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K I V O N A T 
 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 24-én 
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Tárgy: Javaslat környezeti vizsgálat szükségességéről szóló döntés 
meghozatalára Vecsés város településrendezési eszközei felülvizsgálatával 
és részleges módosításával összefüggésben 
 
 

46/2015. (III.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3.§-ban 
kapott felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a 8/2014. (II.04.) határozata alapján 
folyamatban lévő településrendezési eszközei felülvizsgálatával és részleges 
módosításával összefüggésben nem tartja indokoltnak külön környezeti vizsgálat 
készítését az alábbi okok miatt:  

a) a tervek felülvizsgálatát a teljes közigazgatási területre a jogszabályváltozások 
tették szükségessé, jelentős változás az előirányzott területhasználatban, 
szabályozásban nem várható; 

b) a módosításra előirányzott területek a közigazgatási területnek csekély részét 
érintik, valamint 

c) a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint a környezeti vizsgálat szükségességéről 
és tematikájáról szóló előzetes véleménykérés során az érintett hatóságok ezt 
nem tartották szükségesnek, az egyetlen, ennek szükségességére vonatkozó 
vélemény pedig formális jogszabályi előíráson alapult. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 

5. § (3) bekezdésének előírásai szerint az Önkormányzat e döntéséről tájékoztassa a 
környezetvédelemért felelős államigazgatási szerveket. 

 
Határidő: azonnal; 

a tájékoztatás megküldésére: a döntést követő 15 napon belül 
 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
  Szlahó Csaba sk.     Mohainé Jakab Anikó sk. 
    polgármester          jegyző 
 
 
A kivonat hiteles:     Kapják: 
 
2015. március 24. 
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VECSÉS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 

A TRK. 38.§  SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ TERVIRATAINAK ÖSSZEFOFGLALÓJA 
ÉS AZ ÉSZREVÉTELEK FIGYELEMBE VÉTELE A TERVEKBEN 

 

TRK. 38. § SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ TERVIRATAI: 

 
A. A tervet támogatja, illetve nem emel kifogást: 
(zárójelben az ügyiratszám) 

 
A1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági osztály 

(35100-1864-5/2015.ált.) - 03b. 
A2. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (36300/2734-1/2015.ált.) - 07. 
A3. Nemzeti Közlekedési Hatóság (UVH/UH/513/2/2015.) -09. 
A4. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármester (9/442-33/2015)-28. 
A5. Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízott ÁNTSZ (PER/102/03186-2/2015) -08. 
 
B. A tervhez módosítást/egyeztetést igénylő észrevételeket tesz: 
(zárójelben az ügyiratszám) 
Az észrevételek és ezek figyelembe vétele a tervekben 

 
B1. Pest megyei Kormányhivatal, Építésügyi, hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi 
osztály (PED/ÁF/36-5/2015) -01. 
1. Felhívják a figyelmet, hogy az alátámasztó munkarész 1.2. A változással érintett területek összefoglalója és 

összefüggései fejezetben a módosítással érintett területek lehatárolása több helyen eltolódott. 
Az észrevételt köszönjük, javítottuk. 
 
2. Az alátámasztó munkarész 25. oldalán rögzítettek alapján a BATrT 6.§ (1) bekezdésében megfogalmazott előírás nem 

teljesül. Kérik ennek betartását, akár olyan módon, hogy településrendezési szempontok alapján védőerdő 
területfelhasználásba lesz sorolva egyébként más, pl. gazdasági erdő. 

A célunk az volt, hogy a jövőbeni településszerkezeti besorolás és az OEA szerinti besorolás összhangban legyen az 
erdészeti hatóság előzetes véleményében foglaltaknak megfelelően. Az erdőterületek összes területe Vecsés közigazgatási 
területén nőtt, a védelmi erdők területe csak a besorolások változása miatt csökkent. Amennyiben a valós állapottal 
ellentétben is meg kell felelni az előírásnak, településrendezési szempontok alapján átsoroljuk véderdő kategóriába a 
megfeleléshez szükséges méretű erdőterületet a gazdasági erdők közül. 
 
3. Az OTrT 7.§ (1) bekezdése alapján a településrendezési eszközökben legalább 95 %-ban erdő területfelhasználási 

egységbe kell sorolni az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületeket. 
Az OTrT hivatkozott előírását a 2008. évi L. tv. 6. § iktatta be és 2008. VII. 19-től hatályos. Vecsés ekkor hatályos 
településszerkezeti tervén azok az M0 alacskai csomópont melletti területek, melyeket a jelenlegi OEA adatszolgáltatás 
szerint erdő területfelhasználásba kellene sorolni, már Gksz gazdasági területként voltak kijelölve és a terv egyidejűleg 
kijelölte az erdőpótláshoz szükséges területeket is. Ezek egy része mára már megvalósult. Az OTrT nem vette figyelembe, 
hogy több település (Vecsés is) az akkor hatályos állapotában sem tudott megfelelni a törvény szövegének, a 
visszaminősítés pedig az önkormányzat hátrányára megalapozhat egy korlátozási kártalanítás fizetési kötelezettséget. A 
település azóta is igyekszik előállítani a törvény által megkövetelt állapotot. A jelenlegi módosítás során is újabb 28,95 ha-nyi 
területtel (13%-kal) növekedett az OEA szerinti erdőterületekből erdő területfelhasználási kategóriába sorolt területek mérete. 
A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009.(IV.(.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés g) pontja alapján 
kezdeményezni fogjuk a területrendezési terv hatályba lépése előtt jogszerűen elfogadott településszerkezeti terv szerinti 
területfelhasználás fenntarthatóságát és addig az érintett területre vonatkozóan a tervezett Gksz jelű területfelhasználást 
nem léptetjük hatályba annak érdekében, hogy ez az egész terv elfogadását ne késleltesse. 
 
A határozat-tervezettel kapcsolatos észrevétel: 
1. A határozat-tervezet 1.1. pontjában használt legnagyobb szintterületi sűrűség fogalmát a hatályban lévő jogszabályok 

nem alkalmazzák, kéri az OTÉK-nak megfelelő fogalomhasználat alkalmazását. 
Az észrevételt köszönjük, a fogalomhasználatot módosítottuk a hatályos OTÉK szerint. 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatos észrevétel: 
1. A belterületbe vonás feltételeként településrendezési szerződés megkötésének HÉSZ-ben való előírását aggályosnak 

tartják, kérik a 4.§ felülvizsgálatát. 
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A VÉSZ tervezetének 4.§ b) pontját az észrevétel alapján a következőképpen módosítottuk: 
„b) az érintett terület felhasználásához és beépítéséhez szükséges létesítési feltételek (művelésből való kivonás, közutak 
kialakítása, útépítés, közművesítés, stb.) biztosítottak, vagy az erre alkalmas közutakkal összekapcsolva, önálló 
belterületként legyenek képes városi színvonalon működni.” 
 
