyelőre biztosítani nem tudja, addig csak a szolgáltatási 
engedélyeseket lehet megnevezni. 

A szolgáltatókról az NMHH nyilvántartást vezet, nagy számuk a teljes körű közvetlen elérést tervezői oldalról nem teszi 
lehetővé. A szolgáltatási jogosultsággal rendelkezők köre lényegesen bővebb, mint ahány szolgáltató tényleges szolgáltatást 
végez, de a piaci verseny a szolgáltató szabad kiválasztására biztosított, tekintettel arra, hogy az elektronikus hírközlés 
alanyi jogú szolgáltatás.  

Vecsés területén 84 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre az ágazati nyilvántartás szerint: 

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. 

Szolgáltató neve 
Tényleges 

kezdés 
Megszűnés 

dátuma 

1 1 
ACE TELECOM Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató 
Kft. 2011.09.16 -- 

2 2 ACN Communications Hungary Kft. 2011.04.27 -- 

3 3 AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. 2002.10.02 2013.01.23 

4 4 
ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési 
Zrt. 2009.11.26 -- 

5 5 BORSODWEB Internet Szolgáltató Kft. 2011.10.27 -- 

6 6 Bsystems Telekom Kft. 2012.04.01 -- 

7 7 BT Limited Magyarországi Fióktelepe 2006.09.05 -- 

8 8 BTM 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2010.05.01 2013.04.14 

9 9 Business Telecom Távközlési Nyrt. 2007.03.01 -- 

10 10 Calltivation Ltd. 2013.10.31 -- 

11 11 CBN Telekom Kft. -- 2013.01.22 

12 12 Comtest Technikai és Ügyvitelszervezési Kft. 2011.07.05 -- 

13 13 Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft. 2009.10.01 2009.10.01 

14 14 Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft. 2013.09.25 -- 

15 15 DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2013.03.01 -- 

16 16 DRÁVANET Internet Szolgáltató Zrt. 2009.05.18 -- 

17 17 Duna Telekom Távközlési Kft. -- -- 

18 18 Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2008.11.15 -- 

19 19 Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2010.05.14 -- 

20 20 EQNet Infokommunikációs Zrt. 2012.02.16 -- 
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21 21 
EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 2009.02.01 2012.12.31 

22 22 Flexikom Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  2009.03.25 -- 

23 23 Fone Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2007.05.01 -- 

24 24 GTS Hungary Távközlési Kft. 2007.04.01 -- 

25 25 GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft. 2006.06.15 2013.03.03 

26 26 HFC Network Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2008.12.01 2008.12.01 

27 27 Hungária Informatikai Kft. 2012.10.11 -- 

28 28 H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2003.09.21 -- 

29 29 IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 2012.11.05 -- 

30 30 Invitel Távközlési Zrt. 2005.09.14 2013.04.23 

31 31 Invitel Távközlési Zrt. 2002.02.01 -- 

32 32 Invitel Technocom Távközlési Kft. 2009.06.01 -- 

33 33 IP-Telekom Informatikai és Távközlési Kft. 2010.10.01 -- 

34 34 iSave Informatika Kft. 2013.03.14 -- 

35 35 ITSource Informatikai és Telekommunikációs Szolgáltató Kft. 2011.07.01 -- 

36 36 Juhász Ervin 2009.02.15 -- 

37 37 KÁBELSAT-2000 Kábeltelevízió Építő- és Szolgáltató Kft. 2009.10.01 2013.03.25 

38 38 KFL Informatikai és Szolgáltató Kft. -- -- 

39 39 KFL-NETWORKING Telekommunikációs és Informatikai Kft. 2011.01.01 -- 

40 40 Kölcsön-Eszköz Vagyon- és Eszközkezelő Kft. 2013.12.16 -- 

41 41 Last-Mile Telekommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012.11.01 2013.02.07 

42 42 LCCK Számítástechnikai és Informatikai Bt. 2010.11.15 -- 

43 43 Magyar Telefontársaság Távközlési és Tanácsadó Kft. 2012.05.06 -- 

44 44 Magyar Telefontársaság Távközlési és Tanácsadó Kft. 2010.02.17 2013.03.10 

45 45 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1992.02.13 -- 

46 46 Magyar Telekommunikációs és Informatikai Kft. 2010.07.01 -- 

47 47 Magyarországi CPS Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2011.01.17 -- 

48 48 Media Exchange Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011.02.01 2013.03.05 

49 49 Microsystem Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.12.01 -- 

50 50 Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Kft. 2006.05.04 -- 

51 51 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.03.01 -- 

52 52 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2012.04.01 -- 

53 53 Netfone Távközlési Szolgáltató Kft. 2008.08.01 -- 

54 54 Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. -- -- 

55 55 NetGen Infokommunikációs Kft. 2010.09.01 -- 

56 56 Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009.10.01 -- 

57 57 N-System Távközlési Szolgáltató Kft. -- -- 

58 58 "OKSZI" Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009.12.21 2013.01.29 

59 59 On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. 2006.04.10 -- 

60 60 Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005.09.19 -- 

61 61 P & P Team 2000 Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012.01.01 2013.02.13 

62 62 Polanor Telekommunikáció Szolgáltató Kft. 2012.01.01 -- 

63 63 PRIM TELEKOM Kft. 2012.05.15 -- 

64 64 Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.11.15 -- 

65 65 QuaesTel Telekommunikációs Kft. 2012.12.01 -- 

66 66 
ReKo Systems Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  2014.02.01 -- 

67 67 
ReKo Systems Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  2014.02.01 -- 

68 68 Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2011.05.15 -- 

69 69 RLAN Internet Távközlési Szolgáltató Kft. -- -- 

70 70 R-Voice Hungary Kft 2011.09.01 -- 

71 71 Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2010.04.10 2013.11.14 

72 72 SKAWA Informatikai Kft. 2011.05.11 -- 

73 73 Symlink Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2010.10.01 -- 

74 74 Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2006.07.18 -- 

75 75 Tel2U Távközlési és Szolgáltató Kft. -- 2012.06.30 
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http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991434&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5579110&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992779&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992779&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991868&ido=2014.08.04
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76 76 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 1992.02.18 -- 

77 77 Venien Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2009.07.23 -- 

78 78 Vidékháló Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság 2013.05.31 2013.05.31 

79 79 Virtual Call Center Telekommunikációs és Szolgáltató Kft. 2008.03.15 -- 

80 80 VNM Zrt. 2011.05.29 2013.03.25 

81 81 WebLan Magyarország Kft. -- -- 

82 82 Zalaszám Informatika Kft. 2011.06.15 -- 

83 83 1212 Telekom Gazdasági Szolgáltató Kft. 2011.08.01 -- 

84 84 4VOICE Távközlési Kft. 2006.12.01 -- 

 
A vezetékes távközlési szolgáltatás legkorábbi elkezdője a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. volt, amely a szolgáltatást a 
térségben 1992-ben kezdte el. A kiépített hálózat is az ő kezelésében van. Településrendezési terv készítése szempontjából 
tehát a meghatározó szolgáltató a Magyar Telekom Távközlési Nyrt.mivel elsődleges szempont a szolgáltatáshoz szükséges 
hálózat helyfoglalása, annak helybiztosítási igénye. 

Vecsés területén a kedvező műsorvételezésre kábel TV hálózatot is kiépítettek. A távközléshez hasonlóan műsorelosztásra 
is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 9 vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra 
jogosult. Természetesen közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez. 

Ágazati nyilvántartásban szereplő vezetékes műsorelosztó szolgáltatók:  

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 2013.03.25 

2 2 Bsystems Telekom Kft. 2012.04.01 

3 3 DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2012.04.11 

4 4 Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2011.10.01 

5 5 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 2008.09.08 

6 6 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.03.01 

7 7 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 2006.10.16 

8 8 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 2006.10.16 

9 9 1212 Telekom Gazdasági Szolgáltató Kft. 2011.08.01 

 
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. Jelenleg az ágazat által vezeték nélküli elektronikus 
hírközlési szolgáltatóként a térségben 6 szolgáltatót tartanak nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem 
biztos, hogy igénybe veszik szolgáltatásukat.  

Ágazati nyilvántartásban szereplő vezeték nélküli szolgáltatók: 

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 Agnátus-Pont 2004 Távközlési Szolgáltató Kereskedelmi és Ipari Kft. 2013.02.14 

2 2 Bsystems Telekom Kft. 2011.12.01 

3 3 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1993.11.04 

4 5 Telenor Magyarország Zrt. 1994.06.16 

5 6 Tesco MBL Távközlési Zrt. 2012.03.01 

6 7 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 2002.07.16 

 

A létesítménnyel rendelkező vezeték nélküli szolgáltatók közül a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország 
Zrt. és a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. Előzetes tájékoztatást adtak, mely szerint a település közigazgatási 
területét érintő létesítményük nincs. Az ellátást a szomszédos településekre telepített létesítményeik segítségével biztosítják. 

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992678&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992678&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4505501&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992711&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991975&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992553&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992661&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5766138&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992237&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5710994&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992029&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992029&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991399&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4238298&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5962324&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5400897&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4470539&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991686&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992861&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5296409&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6212474&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4362606&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992789&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5050981&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5050981&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5136584&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5186844&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4370556&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992620&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992217&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6549324&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992309&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992880&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5912986&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4792348&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992363&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992843&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4372053&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992383&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992705&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5322420&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5517812&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5782293&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991871&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992009&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6492319&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6492319&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6492319&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6492319&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5342777&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992362&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5543073&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991752&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5433338&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5203097&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991389&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5660664&ido=2014.08.04
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http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991774&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992195&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5516100&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992034&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5443221&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5546010&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991618&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5321329&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992339&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991463&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5322071&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992928&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4296319&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6549324&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991774&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991774&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5321329&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6495395&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5322071&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991398&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5625047&ido=2014.08.04
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991825&ido=2014.08.04
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1.17. Környezetvédelem és településüzemeltetés 

1.17.1. Talaj 

Vecsés talajai váltakozóan homokos és réti talajok. A talaj szennyezettség szempontjából meghatározóak egyrészt a korábbi 
nagyüzemi állattartásból és intenzív vegyszeres, műtrágyás mezőgazdasági művelésből származó szennyezések, másrészt 
az ipari és kommunális eredetű szennyezések, főként a volt bányagödrök területein. Ezeken a területeken metánképződés, 
nehézfém feldúsulás lehetséges, amelyet a talajvízmozgások más területre is továbbíthatnak. Vecsés talajai felszíni 
szennyezésre fokozottan érzékenyek. 

