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Bevezetés 

 

A FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (FVS) a megyei önkormányzatok döntése alapján az ERFA 

rendelet 11. cikke alá tartozó hazai városoktól elvárt területi stratégia dokumentum. Az FVS elkészítése 

adminisztratív értelemben a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet Az egyes kormányrendeleteknek a 

településtervezés egyszerűsítésével összefüggő módosításáról című kormányrendelet megjelenése után vált 

szükségessé. 

Az FVS tartalmazza egyben Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a települések számára 

elérhető források lehíváshoz szükséges elemeket és magában foglalja a Területfejlesztési Operatív Program 

(TOP) keretében a település számra dedikáltan, a megyei fejlesztési tervekbe illesztve megítélt források 

lehívásához szükséges fejlesztési programtervet, a TOP PLUSZ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAM-ot (TVP). 

 

Az FVS a 2021-2027 közötti fejlesztési ciklusban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről 

rendelkezéseinek megfelelően elkészített és 2022. első negyedévében felülvizsgálaton és aktualizáláson 

átesett Integrált Településfejlesztési Stratégiával (ITS) párhuzamosan határozza meg a város középtávú 

(2021-2027) fejlesztési stratégiáját, stratégiai célrendszerét. 

Ennek értelmében szerves részét és jelenleg (2021 végén) leginkább aktuális elemét képezi annak a 

szisztematikus településfejlesztési aktivitásnak, amelyet Vecsés Város 2013 óta folytat és amelynek 

eredményeképpen jelentős mértékű uniós források lehívása vált lehetővé, a város átgondolt, konzekvens 

stratégia mentén zajlófolyamatos fejlődését eredményezve. 

Vecsés Város 2013 októbere és 2020 decembere között (kitekintéssel a 2022. márciusban lezáruló ITS-

felülvizsgálatra) a következő TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ESZKÖZTÁR felépítését végezte el: 

 Dokumentum címe Tervezési időtáv Elkészülés időpontja 

1. Középtávú Gazdaságfejlesztési Stratégia 2014-2020 2014. május 

2. 

Hosszútávú Településfejlesztési Koncepció 

(V14/28) 

I. kötet: Helyzetfeltárás és Helyzetelemzés 

2014-2028 2014. szeptember 

3. 

Hosszútávú Településfejlesztési Koncepció 

(V14/28) 

II. kötet: Fejlesztési Javaslatok 

2014-2028 2015. március 

4. Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 2014-2020 2015. október 

5. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) 2021-2027 2021. december 

6. 
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 

FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 
2021-2027 2022. március 

 

 

A kiépült TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ESZKÖZTÁR elkészítésének adminisztratív állomásai és szakmai elemei: 
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Vecsés Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 148/2014. (IX.30) 

sz. határozatával döntött arról, hogy a Vecsés Város Hosszútávú 

Településfejlesztési Koncepciójának I. kötetét jelentő „Helyzetfeltárás 

és Helyzetelemzés” című dokumentum megfelel a tervezés alapjának és 

az előzetesen a Képviselőtestület elé tárt, a fejlesztési irányokra 

vonatkozó javaslatokat elfogadja a 2014-2028 közötti időszak 

kidolgozandó fejlesztési irányaiként. 

 

Név: Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója I. kötet 

Rövid név: V14/28 I. 

Időtáv: Hosszú  

Jelleg: Helyzetfeltárás és helyzetelemzés 

  

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 45/2015. (III.24) 

sz. határozatával fogadta el Vecsés Város Hosszútávú 

Településfejlesztési Koncepciójának II. kötetét, amelyben 

- Összefoglalásra kerülnek a részletes helyzetfeltáró kötet 

legfontosabb elemei. 

- Meghatározásra kerülnek a városfejlesztési szempontok szerint 

lehatárolt városrészei. 

- Meghatározásra kerül a város jövőképe és 2028-ig szóló átfogó 

céljai. 

- Kidolgozásra kerül az átfogó célok elérését szolgáló stratégiai és 

operatív célrendszer és megjelölésre kerülnek a lehetséges 

eszközök a célok elérésére. 

 

Név: Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója II. kötet 

Rövid név: V14/28 II. 

Időtáv: Hosszú  

Jelleg: Koncepció, stratégiai javaslatok 

  

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 206/2015. (IX.15) 

sz. határozatával kijelölte a város középtávú fejlesztéseit meghatározó 

akcióterületeket és határozott az akcióterületeken kívül 

megvalósítandó beruházási jellegű projektekről. 

 

Azönkormányzati hatáskörben, középtávon végrehajtandó fejlesztési 

elképzeléseket összefoglaló Integrált Településfejlesztési Stratégia 

(ITS) 

ezen határozat alapján került kidolgozásra. 

 

Név: Integrált Településfejlesztési Stratégia 

Rövid név: ITS 

Időtáv: Közép 

Jelleg: Stratégia 
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Vecsés Város Önkormányzatának Képviselőtestülete xxxxxx sz. 

határozatával elfogadott, a 2021-2027 közötti időszakra 

vonatkozó középtávú városfejlesztési stratégia, amely: 

- 5 fejlesztési dimenzió mentén határozza meg a város 

fejlesztési terveit; 

- Összességében mintegy 20 milliárd Ft- költségű 

fejlesztési portfóliót tartalmaz; 

- magában foglalja a város számára dedikáltan elérhető, a 

megyei Integrált Térségfejlesztési Program (ITP) részét 

képező 4,5 milliárd Ft- fejlesztési forrást programozó 

Településfejlesztési Operatív Program PLUSZ 

Városfejlesztési Program (TVP) elemeit is. 

 

Azönkormányzati hatáskörben, középtávon végrehajtandó 

fejlesztési elképzeléseket összefoglaló Integrált 

Településfejlesztési Stratégia (ITS) 

ezen határozat alapján került kidolgozásra. 

 

Név: Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 

Rövid név: FVS 

Időtáv: Közép 

Jelleg: Stratégia 

 

 
 

  

 

FELÜLVIZSGÁLT ITS 

 

FELÜLVIZSGÁLAT IDEJE: 2022. FEBRUÁR-MÁRCIUS 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (FVS) a megyei önkormányzatok döntése alapján az ERFA 

rendelet 11. cikke alá tartozó hazai városoktól elvárt területi stratégia dokumentum. Az FVS elkészítése 

adminisztratív értelemben a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet Az egyes kormányrendeleteknek a 

településtervezés egyszerűsítésével összefüggő módosításáról című kormányrendelet megjelenése után vált 

szükségessé. 

Az FVS tartalmazza egyben Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a települések számára 

elérhető források lehíváshoz szükséges elemeket és magában foglalja a Területfejlesztési Operatív Program 

(TOP) keretében a település számra dedikáltan, a megyei fejlesztési tervekbe illesztve megítélt források 

lehívásához szükséges fejlesztési programtervet, a TOP PLUSZ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAM-ot (TVP). 

 

Az FVS a 2021-2027 közötti fejlesztési ciklusban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről 

rendelkezéseinek megfelelően elkészített és 2022. első negyedévében felülvizsgálaton és aktualizáláson 

átesett Integrált Településfejlesztési Stratégiával (ITS) párhuzamosan határozza meg a város középtávú 

(2021-2027) fejlesztési stratégiáját, stratégiai célrendszerét. 

Az FVS az elkészítésére vonatkozó Útmutató által meghatározottak szerint öt tervezési dimenzió mentén 

határozza meg és foglalja össze a város középtávú fejlesztési stratégiáját, fejlesztési beavatkozási terveit: 

 

PROSPERÁLÓ VÁROS 

 

ZÖLDÜLŐ VÁROS 

 

DIGITÁLIS VÁROS 

 

MEGTARTÓ VÁROS 

 

KISZOLGÁLÓ VÁROS 

 

❖  

 

Hasonlóan az ITS-ben elvárt gyakorlathoz, az FVS tervezési gyakorlata is a város hosszabb távú jövőképére 

épít. A város az FVS-ben lényegesen nem módosít korábbi, az ITS-ben megfogalmazott jövőképén, de 

bizonyos hangsúlyáthelyezéseket és kiegészítéseket tesz. Mindezek értelmében a város a következőképpen 

határozta meg jövőképét, azt a víziót, ahogyan 2027-re látni akarja önmagát: 

 

 

VECSÉS JÖVŐKÉPE:  

VECSÉS ÉLHETŐ ÉS SZERETHETŐ, HARMONIKUSAN FEJLŐDŐ, JELENTŐS TÉRSÉGI ÉS ORSZÁGOS 

GAZDASÁGSTRATÉGIAI SZEREPPEL RENDELKEZŐ, HAGYOMÁNYAIT ŐRZŐ, JELLEGZETES 

ARCULATTAL BÍRÓ, MODERN, DINAMIKUS ÉS EGÉSZSÉGES KISVÁROS 
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Az FVS 2021-2027 közötti fejlesztési célrendszere ennek a jövőképnek az elérésére irányul: 

JÖVŐKÉP: VECSÉS ÉLHETŐ ÉS SZERETHETŐ, HARMONIKUSAN FEJLŐDŐ, JELENTŐS TÉRSÉGI ÉS ORSZÁGOS 

GAZDASÁGSTRATÉGIAI SZEREPPEL RENDELKEZŐ, HAGYOMÁNYAIT ŐRZŐ, JELLEGZETES ARCULATTAL BÍRÓ, 

MODERN, DINAMIKUS ÉS EGÉSZSÉGES KISVÁROS 

 

ÁTFOGÓ CÉLOK (ÁC) 

 

ÁC1: FEJLETT VÁROSI KÖRNYEZET 

ÉS INFRASTRUKTÚRA 

ÁC2: FENNTARTHATÓ, 

NÖVEKEDNI KÉPES 

GAZDASÁG A HELYI 

SZEREPLŐK RÉSZVÉTELÉVEL 

ÁC3: EGÉSZSÉGES, 

KÖRNYEZETÉVEL 

HARMÓNIÁBAN ÉLŐ, JAVULÓ 

ÉLETMINŐSÉGŰ TÁRSADALOM 

ÁC4: SZOLGÁLTATÓ, 

PARTNERKÉNT 

MEGJELENŐ, 

KÖLTSÉGHATÉKONY 

ÖNKORMÁNYZAT 

 

BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK 

 

VÁROSI KÖRNYEZET ÉS 

INFRASTRUKTÚRA 
GAZDASÁG TÁRSADALOM 

KÖLTSÉGHATÉKONY 

ÖNKORMÁNYZAT 

ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

 

STRATÉGIAI CÉLOK (SC) 

 

SC1: VÁROSI FUNKCIÓK 

FEJLESZTÉSE ÉS ERŐSÍTÉSE 

SC4: ÉNYI GAZDASÁGI -

IPARI TERÜLET 

TOVÁBBFEJLESZTÉSE 

SC6: HUMÁN 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK 

FEJLESZTÉSE: BÖLCSŐDEI, 

ÓVODAI, EGÉSZSÉGÜGYI 

ÉS KULTURÁLIS 

INFRASTRUKTÚRA 

FEJLESZTÉSE 

SC9: 

SZOLGÁLTATÓ 

ÖNKORMÁNYZAT 

 

SC2: ZÖLD ÉS KÉK 

INFRASTRUKTURA 

FEJLESZTÉSE 

SC5: HELYI GAZDASÁGI 

SZEREPLŐK 

VÁLLALKOZÁSI 

FELTÉTELEINEK 

JAVÍTÁSA 

SC7: SPORTCÉLÚ 

INFRASTRUKTÚRA 

FEJLESZTÉSE 

SC10: 

DIGITALIZÁLÓDÓ 

VÁROS 

SC3: KÖZLEKEDÉSI 

INFRASTRUKTÚRA 

FEJLESZTÉSE 

 

SC8: AKTÍV, BEFOGADÓ ÉS 

DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁSSAL 

BÍRÓ LAKOSSÁG 

 

 

TERÜLETI CÉLKITŰZÉS (TC) 

 

A FERIHEGYI GAZDASÁGI ÖVEZET – KIEMELT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TÉRSÉG RÉSZEKÉNT VALÓ FEJLŐDÉS 

 

HORIZONTÁLIS CÉLOK (HC) 

 

HC1: Térségi szemlélet HC2: Fenntarthatóság HC3: Élhető város 

 

❖  
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A településfejlesztési dokumentumok alapvető tervezési egységei a városrészek. A városrészek kialakítása 

során figyelembe vettük: 