2. Felhívják a figyelmet, hogy a HÉSZ az építés helyi rendjének biztosítása érdekében szabályoz, ezért azokat a 

jogszabályhelyeket, melyek nem az építés helyi rendjével kapcsolatosak, kérjük, töröljék a rendelet-tervezetből. (pl. 
reklám célú felületek elhelyezésére vonatkozó előírások, tevékenység szabályozására vonatkozó bekezdések, talaj-, 
talajvíz és vízbázis védelem, levegő-tisztaságvédelme, zaj- és rezgésvédelem nem az építés rendjével összefüggő 
előírásai, hulladékkezelésre vonatkozó előírások) 
Nem vitatják ezek szükségességét, de véleményük szerint nem a helyi építési szabályzatban, hanem egyéb 
önkormányzati rendeletben lenne ezeket célszerű megfogalmazni. Annál is inkább, mivel ezen előírások esetleges 
módosítása esetén hosszadalmasabb a helyi építési szabályzat módosításának eljárási rendje, mit egyéb helyi 
rendeleté. 

Véleményünk szerint szakmai szempontból vitatható, hogy a reklám célú felületek elhelyezésére vonatkozó előírások nem 
az építés rendjéhez tartoznak. Szerintünk ez idetartozik még akkor is, ha nem építési engedély köteles. Ez okból pedig még 
fontosabb, hogy előírások rögzítsék az erre vonatkozó építési szabályokat. A helyi reklámrendeletünkben az épületeken 
elhelyezhető reklámokat szándékosan nem szabályoztuk azzal, hogy ez majd a HÉSZ feladata lesz, mivel nem 
függetleníthető magától az épülettől. 
A szabályozást átnéztük a tevékenységek szabályozásának törlése érdekében. Meg kell jegyezni, hogy az „építési 
tevékenység” szóhasználat nem kerülhető el a szabályozás, ez ugyanis magában foglal több mindent, pl. a földmunkát is. 
Szintén szükséges a „valamilyen tevékenység céljára szolgáló épület” megnevezés is ahhoz, hogy kellően általánosságban 
lehessen fogalmazni. Más tevékenységre utaló szabályozás nagyon elvétve volt, ezeket töröltük az észrevétel alapján. 
A környezetvédelmi előírások túlnyomó részét az észrevétel alapján a rendelet-tervezetből töröltük és csak azokat tartottuk 
meg, amelyek Vecsés sajátos adottságai miatt szükségesek. 
 
3. Kérik, hogy a rendelet-tervezet szövegéből kerüljenek törlésre azok a bekezdések, melyekre vonatkozó előírásokat 

magasabb rendű, ágazati jogszabályok szabályoznak. (pl. vízellátással, villamos energia ellátással kapcsolatos konkrét 
műszaki előírások.) 

Az észrevétel alapján ezeket a bekezdéséket a HÉSZ tervezetéből töröltük. 
 
4. Felhívják a figyelmet, hogy HÉSZ kötelezést nem tartalmazhat, ezért kérik a rendelet-tervezet közcsatorna hálózatra 

történő csatlakozási kötelezést tartalmazó előírásainak törlését. 
A HÉSZ tervezetéből töröltük a fenti kötelezést, bár az észrevételt szakmailag vitathatónak tartjuk. 
 
5. Kérik, hogy a szabályozási terven is legyen feltüntetve a 17.§ (6) bekezdésben nevesített szennyvízátemelő és annak 

védőtávolsága. 
A Szabályozási terven a szennyvízátemelők védőtávolságai fel vannak tüntetve. Meg kell jegyezni, hogy a belterületen ezek 
nagyobb része bűzzár és zajvédelem nélküli, így mindkét védőtávolságot feltünteti a terv arra az esetre, ha ennek műszaki 
megoldása időközben megvalósul. 
 
6. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet 2.§-ának megfelelően kérik a rendelet szövegét 

pontosítani a 18.§ (7), 25.§ (1), valamint a 29.§ (2)-(3) bekezdések vonatkozásában. Felhívják a figyelmet, hogy a 
rendelet-tervezet pontatlan fogalmazása az utólagos értelmezés lehetőségét hordozza, mely egyedi elbírálásra ad 
lehetőséget. 

A 18.§ (7) bekezdés a véleményünk szerint a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan, közérthetően és 
ellentmondásmentesen szövegezett. A további kifogásolt bekezdéseket pontosítottuk, egyszerűsítettük, az észrevételt 
megköszönve. A szakmai egyeztetést követően az önkormányzat jogi tanácsadója még át fogja nézni a rendelet-tervezetet 
az IRM rendeletnek való megfelelés érdekében. 
 
7. A településrendezési szerződésre vonatkozó előírásokat az Étv. határozza meg, kérjük a rendelet-tervezet 26.§-ának 

törlését. 
Az észrevétel alapján töröltük a 26. §-t a rendelet-tervezetből. Ugyanakkor megoldandó probléma, hogy azokon a fejlesztési 
területeken, amelyek szabályozási tervei a településrendezési szerződés jogintézményének az Étv.-ben való megjelenése 
előtt lettek jóváhagyva, miként lehet ezek megkötését elérni az érintett tulajdonosoknál, mert az Önkormányzat nem képes 
és nem is vállalhatja fel közpénzből, hogy az Étv. 28.§ (1) bekezdésében való út- és közműépítési kötelezettségének eleget 
tegyen magántulajdonos fejlesztők érdekében.  
Az Önkormányzat településfejlesztési politikája ugyanakkor támogat minden fejlesztést Vecsés területén, ha ez nem jár a 
város költségvetése számára külön kiadással. Az Alkotmánybíróság a 144/2010.(VII.14.) AB határozatára is tekintettel, a terv 
egyeztetési dokumentációját annyiban módosítani tervezzük, hogy ezekre - a már 7 évet meghaladó idő előtt jóváhagyott - 
fejlesztési területekre vonatkozó szabályozás hatályba lépését a területre vonatkozó településrendezési szerződés aláírását 
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követő napra irányozzuk elő, addig a jelenlegi művelési ág szerint használhatók a területek. A Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér és az M0 alacskai csomópont környezetében vannak ilyen fejlesztési területek. 
 
B2. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (02774-0008/2015.) -03a 
 
„Az 1.16.1.2. fejezetben leírtak pontosításra szorulnak. Vecsés a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján érzékeny felszín 
alatti vízminőség védelmi területen fekvő település, nem fokozottan érzékeny. Ennek ellenére 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 vizsgálati szöveget az észrevétel szerint javítottuk. 
 
„Ugyanezt kérjük pontosítani az 1.17.2. fejezetben is, továbbá a fejezethez csatolt térképpel kapcsolatban megjegyezzük, 
hogy a jelmagyarázatot is pontosítani szükséges. A Kútfej Kkt. által meghatározott védőövezet pontos megnevezése: 
hidrogeológiai „B” védőövezet felszíni vetülete, míg az Envicom 2000 Kft. által meghatározott védőterület: hidrogeológiai „B” 
védőterület.” 
A vizsgálati szöveget és az említett ábra jelmagyarázatát az észrevétel szerint javítottuk. 
 