1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

Vecsés a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő település. 
Ezen felül Vecsés település területét érinti a sérülékeny földtani környezetű Vecsés I. Vízmű vízbázis belső és hidrogeológiai 
„B” védőterülete, amely a 219/2004. Korm. rendelet alapján fokozottan, ezen belül is kiemelten érzékeny terület. 
A csatornázottság mértéke a 100%-ot közelíti, a rákötések aránya azonban még mindig elmarad a kívánttól, ezért a 
közműolló nyitva van és ennek évtizedes hatásaként a vízbázisokat fenyegető folyamatok zajlanak. Vecsés két vízbázisa 
közül a településtől délre eső régebbi kutakat (I. jelű vízbázis) már a 80-as években elérte a Felsőbabádi TSZ major egykori 
állattartó telepének hígtrágya szennyeződése, amely az évtizedek során elkezdett bemosódni a talajba és elérte a vízadó 
réteget. Az I. jelű vízbázis nagy távlatokban nem tartható fenn, annak folyamatos nitrátos elszennyeződése miatt (jelenleg 
már csak két kút üzemel, ezért a védelmi övezetek megalkotásakor a hangsúlyt inkább a településtől K-re fekvő II. vízbázis 
fejleszthetőségére kell tenni. 

 

hidrogeológiai „B” védőterület (Envicom 2000 Kft. – 2007.) 

hidrogeológiai „B” védőövezet felszíni vetülete (Kútfej Kkt. – 2003.) 

Vízmű belső védőterülete 
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Vecsés I. vízbázisra, mint üzemelő, sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázis biztonságba helyezésére vonatkozóan a 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság megbízásából az ENVICOM 2000 Kft. készített 2007. novemberben dokumentált 
diagnosztikai vizsgálatot. A KTVF: 48965-1/2012. számú vízjogi létesítési engedély tartalmazza a Vecsés I. számú vízbázis 
8 db termelőkútjának eltömedékelésére vonatkozó előírásokat. Ezen kívül FKI-KHO 156-1/2015. számon vízjogi 
üzemeltetési engedély került kiadásra mind a Vecsés I. Vízmű, mind pedig a II. Vízmű vonatkozásában, mely alapján a 
Vecsés I. 1. sz. és 6/a sz. kutak monitoring kútként üzemelnek, míg a 9. sz. kút termelőként. 

Ennek alapján az I. vízbázis kútjainak jelenleg is körülkerített belső védőterülete van, a külső és az „A” jelű hidrogeológiai 
védőterület a felszínen nem jelenik meg (a védőidomnak nincs felszíni metszete), így csak a „B” jelű hidrogeológiai 
védőterületet kell a településrendezési tervekben feltüntetni, a hivatkozott munka mellékletét képező telekhatáros kijelölés 
szerint. 

A II. vízbázisra vonatkozóan a Kútfej Kft. készített 2003-ban sérülékenységi vizsgálatot és védőterület-védőidom lehatárolási 
javaslatot. Ennek alapján az elvi hidrogeológiai védőidom nem jön ki felszínre, így földhivatali bejegyzése nem szükséges, 
de az 50 éves rétegbeni védőidom felszínközeli részét a mellékelt ábra szerint javasolt feltüntetni a terven. 

A hatályos Településszerkezeti tervlapon és szabályozási terveken már ábrázolva vannak a hidrogeológiai területek. 

A térségi szennyvízterhelést lakos-egyenértékben kifejezve Pest megye településeinek viszonylatában Vecsés a 
legterheltebb (15.000 lakos-egyenérték feletti terhelésű) területek közé tartozik, miközben a felszín alatti vizek és a nitrát-
érzékenység tekintetében a terület rendkívül érzékeny. Mindezekből látszik, hogy felszín alatti vizek tekintetében a település 
már átlépte a terhelhetőség határát, ezért a szigorú közművesítés szabályok, valamint a csatornázás kiépítését követő 
rákötési arány növelése, ellenőrzése igen fontos feladatot jelent. A talajvíz felső 50 m-es rétegében jelentős nitrát 
szennyezés mutatható ki (a korábbi Monori ÁNTSZ vizsgálatok szerint), a talajvíz mezőgazdasági öntözésre alkalmatlan. 

Itt kell megjegyezni, hogy a korábbi talajvízszennyezés kármentesítése folyik jelenleg a Richter Gedeon Nyrt. Széchenyi út-
Lőrinci út sarkán lévő telephelyen, ahol a cég 11 db kútból álló monitoring rendszert működtet, negyedéves mintavételi 
gyakorisággal a KTVF felügyelete mellett. Az Imsys Kft. által 2014. március hóban készített talajvizsgálatok alapján több 
komponens (szulfát, nitrát, nitrit, klorid, ammónium, nátrium, alumínium, bór, kobalt, nikkel, ólom, arzén, antimon, TPH, 
benzol, toluol, etil-alkohol, xilonok, klórbenzolok) koncentrációja is meghaladta a „B” érzékenységi határértéket egyes 
mintavételi pontokon, valamint a monitoring kutak esetében is volt határérték túllépés, ugyanakkor nem beszélhetünk 
összefüggő szennyezettségről, azaz a talajszennyezés csak pontszerű. A munka során végzett kockázat elemzés alapján 
kijelenthető, hogy a szennyezett földtani közeg és a mély talajvíztartóban tárolódott víz által okozott humánegészségügyi 
kockázatok mind karcinogén, mind nem karcinogén esetben az elfogadható érték alatt vannak, de a területen belül néhány 
helyen műszaki beavatkozás szükséges, amelyre a Felügyelet kötelezte a céget és várható, hogy a szennyezők 
koncentrációját sikerül a javasolt szint alá süllyeszteni olyan módon, hogy a fennmaradó szennyezés által okozott kockázat 
mértéke elfogadható lesz. 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból Vecsés a Budapest és Környéke Légszennyezettségi Agglomeráció területén 
helyezkedik el. A közlekedési eredetű légszennyezés a terület egyik legjelentősebb szennyező forrása. A Vecsést 
tehermentesítő, az elmúlt évtizedben létesült új szerkezeti utak (M0, elkerülő 4-es) a légszennyezés terhelést sokkal jobban 
osztják el, levették a terhelés jelentős részét a településen átmenő 4-es útról, ezáltal sokkal jobb helyzetet teremtettek, a 
lakott területektől távolabb húzódó nyomvonaluk a légszennyezettség tekintetében is pozitív változást idézett elő. Az új utak 
fejlesztéseket, így többletforgalmat vonzó kapacitásuk viszont térségi tekintetben a közlekedési légszennyezettség 
háttérértékeinek alakulását negatívan befolyásolják. 

A budapesti elővárosi szerep, a környék logisztikai és kereskedelmi-gazdasági funkciói következtében a településrész 
általános levegőtisztasági helyzete nem jó, elsősorban a közlekedési eredetű légszennyezés érinti negatívan a terület 
levegőállapotát. A Budapest és környéke agglomeráció integrált levegővédelmi intézkedési programja Vecsés térségét több 
ponton emeli ki (ipari kibocsátás, közlekedés, benzoltartalom), mint közepesen szennyezett települést.  

A település lakóterületeit mezőgazdasági (porszennyezés) és az ipari, gazdasági (káros anyag kibocsátás) terhelés is éri. 
Utóbbi inkább a logisztikából származó szintén közlekedési eredetű terhelést jelent.  

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet meghatározása szerint 
Vecsés területe a 1. számú légszennyezettségi zónába tartozik. A térség általános levegőállapotára jellemző, hogy a 
kibocsátott szilárd légszennyezők, valamint a CO2 mértéke csökken, míg a kibocsátott nitrogénoxidok mértéke nem a fűtés, 
hanem a közúti közlekedés miatt növekszik a térségben.  

A jelenlegi véderdők fenntartása indokolt, bővítésük a munkahelyi és a lakóterületek közötti sávokban kívánatos lenne.  



Vecsés Város Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata – 2014. 

URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft.  160 

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 

Vecsés város egyik legjelentősebb és legjobban vizsgált környezeti zajforrását a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér I. és II. 
felszállópályájának földi- és légi forgalma jelenti. A Repülőtérhez kapcsolódóan több éve folyamatban van a zajgátló 
védőövezetek kijelölése, amelyhez a BA Zrt. megbízásából a VIBROCOMP Kft. készített vizsgálatokat és számítógépes 
prognózist. Az érintett önkormányzatokkal és hatóságokkal való többkörös egyeztetés után ez évben várható a zajgátló 
övezetek telekhatáros kijelöléséről szóló jogerős határozat a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala tájékoztatása 
alapján. 

A zajgátló védőövezet kijelölését megalapozó dokumentáció alapján a zajhatártéket jelző nappali izofon nem érinti Vecsés 
belterületét, azonban az éjszakai kis mértékben érinti Vecsés északi lakott részét. 

  
Nappali határértékek Éjszakai határértékek 

 

  
A „C” jelű zajgátló védőövezet várható telekhatáros területe a 

város északi részén az 1. kifutópályánál 
A „C” jelű és „B” jelű zajgátló védőövezet várható területe  

a  2. kifutó pálya mentén a 3101. j. út mellett 

 

Vecsés lakott belterületét „C” és „D” jelű zajgátló övezet érinti: 

 
 

Övezet Számított mértékadó zajterhelés [Leq, M, dB (A)] 

  nappal (06-22h) éjszaka (22-06h) 

 
C jelű övezet: 70>Leq, M>65 

 
60>Leq, M>55 

 

 
D jelű övezet: 65>Leq, M>60 

 
55>Leq, M>50 

 
 
Vecsés települési zaj- és rezgésvédelme szempontjából a másik jelentős faktornak a közlekedési zaj számít, amely két fő 
részre bontható: a településen átmenő forgalom (amely a 4-es elkerülővel jelentősen mérséklődött) és a Cegléd-Budapest 
vasúti fővonal okozta zajterhelés. Utóbbinál több szakaszon épült ki a lakóterületek védelme érdekében zajgátló fal. Egyéb 
vonatkozásban az M0-tól távoli fekvés, és az elkerülő 4-est leárnyékoló véderdő miatt a gyorsforgalmi utak zajterhelése a 
településre nézve nem jelentős.   
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1.17.5. Sugárzás védelem 

A volt szovjet laktanya hasznosítása kapcsán merült fel korábban a laktanya épületeinek radioaktív izotópos vizsgálata, 
mivel annak építőanyaga ezt indokolttá tette. A vizsgálatot az akkor illetékes ÁNTSz kirendeltség végeztette el. A sugár-
egészségügyi vizsgálat kiderítette, hogy az épületekben a sugárzási szint nem éri el az egészségre káros mértéket, azokat 
lakóépület céljára lehetséges hasznosítani. 