▪ az egyes területek belterületi/külterületi státuszát 

▪ a telekmorfológiai sajátosságokat 

▪ a településszerkezetet meghatározó fő infrastrukturális elemeket 

▪ a természetes (hagyományalapú) városrész-lehatárolásokat 

▪ az egyes településrészek építészeti sajátosságait 

▪ az egyes településrészek funkcionális sajátosságait 

Mindezek figyelembevételével a településfejlesztési eszköztár kidolgozása során a következő településrészi 

lehatárolás kerül alkalmazásra: 

 

 
A város a 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó ITS-ben 3 Akcióterületet jelölt ki. Ezeket a 2021-2027 

közötti fejlesztési ciklusban is változatlanul hagyja. A 3 kijelölt Akcióterület: 

 

❖ NYUGATI GAZDASÁGI AKCIÓTERÜLET 
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❖ ÉSZAKI AKCIÓTERÜLET 

❖ VÁROSKÖZPONT-FEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET 

 

AZ AKCIÓTERÜLETEK EGYSÉGES TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA 

 

 
 

 

❖  
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Az FVS fejlesztési portfóliója jellegét és a beavatkozás kiterjedését illetően tartalmaz: 

▪ Akcióterületi fejlesztést 

▪ Akcióterületen kívüli egyedi (punktuális) fejlesztést 

▪ Projektcsomagot 

▪ Helyileg lokalizálható hálózatos fejlesztést 

▪ Egész városra kiterjedő hálózatos fejlesztést 

VECSÉS FEJLESZTÉSI TERVEINEK PORTFÓLIÓJA 2021-2027 
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Az FVS fejlesztési portfóliója a finanszírozás helyét illetően tartalmaz: 

▪ A Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, az ún. TOP PLUSZ VÁROSFEJLESZTÉSI 

PROGRAM (TVP) által finanszírozott projektek (dedikált forrás) 

▪ Önkormányzati saját forrás 

▪ TVP-n túli állami támogatás 

▪ Pályázati forrás 

▪ Magántőke 

 

Az FVS-ben megfogalmazott és programozott, 2021-2027 közötti fejlesztési portfóliójának előzetesen 

kalkulált, indikatív költsége jelenáron: kb. 20.000.000.000 Ft- (Húsz milliárd forint). 

 

A projektportfólió elemei tervezési dimenziónként: 

 PROSPERÁLÓ VÁROS 

Indikatív 

költség 

(millió Ft-) 

1 0202/1 jelű út fejlesztése 1000 

2 

ÖNFENNTARTÓ VÁROS I. ÜTEM: Gazdasági mintaprojekt és 

Tanműhely, valamint Mezőgazdasági Tanműhely a Lőrinci 

úton és a déli gazdasági zóna területén (Felnőttképzés 

Vecsésen) 

600 

3 Logisztikai park a 0202 számú út mentén 600 

4 
Vecsési Vállalkozásfejlesztés - Vecsési Vállalkozói Park 

(VVP) kialakítása 

800 

 

  3000 

 

 

 ZÖLDÜLŐ VÁROS 

Indikatív 

költség 

(millió Ft-) 

1 Kerékpár-úthálózat bővítése és fejlesztése  232 

2 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 600 

3 
ZÖLD FORDULAT – ZÖLDÜLŐ VÁROS: szemléletformáló 

programok, képzések, környezetvédelmi társadalmi akciók 
150 

4 
Hulladék- és vízgazdálkodási, fenntarthatósági és 

zajvédelmi szemléletformálás 

70 

5 Grassalkovich (Falusi) Iskola energetikai korszerűsítése 80 
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6 ZÖLDÜLŐ VÁROS: park- és zöldfelületfejlesztés 400 

7 Ivóvízvezeték-rendszer és ivóvízellátás fejlesztése 800 

8 
Hulladékszelektáló és -válogató udvar a Városgondnok Kft. 

új, Széchenyi úti telephelyén 
100 

9 
Shell-kút mögötti területen P+R parkoló kialakítása új 

bekötőúttal 
100 

  2532 

 

 

 DIGITÁLIS VÁROS 

Indikatív 

költség 

(millió Ft-) 

1 
Lakosság digitális írástudásának és digitális 

kompetenciáinak FEJLESZTÉSE (KÉPZÉSEK, AKCIÓK) 

110 

2 

DIGITÁLIS VÁROS: Okosváros-megoldások, Smart Grid 

energiarendszerek, hivatali ügyintézés online formáinak 

fejlesztése 

600 

  710 

 

 

 MEGTARTÓ VÁROS 

Indikatív 

költség 

(millió Ft-) 

1 Bálint Ágnes Óvoda bővítése 663 

2 csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztése 575 

3 GÖCI szabadidő park 650 

4 Mosolyország óvoda újraépítése 600 

5 
Bálint Ágnes Kulturális Központ  

(Telepi u. 44.) fejlesztése 

400 

6 Gyermekterápiás program és képzés 50 

7 Egészségügyi prevenciós program és képzés 80 

8 KáposztaFeszt rendezvény 100 
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9 MeseFeszt rendezvény 50 

1140 Civil szervezetek programjai 100 

11 
A volt TIGÁZ épület (Vágóhíd u. 9. sz. átalakítása a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átköltözéshez  

60 

12 Dózsa Gy. út 37. sz. sportpálya infrastrukturális fejlesztése 20 

13 Szabadtéri színpad (Jókai u.8) felújítása 100 

14 Kézilabda munkacsarnok a Halmi téren 405 

15 Tanuszoda építése 650 

16 
Andrássy iskola (Erzsébet tér 1. sz.) infrastrukturális 

fejlesztése 

100 

17 Kinizsi utcai leforduló sáv 70 

18 Damjanich út 38.sz. melletti Tipegők II. bölcsőde fejlesztése 600 

19 Sándor és volt Görög tanyák sportcélú fejlesztése 400 

20 Városközpont-fejlesztés, II. ütem 1930 

21 
„Vecsés SPORTOL”-projektcsomag: SZABADIDŐPARKOK ÉS 

REKREÁCIÓS HELYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE 

1900 

22 Az „Epres” és a Fő út fejlesztése 200 

  9106 

 

 

 KISZOLGÁLÓ VÁROS 

Indikatív 

költség 

(millió Ft-) 

1 

Önkormányzati intézmények és a Hivatal dolgozói digitális 

írástudásának és digitális kompetenciáinak FEJLESZTÉSE 

(KÉPZÉSEK) 

70 

2 Belterületi úthálózat állapotának javítása, az utak felújítása. 3.500 

3 Külterületi úthálózat állapotának javítása, az utak felújítása. 400 

  3970 

 

❖  
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A város számára a megyei fejlesztési program keretében rendelkezésre álló (= TVP) forrás: 4,5 milliárd Ft-

. A TVP tartalmaz ún. ERFA-finanszírozású, beruházási elemeket és ESZA-finanszírozású, 

társadalomfejlesztési projektelemeket. 

A TVP-PROJEKTEK ERFA-finanszírozású elemei a fejlesztés típusa, szerkezete szerint: 

▪ Egyedi, punktuális fejlesztések 

▪ Akcióterületet érintő fejlesztések 

▪ Hálózatos fejlesztések 

▪ Projektcsomag részét képező fejlesztések 

 

❖  

A három kijelölt akcióterületen a tervezett fejlesztések lényegében megegyeznek a 2015-2020 közötti 

időszakban tervezettekkel, ezen a téren mindenképpen előrelépés szükséges. Az ITS 2015-2020 és az FVS 

2021-2027 akcióterületi beavatkozási terveit egymásra másolva az alábbi térképes összefoglalások adhatók: 
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❖  
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A tervezett hálózatos beavatkozások közül vannak EGÉSZ VÁROSRA KITERJEDŐ (vagy jellegénél fogva nem 

rendelhető hozzá Hrsz. vagy a tervezés jelen fázisában nem ismert még a beavatkozás pontos helye [pl. 

Közúthálózat fejlesztése]) és LOKALIZÁLT VONALAS fejlesztések. 

A ZÖLDÜLŐ VÁROS ÉS A DIGITÁLIS VÁROS DIMENZIÓK ALAPJÁT KÉPEZŐ „ZÖLD ÁTÁLLÁS”- ÉS „DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS”-

PROGRAM AZ FVS KÖTELEZŐ ELEME, NEM VÁLASZTHATÓ, NÉLKÜLÜK ÉRVÉNYES FVS NEM KÉSZÍTHETŐ! AZ EZEKEN A 

TERÜLETEKEN PROGRAMOZOTT BEAVATKOZÁSOK EGY RÉSZE EZEN SZÜKSÉGLET KIELÉGÍTÉSÉT SZOLGÁLJA! 

 

LOKALIZÁLHATÓ HÁLÓZATOS FEJLESZTÉSEK: 

▪ Kerékpárút-hálózat fejlesztése 

▪ Ivóvízhálózat fejlesztése 

▪ Belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése 

▪ Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése 

EGÉSZ VÁROSRA KITERJEDŐ HÁLÓZATOS FEJLESZTÉSEK: 

▪ KÖZÚTHÁLÓZAT fejlesztése 

▪ A ZÖLDÜLŐ VÁROS célkitűzés keretében: park- és zöldfelületfejlesztés 

▪ A DIGITÁLIS VÁROS célkitűzés fejlesztései 

 

 

 

❖  

 

Az FVS kötelező eleme, a ZÖLD ÁTÁLLÁS PROGRAM alapvetően olyan elemekre épül, amelyek a város 

fejlesztési prioritásai között egyébként is szerepeltek. Ugyanakkor tanácsos és szükséges volt olyan elemet 

bevenni a programba, amely Vecsés egyik leggyengébb mutatót produkáló elemének, a KÖZTERÜLETI 

zöldfelületi intenzitás növelésére irányul. (Erre vonatkozóan központi, nem a város által választott 

monitoring-mutató is szerepel az Útmutatóban!) 
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Ebben a tekintetben lehet segítség az alábbi DÖNTÉELŐKÉSZÍTŐ TÉRKÉP: A ZÖLDFELÜLET FEJLESZTÉSÉBE 

BEVONHATÓ TERÜLETEKRŐL: 

 

 

 

A ZÖLD ÁTÁLLÁS ’21 PROGRAM CÉLTERÜLETEI, PRIORITÁSAI ÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIAI CÉLJAI 2021-2027 

LEVEGŐ  VÍZ  
ZÖLD 

INFRASTRUKTÚRA 
 

ENERGIAFOGYASZTÁS 

ÉS ZÖLD ENERGIA 
 

HULLADÉK-

GAZDÁLKODÁS 

         

KÖZLEKEDÉSI 

FEJLESZTÉSEK 

ZÁ I. 

 
IVÓVÍZHÁLÓZAT 

ZÁ III. 
 

ZÖLDFELÜLETI 

INTENZITÁS 

ZÁ V. 

 
SZEMLÉLET, KULTÚRA 

ZÁ VII. 
 

SZELEKTIVITÁS 

ZÁ IX. 

         

A 0202 sz. út szilárd 

burkolatú úttá 

fejlesztése 

(ZÁ1) 

 

Ivóvíz vas- és 

mangánmentesítése 

(ZÁ6) 

 

Parkosítási, 

parkfejlesztési 

program  

(ZÁ9) 

 

Energiafogyasztási és 

környezetvédelmi 

szemléletformáló 

programok 

(ZÁ14) 

 (ZÁ18) 
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Közlekedési lámpa-

harmonizáció 

(ZÁ2) 

 

Ívóvízhálózat 

rekonstrukciója 

(ZÁ7) 

 
Fásítási program 

(ZÁ10) 
    

         

FŰTÉS 

ZÁ II. 
 

CSAPADÉKVÍZ-

ELVEZETÉS 

ZÁ IV. 

 

ZÖLD MOBILITÁS: 

KÖRNYEZETBARÁT 

KÖZLEKEDÉSI 

FORMÁK 

ZÁ VI. 

 

ENERGETIKAI 

RENDSZEREK 

ZÁ VIII. 

 
ÚJRAHASZNOSÍTÁS 

ZÁ X. 