„Ugyanezen fejezettel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a KTVF: 48965-1/2012. számú vízjogi létesítési engedély 
tartalmazza a Vecsés I. számú vízbázis 8 db termelőkútjának eltömedékelésére vonatkozó előírásokat. Továbbá 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.” 
A vizsgálati szöveget az észrevétel szerint javítottuk. 
 
„A vízbázisokra vonatkozó részt a fentiek szerint az alátámasztó munkarészben is javítani szükséges.” 
Az alátámasztó munkarészt az észrevétel szerint javítottuk. 
 
„A jóváhagyandó munkarészben, a 16. § (1) bekezdést szükségesnek tartjuk kiegészíteni a következők szerint: 
A külterület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területén egyéni vízbeszerzéssel biztosítandó a vízellátás, ha az 
illetékes szakhatóság azt ivóvíz minőségűnek elfogadja és amennyiben érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik.” 
Az jóváhagyandó munkarészt az észrevétel szerint javítottuk. 
 
A korábbi adatszolgáltatásuk kiegészítését köszönettel vettük, a vizsgálati dokumentációt ezzel kiegészítettük. 
 
B3. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (PE-06D/OR/210-7/2015.) -14 
 
„Javasoljuk, hogy a benyújtott HÉSZ függelékében – régészeti lelőhelyek mellett – a helyi védelem alatt álló ingatlanok, 
egyedi értékek és a védendő településrészek az elkészítendő ÖH épített örökségről szóló munkarésze alapján tételes 
felsorolásra kerüljenek.” 
A tervezett Helyi Építési Szabályzat 2. függeléke tartalmazza a település helyi értékvédelem alatt álló ingatlanjainak 
jegyzékét. 
 
„Javasoljuk, hogy a HÉSZ a helyi egyedi védelem alatt álló épületekre, településrészletekre vonatkozó konkrét előírások, 
intézkedések is megfogalmazásra kerüljenek, ami alapját a helyi értékvédelmi rendelet képezheti.” 
Vecsés helyi védelem alatt álló épített és természeti értékeit az „építészeti örökség a helyi értékek védelméről” szóló 8/2012. 
(II.29.) Önk. rendelete szabályozza. Ennek figyelembe vételével nem tartottuk szükségesnek további előírások rögzítését a 
HÉSZ –ben.  
 
„Az alátámasztó munkarészként készült örökségvédelmi hatástanulmány tervezett módosítások hatását vizsgáló részét 
kérjük figyelembe venni a módosításokra vonatkozó döntések meghozatalakor, különösen azon területek esetében, ahol a 
változtatások veszélyeztetik a lelőhelyeket, vagy azok állapotromlását eredményezik.” 
Az egyes változtatásokra vonatkozó döntések meghozatalakor ezeket a szempontokat is figyelembe vettük. Vecsésen 
azonban olyan nagy számban található régészei lelőhely, hogy ennek elkerülése gyakorlatilag minden további fejlesztés 
kijelölését ellehetetlenítené, így az egyes beruházások során kell majd mérlegelni egyedileg a lelőhelyeket érintő 
fejlesztéseket. 
 
 Javasolják, hogy „Vecsés Város módosuló helyi építési szabályzatának függelékében a nyilvántartott régészeti lelőhelyek és 
a régészeti érintettségű ingatlanok felsorolását, továbbá a vonatkozó – Kötv-n alapuló – jogszabályi háttér feltűntetését.” 
A tervezett Helyi Építési Szabályzat 1. függeléke tartalmazza a kulturális örökség védelméről szóló törvény erejénél fogva 
védelem alatt álló, nyilvántartott régészeti lelőhelyek jegyzékét, amelyet kiegészítettünk a véleményükben is rögzített Kötv. 
előírások ismertetésével. 
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B4. Pest Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály (10.377/2015.) -16. 
 
A 4-es számú területen a 02/1 hrsz.-ú telken új beépítésre szánt kertvárosias lakóterület került kijelölésre. A terület 0,23 ha, 
melynek túlnyomó része (0,17 ha) átlagosnál jobb minőségű termőföldterület…, ezért az övezeti átsoroláshoz nincs 
lehetőségem hozzájárulásomat megadni. 
Az érintett földterület túlnyomó része a földhivatali térképi állományon 6-os osztályú szántó (Sz6), ami Vecsésen nem számít 
az átlagosnál jobb minőségűnek. A Hold utcára való kikötéssel csak a már eddig is lakóterületnek előirányzott rész 
közterületről történő megközelítése kerülne újonnan beépítésre szánt területbe. Fentiek miatt továbbra is kérjük a 
hozzájárulásukat a minimális változtatáshoz. 
 
A beépítésre szánt területen belüli területfelhasználás-változásokkal kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy a termőföld 
tényleges igénybevételét megelőző más célú hasznosítási eljárásban, - a területileg illetékes járási földhivatali osztály - a 
döntését a hatályos Tfvt. átlagosnál jobb minőségű termőföldterületekre vonatkozó rendelkezéseire tekintettel hozza meg. 
A tervben fel fogjuk hívni a figyelmet a fenti jogszabályi körülményre.  
 
A beépítésre szánt területek beépítésre nem szánt területté történő visszaminősítése és a beépítésre nem szánt területen 
belüli területfelhasználás-változások ellen kifogást nem emel, de felhívja a figyelmet egyes hrsz-ek szántó művelési ágú 
besorolására, melyek erdő övezetbe történő átsorolása nem indokolt. 
Az átsorolásokat részben a BATrT tv. előírásainak való megfelelés, részben településszerkezeti szempontok indokolják. 
Csak olyan területeket jelölt ki a TSZT erdő területfelhasználásba, amely a már sok éve jóváhagyott tervekben erdőpótlási 
céllal lett kijelölve, ill. egy kisebb részt az aggló tv-nak való megfelelés miatt, mivel az erdőterületek nem csökkenhetnek a 
tervben. Ezeket a szabályozási terv ugyanakkor mezőgazdasági övezetbe sorolta. Ugyanakkor a HÉSZ minden 
mezőgazdasági övezetekben lehetővé teszi az erdőtelepítést a jelenleg hatályos szabályozással megegyezően, ez azonban 
az érintett hatóságok engedélyével történhet. 
 
B5. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Építmény Engedélyezési Osztály (EE/23626-2/2015.) -22 
 
Rendelettervezet hírközlés fejezetet (23. §) érintő észrevételek: 
A (2) bekezdés bármilyen védelem alatt álló területen tiltja a vezeték nélküli szolgáltatás antennáinak telepítését. Az 
országos védelem alatt álló területen történő telepítés lehetőségét illetve az engedélyezés feltételeit magasabb rendű 
jogszabályok szabályozzák, önkormányzati rendeletben való tiltás nem indokolt. 
A bekezdés nem csak az országos védelem alatt álló területekre vonatkozik, és nem is jelentős Vecsésen a védett területek 
kiterjedése, ezért az előírásban foglaltakat fenntartjuk. 
 