Gyál közelében, az alacskai részen találhatóak az ottani belterülethez közel rádióadó állomások, de ezek Vecsés 
lakóterületei szempontjából messze védőtávolságon kívül esnek. Gyál vonatkozásában ugyanakkor a közelség már sokkal 
konfliktusosabb: a település északi része teljesen megközelítette beépítéseivel a közigazgatási határt. 

1.17.6. Hulladékkezelés 

A 90-es évek végéig Vecsésen több felhagyott kavicsbánya fogadta a kommunális hulladékot, azt az FKFV Budapestről is 
szállította erre a területre. Jelenleg a kommunális hulladékszállítást az önkormányzati tulajdonú Városgondnok Kft. végzi és 
a Gyáli illetőségű ASA korszerű regionális hulladéklerakó helyére szállítja a 90-es évek vége óta. A szeletív hulladékgyűjtés 
rendszere még nem épül ki, de az Önkormányzat pályázatot nyert a közelmúltban ennek kiépítéséhez. A szelektív 
hulladékgyűjtés várhatóan 2015. év elejétől lesz bevezetve, de az elszállítás módjáról még nincsen döntés. 

Az illegális lerakások a perifériális külterületi szakaszokon, a jól megközelíthető dűlőutak mentén néhol igen jelentősek. 
Veszélyes hulladékok tekintetében (a kisebb autójavító és egyéb kisipari üzemeket kivéve) főként a Richter Gedeon Rt 
ideiglenes veszélyes hulladéklerakójáról kell beszélnünk, amely rendelkezik az ilyen hulladékok tárolására alkalmas 
környezetvédelmi engedéllyel. Számára a hatóság 300 m-es védőtávolságot írt elő. Emellett a részvénytársaság jogelődje a 
telephely és a lakóterületek elválasztására komoly véderdő sávot is telepített, amely mára beálltnak tekinthető. 

1.17.7. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A levegő tisztaságát két faktor veszélyezteti leginkább. Az egyik egyértelműen a közlekedésből származó levegőszennyezés 
(a 4-es út mentén, a Telepi úton, és annak vasúti csomópontjában, a földutak igénybevételekor). A másik forrás a 
mezőgazdaság: a környező homokos termőterületekről érkező diffúz porszennyezés, a tarló, avar, kerti hulladék-égetés 
okozza időnként a legnagyobb gondot. A közlekedési légszennyezés mérséklése csak a forgalom jobb elosztásával 
történhet meg (minél több különszintű közúti átkötésre van szükség a vasút két oldalán elterülő településrészek között). 
Főként Vecsés kertvárosias részein, és a külterület település közeli részein kell számolni a kerti hulladékok égetése miatti 
levegőtisztasági problémával. Sokat segíthet a helyzeten a felvilágosítás, szemléletformálás, amely tudatosítja az 
emberekben, hogy a kerti hulladék nem megsemmisítendő szemét, hanem értékes komposzt alapanyag. 

A felszíni vízelvezető rendszer műszaki problémái mellett a környezetvédelmi fenntarthatóság kritériumainak sem felel meg: 
a burkolt utakról összegyűjtött csapadékvíz előtisztítás nélkül szivárog a talajba, holott a járművek kipufogógázaiból 
leülepedő nehézfémsók, szulfidok, stb. fokozottan veszélyeztetik az élővizeket, és ezen keresztül a talajvizeket.  

A talajvíz elnitrátosodásának egyik fő oka az illegális szennyvíz bevezetések megléte a régi kerti talajkutakba. Ez olyan 
szintű rejtett probléma, amely csak nagyon nehezen kezelhető, de a csatornabekötések kötelezésével felszámolható, mivel 
az a vízfogyasztás után fizetendő. 

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felszállópályáinak zajgátló övezete és ennek hatása a fentiekben részletezettek szerint 
érinti a várost, de mára úgy tűnik, hogy a hatás elviselhető szinten tartható, kevés konfliktussal jár. 

A gazdasági területek fejlesztése jelentős mezőgazdasági termesztő terület emészt fel (ezek nagy része szántóterületet, de 
korábbi gyümölcsös is található bennük), így a termőföld védelme csak részlegesen érvényesül, teljes átalakulás zajlik a 
településen immár több mint egy évtizede. A korábbi mezőgazdasági dominanciájú településből mára egy logisztikai-
szolgáltató, hatalmas sebességgel agglomerálódó település bontakozott ki, amely lassan felemészti saját külterületi 
tartalékait. 

Fontos cél az illegális hulladéklerakók felszámolása, a lerakóhelyek rekultiválása (erdőtelepítéssel). Annak ellenére, hogy az 
ASA 2000 elején megnyitotta korszerű, regionális hulladéklerakóját Gyál térségében, a lakossági kommunális hulladék egy 
része még a 2000-es évek derekán is az egykori kavicsbánya gödrökbe vándorolt. A minden szigetelést nélkülöző ismeretlen 
összetételű hulladékkal részben feltöltött gödrök tartalmának egyelőre beláthatatlanok a várható hatásai a talaj és a felszín 
alatti vizek állapotának alakulására. Több helyen (például a Vecsés és a XVIII. kerület közötti régi feltöltött bányagödrök 
területén) metánképződés is megfigyelhető volt a talajkutakban, de a nehézfém és olajszennyezés sem zárható ki, amely a 
település felszín alatti víz és talajszennyezettséget súlyosbíthatja. Jelenleg nem látszik a forrás, amivel ezt a környezeti 
problémát kezelni lehet, de az egészen bizonyos, hogy a régi bányagödrök területe mezőgazdasági művelésre alkalmatlan. 
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1.18. Katasztrófavédelem 

 
1.18.1. Építésföldtani korlátok 

 
Vecsés város területe csak nem síkvidéki jellegű. Domborzati viszonyai néhány méteren belül változnak. Tengerszint feletti 
magassága 110-125 m szintek közötti értékeket mutatnak. felszínének kétharmada homok, egyharmada középkötött 
agyagos talaj, illetve ezekből módosult réti talaj. Határának déli részén még a múlt században is nagy mocsár terült el, 
amelynek lecsapolásával hozták létre a Gyáli-víznek nevezett csatornát. 
 
Vecsés területén alábányászott területek, barlangok és pincék csúszás-süllyedésveszélyes területek, földrengés 

veszélyeztetett területek nem találhatók. Veszélyeztető 
hatásként jelentkezhet azonban alkalmankénti rendkívüli 
időjárás, az esetleges belvíz, talajvíz megjelenése a 
mélyebb területeken, ahol nem megfelelő a csapadékvizek 
elvezetése. A 2014. év eleji helyi vízkárterv a Gyáli-patak 
mentén lévő Kis-patak lakópark és a Dobó katica utca 
környéki lakópark területét nevezi meg veszélyeztetettnek.  
 
Meg kell még említeni a korábbi és meglévő kavicsbánya-
területeket, amelyeket a területek értéke miatt feltöltenek és 
beépítésre hasznosítanak a kedvezőtlen alapozási 
körülmények ellenére is. A korábbi kavicsbánya területeket 
részben hulladékkal töltötték fel, az utóbbi 20 évben 
azonban már földdel és építési törmelékkel történt a feltöltés. 
 
Vecsés határának déli részén még a múlt században is nagy 
mocsár terült el, amelynek lecsapolásával hozták létre a 
Gyáli-víznek nevezett csatornát. A még ma is jelenlévő 
mocsaras területek egy részét már feltöltötték, amely egy 
esetleges beépítés esetén jelentősen növeli az alapozási 
költségeket. 
 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervének 3.18 
sz. mellékletében rögzített földtani veszélyforrásos területek 
övezete nem érinti Vecsés közigazgatási területét. 

Feltöltött területek Vecsés közigazgatási területén 
 
1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

 
Vecsés város kül- és belterülete a Gyáli-víz (Gyáli 1. főcsatorna) vízrendszere és a rákapcsolt levezető csatornákhoz 
tartozik. A vízgyűjtő terület környékén kialakult ún. réti talajok kiválóan alkalmasak az intenzív kertészeti termelés 
meghonosítására, így a vízigényes káposztán kívül az egyéb zöldségek termesztése is jellemző a szántó területeken és 
belterületi kertekben egyaránt.  
 
Vecsés közigazgatási területén árvízveszély, árvízveszélyes területek nincsenek. A Gyáli-patak medrében csapadékosabb 
időszakban a vízállás megnövekedhet és a vízvisszatartás igénye merülhet fel, amelyet a csapadék-vízelvezetés 
megoldásánál figyelembe kell venni. Az önkormányzati és lakossági megfigyelések és adatok szerint az elmúlt 10 évben 
belvízvédekezésre okot adó helyzet nem alakult ki. 
 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervének 3.16.sz. mellékletében rögzített rendszeresen belvízjárta területek 
övezete nem érinti Vecsés közigazgatási területét. 
 
1.18.3. Egyéb korlátok 

 
Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás), mélységi, magassági korlátozások nincsenek Vecsés 
közigazgatási területén. 
 
Tevékenységből adódó korlátozásoknak tekinthető a város közigazgatási területén áthaladó országos közművezetékek, 
melyek védőövezetét a közmű munkarészek tartalmazzák.  
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Itt említhető még a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 felszállópályája, amelynek felszálló-síkjai bizonyos korlátozásokkal 
járnak a közigazgatási területen, azonban ez tényleges beépítési korlátot nem jelent, mivel csak jelentős magasságú épület 
vagy építmény (pl. távközlési torony)elhelyezését korlátozza.  
 
Szintén a Repülőtér felszállópályái miatti zajgátló védőövezet funkcionális korlátot jelent a város jelenlegi belterülete és a 
repülőtér közötti területen. A zajgátló védőövezet kijelölése évek óta folyik, még ma sem hatályos, de a Légügyi Igazgatóság 
tájékoztatása szerint egy-két hónapon belül várható már a végleges kijelölése.  
 
1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

 
A Budapesti Bányakapitányságtól a településrendezési eszközök felülvizsgálathoz kapott adatszolgáltatás szerint Vecsés 
közigazgatási területén csak egy ásványi nyersanyaglelőhelyek van: 

Védnév: Vecsés V. – kavics 
Kitermelő: H+N és Társai Mezőgazdasági, -Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Területe: 0,0379 km2 (számított terület: 0,0382km2) 
Bányabezárási MÜT jóváhagyása 2016.12.31-ig érvényes Kavicskitermelés a területen már nincsen, jelenleg a 
feltöltés és rekultiválás folyik. 