         

Közintézmények és 

önkormányzati 

bérlakások 

fűtéskorszerűsítése 

(ZÁ3) 

 

Csapadékvíz-

elvezető rendszer 

bővítése, fejlesztése 

(ZÁ8) 

 

Kerékpárúthálózat 

fejlesztése 

(ZÁ11) 

 

Közintézmények és 

önkormányzati 

bérlakások energetikai 

korszerűsítése: zöld 

energiaformákra 

átállás vagy részleges 

átállás, intelligens 

energiafogyasztás-

mérés 

(ZÁ15) 

 

Szemléletformáló 

programok 

(ZÁ19) 

         

PANEL-program 

támogatása 

(ZÁ4) 

   

Gyalogosforgalmi 

utak fejlesztése 

(ZÁ12) 

 
Intelligens közvilágítás 

(ZÁ16) 
 

Hulladékszelektáló 

és -válogató udvar 

létesítése 

(ZÁ20) 

         

Lakossági 

fűtéskorszerűsítési 

program 

(ZÁ5) 

   

P+R és B+R parkolók 

fejlesztése 

(ZÁ13) 

 

Intelligens 

energiarendszerek 

telepítése 

(ZÁ17) 

 

A nem 

újrahasznosítható 

hulladékok 

kezelésével 

kapcsolatos 

stratégia 

kidolgozása 

(ZÁ21) 
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1. A partnerségi folyamat ismertetése az FVS tervezés időszakára vonatkozóan 

Az FVS tervezése során lefolytatott partnerségi akciók és egyeztetések 2021. szeptemberében kezdődtek, 

és valós, tartalmi értéket 2021. októberében kaptak. Mindez csak a partnerségi folyamat kezdetét jelenti, 

az FVS végleges verziójának elfogadásáig az folyamatos és folyamatosan bővül. 

 

1.1. Partnerek definiálása 

Az Önkormányzat fejlesztési jövőképe és stratégiája, a beavatkozások kijelölése és megvalósítása 

tekintetében, a helyi és térségi partnerek négy különböző szektorba tartoznak: 

 

A: Civil B: Önkormányzat C: Állam D: Gazdaság 

Lakosság 

Helyi önkormányzat 

egységei, gazdasági 

társaságai 

Pénzügyminisztérium 

Vecsési székhelyű 

vállalkozások 

Civil szervezetek 

Szomszéd települések, 

kerületek 

önkormányzatai 

(közvetlenül érintett 

önkormányzatok) 

Vecsésen működő 

nem vecsési székhelyű 

vállalkozások 

Szakmai egyesületek 

Térségi 

önkormányzatok Miniszterelnöki 

Hivatal 
Budapest Airport 

Pest Megye 

önkormányzata 

1. táblázat: Helyi és térségi partnerek 

 

 

Már korábban (különösen a közlekedésfejlesztési céltengelyen) látható volt, hogy Vecsés fejlesztési céljai – 

rendkívül speciális és differenciált igazgatási és funkcionális viszonyrendszeréből fakadóan – nem érhetőek 

el ebből a viszonyrendszerből kiszakítva, városi kompetenciakörben. A kapcsolati rendszerek által való 

meghatározottság Vecsés számára jelentős feladatokat is meghatároz, hiszen ennek a hálózatnak olyan 

nagyságrendű szereplői vannak, mint Budapest, a Budapest Airport Zrt. vagy akár (pl. 

területtulajdonosként) a Magyar Állam. Mivel Vecsés ebben a rendszerben nem bír automatikusan vezető, 

vagy inkább kezdeményező szereppel, ezért ezt a szerepet ki kell fejleszteni, ezt a pozíciót el kell érni a 

kapcsolati hálón belül, a partnerségi folyamatok tudatos, kezdeményező jellegű szervezésével és 

végigvitelével. 
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1. ábra: Vecsés partnerei 

 

1.2. Partnerségi akciók 

A. Lakosság, civil szervezetek, szakmai egyesületek:  

A1.  

Tájékoztató és lakossági véleménynyilvánítási akció a város helyi lapjában, a Vecsési Tájékoztatóban ➔ 

[első kör: 2021. november 12-ig 

 

 

2. ábra: Vecsési Tájékoztató 
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A2. 

Online ötletláda: 2021. novembertől a hagyományos ötletláda külön „fakkja”, a városfejlesztés kapcsán 

beérkező lakossági és civil vélemények ➔[2021. november – FVS véglegesítéséig 

A3. 

Közmeghallgatás a lakosság számára: a fejlesztési tervek ismertetése, megvitatása ➔ [2021. november 

(november 25.) 

A4. 

Az FVS első verziójának közzététele és lakossági véleményeztetése ➔ [előreláthatólag 2021. december 

vége és 2022. január közepe között. 

A5. 

Az FVS közzétett, első verziója kapcsán lakossági és civil fórum ➔ [2022. január 

 

 

B. Megyei önkormányzat, szomszédos és térségi települési önkormányzatok 

B1.  

Egyeztetés Pest Megye önkormányzatával a város 2021-2027 közötti fejlesztési terveiről, stratégiájáról, 

annak a megyei stratégiával való harmonizálásáról. ➔ [2021. augusztus – szeptember 

B2. 

Egyeztetés Pest Megye önkormányzatával a város TVP-programtervéről, a TVP-ben tervezett 

beavatkozásokról. ➔ [2021. október 

B3. 
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Az FVS első verziójának véleményeztetése a térségi és a szomszédos települési önkormányzatokkal ➔ 

[2021. december – 2022. február 

B4. 

Polgármesteri egyeztetéssorozat a szomszédos és térségi települési önkormányzatok vezetőivel ➔ [2022. 

január – február  

 

 

C. Állami és kormányzati szervek 

C1. 

Szakmai szintű egyeztetés a Pénzügyminisztérium illetékes vezetőjével (Stefán László főosztályvezető) az 

FVS tervezett módszertana és a tervezett stratégia kapcsán ➔ [2021. szeptember 

C2. 

Szakmai szintű egyeztetés a Miniszterelnöki Hivatal illetékes vezetőjével (Vartus Gergely európai uniós 

fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár) az FVS elkészítésének és az ITS felülvizsgálatának 

viszonyáról, a 2021-2027 közötti fejlesztéspolitikai irányelvekről ➔ [2021. szeptember 

 

 

D. Gazdasági szervezetek 

D1. 

Az FVS első verziójának bemutatása és véleményeztetése a gazdasági szervezetekkel: FVS Gazdasági Fórum 

➔ [2022. január – február 

D2. 

Kétoldalú egyeztetés a Budapest Airport vezetőivel ➔ [2022. január 
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1.3. Partnerségi akciók ütemezése a tervezési folyamatban 

 

Egyeztetési, 

partnerségi 

forma1 

2021. 

augusztus 

2021. 

szeptember 

2021. 

október 

2021. 

november 

2021. 

december 

2022. 

január 

2022. 

február 

A1        

A2        

A3        

A4        

A5        

B1        

B2        

B3        

B4        

C1        

C2        

D1        

D2        

2. táblázat: Partnerségi akciók ütemezése a tervezési folyamatban 

 

 

 

  

 
1 A kódszám az előző, 1.2. fejezet jelöléseit követi. 
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2.  Megalapozó munkarész: Helyzetfeltárás és helyzetértékelés 

2.1. HELYZETFELTÁRÁS 

A HELYZETFELTÁRÁS alfejezet részeit – tekintettel annak hosszára és tagoltságára, összetettségére – 

külön tartalomjegyzékkel látjuk el, a 2.1. HELYZETFELTÁRÁS alfejezet cím alatt. 

 

HELYZETFELTÁRÁS TARTALOMJEGYZÉK 

 

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

  1.1. Térségi kapcsolatrendszer, a város térségi szerkezetben betöltött szerepe 

  1.1.1. A város geográfiai és térségi pozíciója 

   1.1.2. Ingázás és hivatásforgalom 

  1.1.3. A repülőtér-kapcsolat 

1.1.3.1. Pozíció és kapcsolatrendszer 

1.1.3.2. Repülőtér-specifikáció és a térség integrált fejlesztésének lehetséges 

modelljei 

1.1.3.3. Vecsés és a repülőtér viszonyrendszere (stratégiai pontok) 

1.1.3.4. Térségi fejlesztéspolitika 

 1.2.  Kistérségi szintű helyzetelemzés megyei és regionális kontextusban   

 1.2.1. Demográfiai mutatók kistérségi és járási szinten 

  1.2.2. Foglalkoztatottság 

  1.2.3. Jövedelmi és jóléti mutatók 

  1.2.4. Gazdasági teljesítmény   

 

2. A hatályos dokumentumok koherenciája az egyes területfejlesztési alapdokumentumokkal  

 2.1. A 2028-ig szóló hosszútávú és a hatályos ITS Középtávú célrendszerének ismertetése 

2.1.1. Az átfogó célok rendszere 

2.1.2. A Stratégiai célok rendszere 2015-2020 

2.1.3. A módosuló stratégiai célrendszer a 2021-2027 közötti fejlesztési tervezésben 

2.2. A módosuló célrendszer koherenciája a 2021-2027 közötti fejlesztési alapdokumentumokkal 

2.2.1. Nemzeti Fejlesztés 2030 

2.2.2. Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) és Pest Megyei 

Területfejlesztési Program (2021-2027) 

2.2.3. A Monori Kistérség területfejlesztési koncepciója  

2.2.4. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) prioritási 

tengelyeivel való koherencia 

 

3. A településrendezés eszközrendszere és jogszabályi környezete     

 3.1. Az egyes területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata   

 3.1.1. A 2003. XXVI. törvény az Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

   3.1.2. A 2005. LXIV. tv. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (BATrT) 

 3.2. A hatályban lévő településrendezési eszközök      

 3.2.1. Településszerkezeti terv 

  3.2.2. Helyi Építési Szabályzat (VÉSZ) 

  3.2.3. A hatályos településszerkezeti terv megvalósult elemei 
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4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti tervei     

 

5. A település társadalma 

5.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, 

életminőség 

5.1.1. Demográfia, népesség, népmozgalom 

5.1.2. Foglalkoztatottság 

5.1.3. Jövedelmi viszonyok és életminőség 

  5.1.3.1. Adózás, adófizetők, jövedelmi viszonyok 

5.1.3.2. Lakásállomány 

5.1.3.3. Közművesítettség 

5.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

5.2.1. Településszerkezet sajátosságaiból és a területek használatából eredő konfliktusok 

5.2.2. Az épített környezet generálta társadalmi konfliktusok 

5.3. Települési identitást erősítő tényezők 

5.3.1. Településtörténet 

5.3.2. A vecsési közösségi identitást meghatározó alakzatrendszer 

5.3.3. Nemzetiségi összetétel 

5.3.4. Civil szerveződések, vallási közösségek, társadalmi élet 

5.3.4.1. Helyi civil élet 

5.3.4.2. Vallási élet 

5.3.4.3. Társadalmi élet, városi rendezvények 

 

6.  Humán közszolgáltatások és humán infrastruktúra 

6.1. Humán közszolgáltatások 

6.1.1. Közoktatás és óvodai nevelés 

   6.1.1.1. Óvodai nevelés 

  6.1.1.2. Általános iskolai oktatás és közoktatási infrastruktúra 

6.1.1.3. Középiskolai oktatás 

  6.1.2. Szociális ellátás és infrastruktúra 

6.1.2.1. Szociális alap- és szakellátás 

6.1.2.2. Gyermekvédelem 

6.1.3. Egészségügyi ellátórendszer 

6.1.4. Kulturális intézményrendszer és sportcélú infrastruktúra 

6.1.4.1. Kulturális intézményrendszer 

6.1.4.2. Sportcélú infrastruktúra 

 6.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

6.2.1. Az esélyegyenlőség helyzete a közoktatási intézményrendszer keretei között 

6.2.2. Az egyes intézmények pedagógiai programjainak sajátosságai 

 

7.  A település gazdasága    

7.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

   7.1.1. Gazdaságföldrajz        

  7.1.2. Közlekedésföldrajz és a közlekedési infrastruktúra alapszerkezete   

 7.1.3. Az Airport helyzete és jelentősége 

7.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

  7.2.1. Gazdasági ágazatok, ipari szerkezet 
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7.2.2. A vállalkozások helyzete, szerkezete 

7.3. A helyi iparűzési adó (IPA) 

7.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (SWOT-elemzés) 

7.5. Gazdasági célú területhasználat, gazdasági övezetek, iparterületek 

   

8. Önkormányzati gazdálkodás 

 8.1. A helyi adók teljes rendszere 

 8.2. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása 
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1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 

  

1.1. Térségi kapcsolatrendszer, a város térségi szerkezetben betöltött szerepe  

 

1.1.1. A város geográfiai és térségi pozíciója 
 

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 

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

 

Vecsés térségi és településhálózati pozicionálásának szerkezete: 

 Közép-Magyarországi régió  Pest Megye  Monori Kistérség  Vecsési Járás 

      

  Budapest agglomerációs övezete  A „Ferihegy-térség” része 

 

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

 

 

3. ábra: Vecsés elhelyezkedése Magyarországon 

  

4. ábra: Vecsés elhelyezkedése a Közép-Magyarországi 
régióban 

Térképek forrása: Wikipédia 

 

 
2 2007-ig a Gyáli Kistérséghez tartozott 
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A Monori Kistérség Pest megye délkeleti részén, a Gödöllői-dombság és az Alföld határán helyezkedik el. 