A (3) bekezdésben a közös eszközhasználatot, illetve helymegosztási kötelezettséget szabályozzák, amire vonatkozó 
előírásokat – adott feltételek fennállása esetén – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény tartalmazza, ezért 
önkormányzati rendeletben való szabályozása nem indokolt. 
A kifogásolt bekezdést a HÉSZ-ból töröltük. 
 
A (4) bekezdésben előírt „új antennák csak multifunkcionális kialakítással telepíthetők” fogalmának pontos meghatározása 
szükséges. 
Pontosítottuk a megfogalmazást és a számozása a (3) bekezdés törlése miatt változott az alábbiak szerint: 
„(3) Beépítésre nem szánt területen új antennák csak multifunkcionális kialakítással telepíthetők (pl. kilátóval, vagy 
vendéglátó helyiséggel, vagy szociális egyéb helyiséggel egybeépítve, vagy lámpatesttel, reflektorral összeépítve, 
vagy buszmegállóra-buszváróra telepítve, stb.).” 
A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy Vecsés 10/2014. (X.02.) ök. rendeletében a távközlési tornyokra és önálló antennákra 
vonatkozóan is településképi véleményezési eljárás lefolytatását írja elő, míg a hírközlési építményekkel kapcsolatos 
eljárásokat külön az 14/2013.(IX.25.) NMHH rendelet szabályozza, így az nem tartozik a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 
hatálya alá, így a vecsési 10/2014.(X.02.) ök. rendelet magasabb rendű jogszabállyal ellentétes. 
Köszönjük az észrevételt. Megjegyezzük, hogy a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendeletben korábban a 11. § (3) p) pontjában 
nevesítve szerepelt a településképi véleményezési eljárás is. A rendelet ezen pontját a 4/2015.(VII.15.) NMHH rendelet 20. § 
(2) pontja helyezte hatályon kívül, ami 2015. VII. 16-tól hatályos és azóta nem volt módosítva az önkormányzati rendelet. 
Az észrevételük alapján a város főépítész előterjesztette a rendelet módosítását.  
 
B6. Magyar Közút Nonprofit Zrt.  (PES-663-6/2015.) -23.- határidőn túl érkezett vélemény 

 
Az utak védőtávolságait a TSZT 2. sz. melléklete, a „Védelmi–korlátozási tervlap” tünteti fel. Az országos közutak külterületi 
jellegének fenntartását a tervezés során biztosítottuk. 
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A NIF Zrt. az egyeztetési eljárásban részt vett, a tervben a megküldött véleményét figyelembe vettük. A kormányhatározat – 
1222/2011.(VI.29.) – módosítása Vecsés közigazgatási területét nem érinti. 
 

 
Az övezet az M0 autópálya meglévő alacskai pihenőjének övezeti besorolása és nem új létesítmény. 
 

 
A hivatkozott OTÉK 38.§ (8) bekezdés új beépítésre szánt területekre vonatkozik, – a gazdasági területek és a 24. § (2) 
bekezdés i), k) és n) pontja szerinti területek kivételével – és ezt teljes mértékben betartottuk a tervben. 
 

 
Újonnan ilyen előirányzat nincsen a tervben, ugyanakkor a korábban jóváhagyott szabályozási tervekben van ilyen 
előirányzat, amelyet a közlekedési hatóságok feltételekhez kötöttek (pl. az építhető kerítés vagy épület távolsága az úttól),  
amelyet a szabályozási előírás változatlanul tartalmaz. 
 

 
A II. kötet vonatkozó részét pontosítottuk az észrevétel szerint. 
 

 
Tiszteletben tartva, hogy a településképi vonatkozások nem a közutak üzemeltetéséből fakadó szempontok, a hivatkozott 
előírásokat továbbra is fenntartjuk, mivel ezeknek érvényesítése közlekedésüzemeltetési érdeket nem sért, a településkép 
szempontjából viszont jogos elvárás. Hivatkozott VÉSZ előírások a korábbi szabályozási tervek egyeztetési eljárása során a 
közlekedési hatóságokkal egyeztetett és elfogadott előírások, melyeket a hatályos VÉSZ-ünk tartalmaz. Jelen 
tervfelülvizsgálatnak nem célja ezeknek a módosítása, a jogbiztonság és jogfolytonosság elveit is szem előtt tartva. A 4. sz. 
főutat 4. sz. autóútra módosítottuk. 
 

 
Nem tartalmaz a terv ilyet. 
 

 
A korábban jóváhagyott tervek közmű alátámasztó munkarészei fentieket figyelembe véve készültek. 
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A VÉSZ tervezetében a közlekedési hatóság és közútkezelő hozzájárulását nevesítettük az észrevétel alapján. 
 

 

 
A 0202/1 hrsz-ú alacskai út folytatása a meglévő körforgalmú csomópont csonkként létező negyedik ágától kiépíthető. Ennek 
ideje még nem ismert, de Vecsés Önkormányzatának rövidtávú terveiben szerepel. 
 

 
A TSZT Védelmi-korlátozási tervlapja és Szabályozási terv ezeket a védőtávolságokat tartalmazza. 
 

 
A VÉSZ tervezetének 58.§ (2) bekezdés b) pontja tartalmazza fentieket a hatályos VÉSZ-szel összhangban és a közlekedési 
hatóság előzetes véleménye alapján. 
 

 
Az észrevételt köszönjük, az alátámasztó munkarészeket pontosítottuk, mivel a korábbi elképzelést már a munkaközi 
egyeztetések után töröltük a tervből, de úgy látszik a műleírásban még benne maradt. 
 

 
A terveken ábrázolt belterületi határok ma már kevés jelentőséggel bírnak, a belterületbe vonás lehetséges legnagyobb 
kiterjedését ábrázolják és megvalósításuk ütemezetten történhet és nem feltétele az érintett területek beépítésének. Az 
érintett közutak belterületbe vonása az közlekedési hatóság és a közútkezelő hozzájárulását igényli, amelynek során az 
ezzel kapcsolatos előírásokat – pl. járda és közvilágítás kiépítése – mód van érvényesíteni. 
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Az észrevételt nem tudtuk értelmezni, mivel a terv – kivéve a meglévő útcsatlakozásokat – a fenti előírásnak megfelel, a 
példáként említett Zrínyi utca – 46100 j. útnak pedig nem tervezett kapcsolata a tervekben. 
 

 
A fentieket szó szerint tartalmazza a VÉSZ tervezetének 58.§ (2) bekezdés a) pontja, amely az előírások érvényre juttatást 
szolgálja, bár a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet alapján kerülni kell a jogszabályoknak más jogszabályban való 
ismétlését. 
 