 
1.20. Városi klíma 

 
Vecsés sokévi átlagos havi középhőmérsékleteit tekintve elmondható, hogy a leghidegebb hónap a január, míg a 
legmelegebb a július. Vecsés város és környezete Közép-Európa szárazföldi területeinek legmelegebb vidékei közé tartozik. 
A sokévi átlag hőmérséklet 10,5 C fok. Évi csapadék mennyiség 550 mm körül alakul, mely az ország közel legszárazabb 
vidékeire jellemző érték. Az évi közepes hőingás 20-21°C. Két esősebb (kora nyár és késő ősz), és két szárazabb időszak 
(tél közepe-kora tavasz és kora ősz) váltja egymást. A legkevesebb csapadék február-márciusban hullik, a 
legcsapadékosabb hónapok pedig a május-június. A napsütéses órák éves összege átlagosan ~2000 óra. A fenti értékek 
évről évre nagy változékonyságot mutatnak. 
 

Az elmúlt évi adatokat tartalmazó táblázat 
(forrás: internet) 

Éves középhőmérséklet: 11,3oC Évi abszolút maximum: 34,5oC 

Éves átlagos minimum-
hőmérséklet: 

6,7oC Legnagyobb napi hőingás: 19,4oC 

Éves átlagos maximum-
hőmérséklet: 

16oC Éves csapadékösszeg: 248,5mm 

Évi abszolút minimum: -10,8oC Legcsapadékosabb nap: 24,5mm 

 

Napi bontás 

Csapadékos napok száma: 73 Nyári napok száma: 21 

Jelentős csapadékú napok 
száma: 

16 Fagyos napok száma: 18 

Zivataros napok száma: 11 Téli napok száma: 5 

Forró napok száma: 0 Zord napok száma: 2 

Hőségnapok száma: 9 Ködös napok száma: 12 

 
A településklímát meghatározó tényezők a városi jellemző felületminőségek, valamint a városi klímára közvetlen hatást 
gyakorló elemek. Negatív hatások lehetnek a károsanyag kibocsátások, amelyek származhatnak a gépjármű-forgalomból, 
vagy az egyedi fűtésből. Pozitív hatása lehet az aktív és kondícionáló hatású zöldfelületeknek. Az ilyen jellegű hatások 
befolyással lehetnek a hőmérsékletre, légáramlásra, vagy a lokális páratartalomra is. A hatások mértékének 
megállapításához pontos mérésekre lenne szükség, de általánosságban elmondható, hogy az egyes negatív hatások külön-
külön Vecsésen nem jelentenek kiemelkedő problémát. Az egyes hatások együttes jelentkezése magában hordozhat 
veszélyesebb állapotot (például fűtési idényben jelentkező nagyobb forgalom és szélcsend szmogveszélyt eredményezhet), 
de a település méretéből adódóan ennek kialakulási esélyei elég alacsonyak. 
 
A települési felületarányok a város területén kedvezőek, mert a beépített területek nagy része kertvárosias lakóterület, relatív 
nagy zöldfelületi aránnyal. A település magját körbevevő gazdasági területeken tapasztalhatók nagyobb arányú burkolt 
felületek, hiányos zöldfelületekkel. Ezek hatása kedvezőtlen a városi klímára nézve. 
 
A meglévő zöldfelületek méretének csökkentése és a beépített területeken a beépítési intenzitás tovább növelése a városi 
klíma szempontjából kerülendő. 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ  

 
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése (SWOT-elemzések) 

 

2.1.1. Térségi szerep, fejlesztéspolitika, területfejlesztés 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Centrális geostratégiai pozíció  
→ a budapesti agglomerációs zóna része A BATrT előírásainak megfelelően nagykiterjedésű erdőgazdálkodási térségek kerültek 

meghatározásra a település belterületének északi és déli határán kívül, amelyek 
fejlesztéseket gátló tényezővé válhatnak → a Ferihegy-térség része 

Országos jelentőségű KAPU-térség: „Gateway”-pozíció 

 

Kitüntetett fejlesztéspolitikai pozíció: a település térsége országos jelentőségű, fejlesztésre 
kijelölt gazdasági zóna 

Kiváló megközelíthetőség 

Az Airport pozíciója kompenzálhatatlan komparatív versenyelőnyt jelent 

Középtávú Gazdaságfejlesztési Stratégiával rendelkezik a 2014-2020 közötti támogatási 
ciklusra 

Kidolgozott, aktualizált és teljes körű településrendezési eszközrendszer 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek kezelhető nagysága 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

A gazdasági KAPU-térség mint országos jelentőségű, fejlesztésre kijelölt gazdasági zóna 
átfogó fejlesztése során olyan, térségi jelentőségű fejlesztések valósulnak meg, amelyeket 
önmagában a város nem volna képes megvalósítani és amelyek tekintetében egyedül sem 
kompetenciája, sem elégséges forrása, sem megfelelő érdekérvényesítő ereje nem volna. 

A város többszörös fejlesztéspolitikai pozicionáltságából fakadóan (agglomerációs társág, a 
Ferihegy-térség része, országos jelentőségű, fejlesztésre kijelölt gazdasági zóna) sehol sem 
jelennek meg igazán a város fejlesztési érdekei, azok vagy nem képesek megfelelő erővel 
megmutatkozni, vagy felülírják őket az országos jelentőségű kontextusok. 

Az agglomerációs települések és a főváros viszonyában mutatkozó szerkezeti torzulások és 
nézőpontbeli-érdekeltségbeli különbségek megnehezíthetik az összehangolt térség- és 
gazdaságfejlesztést, a szinergia-hatások kiaknázását. 

A XVIII. kerület vecsési határánál a fővárosi tervezési dokumentumokban fejlesztésre kijelölt 
„új gazdasági terület” konkurenciaterületként kel életre, nem pedig szinergia-hatásokat elérni 
képes partnerterületként. 
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2.1.2. Társadalom 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Pozitív vándorlási különbözet 
Csökkenő lakosságszám 

Kedvezőnek mondható korösszetétel (az országos átlagnál alacsonyabb öregedési mutató) 

Alacsony munkanélküliségi ráta 

Daganatos megbetegedések (különösen: tüdőrák) magas aránya A meglévő munkanélküliség „kedvező” szerkezete: a tartós munkanélküliek arányának 
csökkenése 2010 óta, valamint a pályakezdő munkanélküliek rendkívül alacsony száma 

Az országos és térségi átlagot pozitív irányban meghaladó egyes jóléti és fogyasztási mutatók Magas az ingázók/ingázások száma → A. a helyiek máshova járnak dolgozni; B. a 
letelepedő vállalkozások csak kis részben foglalkoztatnak helyieket, a megye (reptér felől 
nézve) távolabbi térségeiben olcsóbb a munkaerő → Egyfajta „helyettesítő ingázás” 
kialakulása Összkomfortos lakások magas aránya 

Lakásmegszűnések alacsony száma A kistérségi átlagnál jelentősen magasabb az öregedési mutató  

Segélyezések trendvonala csökkenő-stagnáló 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 2009 óta jelentősen 
emelkedett és azóta is erőteljesen növekvő trendet mutat 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Átfogó gazdaságfejlesztési aktivitás következtében csökken az ingázók száma és javul az 
ingázások szerkezete 

Tovább folytatódik a társadalom elöregedése: 2020-ra a lakosság ¼-e 60 év feletti lesz. 

Megfelelő közlekedésfejlesztési és környezetvédelmi beavatkozások következtében csökken 
a daganatos megbetegedések száma 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számának növekvő trendje jut 
érvényre: 2015-re a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma eléri a 
200 főt, majd 2016-tól meghaladja azt. 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma a trendvonal szerint nő és 
2014/15-ben a hátrányos helyzetű gyermekek száma átlépi az 500 főt, majd a szám tovább 
növekszik. 
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2.1.3. Infrastruktúra 
 

 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
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Területileg egyenletes közoktatási infrastruktúra 

Középiskolai tanulólétszám csökkenése (a Főváros erőteljes elszívó hatása a területen) 

A Monori kistérség legnagyobb óvodai infrastruktúrája  ↓ 

Biztonságos óvodai ellátást lehetővé tevő infrastruktúra: gyermeklétszámot meghaladó 
óvodai férőhelyszám 2008 óta 

A közoktatási rendszerben részt vevő gyermekek/diákok növekvő száma 

Kiépült szociális és gyermekvédelmi alapellátási rendszer A gyermekjóléti szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek magas száma (2012-ben: 21%) 

Magas ellátásbiztonság a szociális alapellátó rendszerben A bölcsődések száma 2010-ről 2012-re a felére csökkent 

Kiépült és megfelelő kapacitású járóbetegellátás és háziorvosi szakellátás (→ az egy 
háziorvosra jutó betegek kedvező száma) 

Erőteljes hiányosságok és túlterheltség a megyei egészségügyi ellátórendszerben (Vecsést 
érintően: fekvőbetegellátás) 

A közintézmények étkeztetésére kialakított központi egység Az intézmények energetikai rendszerei és mutatói a legtöbb esetben elavultak/kedvezőtlenek. 
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 Vecsés közlekedési rendszere – a 

Budapest Várostérséghez való tartozás és 
centrális földrajzi pozíciójának megfelelően, 
a helyenként kétségtelenül mutatkozó 
minőségi hiányok ellenére is – rendkívül 
differenciált és fejlett 

Egyedi adottságú légi közlekedési kapcsolat 

A térségi közúti közlekedés területén sugaras szerkezetű közút-hálózat, hiányos harántoló 
kapcsolatok 

A harántoló kapcsolatokat az M0 autópálya kivételével szinte kizárólagosan mellékutak 
biztosítják, amelyek állapota, burkolatminősége, kereszt-metszeti és vonalvezetési adottságai 
alacsony szolgáltatási szintet és elégtelen forgalombiztonságot eredményeznek 

Fejlett fő- és közúthálózati kapcsolatok 

A repülőtér (és Vecsés) közúti összeköttetését elsődlegesen ellátó gyorsforgalmi út minőségi 
és kapacitásbeli korlátai érzékeny, gyakran kritikus helyzetet jelentenek 

Az Üllői úti csomópont (vasúti keresztezés) forgalomtechnikai megoldása elégtelen  ↓ 

Különszintű közúti kereszteződések hiánya az Üllői út mellett a Telepi út – Dózsa György út 
között és a Kertekalja vasúti megálló mellett. 