Területe 449 km2, lakónépessége a 2019-es adatok szerint 121.357 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 elhelyezkedése országos viszonylatban és a kistérség települései: 

 

 
5. ábra: Monori Kistérség elhelyezkedése országos viszonylatban 

      Forrás: KSH 2019 
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6. ábra: A Monori kistérség települései 

Forrás: TeIR 

A Monori Kistérség pozíciója Budapest viszonylatában és Vecsés város pozíciója a Monori Kistérségben: 

 

 

7. ábra: Monori Kistérség pozíciója Budapest viszonylatában 

 

8. ábra: Vecsés város pozíciója a Monori Kistérségben 
Térképek forrása: Openstreetmap.hu 

 

Amint az látható, 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.  

 

1.1.2. Ingázás és hivatásforgalom 
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„Magyarországon 2011-ben minden harmadik foglalkoztatott, 1 millió 341 ezer fő a lakóhelyétől eltérő 

településen dolgozott, naponta ingázott.”3 Ez a szám, akárcsak maga az ingázók aránya, évről-évre nő: 

„2017 IV. negyedévében a 15–64 éves foglalkoztatottak 55,8%-a lakóhelyével azonos településen dolgozott, 

szemben a 2001. évi népszámlálás alkalmával mért 70,1, illetve a 2011. évi 62,5%-kal, azaz a helyben 

dolgozók arányának csökkenése folytatódott. A napi ingázók aránya 32,9%, ebből az ún. huzamos ingázóké, 

tehát azoké, akik a heti 2–3 alkalomnál is ritkábban teszik meg a munka és lakóhelyük közötti távolságot, 

2,1% volt.”4 

 

Vecsés mint agglomerációs település átfogó helyzetfeltárásában az ingázás, elsősorban a fővárosba irányuló 

hivatásforgalom számításba vétele, méretének és sajátosságainak (közlekedési módok, rendelkezésre álló 

infrastruktúra, stb.) vizsgálata különösképpen fontos. 

 

A munkavállalási célú forgalom tekintetében „Budapest és a vidék kapcsolatára az jellemző, hogy a 

Budapestről eljárók száma és aránya jóval alacsonyabb az oda bejárókénál. A fővárosból eljárók száma és 

aránya a vizsgált évtizedekben [azonban5] fokozatosan emelkedett, összefüggésben a Budapest közvetlen 

közelébe települt, számos munkahelyet teremtő szolgáltatóközpontokkal, kiskereskedelmi egységekkel és 

bevásárlóközpontokkal. [..] A Budapestről eljárók a fővárosban lakókhoz képest még így is kis létszámot 

képviselnek. […] Annak a több mint 225 ezer foglalkoztatottnak, aki 2011-ben vidékről járt be a fővárosba 

dolgozni, 63,3%-a a fővárosi agglomerációba tartozó települések valamelyikén lakott. Az agglomerációból 

bejárók és a vidékről bejárók közötti arány 1990 óta lényegében nem változott. […] Az agglomerációs térség 

egyik jellemzője az átlagosnál magasabb eljárási arány. Míg 2011-ben országosan a foglalkoztatottak 34%-

a tartozott az ingázók (eljárók) közé, addig az agglomerációba tartozó településeken együttesen 63,8% 

volt az ingázók hányada. Az agglomerációs térség jellegéből következik, hogy az eljárók magas aránya 

főleg a főváros munkaerővonzó képességével függ össze, hiszen az agglomerációs települések 218 ezer 

ingázójából 143 ezer fő (65,4%) Budapesten dolgozott. 2001-ben ez az arány magasabb, 67,9% volt, ami 

azt jelzi, hogy csökkent az agglomerációs térségből a Budapestre történő eljárás, és nőtt az agglomerációs 

térség települései közötti munkaerőmozgás. Az agglomerációs településekről más agglomerációs 

településekre ingázók aránya a 2001. évi 19,8-ről 2011-re 23,1%-ra nőtt.”6 

 

Amivel tehát dolgunk van, az egyrészről az agglomerációs települések 218.000 fő ingázója, másrészt a 

megye „hátsóbb” régióiból, sőt, a távolabbi megyékből a fővárosba ingázó munkavállalók, valamint 

(harmadrészt) a fővárosból kifelé ingázók. Az agglomerációs infrastruktúrának ezt a napi forgalmi terhelést 

kell szerkezetileg, műszakilag, valamint kapacitás tekintetében elhordani. 

Vecsés tekintetében nekünk különösképpen az ún. dél-keleti agglomeráció adatösszefüggéseivel kell 

foglalkoznunk. „A Budapestre történő ingázás az egyes agglomerációs településcsoportokban [ugyanis7] 

jelentősen eltér egymástól. 2011-ben a két szélsőértéket a délkeleti szektor (71,3%), illetve a déli szektor 

 
3 Az ingázók közé számítanak 2001 óta az ún. változó településen dolgozókis, akik tevékenységüket rendszeresen más-

más településen végzik (pl. ügynökök, piaci árusok). Napi ingázónak számítanak azok a foglalkoztatottak is, akik a 

napinál ritkábban (2–3 naponta), de rendszeresen ingáznak. Nem tartoznak ugyanakkor a napi ingázók közé az ún. 

huzamos ingázók, akik családjuktól távol élnek, és csak ritkább időközönként (hetente, havonta) járnak haza. (KSH: Az 

ingázás kiemelt célpontjai. 2016., 3.o.) 

4 KSH Munkerőpiaci helyzetkép 2014-2018. 21.o. 

5 Beszúrás: V21-27 

6 Lakatos Miklós – Kapitány Gabriella: A munkaerő napi mozgása (ingázása) és közlekedése Budapesten és a fővárosi 

agglomerációban, a népszámlálási adatok alapján II. rész Területi Statisztika 56 (2). 211-219.o. Kiemelések: V21-27 

7 Beszúrás: V21-27 
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(60,5%) képviselte. Az egyes települések között még nagyobbak a különbségek. Például Dunakeszi, Csömör, 

Vecsés, Budakeszi, Budaörs, Nagykovácsi, Nagytarcsa, Pilisborosjenő és Üröm eljáróinak több mint 78%-a 

járt naponta Budapestre dolgozni. […] Egyes települések tekintetében is igen nagy az eltérés, például 

Csörögről, Vácrátótról, Tökről, Tahitótfaluból 48% feletti volt az agglomerációs települések valamelyikére 

történő ingázás aránya, a Csömörről, a Felsőpakonyról, a Vecsésről, a Nagykovácsiból és az Ürömről eljárók 

körében viszont 11% alatti. (Utóbbi települések eljáróinak döntő többsége ugyanis a fővárosban 

dolgozott.)”8 

 

Ahogy az az alábbi táblázat adataiból is látható: Vecsés azon települések közé tartozik, ahonnan az ingázók 

döntő többsége (majd 80%-a a fővárosba ingázik, nem pedig másik agglomerációs vagy egyéb településre. 

Arra vonatkozóan, hogy a kb. 11.000 vecsési adófizető9 mekkora része ingázik, hivatalos adat nem 

található, az azonban kimutatható és statisztikailag mért összefüggés, hogy Vecsésnek ún. 

munkaerővesztesége van, azaz többen járnak el Vecsésről dolgozni, mint ahányan Vecsésre érkeznek 

munkavégzési céllal. „Az agglomerációba tartozó települések többségének munkaerő-vesztesége, de 

Alsónémedinek, Vácnak, Gödöllőnek, Százhalombattának, Biatorbágynak, Budaörsnek, Herceghalomnak, 

Törökbálintnak és Visegrádnak munkaerő-nyeresége volt 2011-ben. (Megjegyzendő, hogy Alsónémedi 

kivételével 2001-ben is ugyanezeknek a településeknek volt munkaerő-nyereségük.) A munkaerő-veszteség 

mértéke településenként igen eltérő volt, a bejárók és az eljárók ingázási különbözete 82-től 4 

százalékpontig terjedt, vagyis az adott településről eljárók aránya ennyivel haladta meg az adott településre 

bejárókét. A településcsoportok szerinti vizsgálat azt mutatja, hogy legkevésbé a budai oldalon levő nyugati 

szektorba tartozó településeknek volt munkaerő- vesztesége, és a legnagyobb munkaerő-kibocsátó 

települések az észak-nyugati szektorban találhatók.”10 

 

 
8 Lakatos Miklós – Kapitány Gabriella: A munkaerő napi mozgása (ingázása) és közlekedése Budapesten és a fővárosi 

agglomerációban, a népszámlálási adatok alapján II. rész Területi Statisztika 56 (2). 219-221.o. (Kiemelések: V21-27) 

9 2019-ben 10.814 fő, vállalkozók és munkaviszonyban alkalmazottak együtt. 

10 Uo. 221.o. 
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3. táblázat: A fővárosi agglomeráció szektorainak főbb napi ingázási mutatói 
Forrás: Lakatos-Kapitány 

 

Mindazonáltal Vecsésre is igaz, hogy bár – hasonlóan a Budapest vonzáskörzetéhez tartozó pest megyei 

településekhez – „munkaerőt leadó” település, de jelentősnek mondható a Vecsésre bejárók száma is, 

egyfajta sajátos, „helyettesítő ingázást” eredményezve ezzel: a helyiek eljárnak dolgozni (döntően a 

fővárosba), helyükre pedig a megye (reptér felől nézve) távolabbi térségeiből olcsóbb munkaerő áramlik. 

Vecsés tehát (a negatív munkaerővándorlási mérleg ellenére) nem egyfajta, a fővárosi munkaerő 

lakhelyéül szolgáló „alvóváros”, hanem maga is ún. ingázási központ. 
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9. ábra: Pest megye fő ingázási központjai,2011 

Forrás: KSH: Az ingázás kiemelt célpontjai 

 

Amennyiben megvizsgáljuk, hogy az agglomeráció dél-keleti szektorából a főváros mely kerületeibe járnak a 

munkavállalók dolgozni, úgy világosan látható és kalkulálható, hogy a közlekedési infrastruktúra mely része 

(a XVIII.-X.-IX. kerületeket magában foglaló tengely) van leginkább leterhelve. 

 
10. ábra: A délkeleti szektorokból Budapest kerületeibe bejárók aránya, 2011 

Forrás: Lakatos-Kapitány 

Az infrastruktúra állapota és kapacitása azért is kulcsfontosságú kérdés, mert a gazdaságosabb kötött pályás 

közlekedési módok helyett „a főváros határát naponta átlépő mintegy 1 millió 202 ezer utasból 755 000 fő 

ma személygépkocsival lép a főváros területére, a vasút és a HÉV 249 ezer utast szállít, míg autóbusszal 

átlagosan 198 ezer utas közlekedik. Mindez azt jelenti, hogy az elővárosi személyforgalomnak közel 
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nyolctizedét a közúti forgalom adja, ami nemcsak a közlekedési rendszerek, de a környezetterhelés 

szempontjából is kedvezőtlen megoszlás.”11 

 

11. ábra: A fővárosba ingázók megoszlása modalitás szerint, 2019 

A kötött pályás elővárosi közlekedés szerepének és arányának legfontosabb kérdéseire világos válaszokat 

ad a felülvizsgált megyei stratégia: „A városi, elővárosi kötöttpályás vonalak közötti integráció ma még 

hiányzik. […] Általában ez a forgalom a pálya kapacitásának csupán 50-70%-át adja a fővároson kívüli 

szakaszokon. Kapacitása határán egyetlen vonalként az esztergomi vonal üzemel. Ennek ellenére a környéki 

forgalom lehetőségeit nagymértékben korlátozza, hogy az elővárosi- városközi- és nemzetközi 

személyforgalom, valamint a belföldi- és nemzetközi áruforgalom ugyanazon az általában rossz műszaki 

feltételekkel rendelkező pályatesten halad.”12 

 

12. ábra: Vasútihálózat forgalmi térképe, 2020 
Forrás: fPMTK 

 
11 fPMTK, 69. o. 