 
A tervekben előirányzott kerékpárutak helyigényét a szabályozás figyelembe veszi. Az engedélyezésük más eljárásban 
történik majd. 
 

 
A fentieket rögzítettük a jelzett környezetvédelmi alátámasztó munkarészben, valamint a VÉSZ tervezetének 73.§ (7) 
bekezdését kiegészítettük egy c) ponttal. 

 

 
Mivel ezt az OTÉK, mint országos jogszabály tartalmazza, nem szükséges a VÉSZ tervezetében megismételni, ugyanis ettől 
eltérő szabályokat nem tartalmaz. 
 

 
Az I. kötet 28. oldalon az OTrT tv. szövegének azokat a részeit idéztük, amellyel kapcsolatban Vecsés közigazgatási területe 
is érintett, ami nem jelenti azt, hogy minden út itt is található. Mivel azonban ez még egy közlekedési szakember számára 
sem tűnt egyértelműnek, a nem ide illő utak jelöléséit kipontoztuk inkább az idézetekben. A 4. sz. autóút ebben a formában 
nincsen benne az OTrT-ben, így ezen a helyen ezt nem rögzíthetjük, ahol a területi terveket elemeztük. 
A II. kötet hivatkozott alátámasztó közlekedési munkarészében javítottuk a 4. sz. autóútra vonatkozó részt. 
 

 
Az észrevételt köszönjük, a táblázatot kiegészítettük. 
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A II. kötet 2.2.1.4. pontját az észrevétel alapján módosítottuk, kiegészítettük. Megjegyezzük, hogy a 46302. j. állomáshoz 
vezető út nem érinti se a Rádióleadó utcát, amely Gyál határában van, sem az Akácfa utcát. A neve: Bajcsy-Zsilinszky utca.  
 

 
Tájékoztatjuk, hogy a 4602.j. út Dózsa György út – Telepi út csatlakozásában a 100-as vasútvonal korszerűsítése keretében 
tervezett aluljáró létesítése, amely miatt a NIF Zrt. és az UNITEF Zrt. közös kezdeményezésére módosult Vecsés város 
hatályos építési szabályzatának szabályozási tervi melléklete, melyet a 28/2011.(X.27.) ök. rendeletével hagyott jóvá az 
Önkormányzat és az egyeztetési eljárásában Önök is részt vettek. Jelen tervfelülvizsgálat előzetes véleménykérése során 
kérte a NIF Zrt., hogy az építési engedéllyel rendelkező aluljárót a továbbiakban is irányozza elő a terv.  
 
B7. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (K-14597/2015.) - 25. 
 
Jelenleg két előkészítési projekt zajlik Vecsést érintően: 

- A 100. sz. vasútvonal Kőbánya – Kispest (kiz) – Szolnok (kiz) szakaszának elővárosi célú fejlesztése. 
- Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása. 

Kérjük a fenti két projekt figyelembe vételét. A repülőtérre vezető új vasúti nyomvonal pontosítása későbbi tervezési feladat. 
A 100. sz. vasútvonal fejlesztése figyelembe lett véve a tervben a korábbi, tervezéssel kapcsolatos egyeztetések alapján. 
A repülőtér területét érintő jelenleg hatályos szabályozási terv kijelöl a tervezett kötöttpályás vonal számára helybiztosítást. A 
vecsési terveken ehhez igazodóan tűntettük fel a szükséges helybiztosítások területét. A későbbi részletes tervezés 
várhatóan csak a repülőtér területét fogja érinteni, ebben az esetben csak a reptér hatályos szabályozási tervét kell majd 
módosítani. Amennyiben mégis Vecsés egyéb területét is érintik a tervezett módosítások, úgy a most készülő szabályozási 
tervet is módosítani kell, de jelen pillanatban nem állnak rendelkezésünkre információk a tervezett nyomvonalakat érintően. 
 
B8. Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere (K/1531-5/2015) és (2361-11/2012-F-5) - 26. 
 
„Az elmúlt években lefolytatott településrendezési eljárások során Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
folyamatosan jelezte eltérő véleményét azokkal a fejlesztési területekkel kapcsolatosan, amelyeknél – elhelyezkedésükből 
adódóan – az ott tervezett fejlesztések városunkra várhatóan közvetlen hatással lesznek. 
A 0195/15 hrsz.-ú K-B jelű különleges bányaterületbe sorolt részének Gksz jelű gazdasági területté történő kijelölésével – 
mint azt a korábbi 2361-11/2012-F-5 számú levelünkben jeleztem és részletesen indokoltam – továbbra sem értünk egyet.” 
Új gazdasági terület kijelölése Gyál közigazgatási határának közelében egyetlen helyen történt, az Alacskai út és az 
Almáskert utca találkozásánál. A bányaterületből (K-B) gazdasági területbe (Gksz) sorolt terület 4,07 ha méretű és nem új 
elgondolás, mint ahogy a véleményben Gyál is jelezte, gyakorlatilag évek óta tervbe volt véve a felhagyott és rekultivált 
bányaterület átsorolása. A településszerkezeti tervmódosítás mellett szabályozási terv is készült már a területre évekkel 
ezelőtt. Értelmes módon hasznosítani azonban csak a közigazgatási határ 200 m-es távolságon belüli részre kiterjedően 
lehet. Ehhez 2013-ban a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Irodája 
PED/ÁF/37-1/2013 ügyirat szám alatt térségi területfelhasználási engedélyt adott ki, így ennek alapján most kerülhetett bele 
a tervbe. A kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területre vonatkozó környezetvédelmi előírások alapján ennek nem lehet 
közvetlen hatása Gyál közigazgatási területére. 
 
Megjegyezzük, hogy Gyál fenti véleményének tükrében Vecsés város ellentmondásosnak tartja, hogy Gyál Város 
közelmúltban jóváhagyott településrendezési eszközeiben újabb lakóterületeket jelöltek ki a közös közigazgatási határunk 
mentén annak ellenére, hogy kértük ennek az akkor még csak tervezett módosításból való törlését, elkerülendő a két 
település fejlesztési elképzeléseinek további konfliktusait. 
 
B9. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály (FPH059/980-7/2015) - 27. 
 
„A Fővárosi Önkormányzat előzetes tájékoztatását a Korm. rendelet 37. § szerint 2014. decemberben megadtam, a 
megküldött egyeztetési anyag azonban az előzetes tájékoztatóban rögzített észrevételeket nem vette figyelembe. A 
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közigazgatási határ közelében a TSZT változással érintett 1-es, 2-es, 3-as, 6-os és 7-es jelű területei fekszenek, amely 
területek fejlesztései hatással lehetnek Budapestre. 
A tervben az 1-es és 2-es területre vonatkozó javaslatokat a következők szerint kifogásolom: 
Az 1-es területen 

- Mivel a közigazgatási határ budapesti oldalán a Budapest főváros hatályos településszerkezeti terve (TSZT 2015) 
szerint kertvárosias lakóterület van, ezért az előzetes véleményezés során jeleztük, hogy a változtatás csak azzal 
a feltétellel fogadható el, ha a környezet terhelése nem nő. Ilyen korlátozás, előírás a tervjavaslatban nem 
található.” 