A 4602. j. út vonalvezetése, forgalomtechnikai jellemzői miatt a háromféle forgalmi funkcióra 
alkalmatlan → a Gyál felől érkező teherforgalom elterelése, „leszedése” szükséges 

Közvetlen, vasúti fővonali vasúthálózati 
kapcsolat 

A 4602 j. út Dózsa György út – Telepi u.i szakaszán a MÁV ceglédi vonal szintbeni 
keresztezése kedvezőtlen, nem megfelelő kapacitású 

A város keleti területén a vasúti átjáróhoz vezető Bokor u. – Ady E. u. – Iskola u. útvonal 
vonalvezetése és kiépítettsége nem felel meg hálózati szerepének 

M0-s csomóponti kapcsolatok 
A Széchenyi u. és a Lőrinci u. nem rendelkezik a Főváros XVIII. ker. irányába főúthálózattól 
független kapcsolattal 

A 4. sz. főút (elkerülő út) megépült, gyorsforgalmi úttá fejleszthető paraméterekkel Mennyiségi, minőségi és integrációs hiányok a kötött pályás közlekedés területén 
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Jól közművesített település 
A település közvilágítása megoldott, de nem korszerű és nem energiahatékony 

A település lakásállományának 95,1 %-a rendelkezik villamosenergia-ellátással 

A lakásállomány 92,9 %-a csatlakozott a földgázelosztó hálózatra. 
A csapadékvíz-elvezetés problematikus: a szegényes élővíz-adottságok miatt nem áll 
rendelkezésre megfelelő befogadó. 

A közműolló értéke 2012-től meghaladja a 100%-ot A nyílt csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása nem rendszeres és nem általános. 

A közüzemi ivóvíz-vezetékhálózatba bekapcsolt lakások aránya 2012-ben 92,7% volt (2007-
2011 között ez az érték 99-100%-ot tett ki) 

Vecsés a I. Sérülékeny környezetű vízbázisok területén fekszik és azon belül is az I/1 
Fokozottan érzékeny, üzemelő vízbázis területén fekvő település 

Teljes kiépítettségű csatorna-hálózat 

A csatornahálózatra való rácsatlakozási intenzitás gyenge: a közcsatorna-hálózatba 
bekapcsolt lakások aránya alig több mint 71%. 

A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanoknál üzemelő szikkasztók a település 
lényeges szennyező forrásai. (Naponta átlagosan 550-600 m3 szennyvizet szikkasztanak a 
talajba.) 

 LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
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a A közintézmények átfogó energetikai fejlesztésével jelentős mértékű forrás takarítható meg 

és tovább növekszik az ellátás minősége. 
A Főváros kínálati struktúrája által generált elszívó hatás következtében a humán 
infrastruktúra egyes szegmenseiben csökken az ellátás színvonala 

A sportcélú infrastruktúra további fejlesztése lehetővé teszi a lakossági szabadidősport 
további elterjedését és a versenysport továbbfejlődését. 

A bölcsődések számának további csökkenése következtében alulterheltség lép fel a 
fenntartott infrastruktúrában 
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A Ferihegy-térség kiemelt gazdasági térségként való átfogó fejlesztése során átfogó 
térségi közlekedésfejlesztési projekt keretében kerül fejlesztésre a Budapest-Vecsés 
viszonylat közúti feltételrendszere, valamint a térségi kötött pályás közlekedési rendszerek. 

 

A 2014-2020-as finanszírozási ciklusban Vecsés város integrált városfejlesztési 
csomagjának részeként sor kerül a belterületi közlekedési és úthálózat kritikus elemeinek 
átfogó fejlesztésére. 

A növekvő forgalom a lakóterületek és intézményterületek környezeti terhelését növelheti. 
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A Komplex integrált szennyvízelvezetés elnevezésű projekt megvalósítása Budapesttel 
és a környező településekkel együtt, A szennyvízelvezetési rendszerre való fokozott rácsatlakozás nélkül tovább nő a 

talajterhelés és a már jelenleg is határértéken túl terhelt felszín alatti vizek tovább 
szennyeződnek. Tájékoztató és motiváló lakossági programok segítségével növekszik a csatornahálózatra 

való rácsatlakozási arány, jelentősen csökkentve ezzel a talajterhelést. 

A megújuló energiahasználat terén mutatkozó lehetőségek fokozott kihasználásával tovább 
csökken alakossági energia-felhasználás szintje is. 
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2.1.4. Gazdaság 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Centrális geostratégiai pozíció  
→ a budapesti agglomerációs zóna része A város komparatív versenyelőnyét adó elem (a repülőtér) jelentősége csökken. Budapest és 

a térség üzleti elérhetőségének viszonyai romlottak, az üzleti központ szerepkör hátrányba 
került. → a Ferihegy-térség része 

Országos jelentőségű KAPU-térség: „Gateway”-pozíció 
A repülőteret, mint adottságot leszámítva közlekedésszervezésileg nincs elsődleges és 
közvetlen közúti tranzitpozíciója, vasúti tranzithelyzete pedig fejlesztésre szorul  ↓ 

Kitüntetett fejlesztéspolitikai pozíció: a település térsége országos jelentőségű, fejlesztésre 
kijelölt gazdasági zóna 

A város gazdasága lényegében egyetlen pillérre épül: a repülőtérre 

A térség a megye és Budapest fejlesztési stratégiáiban is gazdasági pólustérségként van 
megjelölve 

A közlekedési hálózatok sugaras (Budapest-központú) szerkezete 

Az Airport pozíciója kompenzálhatatlan komparatív versenyelőnyt jelent Az Airport helyi adófizetése aránytalanul alacsony 

Magas helyi adóbevételek 
A város IPA-bevételeinek 40%-át nem helyi vállalkozások adják: a városnak csak minimális 
ráhatása van a gazdaság fő „motorjára” → Kevés információ és csekély befolyásoló erő a 
legfőbb gazdasági szereplők vonatkozásában 

A város nyugati felén található gazdasági területek magas gazdasági teljesítménye 

Az új gazdasági-befektetési területek nagy részének tulajdonszerkezete problematikus A Vecsés II. vízbázis közelében felfedezett lápterületet kivéve nincsen egyéb országos vagy 
nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló terület Vecsés közigazgatási területén 

Nincsenek extra adók, nincs telekadó (szemben pl. a XVII-XVIII. kerületekkel) A gazdasági és ipari funkcióra kijelölt területeknek gyenge az infrastrukturális ellátottsága 

Jól definiálható, erős piaccal rendelkező húzóágazatok jelenléte 
A térség gazdasági KAPU-szerepe nem működik: a térség gazdasági teljesítménye EU-átlag 
alatti A logisztika rétegzettsége: a „city logisztika”, a regionális logisztika, a szolgáltató logisztika és 

a nemzetközi, akár interkontinentális transzfer egyidejű jelenléte 

Kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodás 
Szerkezetváltás a feldolgozóiparban: az őstermelői savanyítást háttérbe szorította/felváltotta 
az ipari savanyítás 

A Monori Kistérség az egyik legdinamikusabban növekvő forgalmú kistérség a 
vendégéjszakák száma tekintetében: 2009-2011 között +136% (A külföldiek Budaörs után a 
legtöbb vendégéjszakát a Monori Kistérségben töltötték el.) 

A MALÉV-csődöt követő forgalomszerkezeti átalakulás (charterek és turisztikai célú utazás) 
hatása: az üzleti célú utasforgalom jelentős csökkenése (A Pest megyei tervezés adatai 
szerint a csökkenés 14-25%-os) 
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Az Iparkamarával közösen működtetett Vállalkozásfejlesztési Iroda 

Alacsony vállalkozási intenzitás (a magyar átlag alatti a Monori kistérségben) 

Kedvezőtlen (de a hazai helyzetnek megfelelő) a vállalkozás-szerkezet (mikrovállalkozások 
94%-os súlya) 

Középtávú Gazdaságfejlesztési Stratégiával rendelkezik a 2014-2020 közötti támogatási 
ciklusra 

Nagyon széles az olló a regisztrált és a működő vállalkozások között 

A helyi KKV-k számára elérhetetlenek a telephelyek a vállalkozási zónákban 

A helyi KKV-k alacsony pályázati aktivitása 

Egységes vecsési termékmarketing hiánya 

Települési és térségi szintű idegenforgalmi marketing hiánya 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

A kötött pályás közlekedési formák fejlesztése (100a vonal; Bp.-Vecsés elővárosi közlekedés) 
tovább dinamizálja a térséget és közvetve is hat a helyi gazdaságra (ingázás ára csökken) 

A Liszt Ferenc repülőtér fejlesztése középtávon elmarad és Schwechat vagy Pozsony további 
fejlődésének kontextusában Budapest lemarad → A Liszt Ferenc repülőtér regionális 
jelentőségének további csökkenése továbbgyűrűzik a logisztikai, a logisztikai kiegészítő 
szolgáltatások és az egyéb üzleti szolgáltatások szektoraiba, komoly visszaesést okozva 

Az Alacskai úti útfejlesztéssel elkerülő útvonal épül ki az M0 elérésére 
A XVIII. kerületben fejlesztésre kijelölt új befektetési övezet konkurenciaterületté válik és a 
szinergia-hatások érvényesülése helyett letelepedni akaró vállalkozásokat szív el. 

A város ÉK-i felén kiépülő új gazdasági zóna (gazdasági decentrum) megnyitja a várost kelet 
felé → megfelelő tervezést követően részévé válik az M4-fejlesztés dinamizáló hatásának 
[térségi jelentőségű beruházás] → „4-ES KAPU”-PROJEKT 

Az M4 tervezett vonalvezetése (Üllőnél É-ra vezetett és az Airportot É-ról kerülő pálya) 
következtében ennek a területnek a primér logisztikai centruma Üllőtől északra alakul ki → 
jelentős gazdasági elszívó erő a Vecsés keleti részének fejlesztésére irányuló 
erőfeszítésekkel szemben 

A jelenleg is működő gazdasági motor-terület tovább fejlődik a XVIII. kerülettel és a 
Fővárossal való térségi együttműködés következtében [térségi jelentőségű beruházás] → 
„KELETI KAPU”-PROJEKT  

A város gazdasági erejét adó „motor-elemekre” való ráhatás gyenge volta és a „motor-
célcsoport” igényeinek, pontos szerkezetének nem kielégítő ismerete miatt nehezen (vagy 
egyáltalán nem) kalkulálhatóak és befolyásolhatóak a célcsoport bővítésre, maradásra, 
távozásra vonatkozó döntései 
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További tudás-intenzív üzleti szolgáltató vállalkozások települnek a meglévő logisztikai 
alapokra → logisztikai területen további erősödés következik be 

„Fordulat nélkül Pest Megye a főváros logisztikai és energetikai kiszolgáló övezetévé válhat”. 