12 fPMTK, 67. o. (kiemelések tőlem) 
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A hiányzó integráció, a rossz műszaki feltételek és (ezt is hozzá kell tennünk) a hiányzó infrastruktúra13 

miatt a kötött pályás közlekedés az elővárosi közlekedésben (és leginkább a hivatáscélú ingázás 

területén) akkor sem képes nagyobb, jelentősebb és növekvő szerepet betölteni, ha az elméleti 

kapacitáshatárt még koránt sem érte el.  
 

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. Ennek mértékére az alábbi elemzés megfelelően világít rá: „Jelentős változások játszódtak 

le a rendszerváltás óta az ingázók közlekedésében (3. táblázat). 1990-ben még az 1950-es évek végén 

kialakult, hagyományos ingázás volt Magyarországon. Az ingázók 77–78%-a kizárólag tömegközlekedési 

eszközzel jutott el a munkahelyére, így a bejárás autóbuszos, vonatos utazást jelentett. Az autó aránya még 

a más eszközökkel kombinált utazásokat leszámítva sem volt több 12–13%-nál. 2001-re az autóval való 

közlekedés aránya háromszorosára nőtt, s az ingázók harmada utazott munkahelyére autóval vagy autóval 

is, annyian, mint távol-sági autóbusszal. Az átalakulás a 2000-es évtizedben tovább folytatódott, s 2011-ben 

már abszolút vezető szerephez jutott az autó: az ingázók 48%-a csak autóval, míg becsülhetően további 5%-

a autó és más eszköz kombinációjával jutott el a munkahelyére.”14 

Ezzel egyrészről társadalmi költségeit tekintve rendkívül „drágává” téve a közlekedést (balesetveszély, 

magas időigény, stb.), másrészről pedig tovább torzítva a körgyűrű tranzitforgalmi szerepét, azt 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. 

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 fenti térképen kirajzolódó forgalmi „kép” teljesen egyértelműen mutatja a 

leterheltség irányát és mértékét, amely szituáció – annak ellenére, hogy 2008 után ilyen adattartalmú 

modellezést nem találtunk – lényegét tekintve nem változott 2010-2020 között. 

  

 
13 „A megye területén összesen 99 MÁV és HÉV állomás, illetve megálló működik, ennek ellenére az elővárosi 

közlekedést igénybe vevő napi ingázók 15 %-a esetében közvetlen kötöttpályás kapcsolat nem áll rendelkezésre.” 

(fPMTK, 68. o.) 

14 Kis János-Szalkai Gábor: Az ingázás mobilitási jellemzői a legutóbbi népszámlálások adatai alapján. In:  

 Területi Statisztika, 2018, 185. sk.o. 
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1.1.3. A repülőtér-kapcsolat 

 

1.1.3.1. Pozíció és kapcsolatrendszer 

 

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.15 

 

 
13. ábra: Vecsés pozíciója 

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. 

 

Vecsés esetében – szem előtt tartva a térségi szemléletű tervezés kívánalmát – külön fejlesztéspolitikai 

kontextust és kihívást jelent a fővárosi tervezés és a repülőtér fejlesztési koncepciójának keretrendszere. A 

fővárosi fejlesztési tervekhez való kapcsolódás több ponton is szükségszerűen megjelenik a város saját céljai 

között, de a repülőtér kontextusát külön is szükséges tárgyalni, elsősorban a következő okok miatt: 

 

- A repülőtér fejlesztése alatt nem egyszerűen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér [LIFE] fejlesztését 

kell érteni, hanem egy integrált térségi fejlesztési programot, amelynek éppen úgy részét képezik 

az agglomeráció érintett települései, ahogy a főváros, vagy maga a LIFE területe. 

 

- A Repülőtér-térség fejlesztési koncepciója erőteljesen összefonódik a főváros fejlesztéspolitikai 

elképzelésrendszerével, annak kidolgozása részben ugyanahhoz a csapathoz köthető, mint a 

főváros fejlesztési eszköztáráé. 

 

- A repülőtér tulajdonosa a magyar állam, de a repülőteret koncesszió birtokában gazdasági 

vállalkozás, a Budapest Airport Zrt. üzemelteti, amely saját fejlesztési dokumentumállománnyal 

rendelkezik, elsősorban az ún. „kerítésen belüli” fejlesztések vonatkozásában, amelyek 

mindazonáltal egyrészt építenek az országos és fővárosi fejlesztési elképzelésekre, másrészt 

várakozásai nem feltétlenül azonosak teljes mértékben azokéval. 

 

 
15 Lásd: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Környezete – Fejlesztési és Rendezési Tanulmányterv (2011), 3. o. 

[továbbiakban: LIFE] 
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A Repülőtér-térség fejlesztésének összefüggésrendszere tehát egy rendkívül speciális kontextust teremt 

minden szereplő, így Vecsés területfejlesztési elképzelései és tervezése számára. Nemcsak a város 

gazdasági pozícióinak áttekintésekor nem lehet ugyanis figyelmen kívül hagyni a LIFE helyzetét, valamint a 

város gazdasági életében betöltött szerepét, de a térségi közlekedési infrastruktúra, a helyi és térségi 

munkaerőpiac, valamint a társadalmi mozgások szempontjából is meghatározó jelentőségű. Olyan 

összefüggésrendszer ez, amelyhez az adott szereplőknek viszonyulnia kell saját fejlesztési eszköztáruk 

kialakításakor. 

 

1.1.3.2. Repülőtér-specifikáció és a térség integrált fejlesztésének lehetséges modelljei 

 

A LIFE és térsége adottságrendszerét és fejlesztési terveit részletesen vizsgáló, a Repülőtér-térség hosszú 

távú fejlesztési koncepcióját kidolgozó tanulmány16 a nemzetközi szakirodalmat idézve a repülőterek 

következő specifikációját alkalmazza: 

 

▪ Repülőtér-hálózat: nemzeti, vagy regionális szinten koordinált repülőtér csoport (lásd Olaszország) 

▪ Globális fontosságú csomópontok: csomópont, ahol a jelentősebb globális légi útvonalak 

csatlakoznak 

▪ Repülőtér-város: minden fontosabb városi szolgáltatást nyújtó repülőtér térség 

▪ Multimodális légikikötő: repülőtérváros erős intermodális kapcsolatokkal 

▪ Repülőtér mint célállomás: reptér, amely kereskedelmi és szolgáltató központ is egyben a helyi 

közösség számára 

▪ Üzleti utak bázisa: üzleti forgalomhoz igazodó repülőterek 

▪ Diszkont bázisok: diszkont légitársaságokra koncentráló repülőterek 

▪ Teherszállító bázisok: teherforgalom keltette igényeket kiszolgáló repülőterek 

 

A térségfejlesztési terv pontosan tárva fel azokat a funkcionális hiányokat és adminisztratív akadályokat, 

amelyek egy repülőtér-város típusú funkciósűrűsödés (azaz a repülőtér-városmodell) kialakulása útjában 

állnak, megállapítva egyben, hogy „jelen állapotában leginkább egy diszkont bázis jellemzői illenek a 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre”17 három lehetséges területfejlesztési forgatókönyvet 

nevesít: 

 

▪ az első, amire az airLED projekt alapvetően irányul, az „Airport-city” (repülőtér-város); 

 

▪ a második az „Airport-corridor”(repülőtéri tengely), amely a repülőtér és a „CBD” (központi üzleti 

negyed) közötti területek iránti fokozott befektetői érdeklődés esetén lehet releváns modell; 

 

▪ a harmadik, az „Intermodal hub” (repülőtéri intermodális csomópont-térség) amit akár a repülőtér-

város típusú fejlesztés első lépésének is tekinthetünk.18 

 

 
16 Város-Teampannon Kft. – Pestterv Kft: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér térsége – Integrált 

térségfejlesztési terv (2014) – Az „airLED Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek vonzáskörzetében”-projekt No. 

4CE485P4 CENTRAL EUROPE PROJECT, partnerségi megállapodás alapján) 13.o. /továbbiakban: AirLED-tanulmány/ [A 

magyarra fordított szakkifejezéseknek a hivatkozott tervben használt helyesírását módosítottuk.] 

17 Uo. 21.o. 

18 A felsorolás idézet: uo. 14.o. 
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Ahogy azt a tanulmány megfogalmazása maga is világossá teszi: az integrált térségfejlesztési terv leginkább 

a repülőtér-város modelljéből kiindulva, azt a fejlesztési stratégia koncepcionális kereteként alkalmazva19 

elemzi a lehetőségeket és a térség hosszú távú fejlesztési-stratégiai jövőképét is ennek, a repülőtér köré 

épülő várost jelentő modellnek az irányából fogalmazza meg. Mindez egyfajta diskurzív – a stratégiai 

dokumentumokban nem igazán gyakori és talán nem is túl termékeny – feszültséget eredményez, amely 

végigvonul a szöveg egészén: 

 

 bár a dokumentum igen világosan és egyértelműen távolinak és számos tényező által akadályoztatottnak 

látja nemcsak a repülőtér-város térségi szervező elvvé válását, de még a LIFE – ennél sokkal kevésbé 

összetett funkciósűrűsödést feltételező – multimodális légikikötővé válását is (22.o.); 

 

 mégis ennek a modellnek mint integrált szerkezetalakítási modellnek a keretrendszerében igyekszik 

megfogalmazni a Repülőtér-térség jövőképét.20 

 

Ennek az ellentmondásnak megfelelően és korántsem váratlanul a kialakított fejlesztési stratégia 

megfogalmazásakor a repülőtér-város alakzata már voltaképpen a Ferihegy-Vecsés határzóna térségére 

koncentrálódva „kisebb területre „húzódik” össze” és „az „agglomerációs pólust” felváltja a XVIII. kerület 

központjának funkcióbővítő továbbfejlesztésére […] építő potenciális központtérség” kialakításának 

eleme.21 Ez nem jelent mást, mint hogy a térség fejlesztésének két központi területe:  

 

1) a repülőtér és Vecsés határán tervezett Airport-City projekt területe és az ahhoz térszerkezetileg és 

multiplikatív hatásrendszerek mentén csatlakozó vecsési és XVIII. kerületi fejlesztési területek 

2) XVIII. kerület központjának funkcióbővítő továbbfejlesztését jelentő területek. 

 

Ezzel párhuzamosan (a tényleges javaslatok pontján mintegy elengedve a Repülőtér-város modelljét) a 

stratégiai terv tényleges kidolgozására egy tengely-alakzat, az ún. „Repülőtér-tengely” alakzata mentén 

kerül sor, amelynek lényegi alkotóelemei: 

- a Kálvin tér és a repülőtér közötti 18 km-es, lényegében az Üllői út és a gyorsforgalmi út vázára 

épülő közlekedési csatornák mentén képződő városi funkciócsoportokra építve alakítja ki a 

„repülőtéri tengely” alakzatát; 

- a Budapest-fókuszú repülőtér helyett-mellett egy Kárpát-medence-fókuszú repülőtérre tesz 

javaslatot; 

- egy, a repülőtéren (alatta) átvezetett vasúttal és közúttal számol. 

 

A „Repülőtéri tengely” mint térségi szerkezetalakítási és integrált térségfejlesztési modell: 

 

 
19 Uo. 73.o. 

20 Nem is véletlen, hogy leginkább az válik plasztikussá, hogy miért nem reális a LIFE köré épülő repülőtér-várossal 

számolni a térség szerkezeti fejlesztése terén. 

21 Lásd: 74.o. 



48 

 

 
14. ábra: Repülőtéri tengely 

Forrás: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér térsége – Integrált térségfejlesztési terv (2014) 

1.1.3.3. Vecsés és a repülőtér viszonyrendszere (stratégiai pontok) 

 

Vecsés közlekedésföldrajzi adottságai és az a tény, hogy a repülőtér területének 30%-a Vecsés város 

közigazgatási területén található, szükségessé teszik, hogy a repülőtér kontextusa és az ennek a 

viszonyrendszernek a meghatározó aspektusai a településfejlesztési tervezés stratégiailag kitüntetett 

elemeivé váljanak a tervezés során. Nem horizontális elvek ezek, hanem leginkább olyan premisszák (akár 

versenypremisszák), amelyek meghatározzák a jövőről való gondolkodást, mert annak kitüntetett 

fontosságú keretrendszerét képezik. 

 

A) Milyen szcenárióval számol Vecsés a LIFE kapcsán? Hogyan viszonyul a Budapest Airport Zrt. fejlesztési 

terveihez? 