- „A városias települési térség növekményére is alkalmazni kell azt a követelményt, hogy új beépítésre szánt terület 
a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak külön engedély alapján jelölhető ki a BATrT 5. és 
7. §-ainak összevetése alapján.” 

A Fővárosi Önkormányzat is részt vett abban a területrendezési hatsági eljárásban, amely az Almáskert utca menti korábbi 
bányaterületnek a közigazgatási határ 200 m széles sávjába eső része Gksz jelű területbe való átsorolása érdekében 
kezdeményeztünk, és 2013-ban a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész 
Irodája PED/ÁF/37-1/2013 ügyirat szám alatt térségi területfelhasználási engedélyt adott ki, így ennek alapján most 
kerülhetett bele a tervbe. A tervezett fővárosi lakóterület és a tervezett vecsési Gksz jelű terület között dupla, mintegy 40 m 
szélességű közterület van, részben Vecsés közigazgatási területén, részben a XVII. kerület területén. Ez alkalmas a két 
területfelhasználást elválasztó zöldsáv megvalósítására. Ugyanakkor a Gksz területre vonatkozó környezetvédelmi előírások 
alapján a Gksz jelű építési övezetben csak olyan tevékenység végezhető, amelynek a hatásai a telken belül maradnak. 
Mivel a közigazgatási határ melletti Almáskert utca településszerkezeti jelentőségű út, ahol a VÉSZ tervezete alapján az 
előkert 10 m – VÉSZ 30.§ (1) bek. 1) pont -, a gazdasági területre vonatkozó előírásokat kiegészítettük az alábbi 
bekezdéssel: 

„48.§ (9) A Gksz jelű gazdasági építési övezetekben az előkertben csak zöldfelület és személygépjármű parkoló 
létesíthető.” 

-  „Az Étv. 7. § (3) bekezdés c) pontja szerint a települések beépítésre szánt területeinek összességét – ott, ahol az 
fizikailag lehetséges – beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések 
összenövésének elkerülése érdekében.” 

Szeretnénk megjegyezni, hogy Budapest-Vecsés közigazgatási határa menti fővárosi területen is rendelkezésre áll jelenleg 
egy ma még nem beépített terület fizikailag, azonban a Fővárosi Településszerkezeti tervben ez - egy kisebb területtől 
eltekintve - beépítésre szánt területnek van előirányozva egészen a közigazgatási határunkig. Úgy gondoljuk, hogy az Étv. 
előírása nem csak Vecsésre vonatkozik. Az újonnan előirányzott 4,07 ha méretű terület tervezett átsorolása illeszkedik 
Vecsés jelenlegi területfelhasználási rendszerébe, a korábbi bányaterületi besorolása okafogyottá vált, mezőgazdasági 
használatra vagy erdőtelepítésre nem alkalmas, az ésszerű területhasználat itt a gazdasági területként való hasznosítás.  

- „Kifogásolható, hogy a Budapesttel határos területen nincs védő zöldsáv, míg Gyál felé igen. A Gksz-SZ-1 
övezetben a minimális zöldfelületi érték a lehető legalacsonyabb és az elhelyezhető épület magassági paramétere 
is jelentős.” 

A fentiekben részleteztük a közigazgatási határ két oldalán lévő közterületek szélességét, a 10 m széles előkertre vonatkozó 
előírást. Véleményünk szerint a Gksz területre vonatkozó környezetvédelmi előírások alapján a tervezett gazdasági 
területnek nem lehet érzékelhető hatása Budapest felé. A Gksz-SZ-1 övezet paraméterei megfelelnek minden felsőbbrendű 
jogszabálynak. A megengedett legnagyobb építménymagasság – pl. egy átlagos magasraktár 12-13 méteres magasságát 
figyelembe véve - , a gazdasági hasznosítású területen indokolt. 

- „A TSZT nem tartalmazhat a szomszédos XVIII. kerületre vonatkozó javaslatot, így az Alacskai úti csomópontból 
meghosszabbított jelzett tervezett útnyomvonalat törölni szükséges. A szabályozási terv tervezetében a 
továbbjutás jelzett irányát ugyancsak törölni szükséges.” 

Az említett rajzi elemeket töröltük a tervlapokról. 
 
Az 2-es területen 

- A Gksz besorolás Gip-re változása Budapest területére hatással lehet annak ellenére, hogy a közigazgatási határ 
budapesti oldala a TSZT 2015 szerint Ek jelű közjóléti erdő. Az átsorolandó területtől kb. 600 m-re ugyanis egy 
mintegy 20 ha-os kisvárosias lakóterület tervezett, ezen túl pedig nagykiterjedésű kertvárosias lakóterület terül el. 
Emiatt előzetesen jeleztük, hogy az átsorolás nem kívánatos, vagy csak olyan feltételek mellett engedhető meg, 
ami garantálja, hogy a környezet terhelése nem nő. 

A fővárosi „TSZT 2015”-ben kijelölt 20 ha-nyi kisvárosias lakóterület Budapest-Vecsés közigazgatási határáig terjed. A terv 
véleményezési szakaszában jeleztük, hogy nem szerencsés kisvárosias lakóterület kijelölése Vecsés hagyományosan 
gazdasági hasznosítású területei mellett. Mint az észrevétel is rögzíti, a tervezett Gip jelű gazdasági terület ettől 600 m-re 
van – Vecsés közigazgatási területén itt biztosított egy kb. 300 m-es „green belt”, beépítésre nem szánt gyűrű – és még egy 
hasonló szélességű, Gksz besorolású gazdasági terület is elválasztja a tervezett Gip területtől, így ennek reálisan nem 
várható hatása a tervezett lakóterületre. Ugyanakkor a HÉSZ tervezetének 50 § (4) bekezdését kiegészítettük az alábbiak 
szerint:  
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„50.§ (4) Az építési övezetekben nem helyezhetők el a környezetre jelentős hatást gyakorló különlegesen veszélyes (pl. 
tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges olyan építmények, 
amelyeknek környezeti hatása az építési övezet határán túlterjedhet.” 

 
B10. Ecser Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (152/2015.(IX.09.) sz. határozat) -31. 
 