Egy „DÉLI FEJLESZTÉSI ÖVEZET” kialakításának lehetősége: 
→ A város ény-i részén jelenleg működő ipari terület déli irányba való bővítése (lásd még: 
logisztikai területen további erősödés) → a fejlesztendő és funkciót nyerő Alacskai út mentén 
elhelyezkedő gazdasági célú területekig húzódó lehetőség 
→ A mezőgazdasági profil erősítése a mezőgazdaság tudásalapú fejlesztési projektjén 
keresztül („Tangazdaság”-PROJEKT) 
→ + Városgazdálkodási haszon: közintézmények helyi alapanyagokkal való ellátása 

Az Airport adó-hozzájárulásának mértéke új alapra helyeződik és jelentős mértékben nő 
Az e-Útdíj adóalapot érintő hatásai miatt jelentős mértékben csökken a város IPA-ból 
származó adóbevétele  

Az üzleti célú légiforgalmi látogatásokra épülő szekunder szolgáltatások fejlesztése 
következtében új gazdasági húzóágazat és arculat épül ki 

 

Az Önkormányzat üzleti nyilvántartásainak fejlesztésével, a befektetői kapcsolatháló 
fejlesztésével jelentős gazdasági erő mozgósítható → logisztikai, kereskedelmi és ipari 
területen további erősödés 

Megújuló energiaforrások felhasználása a közintézmények energiaellátásában 
→ Városgazdálkodási haszon: közintézmények ellátása 
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2.1.5. Természeti és épített környezet, környezetvédelem 
 

 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
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A település lakott területeinek É-i határán telepített, jól beállt zajvédő erdősáv. 

Alacsony erdősültségi arány, amely mind az országos átlagtól (19%), mind a távlatilag 
országosan megcélzott 25%-tól jelentősen elmarad. 

Területfelhasználási konfliktus az erdősítésre (csereerdősítésre) kijelölt és a gazdasági 
funkcióban hasznosítani kívánt/szükséges területek között .   ↓ 

 SWOT 2.1.1. 

A BATrT előírásainak megfelelően nagykiterjedésű 
erdőgazdálkodási térségek kerültek meghatározásra a település 
belterületének északi és déli határán kívül, amelyek fejlesztéseket 
gátló tényezővé válhatnak. 

Az erdők közül csak a Széchenyi út mellett és a Vízbázis körül van önkormányzati tulajdonú, 
a nagyobb részük magántulajdonban van. 

A lakókerti zöldfelületek egy főre jutó magas aránya. 
A város zöldfelületi rendszere mennyiségi hiányokkal küzd, és a rendszer az elmúlt 
évtizedben tovább gyengült. 
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t Vecsés városszerkezetileg nem egyközpontú település. A Szent István tér környékén a közelmúlt fejlesztései következtében kialakult városközpont mellett az egyes lakóterületeken 

kisebb alközpontok találhatóak. 

A Szent István tér – Piac tér átfogó fejlesztése következtében felismerhető 
városközponti funkciót kapott a terület. 

Gyakori konfliktusok a lakó funkcióval is rendelkező vegyes besorolású területeken: a 
lakótelkeken indított gazdasági célú kis- és családi vállalkozások lakófunkcióval nehezen 
vagy nem összeegyeztethető tevékenységet végeznek, vagy a beépítési szabályokkal össze 
nem egyeztethető módon bővülnek. ↓ 

Felhagyott, leromlott állagú ipari, gazdasági területek, vagy alulhasznosított 
barnamezős területek alig vannak. 

 SWOT 2.1.4. 
A helyi KKV-k számára elérhetetlenek a telephelyek a vállalkozási 
zónákban 

A település északi részen lévő lakóterületeket érinti az I. számú felszállópálya zajgátló-övezete. A korábbi években a BA Zrt. költségén megtörtént a lakóépületek nyílászáróinak 
zajgátló üvegezésűre való cseréje, valamint lakossági nyomásra az I. felszállópálya forgalmát korlátozták és a repülési forgalom túlnyomóan a II. felszállópályán bonyolódik. 
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Teljes kiépítettségű csatorna-hálózat 

Az I. jelű vecsési vízbázis nagy távlatokban nem tartható fenn, annak folyamatos nitrátos 
elszennyeződése miatt. 

A régi kerti talajkutakba történő illegális szennyvíz-bevezetések jelentős talaj- és vízvédelmi 
kockázatot jelentenek 
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Teljes kiépítettségű csatorna-hálózat 

A térségi szennyvízterhelés tekintetében Pest megye településeinek viszonylatában Vecsés a 
legterheltebb (15.000 lakos-egyenérték feletti terhelésű) területek közé tartozik. 

 SWOT 2.1.3. 

A csatornahálózatra való rácsatlakozási intenzitás gyenge: a 
közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya alig több mint 
71%. 

Az elmúlt évtizedben kiépültek a Vecsést tehermentesítő, új szerkezeti utak (M0, 
elkerülő 4-es) 

A település általános levegőtisztasági helyzete nem jó. → Vecsés a Budapest és Környéke 
Légszennyezettségi Agglomeráció területén helyezkedik el. → A Budapest és környéke 
agglomeráció integrált levegővédelmi intézkedési programja Vecsés térségét több ponton 
emeli ki (ipari kibocsátás, közlekedés, benzoltartalom) mint közepesen szennyezett 
települést. 

A település lakóterületeit erőteljesen érinti a logisztikai célú forgalomból származó 
közlekedési eredetű levegőszennyezési terhelés. 

Az Önkormányzat elnyert pályázati forrással rendelkezik a szelektív hulladékgyűjtési 
rendszer kiépítéséhez. 

Az illegális hulladéklerakások a perifériális külterületi szakaszokon, a jól megközelíthető 
dűlőutak mentén néhol igen jelentősek. 

A szeletív hulladékgyűjtés rendszere még nem épült ki.  

 LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
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 További jelentős, gazdasági célú használatra kijelölt tartalék területek. A mezőgazdasági művelés és a kertészeti kultúrák szinte teljesen visszaszorulóban vannak. 

Az egyes település- és gazdaságfejlesztési beavatkozásokhoz kapcsolódó zöld 
infrastrukturális fejlesztés következtében a város elérheti a 17,5 m2/fő zöldfelület-
arányt. 

A lakó vagy gazdasági területekhez csatlakozó részeken a nemzeti ökohálóhoz vagy a 
természetvédelmi területekhez tartozó külterületi mocsárterületek illegális feltöltése 
jelentősen és kontrollálatlanul növeli a roncsolt települési és/vagy tájkép nagyságát. 
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A Richter Gedeon Nyrt. Lőrinci út – Széchenyi u. keresztezésében lévő hatalmas 
kihasználatlan telephelye és a korábbi MAVAD-telep hasznosításával tovább erősödik 
a város ÉNy-i felén található gazdasági motortérség 

A XVIII. kerületben a lakóterületi fejlesztési területek a közigazgatási határig húzódnak, míg 
Vecsésen az ÉNy-i gazdasági terület fejlesztésével lehet ebben az irányba számolni.   

  SWOT 2.1.4. 

A XVIII. kerületben fejlesztésre kijelölt új befektetési övezet 
konkurenciaterületté válik és a szinergia-hatások érvényesülése 
helyett letelepedni akaró vállalkozásokat szív el. 

Városi alközponti fejlesztések eredményeképpen a város további területei kerülnek 
funkcionális fejlesztésre az Andrássy telepen az Erzsébet tér környezetében és a 
Halmi telepen, a Halmi u. által közrefogott területen. 
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A város ÉK-i felén kiépülő új gazdasági zóna és a Lanyi-terület revitalizációja 
multiplikáló hatással bír a Falu és a Krakkó településrészek fejlődése tekintetében: 
felértékelik és megnyitják a területet, anélkül, hogy megváltoztatnák identitását.  ↓ 

 

 SWOT 2.1.4. 

A város ÉK-i felén kiépülő új gazdasági zóna (gazdasági 
decentrum) megnyitja a várost kelet felé → megfelelő 
tervezést követően részévé válik az M4-fejlesztés dinamizáló 
hatásának [térségi jelentőségű beruházás] → „4-ES 
KAPU”-PROJEKT 

 

Punktuális fejlesztési területekként kezelve komplex (nem pusztán EU-s fejlesztési 
eszközökre épülő) fejlesztési program kerül kidolgozásra a város egyetlen lakótelepe 
(Felsőtelep É-i része), valamint a város déli részén és a Széchenyi u. É-i része 
mentén (a Business Park mellett) elhelyezkedő rendezetlen beépítésű területek 
rendezése érdekében. (Telekmorfológiai vizsgálat 6., 7. és 8. jelű területei) 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

 
3.1.1. A folyamatok értékelése 
 
Vecsés a kelet pesti térség 20 ezer lakosszámot meghaladó kisvárosa, amely mára járási központ is, de a monori 

kistérséghez tartozik. Ugyanakkor fekvése és kapcsolatai révén igen kevéssé kapcsolódik Monorhoz, egyértelműen 

Budapest elővárosaként funkcionál. Ugyanakkor a múlt század végi agglomerációs „alvótelepülésből” dinamikusan fejlődő 

elővárossá nőtte ki magát. A korábbi évek lakosszám csökkenő tendenciája mára megfordult és enyhe emelkedést mutat. A 

jelentősebb lakosszám növekedés gátja azonban a lakóterületek fejlesztési lehetőségének korlátozott volta, sőt hiánya. 

Mára ugyan az itt élő svábok számszerű aránya csekély, a megmaradt sváb lakosság hűen őrzi sváb hagyományait, 

tradícióit és ápolja a kitelepített lakossággal való megmaradt kapcsolatokat. 

A helyi gazdaság a rendszerváltást követően ugrásszerűen fejlődött. A korábban a vecsési savanyúság készítésére 

alapozott gazdaság gyökeresen kiszélesedett, bár a vecsési „brand”-et ma is a vecsési savanyúság jelenti, az itt lévő közép- 

és nagyvállalkozások, amelyek az iparűzési adó jelentősebb részét adják, kevésbé ismertek vecsésiként. Ennek oka lehet, 

hogy Budapest XVIII. kerület és Vecsés területe a 4 sz. Főút és az Ülői út környezetében összenőtt és a város 

legjelentősebb telephelyei, cégei két lakott településrész között helyezkednek el. 