 

Jelen stratégia a vecsési szakmai szempontokat veszi kiindulópontnak. Ezek alapján – a hivatkozott airLED-

tanulmány saját tipológiáját alkalmazva – jelen dokumentum a LIFE-t még 2021-ben, a koronavírus-járvány 

kezdetéig tartó emelkedő utasszám- és árumennyiség-adatok ellenére is leginkább „diszkont bázisnak”, 

azaz egy diszkont légitársaságokra koncentráló és épülő repülőtérnek látja és tekinti. Középtáv helyett 

azonban már rövid távon is lehetségesnek és elérendő célkitűzésnek tartja a „teherszállító bázissá”, 

egyfajta cargo-bázissá való fejlődést. Közép- és középhosszú távon pedig elképzelhető és kívánatos egy 

erős intermodális (de akár multimodális) kapcsolatrendszerrel rendelkező és az áruforgalom köré 

felépülő szekunder és tercier iparok (feldolgozóipari és szolgáltatási háttéripari rendszerek) által 

támogatott cargo-központtá válás, erősödő üzleti célú utasforgalommal. (Az airLed-tanulmány tipológiája 

értelmében ez egyfajta kombinációja a „teherszállító bázis”-reptérnek, a multimodális légikikötőnek és az 

üzleti utakban erős reptérnek.) 

 

Vecsés város koncepciója lehetőséget lát a LIFE esetében: 

- a repülőtéren megforduló áru mennyiségének jelentős növelésére; 

- a repülőtér kerítésen belüli fejlesztési terveinek és a környező települések/kerületek gazdasági célú 

területfejlesztési eredményeinek szinergiájából fakadó szekunder háttéripar (feldolgozóipar) a 

jelenleginél sokkal hatékonyabb megtelepülésre; 

- a kereskedelmi és szolgáltatóipari funkciók további fejlődésére; 

- uniós belépési ponttá válására (a vámkezelési szabályok átalakításával párhuzamosan). 
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Vecsés hatályos ITS-ének elfogadása és a jelenleg készülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS) 

megalapozó helyzetelemzés készítésének ideje (2015-2021) között az Airport több, fontos fejlesztési 

projektjét megvalósította (BUDAPEST Cargo City, Airport Hotel, FEDEX Logisztikai Központ). Ezek közül 

kiemelkedik a BUD Cargo City eleme (az alábbi térképen a két fejlesztési terület közül az északabbra fekvő 

(9-es számmal jelölt terület), nemcsak mérete és folyamatos fejleszthetősége miatt, de azért is, mert ez 

azon projektek egyike, amelyek meghatározzák és világosan mutatják a LIFE lehetőségeit, fejlődésének 

irányát, azt, hogy a közeli jövőben a repülőtér leginkább „mivé tud válni”. „A BUD Cargo City a légi 

teheráru-szállítási iparág számára professzionális környezetet és versenyképességet, a Budapest Airport és 

a magyar gazdaság számára pedig regionális iparági vezető szerepet jelenthet. A 21 200 négyzetméteres 

raktárcsarnokból és irodai részből, valamint egy 11 650 négyzetméteres speditőrépületből álló légiáru-

kezelő komplexum a cargo forgalom minden eddiginél hatékonyabb kiszolgálását teszi lehetővé, azáltal, 

hogy egy időben, egy helyen biztosítja a piaci szereplők együttműködését. A logisztikai központ üzembe 

helyezésével a repülőtér cargo kapacitása évi 250.000 tonnára emelkedett, a Budapest Airport 2021-ben 

pedig megkezdi a létesítmény második fázisának előkészítését. A BUD Cargo City biztos pontot jelent az 

import és export légiáru számára; a Budapest Airport célja, hogy a légikikötő Kelet-Közép Európa cargo 

kapujává váljon.”22 

 

De ugyanebben az összefüggésrendszerben fontos a FEDEX Logisztikai Központ létrejötte is. „A FEDEX 

Logisztikai Központ a korábbi 1. Terminál szomszédságában kapott helyet a TNT Express 17.310 

négyzetméteres integrátorbázisa, melyet 2017-es átadása után 2020-ban a megnövekedett igények 

kiszolgálása érdekében tovább bővített a Budapest Airport. A légiszállítási iparág egyik vezető nemzetközi 

vállalata, a TNT számára kialakított (3136 négyzetméteres iroda területből, 5674 négyzetméteres 

raktárkomplexumból, illetve 8500 négyzetméteres manőverezési területből álló) logisztikai bázis egyben a 

vállalat magyarországi központját is jelenti. A beruházás jól illeszkedik a Budapest Airport azon tervébe, 

hogy megtartsa regionális vezető szerepét a forgalomnövekedés, a szolgáltatási minőség és a hatékonyság 

terén.”23 

 

Ugyanakkor egy, a vecsési gazdasági területekhez is kötődő, mind a repülőtér, mind pedig Vecsés fejlesztési 

tervezését meghatározó kulcsfontosságú projekt megvalósítása továbbra is várat magára: 

Az alábbi térképen a két fejlesztési terület közül a délebbre fekvő (6-oss számmal jelölt) terület a Budapest 

Business Park területe. A park a repülőtér déli peremén a Terminál 1 és a Terminál 2 közötti részén kerül 

kialakításra, néhány kilométerre az M0-s körgyűrűtől, közvetlenül a 4-es főút mellett. A több mint 500 000 

m2 földterületen történő zöldmezős fejlesztés több fázisban kerül megvalósításra. A komplexum első 

szakasza a DHL logisztikai központjának megépítésével megkezdődött. 

 

A repülőtér ingatlanfejlesztési terveiben szereplő „kerítésen belüli” beruházások és a vecsési gazdasági 

célterületek térképe24: 

 

 
22 Forrás: https://www.bud.hu/uzleti_partnereinknek/ingatlan/ingatlanfejlesztes (Letöltés dátuma: 2021. augusztus 

16.) 

23 Uo. 

24 A felső térkép forrása: https://www.bud.hu/uzleti_partnereinknek/ingatlan/ingatlanfejlesztes (Letöltés dátuma: 

2021. augusztus 16.) 

https://www.bud.hu/uzleti_partnereinknek/ingatlan/ingatlanfejlesztes
https://www.bud.hu/uzleti_partnereinknek/ingatlan/ingatlanfejlesztes
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15. ábra: Gazdasági célú fejlesztési területek 

A vecsési településfejlesztési koncepció által 

reálisnak tartott reptérfejlődési potenciál és 

irányt alátámasztják: 

 

a) a teherszállító központtá válás 

tekintetében: 

- megfelelő az ország geopolitikai 

pozicionáltsága; 

- a repülőtér része az európai közlekedési 

törzshálózatnak és klasszikus híd-szerepe 

van kelet és nyugat / dél és észak között; 

- jelentős a közép-magyarországi 

felvevőpiac (3,5 millió fő); 

- már jelenleg is jelen vannak a repülőtér 

intermodális közlekedési 

kapcsolatrendszerei, amelyek 

továbbfejlesztendőek; 

- a térségben multinacionális vállalatok 

telepedtek meg; 

- sikeres beruházásként valósult meg az 

elmúlt években a BA Zrt. „Cargo-bázis” 

projektje. 

 

b) az inter- és multimodalitás tekintetében: 

- jelentős adottságnak tekinthető a légi-, a 

szárazföldi és a vasúti forgalmi rendszerek 

együttes jelenléte; 

- a forgalmi rendszerek fejlesztését is 

támogató gazdasági besorolású (ám 

nagyrészt jelenleg mezőgazdasági 

területként működő) területek környező 

jelenléte. 

c) az üzleti célú utasforgalom tekintetében:  

- a jelenleg meglévő kapacitások; 

- a repülőtér ilyen célú forgalmát kiszolgálni képes funkciók (konferencia, szálláshely, stb.) megtelepítésére 

alkalmas területek logisztikailag és térszerkezetileg szerencsés elhelyezkedése. 

 

A szekunder és tercier jellegű háttéripari kapacitás tekintetében jelenleg inkább a kihívások nagysága és a – 

területileg és ágazatilag is – összehangolt tervezés hiányosságai látszanak leginkább. Ahogy azt Vecsés város 

Középtávú Gazdaságfejlesztési Stratégiájának beavatkozási elemzése összefoglalja: 

 

„A meglévő logisztikai potenciálra (vagy ezen potenciál mögé) nem épültek ki az ellátási lánc egyéb 

részrendszereit jelentő ipari szegmensek (összeszerelés, feldolgozás, áru- és folyamatmenedzselés, de akár 

bizonyos gyártási folyamatokat is ide vehetünk), amelyek pedig az anyagáramlás megállításának és az érték-

hozzáadásnak az igazi lehetőségét jelentenék. Némi leegyszerűsítést megengedve: az értékteremtő 

folyamat részfolyamatai közül az anyag mozgását (szállítás) és nyugvását (raktár) jelentő folyamatok 
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köré/mögé nem igazán épültek ki az anyag alakításával kapcsolatos, magasabb hozzáadott értéket 

termelő háttéripari rendszerek.”25 

 

Az FVS készítésekor a városi funkciókkal rendelkező repülőtér különböző modelljei és narratívái nem 

jelentenek reális jövőképet középtávon (5-7 év), de talán kijelenthető: hosszútávon (7-10 év) sem. 

 

B) A repülőtér közelsége és a logisztikai csomóponti funkció összefüggésrendszere 

 

A Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció elemzései megmutatták: a térség közlekedési adottságai és 

gazdaságföldrajzi adottságai bár a térséget egyfajta, országos KAPU-térségi pozícióra predesztinálják, „a 

várakozások (lakásépítés, ingatlanpiac) és a tényleges gazdasági teljesítmény egyelőre nincsen 

egyensúlyban.” 26 „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.”27 Az airLED-tanulmány is úgy fogalmaz, hogy a repülőtér közelsége „egyelőre 

nem emeli a térséget a főváros kiemelkedő logisztikai központjává.”28 

 

Valamennyi elemzés egyetért tehát abban, hogy valami nem működik a térség gazdasági szerkezetében. 

Úgy tűnik ráadásul, hogy ez a diszfunkcionalitás („nem-működés”) összetett, strukturális hatások 

eredménye, következménye. Vecsés város ezt a nézőpontot kiemelten fontosnak tekinti és törekvése, 

fejlesztési eszköztára kidolgozásának egyik kiemelt célja éppen az, hogy érvényes válaszokat adjon ezen 

problémakör tekintetében. 

 

C) A kertvárosias települési szövet és az Airport multikulturális, nagyvárosias miliőjének kontrasztja 

 

Az airLED-tanulmány úgy fogalmaz, hogy a „környező kertvárosias települési szövet és a repülőtér város 

nagyvárosias miliője közötti kontraszt feszültséget kelthet a lakossági és a helyi […] fogadókészség 

tekintetében”.29 Ez a sajátos feszültség Vecsés szempontjából, azaz jelent koncepció optikájában is 

megfogalmazható, és valóban fel kell tenni a kérdést, hogy stratégiailag mihez kezd ezzel a feszültséggel a 

város, vagy pontosabban: olyan feszültség-e ez, amellyel kezdenie kell valamit. 

 

Nem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen típusú feszültség magán a városon belül, a különböző célú városi 

területhasználatok között is jelen van. Ahogy jelen tanulmány 1. fejezete is megfogalmazza: „Vecsés város 

esetében a megszokottnál élesebb tehát a kontraszt a lakócélú területhasználat (lakócélú városi 

területhasználat) és a gazdasági aktivitásból fakadó területhasználat, illetve a gazdasági funkciók 

jelenlétéből fakadó területhasználat dinamikája között.”30 Vecsés számára tehát ez a probléma nem 

ismeretlen, kezelése a város településfejlesztési elképzeléseinek gerincét képezi. 

 

 
25 Vecsés Város Középtávú Gazdaságfejlesztési Stratégiája 65.o. 

26 PMTK 47.o. 

27 Lásd: V14/28 I. kötet, 1.2. fejezet 

28 airLED 27.o. 