„A helyzetfeltáró munkarész 1.4. pontjában több tévedés található: 
Üllő nem határos a repülőtérrel.” 
Az észrevételt köszönjük, az elírást javítottuk. 
„Ecser belterülete és a repülőtér között gazdasági és különleges területek nem előirányzottak, hanem hatályosan 
szabályozottak.” 
A szövegben az „előirányzott” megfogalmazás a hatályos településrendezési tervekre vonatkozik – mivel ezek kapcsán 
került megfogalmazásra - és azt fejezi ki, hogy ezek a gazdasági területek még nem valósultak meg, nem a terv 
hatályosságára. Nem hatályos tervet nem is lenne értelme vizsgálni. Az észrevétel alapján a szöveget átfogalmazzuk. 
„Az M4 nyomvonaltól függetlenül az M0 és a 3101. út révén kiépített kapcsolattal rendelkezik.” 
Az észrevételből nem derül ki pontosan, de feltételezzük, hogy a gazdasági területek kapcsolatára irányul az észrevétel. Az 
szövegben nem találunk ennek ellenkező, vagy nem megfelelő állítást. A „tervezett M4 nyomvonal mentén” megállapítás 
mindössze a gazdasági területek térbeli elhelyezkedésre utal, de a szöveget az észrevétel alapján átfogalmazzuk. 
 
„A „tervek igazítására” tett utalás nem értelmezhető és nem helyettesíti a hatályos tervekkel való összhangra törekvést.” 
A szöveget átfogalmaztuk. 
 
„Az 1.15 pontban, a 3101-s út funkcióját nem a helyén kezeli.” 
A szöveg a 3101. jelű utat külterületi jellegű összekötő útnak nevezi. Ez a megállapítás a Vecsés közigazgatási területére 
eső szakaszt tekintve megfelel a valós helyzetnek. 
„A 2.1 pontban sajnálatosan kimarad az üllői, ecseri gazdasági területekkel való szinergia vizsgálata, a konkurencia 
kezelésének felvetése.” 
A szomszédos településekkel való együttműködés elsősorban településfejlesztési kérdés, településrendezési szempontból a 
területfelhasználás összhangja és a településszerkezet összefüggései vizsgálandók. Tekintettel arra, hogy új gazdasági 
terület kijelölésére a Vecsés-Üllő-Ecser térségében nem került sor, nem tartottuk szükségesnek további szinergiavizsgálatot. 
A konkurencia kezelése nem településrendezési tervezési feladat. 
„A 3. pontban kinyilvánított, Budapest elővárosa szereppel felvállalt, elkülönülés, szerintünk kiszolgáltatott helyzetbe fogja 
hozni a települést.” 
A „Vecsés Budapest keleti kapuja” megállapítás a valós földrajzi viszonyokat tükrözi, nem a kistérségi elkülönülést célozza. 
Vecsés város Önkormányzata felelősen dönt településfejlesztési és településrendezési ügyekben, de köszönjük az 
észrevételt, mint szomszédos település által felvetett megosztott aggodalmat.  
„A TSZT-ből hiányoljuk a kistérségi kerékpárút kapcsolatokat.” 
A térségi kerékpárutak közül a Vecsés Fő útról (400. sz. útról) Ecser felé leágazó, a 3101. jelű út mentén haladó szakasz 
hiányzik a TSZT-ről. Az észrevételt köszönjük, a rajzot kiegészítjük. 
A TSZT ugyanakkor tartalmaz előirányzott kerékpáros kapcsolatot Budapest, Gyál és Üllő irányába is. Vecsés belterületén, a 
vasútállomás és a Fő út között, a Telepi út mentén haladó térségi kerékpárút nyomvonala helyett alternatív nyomvonalat 
javasolunk, a Telepi út szűk keresztmetszete miatt. 
 „A módosításban tervezett gazdasági célú területfelhasználás növekedés jelentős, új konkurenciát teremt a szomszédos 
települések számára, ezért átgondolását javasoljuk.” 
Az észrevétel tévedésen alapul, a módosítás nagyon csekély új gazdasági területet jelöl ki, a néhány ilyen módosítás már 
korábban kijelölt gazdasági célú területfelhasználási kategóriák közötti módosítást irányoz elő. (pl. Vk-ból Gksz, Gksz-ből 
Gip) 
 
B11. Pest Megyei Főépítész (941-2/2015) -33. 
 
A TSZT jóváhagyásra kerülő munkarészeivel kapcsolatos észrevételek: 
A hatályban lévő jogszabályok a legnagyobb szintterület-sűrűség fogalmát már nem alkalmazzák. Az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 6. § (4) bekezdése alapján: 
A beépítésre szánt területfelhasználási egységekre vonatkozóan meg kell határozni a beépítési sűrűséget és a közüzemi 
közművesítettség mértékét. Kérem a fogalom érvényben lévő előírásoknak megfelelő alkalmazását. 
A fogalmat javítottuk a szövegben és a táblázatban, és kiegészítettük a közüzemi közművesítettség mértékére vonatkozóan. 
 
A 3.2 fejezet címében csak a BATrT törvénynek való megfelelést lenne célszerű írni, a területi mérleg említése nélkül, mivel 
a fejezet az övezetek elemzésével kezdődik. „A BATrT alábbi térségi kiemelt övezetei érintik Vecsést” címben a szórend 
felcserélődött. 
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A címet és a „kiemelt térségi övezet” szórendet az alcímben javítottuk. A korrekciós észrevételt köszönjük. 
 
A jóváhagyásra kerülő rajzi munkarészekkel kapcsolatos észrevételek: 
A TSZT tervlapon a település belterületének délnyugati részén a tervezett Lk és az Lke sraffozott területének narancssárga 
színe megegyezik. Vagy a színezést kell javítani, vagy a feliratot. 
Ellenőriztük a két színezést és bár lehet, hogy közeli a két árnyalat, de nem egyforma. Az Lke felirat valóban rácsúszott a 
tervezett Lk területre, ami zavaró lehet, így azt megigazítottuk, a színezésben pedig nagyobb eltérést alkalmazunk.  
A TSZT Védelmi tervlapján szereplő, félreérthető „gázkészülék” meghatározás helyett célszerűbb lenne a létesítmények 
funkció szerinti megnevezése. 
A kérdéses megnevezést „helyhez kötött gázközmű-létesítmény” megnevezésre módosítottuk, de mivel eltérőek, nem 
nevesítettük pontosan. 
A 29. oldalon található területi mérleg táblázat feltűnteti Vecsés város TSZT-nek a BATrT hatályba lépése óta történt 
egyetlen módosítása során bekövetkezett változásokat. Ez azonban nem eredményezi a térségek területének változását. 
A táblázatot az észrevétel alapján módosítottuk, bár mi sem gondoltuk, hogy a terv módosíthatná a BATrT előírásait. A  
BATrT hatályba lépése óta történt változást kívántuk bemutatni, ugyanakkor a jóváhagyandó munkarészben a BATrT 1/3. 
számú mellékletének való megfelelés igazolásánál a BATrT-ban szereplő eredeti területi értékekhez képest igazoljuk a 
megfelelést. 
A 29. oldalon a BATrT kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3/5. melléklet) áthúzottan szerepel, miközben az 
övezet nem szűnt meg, változatlanul országos övezet. 
A felsorolásban, mint BATrT melléklet került kihúzásra, de természetesen az övezet nem szűnt meg, ezért az OTrT 
vizsgálatakor foglalkoztunk is vele. A felsorolás elején található szövegen módosítunk, hogy egyértelműbb legyen a 
fogalmazás. 
 