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja Vecsésről közelíthető meg és a repülőtér nagy része is itt van, így az 

ennek forgalmára alapozott gazdasági tevékenység – kiszolgáló vállalkozások, szállodák, parkolók, stb. – jelentős tényezői a 

helyi gazdaságnak. Ugyanakkor a repülőtér forgalomnövekedéséhez és helyzeti potenciáljának növeléséhez fűzött korábbi 

remények nem igazolódtak vissza, így az erre alapozott fejlesztési elképzelések nagy része meg sem kezdődött és jelenleg 

még beláthatatlan a jövőképe. 

Bár a város gazdasága egyre több munkahelyet képes biztosítani a helyi a lakosság számára, de a főváros közelsége miatt 

továbbra is jelentős az ingázók aránya. 

Szintén a rendszerváltást követően indult meg a település városiasodásának folyamata: a teljes közműellátás kiépítése, az 

utak burkolása, az utóbbi évtizedben pedig a lakosság ellátását szolgáló intézményhálózat jelentős fejlesztése, a 

közterületek minőségi kiépítése. 

A város közlekedési kapcsolatai kifejezetten jók a 4. sz. főút lekerülő szakaszának és az M0 autópályának a megépülése 

óta. A tömegközlekedést Budapest irányába elsősorban az elővárosi vasút biztosítja két megállóhellyel,a budapesti kék busz 

csak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre közlekedik, amelynek egy, a Market Central melletti megállója alkalmas 

lakossági használatra. Ezen kívül a VOLÁN sárga buszviszonylatai vehetők még igénybe, amelyeknek a követési távolsága 

azonban ennél lényegesen nagyobb. 

Összességében elmondható, hogy Vecsés kiemelkedő helyi és helyzeti potenciállal rendelkező település, azonban a városra 

ható külső tényezők (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Budapesttel való kötöttpályás és közúti kapcsolatok 

fejlesztése, jogi környezet, stb.) jelentősen befolyásolják a város fejlődését. Az Önkormányzat törekszik tudatos város- és 

térségfejlesztési stratégia kialakítására, amely a gazdaság további erősítését és ezzel a fejlesztések anyagi lapjának 

megteremtését célozza. A nemzetiségi önkormányzat a sváb gyökerek és a nemzetiségi tudat megőrzésére nagy hangsúlyt 

fektet. A túlnyomó részben az elmúlt században vidékről Budapestre, ill. ennek környékére bevándorlóknak otthont nyújtó 

agglomerációs településen különösen fontos a helyi identitástudat erősítése, amelyre az Önkormányzat hangsúlyt fektet, 

amellett, hogy tudatos városfejlesztési stratégiát folytat a lakókörnyezet és közterületek megújításával, színvonalának 

emelésével, a lakossági ellátás javításával és az ezek anyagi alapját megteremtő vállalkozások támogatásával, amely 

részben új munkahelyek létesítését, részben a helyi adóbevételek növelését célozza. 

A város további fejlődése a megkezdett folyamatok folytatása, erősítése lehet, ill. Vecsés egyoldalú ismertségének 

megváltoztatása, amely a település további értékeit is nevesíti. 
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Vecsés város közigazgatási területén a hatályos Településszerkezeti terv több helyen tervezett elemként tűntet fel egyes 
területfelhasználási kategóriákat. Ez olyan, hosszabb távon megvalósuló önkormányzati fejlesztési elhatározást tükröz, 
amikor a hatályos Szabályozási terv még nem tartalmaz építési jogokat egy területen, hanem a meglévő állapot szerint 
sorolja, többnyire mezőgazdasági övezetbe. Ezeken a területen építési jog csak a szabályozási terv módosításával 
keletkezhet a tényleges felhasználási igény jelentkezésekor. ezek lényegében véve tartalék beépítésre szánt területekként 
értelmezhetők. 
 

A TSZT-ben  tervezett, de építési joggal még nem rendelkező területfelhasználási egységek típusai és méreteik 
Vecsés közigazgatási területén 

 
Tervezett területfelhasználási egység típusa Tervezett területfelhasználási egység mérete 

Kisvárosias lakóterület (Lk) 8,66 ha 

Központi vegyes terület (Vk) 34,28 ha 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 187,13 ha 

Ipari gazdasági terület (Gip) 8,65 ha 

Különleges sportterület (ZK-SP) 8,45 ha  

Különleges jelentős zöldfelületű rekreációs terület (ZK-R) 9,49 ha  

Közpark (Z-KP) 2,32 ha  

Összes tervezett területfelhasználási egység területe: 258,98 m2 
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A vizsgált tervezett (tartalék) területeken előfordul néhány helyen, hogy az adott terület már művelés alól is ki lett vonva. 
Ezeket a területeket az alábbi ábrán a sraffozott foltok jelölik: 

 
Építési joggal még nem rendelkező, távlatban beépítésre szánt területek és a művelésből kivontak (kockázással jelölve) 

 
Megállapítható, hogy a művelésből kivontak nagy része korábbi kavicsbánya-terület, így ennek kapcsán kerültek ki a 
művelésből. 
 
A város más megközelítéssel is rendelkezik fejlesztési tartalékokkal. Számos esetben található példa arra, amikor egy adott 
területen mind a Településszerkezeti terv, mind a Szabályozási terv lehetőséget ad a fejlesztésre – legyen az lakó-, központi 
vegyes-, vagy gazdasági terület -, de az adott területen mégsem történt eddig fejlesztés. 
Ezt a jelenséget két állapotában vizsgáltuk. Egyrészt számba vettük azokat a beépítésre szánt területeket, amelyek a 
hatályos tervek szerint fejleszthetőek, de még nem kerültek művelés alól kivonásra sem. Másrészt vizsgáltuk azokat a 
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területeket, ahol a művelésből való kivonás is megtörtént, de feltehetően egyéb gazdasági tényezők miatt mégsem indult el 
fejlesztés. 
 
Az alábbi ábrán sraffozott, szürke foltként jelennek meg a művelés alatt álló területek. A térképen feltűntettük azokat a 
beépítésre szánt kategóriába sorolt területfelhasználási egységeket is, amelyeket a művelés alatt álló területek foltjai 
részben vagy egészben érintenek. A térképről tehát pontosan kivehető, melyek azok a potenciális fejlesztési területek, 
amelyek egyelőre nem kerültek művelés alól kivonásra. 

 
Építési joggal rendelkező, még nem beépített és a művelés alatt álló területek 

 
Összefoglalva: jelenleg a színes és szürkével nem fedett területek azok, amelyeknek építési joguk van és már nem 
szükséges őket a művelésből kivonni. 
Az ábrán jól kivehető, hogy Vecsés közigazgatási területén nagy számban vannak még potenciális területek, amelyek a 
művelésből való kivonás után közvetlenül fejleszthetővé válnak. A művelés alól való kivonást azonban az nehezítheti, hogy 
nagy részük az átlagosnál jobb minőségű termőföldnek minősül, így a hatályos jogszabályok alapján a Földhivatal nem járul 
hozzá a művelésből kivonásukhoz addig, amíg a város egyéb beépíthető területekkel rendelkezik. 
 
Ennek érzékeltetésére a fenti ábrát kiegészítettük az átlagosnál jobb minőségű termőföldeket ábrázoló fóliával, így az alábbi 
ábrán a négyzetrácsos területek jelölik a művelés alatt álló és az átlagosnál jobb minőségű területeket. 
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Építési joggal rendelkező, még nem beépített területek a művelés alatt álló és az átlagosnál jobb minőségű termőföldekkel 

 
Ezen az ábrán már jól látszik, hogy a potenciális fejlesztési területek nagyobb része, amelyek részben vagy egészben még 
művelés alatt állnak, olyan az átlagosnál jobb minőségűnek értékelt termőföldek – legalábbis Vecsés közigazgatási területét 
érintően -, amelyek művelés alól való kivonása a hatályos jogszabályok alapján csak kivételes esetben lehetséges, helyhez 
kötött beruházások esetén vagy abban az esetben, ha a település más területén már nem áll rendelkezésre egyéb 
felhasználható terület.  
 
A valódi potenciálisan beépíthető, ill. felhasználható területek a hatályos településrendezési tervek alapján építési joggal 
rendelkeznek és a művelés alól is már ki lettek vonva. Ezek a területek folyamatosan fejlődnek. Néhányuk már részben be is 
épült, vagy a közeljövőben várható a beépítése, viszont másik részük még kihasználatlanul maradt. A fejlesztések 
elmaradásának rengeteg oka lehet, de rövidtávon mégis ezek a területek lehetnek, ahol elsősorban új fejlesztésekre kell 
számítani Vecsésen. 
 
Az alábbi ábrán azokat a beépítésre szánt területeket ábrázoltuk, amelyek a művelés alól már ki lettek vonva. A térképen 
feltűntettük a meglévő beépítést is, így láthatóvá válik, hogy mely területekben rejlenek még fejlesztési tartalékok. 
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Művelésből kivont, építési joggal rendelkező, beépített és még nem beépített területek 

 
Az ábra alapján az egyes, művelésből már kivont fejlesztési területeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

Lakóterületi fejlesztési területek 

  

Kertvárosias lakóterületi fejlesztési terület az Előd utca 
mögött. 

Vegyes - lakó és nem zavaró gazdasági  - fejlesztési 
lehetőség a Wass Albert utca térségében. 
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Gazdasági fejlesztési területek 

 

  

Jellemzően gazdasági fejlesztési 
lehetőség az Üllői út mentén. 

Fejleszthető gazdasági területek a 
Széchenyi utca mentén. 

Fejleszthető gazdasági területek az M0 
mentén. 

 
  

Fejleszthető gazdasági terület a 400. 
sz. út és az Ecseri út sarkán 

Fejleszthető gazdasági területek a 
3101. j. ecseri út mellett 

Fejleszthető gazdasági területek az ún. 
Lanyi térségében. 

Jellemzően gazdasági fejlesztési terület 

 

Jellemzően gazdasági fejlesztési területek az Alacskai út mentén, de a zöld folt 
területén csak rekreációs célú fejlesztésre van lehetőség. 
 
 

 

 
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése 

 
A Budapesti Agglomeráció részeként Vecsés távlati fejlesztését számos külső és belső tényező befolyásolja. 