29 Uo. 36.o. 

30 Lásd még V14/28 I. kötet, 13. fejezet 
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A város optikájából azonban a repülőtér térségszervező funkcionális egységgé válását nem elsősorban ez, a 

kétségtelenül fennálló kontraszt és az ebből fakadó „eltérő dinamikájú városi területhasználatok” 

jelentette feszültség akadályozza, sőt ez a feszültség optimális esetben még előnnyé és sajátossággá is 

konvertálható volna, hanem – az airLED-tanulmány által is rendkívül világosan megfogalmazott és a jelen 

Koncepció helyzetelemzési kötetében is kimutatott – jogi sajátosságok, szolgáltatóipari és területrendezési 

hiányosságok: 

- a repülőtér sajátos ingatlanjogi helyzete (állami tulajdonú ingatlan, piaci üzemeltető); 

- a térség elaprózott tulajdonosi, telekszerkezete és építésjogi feltételrendszere (ahogy ez igen 

érzékenyen megmutatkozik mind a mai napig a G1 jelű, a repülőtér fejlesztése szempontjából 

leginkább fontos vecsési telekrendszer, az ún. „Oscar-telekrendszer” kapcsán is, amely fejlesztések 

szempontjából továbbra is, az ITS 2015-ös elkészítése óta változatlan módon inaktív); 

- a földi közlekedési kiszolgálás minőségi és kapacitív hiányosságai; 

- a repülőtérre vezető közlekedési folyosó menti területek 2015-ös állapotokhoz hasonlóan, 

változatlan módon lepusztult állapota.31 

Vecsés város településfejlesztési tervezése ebben a tekintetben az épített környezet sajátos arculatának és 

szerkezetének megőrzése és értékelvű, a szolgáltatóipari funkciók gazdagítását feltételező fejlesztése 

mentén képzeli el a város jövőjét. 

 

D) Funkcióhiányok a repülőtér-térségben 

 

A fenti stratégiai pont tovább vezet a repülőtér-térségben mutatkozó erőteljes funkcióhiányok 

felismerésének és kezelésének stratégiai kérdésköréhez. Ahogy az fentebb is megfogalmazást nyert: Vecsés 

látván és érzékelvén az eltérő dinamikájú területhasználatból eredő feszültségeket, erre a 2021-27- es 

időszakban is egyszerre kíván a „jól piacosítható hagyományrendszer” (a hagyományos szerkezetek 

értékelvű megőrzéséhez való ragaszkodás) és a szekunder, valamint a tercier ipari szerkezetek 

megtelepítése, a szolgáltatóipari funkciók sűrűsödésének támogatása mentén érvényes válaszokat adni. 

 

A településrendezési és a településfejlesztési eszköztárak egyik elsődleges feladata a 2021-27-es időszakban 

az ÉLHETŐ ÉS SZERETHETŐ VÁROS megőrzése mellett a dinamikus városi funkciókkal bíró VÁROSIAS 

VÁROS és AKTÍV, EGÉSZSÉGES VÁROS megteremtése. Ebben az értelemben Vecsés részválaszokat kíván 

adni a még mindig gyenge városközpont-funkciók, a sportfunkciók, a konferenciaközponti és szálláshely-

szolgáltatási funkciók, valamint az irodai kiszolgálói infrastruktúra hiányosságai vonatkozásában, azaz 

ezeken a területeken a városi fejlesztések a repülőtér kapacitásainak kihasználását előtérbe helyező 

térségfejlesztést is szolgálni tudják majd. A vecsési fejlesztéspolitika azonban nem tartja elképzelhetőnek a 

funkcióhiányok szerves és európai mércével mérve is érzékelhető javítását az összehangolt, a térségi 

szereplők egyenrangú részvételével zajló integrált fejlesztés (és tervezés) eszközrendszere nélkül. Ebben a 

kontextusban a város különösen fontos elemnek tartja: 

- a repülőtérre vezető közlekedési folyosó menti területek leromlott és funkcióhiányos állapotának 

kérdését 

- a térségi közlekedési rendszerek minőségi és kapacitáshiányainak kérdését. 

Azaz ebben a tekintetben valóban egyfajta „tengely-alakzat” mentén szükséges a repülőtér-

viszonyrendszerről gondolkodni. 

 

1.1.3.4. Térségi fejlesztéspolitika 

 

 
31 Összefoglalva az airLED-tanulmány alapján: 36.o. 
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Ahogy az a 2030-ig tartó időszak nemzeti fejlesztéspolitikai irányainak áttekintése során hangsúlyossá vált: 

„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.”32 

 

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 fejlesztése33, 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.”34 

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” javasolta. 

 

16. ábra: „Város és térsége” 

Térkép forrása: „Város és térsége” – Budapest Város- és Területfejlesztési Tervezése 2014-2020 

 
32 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

33 Uo. 135. 

34 Uo. 134. 
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A főváros és térsége együttműködésének, 

összehangolt gazdasági fejlesztésének legtágabb 

köre a megújuló Országos Területfejlesztési 

Koncepcióban meghatározott Budapesti gazdasági 

térség lehet. […] A lehatárolást a mai 

megyehatároktól függetlenül, az új közigazgatási 

rendszerben létrejövő új járáshatárok 

figyelembevételével, a településhálózatra vonatkozó 

korábbi térségi kutatások eredményeinek 

felhasználásával kell elvégezni.”35  

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  

 

 

17. ábra: Vecsést érintő fejlesztések a Budapest 2030 alapján 
Eredeti térkép forrása: BP2030 

figyelmet, hogy a kölcsönös együttműködés rendszerei 

nélkül az egységes gazdasági régió fejlesztése helyett 

pusztán konkurenciaterületek termelődnek majd. 

 

1.2. Kistérségi szintű helyzetelemzés megyei és regionális kontextusban 

 

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, 

 
35 Budapest 2030 – Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció [továbbiakban: BP2030], 81.o. 
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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.”36  

 

A megyei elemzés Pest megye gazdasági kapujaként (KAPU-térség, vagy „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.” 37 

 

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. Ez a 2013-as elemzést követően még 2021-ben is helytálló kijelentés, bár bizonyos mértékű 

fejlődés éppen a gazdaság területén kimutatható. Leszögezhető ugyanakkor, hogy a kistérség átfogó 

fejlesztésére irányuló gondolkodás alapját továbbra is azoknak a tényezőknek és mechanizmusoknak a 

feltárása és megértése kell, hogy jelentse, amelyek miatt ez a szerep jelenleg a maga teljes 

lehetőségrendszerével nem működik. 

 

 1.2.1. Demográfiai mutatók kistérségi és járási szinten 

 

 
18. ábra: Demográfiai mutatók kistérségi szinten 

Forrás: TeIR 

 
36 Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció [továbbiakban: PMTK] 15-17. 

37 PMTK 47., a kiemelések a jelen tanulmány kiemelései   
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Vecsés a kistérségen belül járásszékhely, a Vecsési Járás székhelye. A járás lakosságszáma a KSH 2019-es 

adatai szerint38 50.424 fő: Ecser: 4039 fő, Maglód: 12552 fő, Üllő: 12522 fő, Vecsés: 21311 fő. 

 

 
19. ábra: Demográfiai mutatók járási szinten 

Forrás: TeIR 

 

A gazdasági és foglalkoztatási adatok szempontjából releváns demográfiai mutató az országos, regionális, 

sőt 2015-től a megyei átlagnál kedvezőbb (alacsonyabb) öregedési mutató: 

 

 
20. ábra: Öregedési mutató 

Forrás: TeIR 

 

 
38 A KSH adatai még egyazon gyűjtési felületen, esetünkben a TeIR oldalán is kis eltérésekkel kerülnek megadásra, a 

kistérség lakosságszáma vonatkozásában. 
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A budapesti agglomerációt alkotó kistérségekkel összevetve a Monori Kistérség az „erős középmezőnyben” 

helyezkedik el az öregedési mutató tekintetében, a jelentősebb gazdasági erővel bíró budai kistérégek (a 

budaörsi és a pilisvörösvári), valamint a Dunakeszi és a Veresegyházi Kistérségek megelőzik kedvezőbbnek 

mondható mutatóival, de ezt követően a 132-es értékkel (2018-as adat) pl. a Szentendrei, a Váci vagy az 

Aszódi Kistérségek előtt áll. 

 

Öregedési mutató az agglomerációs kistérségekben: 

 

 
21. ábra: Öregedési mutató az agglomerációs kistérségekben 

Forrás: TeIR 

Hasonlóképp kedvezőnek mondható a kistérség összességében pozitív vándorlási egyenlege (magasabb az 

odavándorlások száma, mint az elvándorlásoké). Ennek megfelelően 2012 és 2018 között több, mint 10.000 

fővel, 111.353-ról 121.357-re nőtt a kistérség lakósainak száma. 

 

Vándorlási különbözet 

 

 
22. ábra: Vándorlási különbözet 

Forrás: TeIR 
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1.2.2. Foglalkoztatottság 

 

 
23. ábra: Munkanélküliségi ráta 

Forrás: TeIR 

 

A foglalkoztatási és 

munkanélküliségi adatok 

tekintetében a Monori 

Kistérség a magyarországi 

átlagnál jóval kedvezőbb 

mutatóval (2018-ban 2,1%-

os munkanélküliségi rátával) 

rendelkezik, és a 2013-as 

vizsgálathoz képest, amikor 

az országos átlagnál bár jóval 

kedvezőbb volt a ráta, de az 

agglomerációs pozícióval 

rendelkező kistérségek közül 

itt volt a legmagasabb a 

munkanélküliségi ráta, 2018-

ra már a megyei értéknél is 

kedvezőbb a foglalkoztatási 

ráta, sőt, 2018-tól a közép-

magyarországi régió 

rátájánál sem rosszabb a 

kistérség értéke. 

 

A régióhoz viszonyított mérés azért is igen beszédes, mert az már Budapest értékeit is beleszámolva 

mutatja a rangsor értékét. A fentebb említett fejlődést mutatja a Monori Kistérség kedvező pozíciója az 

agglomerációs kistérségek kontextusában. A kiemelt gazdasági erejű budai-dunakeszi gazdasági gyűrű 

kivételével a Monori Kistérség immáron a munkanélküliség tekintetében is jóval jobb helyzetben van, mint 

5-7 éve. 

 

Foglalkoztatási ráta az agglomerációs kistérségek kontextusában 

 

 
24. ábra: Foglalkoztatási ráta az agglomerációs kistérségek kontextusában 

Forrás: TeIR 

Ennek a javulásnak és felzárkózásnak megfelelően 2018-ra a pályakezdő munkanélküliek arányát illetően is elérte a 

kistérség a régiós szintet, sőt, a megyei mutatónál már kedvezőbbet produkált. 
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25. ábra: Pályakezdő munkanélküliek aránya 1. 

 

26. ábra: Pályakezdő munkanélküliek aránya 2 
Forrás: TeIR 

 

1.2.3. Jövedelmi és jóléti mutatók 

A centrális közlekedés-földrajzi és térszerkezeti pozíció ellenére mutatkozó, mindmáig kimutatható, 

viszonylag gyengébb gazdasági teljesítményt leginkább a jövedelmi és jóléti mutatók erősítik meg. Amíg 

2010-ben az egy lakosra jutó nettó jövedelem tekintetében a kistérség adata lényegében megegyezett az 

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

653.085; Monori Kistérség: 679.363), de jelentősen elmaradtak a megyei (740.319) és a regionális (817.936) 

átlagértékektől, ez a lemaradás stagnál a 2012-2017 közöti idősor adatai szerint. 