Az alátámasztó munkarésszel kapcsolatos észrevételek: 
Az 1.2 fejezet tervrészleteinél a tervezési terület határa sok helyen eltolódott. 
Köszönjük az észrevételt. Sajnos szerkesztési probléma volt, javítottuk. 
A 24. oldalon az új beépítésre szánt területeket bemutató ábrán 2 terület található a közigazgatási határtól mért 200 méteren 
belül. 
Az észrevétel alapján javítjuk a Településszerkezeti tervet, az érintett területet különleges beépítésre nem szánt kategóriába 
tettük át. 
A védelmi rendeltetésű erdők területe az Országos Erdőállomány Adattárnak való megfeleltetés miatt csökken, ugyanakkor a 
BATrT 6. § (1) bekezdése szerint nem csökkenhet. 
A célunk az volt, hogy a jövőbeni településszerkezeti besorolás és az OEA szerinti besorolás összhangban legyen az 
erdészeti hatóság előzetes véleményében foglaltaknak megfelelően. Az erdőterületek összes területe Vecsés közigazgatási 
területén nőtt, a védelmi erdők területe csak a besorolások változása miatt csökkent. Amennyiben a valós állapottal 
ellentétben is meg kell felelni az előírásnak, településrendezési szempontok alapján átsoroljuk véderdő kategóriába a 
megfeleléshez szükséges méretű erdőterületet a gazdasági erdők közül. 
Az OTrT 7. § (1) bekezdése szerint „Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.” Vélhetően az 
OTrT előírása betartható, a közelítés sajnos nem elegendő. 
Az OTrT idézett előírását a 2008. évi L. tv. 6. § iktatta be és 2008. VII. 19-től hatályos. Vecsés ekkor hatályos 
településszerkezeti tervén azok az M0 alacskai csomópont melletti területek, melyeket a jelenlegi OEA adatszolgáltatás 
szerint erdő területfelhasználásba kellene sorolni, már Gksz gazdasági területként voltak kijelölve, de a terv egyidejűleg 
kijelölte az erdőpótláshoz szükséges területeket is. Ezek egy része mára már megvalósult. Az OTrT nem vette figyelembe, 
hogy több település (Vecsés is) településszerkezeti terve az akkor hatályos állapotában sem tudott megfelelni a törvény 
szövegének, a visszaminősítés pedig az önkormányzat hátrányára megalapozhat egy korlátozási kártalanítás fizetési 
kötelezettséget. A jelenlegi módosítás során is újabb 28,95 ha-nyi területtel (13%-kal) növekedett az OEA szerinti 
erdőterületekből erdő területfelhasználási kategóriába sorolt területek mérete. 
A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009.(IV.(.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés g) pontja alapján 
kezdeményezni fogjuk a területrendezési terv (OTrT) hatályba lépése előtt jogszerűen elfogadott településszerkezeti terv 
szerinti területfelhasználás fenntarthatóságát és addig az érintett területre vonatkozóan a tervezett Gksz jelű 
területfelhasználást nem léptetjük hatályba annak érdekében, hogy ez az egész terv elfogadását ne késleltesse. 
 
Partnerségi vélemények: 

 
P1. Airport City Logisztikai Park – CPI Hunagary Kft. - e-mail: 2015.09.25. 
 
„A tárgyi tervezetben a cégünk számára nagyon hátrányos változtatások kerültek bele, amelyek alapjaiban borítanák fel az 
Airport City Logisztikai Parkkal kapcsolatos pénzügyi és fejlesztési terveket, továbbá az ingatlan értékét is leértékelné. 
Ezek az alábbiak: 
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- Legnagyobb beépítettsége terepszint alatt: 55%-ról 45%-ra csökken. 
- Legnagyobb beépítettsége terepszint felett: 55%-ról 45%-ra csökken. 
- Legkisebb zöldfelülete: 20%-ról 25%-ra nő.” 

Mellékletként megküldte a BFVT Kft által készített és Vecsés város Önkormányzata 22/2007.(IX.8.) rendeletének hiteles 
másolatát. 
A hatályos egységes szerkezetű HÉSZ-ben a jelenleg előirányzott építési övezeti jellemzők szerepelnek, de a VÉSZ 
mellékletét képező SZT-7 jelű szabályozási terven pedig a nagyobb értékek. Az építési hatóság minden esetben az 
egységes rendeletet veszi alapul, mert az övezeti jellemzők csak tájékoztatásul vannak a terveken feltüntetve. 
Jelen esetben a tervezők is VÉSZ-t vették alapul. A megküldött hiteles rendelet-másolat felveti, hogy a VÉSZ egységes 
szerkezetbe dolgozásakor hiba történt, így a kifogást tudomásul vettük, az Airport City területén új, a 22/2007.(IX.18.) 
rendelettel megegyező építési övezeti jellemzőkkel új építési övezet kijelölését kérjük a tervezőktől. 
 
B12. Patent Line Kft. Tóth Zsolt (partnerségi vélemény) 
 
Kéri az Emese utca szabályozási szélességének 12 m-ről 14, 0 m-re való szélesítését, mivel a kül- és belterületi térképek 
összedolgozásakor hiány keletkezett az Emese utcában. Kérését az itt tervezett szálloda miatt várható jelentős 
forgalomnövekedéssel indokolja, amely a mellékelt közlekedésmérnöki vélemény szerint a sávszélességek növelését teszik 
indokolttá 3-3 m-ről 3,-3,5 m-re. 
 
Az Emese utca csak néhány telket szolgál ki, bár kétségtelen, hogy az ide tervezet szálloda mérete a környezeti 
adottságokat meghaladja. Ez a tény azonban ismert volt akkor is, amikor Patent Line Kft. az építési engedélyt – éppen a 
túlzott volumen miatt a tervtanácson többször eltanácsolt – szállodára megkapta. Az Önkormányzat nincs abban a 
helyzetben, hogy egyedül a szálloda kiszolgálásához szükséges utcaszélesítésre az utca túloldalán további területeket 
vásároljon fel, azonban ennek megvalósítását támogatni kívánja, ezért a következő előírással egészítettük ki a VÉSZ 
tervezetét: 
„5.§ (6) A Szabályozási terv szerinti meglévő és tervezett közterületek a terv módosítása nélkül szélesíthetők az utak 
kezelőinek hozzájárulásával, amennyiben a visszamaradó telkek az övezeti előírásoknak megfelelnek, a szélesítés legalább 
két utca közötti hosszban megtörténik, és az érintett tulajdonosok a területet az önkormányzat részére tulajdonba adják, 
vagy külön megállapodással közhasználat céljára átadják.” 
 
2015. november 6. 
 
 
 

       
……………………………………………………….   ……………………………………………………………… 
Vojnits Csaba Ferenc településrendezési tervező   Berényi Mária főépítész 
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