A külső tényezők között a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és ennek környezetének fejlesztési szándékát, lehetőségét, az 

azt nagymértékben meghatározó nemzetközi tendenciákat kell megemlíteni. Ebben jelentős elem a Repülőtér nemzetközi 

szerepének és jelentőségének alakulása. Jelenleg úgy tűnik, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér jelentősége a 

korábban prognosztizáltnál kisebb lesz a belátható időtávlatban. Olyan dinamikus fejlődésre nem lehet számítani, mint amit 

a 2008. évi gazdasági válság előtt prognosztizáltak a fejlesztési tervek. Mára bebizonyosodott, hogy azt a Közép-Európai 

szerepkört, amelyet korábban a Repülőtérnek szántak, ma már Bécs és Pozsony, illetve a két közeli repülőtér 

együttműködése betöltötte, ugyanakkor Magyarország és Budapest meghatározó nemzetközi repülőtere marad. A 



Vecsés Város Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata – 2014. 

URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft.  181 

fejlesztésére azonban Vecsés Önkormányzatának kevés ráhatása van, ez országos, fővárosi és a Budapest Airport Zrt. 

beruházásával valósulhat meg, a város azonban haszonélvezője lehet ezeknek, így érdekében áll elősegíteni őket. 

A hatályos térségi és budapesti fejlesztési koncepciókban kiemelt fejlesztési térségként van előirányozva a Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér környezete. Az adottságok jók és a terület is rendelkezésre áll. Mivel helyhez kötött beruházásként 

jöhet szóba a repülőtér környezete, a hatályos földtörvény előírásai sem tehetik lehetetlenné a fejlesztését és maga a 

repülőtér is jelentős, már művelésből kivont saját fejleszthető területekkel rendelkezik. 

A város térségi jelentősége a vecsési járáshoz tartozó településekre terjed ki. A határos Gyállal hasonló méretűek és 

mindkét város járási székhely. Gyállal a városi funkciók megosztása és kölcsönös kihasználása jöhetne szóba. A térségi 

együttműködéshez azonban a közlekedési kapcsolatok fejlesztésére van szükség: az egyes településeket összekötő utak, 

kerékpárutak kiépítésére, a tömegközlekedési kapcsolatok javítására vagy megoldására. 

Vecsés lakóterületi fejlesztéséhez kevés tartalék terület áll rendelkezésre, így a település népességszáma várhatóan csak 

csekély mértékben növekszik. A hatályos tervekben két kisebb új lakóterület van csak előirányozva, az egyik az Előd utca 

mögött, a másik a Budai Nagy Antal utcától délre. További fejlesztésre az adottságok miatt alig van lehetőség, mivel a 

lakóterületet a város keleti részén mocsaras, a nemzeti ökohálóhoz tartozó területek határolják, dél felé a központi 

szennyvízátemelő védőtávolsága és a vízmű akadályozza a terjeszkedést, nyugatra pedig a meglévő gazdasági területek 

találhatóak. Az északi irányban pedig a repülőtér zajgátló védőövezete teszi lehetetlenné a lakóterületi fejlesztést. 

A lakóterületek minőségi fejlesztéséhez, az életkörülmények javításához szükséges lenne a lakóterületbe ékelődő, azt 

kinövő kis- és középvállalkozásoknak a kitelepülésére a gazdasági területekre. Ezek között kifejezetten kisvállalkozói 

gazdasági építési övezet is ki van jelölve a Széchenyi út mentén még beépíthető területekkel, ahol egy telken lakóépület és 

gazdasági épület is létesíthető a kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területnek megfelelő környezeti feltételekkel. 

A gazdasági területek vonatkozásában a város jelentős tartalékokkal rendelkezik. Ezeken a területeken a földtörvény 

előírásai és az infrastruktúra kiépítésének a hiánya akadályozza jelenleg a fejlesztést. 

3.2. Problématérkép 

 
A következő oldali Problématérkép foglalja össze. 
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

 
3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt 
településrészek rövid bemutatása 
 
Vecsés belső városrészeit a vizsgálat korábbi szakaszában már bemutattuk. Az a fajta felosztás az egyes lakott 
területrészeken tapasztalható eltérő telekstruktúrán, az eltérő jellemző beépítési módon, az időben eltérő kialakuláson és a 
helyi elnevezéseken alapult. 
Ezúttal városszerkezeti szempontból vizsgálva a települést, figyelembe véve a külterületi településrészeket is, az alábbi 
felosztást kapjuk: 

 
 

- 1. számú városrész – A történelmileg kialakult Vecsés falu és a hozzá kapcsolódó településrészek 
- 2. számú városrész – A ceglédi vasútvonaltól északra eső újabb településrészek (Felső-telep, lakótelep és a 
városközpont területe, a Kertekalja egy részével) 
- 3. számú városrész – Az Andrássy telep és a lakóparkok területe a Kertekalja vasúttól déli részével 
- 4. számú városrész – A Halmi telep és Felső halom a ceglédi vasútvonaltól délre 
- ÉNy-i gazdasági terület – Folyamatosan fejlődő gazdasági terület a város ÉNy-i részén, nagyrészt külterületen 
- Egyéb külterületi részek – A város mezőgazdasági és tartalék fejlesztési területei 

 
Az 1-es és 2-es számú lakóterületektől a ceglédi vasútvonal választja el a 3-as és 4-es jelű területeket. Adottságaik és 
szolgáltatási szintjük hasonló, de nem teljesen azonos, mivel az egyes területek fejlődése időben eltérő volt. A várost 
kettészelő vasútvonal komoly elválasztó szereppel bír, mivel a gyalogos- és gépjármű-átjárás csak korlátozott helyeken 
lehetséges. Egy kivétellel (Lincoln úti aluljáró) gépjárművel csak szintbeni, fénysorompós átkelésre van lehetőség. 
 
Kereskedelmi, szolgáltató- és ipari gazdasági területek szempontjából Vecsés kiemelt szerepű területe a település ÉNy-i 
részén helyezkedik el, Budapest irányába. Jelenleg ez az a terület, ami a legintenzívebben fejlődik és várhatóan a 
közeljövőben is ez a terület marad a város gazdasági súlypontja. 
 
A település nagyobb részén a vonalas infrastruktúra (víz, gáz, szennyvízcsatorna, villamos áram, hírközlés) kiépült, az utak 
többsége szilárd burkolatú, de a kiépített járda van, ahol hiányzik és a kerékpárutak aránya is alacsony, bár a település 
alsóbb rendű útjain kényelmesen lehet kerékpárral közlekedni. 
 
1. számú városrész - A Falu és környéke 
Ez a városrész Vecsés legrégebben lakott területe. A „Falu” területe jelenti a város svábok által lakott történelmi magját. A 
beépítés ezen a területen jellemzően falusias és az épületekhez nagyobb hátsó udvar vagy kert is tartozik. Máig ez a már kis 
létszámú német nemzetiségű lakosság lakhelye. 
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A „Krakkó”-nak nevezett, később beépült részen a beépítés hasonlóan falusias jellegű, de kisebb telkekkel. Az Ecseri út 
környékén már a funkciók nagyobb keveredése figyelhető meg. Gazdasági, intézményi és vegyes területek keverednek a 
lakó funkcióval. 
A városrészt fontos közlekedési elem, a 400.sz főút szeli át, amely mentén a legkülönbözőbb kereskedelmi és szolgáltató 
funkciók telepedtek meg. A városrészben iskola (Falusi iskola), óvoda is működik és itt található a városi temető is. 
 
2. számú városrész – A Felső-telep és a városközpont és környéke 
 

Ez a városrész a XX. század elején indult fejlődésnek. Jellemzően kertvárosias terület oldalhatáron álló, vagy szabadon álló 
beépítéssel. A Felső-telepnek egy kis alközpontja alakult ki a Petőfi téren, amely mára már nem igazi tér, mivel az itt lévő 
általános iskola udvarává vált. A település mai központja a Telepi út mellett, a Szent István tér – Piac tér környezetében 
alakult ki. Itt található a heti, időszakos piacon kívül, a Polgármesteri Hivatal, a Járási Kormányhivatal, a Bálint Ágnes 
Művelődési ház és a Rhoder Imre Könyvtár, a szakorvosi rendelőintézet, a posta és számos kereskedelmi, szolgáltató 
intézmény. 
 
3. számú városrész – Andrássy-telep 
 

A 3. számú városrész meghatározó szerkezeti eleme az Andrássy telep, amely szintén a XX. század elején került 
kiparcellázásra és sajátos telekstruktúrája ma is önálló egységet alkot a város szövetében. Alközpontja az Erzsébet tér 
környezetében alakult ki, ahol általános iskola, templom található és közelben van egy óvoda is. Az új lakóparkos területek 
lényegében használati és szerkezeti szempontból egy egységbe tartoznak az Andrássy teleppel, de telekstruktúrájuk nem 
követik a telep mintáját. 
Az Andrássy-telepet és a Halmi telepet elválasztó Dózsa György úton, mint a város egyik legjelentősebb útján számos 
kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó intézmény létesült. 
 
4. számú városrész – Halmi-telep 
 

Ez a városrész Vecsés „legfiatalabb” része. Ebben a városrészben találhatók a legkisebb méretű telkek. Jellemzően 
kertvárosias lakóterületek alkotják, viszonylag sűrű, oldalhatáron álló beépítés mellett. Alközpontja a Halmy-téren alakult ki, 
ahol, általános iskola, óvoda, gyógyszertár és néhány kisebb üzlet is található. A Dózsa György út mellett van a városi 
sporttelep. A városrész ÉNy-i szélén közvetlenül csatlakozik az intenzíven fejlődő gazdasági területekhez. 
 
ÉNy-i gazdasági terület 
 

A városrész fejlődését elsősorban a Főváros, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a 4. sz. főút, valamint az M0 
közelsége határozza meg. A gazdasági területeken jellemzően logisztikai, kereskedelmi-szolgáltató és kis mértékben ipari 
funkciók üzemelnek. A repülőtér miatt a bérparkoltatás is nagy számban fellelhető vállalkozási forma. 
A városrészhez kapcsolódóan még elég nagy tartalék területek állnak rendelkezésre, ahol további fejlesztések várhatóak. 
 
3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése 
 
A szegregáció egyelőre nem jellemző probléma a város életében, annak ellenére, hogy a gazdasági és demográfiai elemzés 
alapján egyértelműen megállapítható, hogy a lakosság elszegényedő tendenciában halad. 
Potenciális veszélyeztetettség olyan területeken prognosztizálható, ahol a kényelmes lakhatás feltételei hiányosak, illetve az 
életminőség megfelelő szinten tartása nem megfelelő. Ilyen területek lehetnek a gazdasági területekkel körbevett, vagy a 
gazdasági területek közé ékelődő lakóterületek. 
 
Ilyen területek találhatóak például a Széchenyi út nyugati végén, vagy néhány lakóépület a Külső Gyáli út mentén: 
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