 

 
27. ábra: Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem 

Forrás: TeIR 

  

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 
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regionális és a megyei átlagtól elmaradnak), amely adatsor 2017-ig egyértelmű, pozitív irányú elszakadást 

mutat az országos átlagtól (meghaladja azt), de a regionális és a megyei átlagadatoktól, a KAPU-térségi 

pozíció hangsúlyozása ellenére továbbra is elmarad: 

 

 
28. ábra: Adófizetők aránya 

 
29. ábra: Magas – illetve alacsony jövedelműek aránya 

 

 

1.2.4. Gazdasági teljesítmény 

 

„Pest megye az ország GDP-jének 10,3%-át állítja elő, a beruházások 7,6%-a itt valósul meg, a működő 

vállalkozások és ipari parkok 13%-a itt található. A megyében székhellyel rendelkező gazdasági társaságok 

80%-a az agglomerációs zónában összpontosul. A megye gazdasági szerkezetét a szolgáltatások 

dominálják, az ipar részesedése a hozzáadott értékhez 31% (építőiparral együtt), a primer szektor 

jelentősége az előbbiekhez képest lényegesen alacsonyabb és csökkenő tendenciát mutat (3%-a a megyei 

hozzáadott értéknek). A megye gazdasága jelentős mértékben függ a fővárosétól, ugyanakkor bizonyos 

területeken attól függetlenedve fejlődik, döntően a főbb útvonalak mentén, részben a nemzetközi vállalatok 

kereskedelmi, logisztikai, feldolgozóipari fejlesztései eredményeként. A megye húzóágazatai közé tartozik a 

gyógyszeripar, az informatikai szolgáltatások, illetve az egyéb csúcstechnológiai és tudásintenzív 

szolgáltatások.”39 

 

Még a 2013-ban készült PMTK megfogalmazta, de annak felülvizsgált változata mind a mai napig 

tartalmazza, hogy „a gazdaság teljesítménye nem egyenletes Pest megyén belül. Az agglomerációs zónában 

koncentrálódik a megyében székhellyel rendelkező gazdasági társaságok 80%-a, melyek a statisztikai 

állományi létszám négyötödét foglalkoztatják. A térségben azok a Budapesttel szomszédos városok 

találhatók, melyek a gazdasági tevékenységek szuburbanizációjában leginkább érintettek (Dunaharaszti, 

Szigetszentmiklós, Dunakeszi, Törökbálint, Budaörs), illetve az agglomeráció egyéb, nagyobb méretű 

települései (Gödöllő, Vác). A lakossági jövedelmek tekintetében szintén megmutatkozik a fenti kettősség. Az 

agglomerációban települési szinten akár 43%-al is magasabb az egy főre jutó öszszevont adóalap összege, 

mint Pest megye külső részén. A legalacsonyabb jövedelmű települések a régió délkeleti és északi 

perifériájában helyezkednek el.”40 

 

 
39 Pest Megyei Területfejlesztési Program 2021-2027 – Területi Hatásvizsgálat (továbbiakban: PMTP HAT), 14. 

40 PMTK 17.  
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Ez a helyzetelemzés világosan felhívja a figyelmet arra is, hogy „a Pest megyei kistérségek központi 

elhelyezkedése, a Főváros közelsége nem jelent garanciát a növekedésre”.41 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.” 42 

 

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.”43 

 

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 kistérségekéhez hasonló, az összes pest megyei kistérség vonatkozásában magasnak, 

de nem kiemelkedően magasnak mondható.)44 

 
4. táblázat: Kistérségi gazdaság szerkezet 

Forrás: PMTK 

 

A regisztrált vállalkozások számának és szerkezetnek tekintetében a legfrissebb adatok 2014-esek. 

 

 
41 PMTK 6. 

42 PMTK 43., az első kiemelés jelen tanulmány kiemelése 

43 PMTK 44. 

44 Lásd: PMTK 44-45. 
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30. ábra: A regisztrált vállalkozások számának változása 

Forrás: Aktuális adatok Pest megye gazdaságáról, 2014. I. félév_ www.pestmegye.hu 

 

A gazdaság strukturális problémáinak egyik legérzékenyebb mutatója ugyanis 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.) 

 
31. ábra: Regisztrált vállalkozások száma 

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.) 

 

http://www.pestmegye.hu/
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Ráadásul, bár a kistérség gazdasági mutatói a 2018-19-es évekre bizonyos mértékig feljavulnak, a 

vállalkozásintenzitás tekintetében a megyei, a regionális és az országos átlagtól való elmaradottság 2010 és 

2014 között nem mérséklődik. Ezzel továbbra is felhívva a figyelmet, hogy a Budapesthez mért földrajzi 

közelség nem garancia a fejlett gazdasági adatokra. 

 
32. ábra: Gazdasági mutatók 

Forrás: TeIR 

Látható, hogy a Monori Kistérség vonatkozó mutatója a megyén belüli összehasonlításban a leggyengébbek 

közé tartozik. 

 
33. ábra: Gazdasági mutatók kistérségi szinten 

Forrás: TeIR 
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2. A hatályos dokumentumok koherenciája az egyes területfejlesztési alapdokumentumokkal  

2.1. A 2028-ig szóló hosszútávú és a hatályos ITS középtávú célrendszerének ismertetése 

2.1.1. Az átfogó célok rendszere 

Az előzetes helyzetfeltárás és helyzetelemzés eredményeinek, valamint az EU irányelveinek megfelelően és 

az országos fejlesztéspolitikai dokumentumok célrendszeréhez illeszkedve Vecsés város hosszú távú 

fejlesztési elképzelései négy tengely mentén fogalmazódnak meg: 

 

 Épített és természeti környezet 

 

 Társadalom 

 

 Gazdaság 

 

 Szabályozási környezet, adminisztratív rendszerek 

 

Ennek, valamint a város sajátosságainak (adottságainak és lehetőségeinek, konfliktusainak és hiányainak) 

megfelelően a város hosszú távú fejlesztésének átfogó céljai [ÁC] a következők: 

 

ÁC1 Fejlett városi környezet és infrastruktúra 

 

Vecsés város önkormányzatának célja egy fejlett, vagyis egészséges, funkciógazdag, korszerű városi 

környezet és jól használható, felesleges társadalmi és pénzügyi költségeket nem termelő városi 

infrastruktúra kialakítása. 

 

Ennek a célkitűzésnek a részeként szükséges a városi központ funkcióbővítő fejlesztése, a városi (elsősorban 

szolgáltatóipari) funkciók sűrűsödésének elősegítése és a városnak a főváros közelségét, a repülőtér 

viszonylatrendszerét a társadalmi-fogyasztói mozgások és gazdasági lehetőségek terén egyaránt kihasználó 

dinamizálása. A városközpont további funkcionális erősítése és a település észak-nyugati részében 

tapasztalható dinamikus területhasználat „széthúzása” mellett szükséges további városi alközponti funkciók 

kialakítása. 

 

A fejlett környezet egyben egészséges városi környezetet is jelent, amelynek kialakításához elengedhetetlen 

a zöldfelületi rendszer mennyiségi és funkcionális fejlesztése, a zöld mobilitás rendszereinek kialakítása 

(P+R-, B+R-parkolók és terminálok, bicikliutak, gyalogos utak, stb.) és nem utolsó sorban a közlekedési 

infrastruktúra minőségi, közlekedésbiztonsági és kapacitásbeli fejlesztése. 

 

 

ÁC2 Fenntartható, növekedni képes gazdaság a helyi szereplők részvételével 

 

Mint az mind a Gazdaságfejlesztési Stratégia, mind pedig a Településfejlesztési Koncepció helyzetelemzési 

fejezeteiből világossá vált, Vecsés gazdasági pozícióit leginkább a szolgáltatóipar, azon belül is a 

kereskedelem, a logisztikai szolgáltatások, valamint az ipar-építőipar határozzák meg. A mezőgazdasági 

ágban működő vállalkozások száma alig haladja meg az 1%-ot. 
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A város ipari profiljának megváltozása, a mezőgazdasági profil egyértelmű és erőteljes visszaszorulása 

egyszerre jelenti a területhasználat módjaiban bekövetkezett változásokat és a városi gazdaság alapját 

jelentő adófizető vállalkozások adminisztratív szerkezetének változását. Ez utóbbi tekintetében látható volt, 

hogy a vecsési helyi adóvolumen majdnem felét (az IPA-nak 40%-át) nem vecsési székhelyű közép- és 

nagyvállalatok fizetik. Ezzel párhuzamosan a vecsési vállalkozások jelentős része valójában nem működik, 

illetve 0-9 fő közötti foglalkoztatottat jelentő mikrovállalkozás. Kitüntetett jelentőségű cél tehát, hogy a 

helyi szereplők aktívabban, jelentősebb mértékben vegyenek részt a gazdasági rendszerek működésében, 

és a város gazdasági teljesítménye a jelenleginél nagyobb mértékben támaszkodjon a helyi vállalkozásokra. 

 

Kitüntetett stratégiai célkitűzés, hogy a város használja ki a Liszt Ferenc Repülőtér [LIFE] által kínált 

adottságrendszert, de hosszú távon olyan, fenntartható gazdasági rendszert alakítson ki, amely nem 

kizárólagosan a légi forgalom alakulásától és a repülőtér helyzetétől függ, azaz a városnak alternatív 

növekedési területeket kell azonosítania és fejlesztenie. 

 

A városnak ebben az értelemben a légi forgalomból származó versenyelőnyök kihasználása mellett: 

- fokozottabban ki kell használnia a logisztika városban való rétegzett jelenlétét; 

- fókuszba kell állítani és fejleszteni kell az inter- és multimodális közlekedési csomóponti szerepet; 

- iparterületileg decentralizálni kell a várost, a meglévő ipari zóna déli irányba tartó spontán 

terjeszkedésének támogatásával és a város kelet felé történő megnyitásával; 

- koncentrálni kell a kapcsolódó infrastruktúra (különösen a közlekedési vonalak és közmű-hálózat) 

csatlakozó fejlesztésére. 

 

Vecsés Város átfogó célja tehát gazdasági területen, hogy a világgazdaságot megrengető hitelválság és a 

város gazdaságát alapjaiban meghatározó LIFE pozícióinak romlását követően növekedni képes és 

fenntartható módon növekedni képes gazdasági pályát építsen ki, a helyi gazdasági szereplők fokozott 

részvételével. 

 

ÁC3 Egészséges, környezetével harmóniában élő, javuló életminőségű társadalom 

 

„Nemzetközi összehasonlításban a társadalmi környezet állapotát nagyon jól adja vissza az OECD által 

alkalmazott jóléti mutató, a ’better life index’, melyben a 2011. évi adatok alapján Magyarország az Európai 

Unió tagállamai közül a második legrosszabb összértékű mutatót érte el.”45 A társadalmi környezet és 

infrastruktúra fejlesztésére, valamint a társadalom alapvető viszonyrendszereinek fejlesztésére irányuló 

céltengely ennyiben az egyik legkomolyabb elmaradásokkal küzdő terület fejlesztését jelenti. 

 

A város célja a népességnek egy kedvező életkori összetétel melletti stabilizálása, a társadalom tagjai 

közötti – a városban már jelenleg is korlátozottnak és kezelhetőnek mondható – életszínvonalbeli-

társadalmi különbségek további csökkentése, valamint a közszolgáltatásokhoz (egészségügyi, oktatási, 

szociális, igazgatási szolgáltatásokhoz és kulturális javakhoz) való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása és 

szélesítése, az egészséges lakókörnyezet biztosítása. Ehhez elengedhetetlen a város közintézményeinek 

energiahatékonysági korszerűsítése, a zöld energia különböző formáinak beépítése az ellátási rendszerbe, 

valamint a szükséges környezetvédelmi beavatkozások megvalósítása. 

 

A környezettel való harmonikus együttélés azonban egy olyan dialógus, amelyben maga a társadalom (és a 

társadalom környezethez való odafordulása, a környezethez való viszonyulás módja) is élő, viszonyt alakító 

 
45 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014-2020, 8.o. 
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tényező. A társadalom fejlesztése minden adminisztráció kiemelten nehéz feladata: a gyakran viselkedési 

mélystruktúrákat, kulturális alapkódokat formáló beavatkozások eredményei csak hosszabb távon és nem 

ritkán áttételesen mutatkoznak csak meg, azonban ezek nélkül valós, strukturális és hosszan ható 

változásokról nem beszélhetünk. A város hosszú távú célkitűzései közé tartozik a befogadó, környezetéért 

felelős és annak alakítása terén aktív és proaktív civil társadalmi környezet erősítése, az ilyen irányú 

társadalomfejlesztési beavatkozások megvalósítása, az ebbe az irányba ható társadalmi folyamatok 

támogatása. 

 

További cél a város erős logisztikai, szállítmányozási irányultsága és frekventált, agglomerációs helyzetéből, 

valamint az erőteljesen jelenlévő gazdasági aktivitásból eredő, a különféle társadalmi funkciók közötti 

közlekedés terén jelentkező konfliktusok csökkentése, minimalizálása.  

 

ÁC4 Szolgáltató, partnerként megjelenő, költséghatékony önkormányzat 

 

A 21. századi technológiai és geopolitikai környezetben az önkormányzatoknak még a korábbiaknál is 

komplexebb környezetben, sokkal összetettebb szerepkörben kell megnyilvánulnia és működnie. Igazgatási 

és üzemeltetési funkciói piaci-gazdasági és fejlesztési feladatok ellátása nélkül nem működtethetőek. Ebben 

a komplex környezetben a helyi, a térségi és az országos adminisztrációs, társadalmi és piaci rendszerek 

szintjein és szektoraiban sok szereplővel kell együttműködnie. Ezért az önkormányzati céltengelyen 

elhelyezkedő prioritások mindig előfeltételezik a komplex kapcsolati rendszerben való meghatározottságot, 

a partneri kapcsolatok építését, kapcsolathálók kialakítását és szélesítését mind horizontális 

(önkormányzatok közötti), mind vertikális (adminisztratív szintek közötti), mind pedig interszektorális (piac, 

társadalom, non-profit szereplők) viszonylatban. 

 

Ennek a történelmileg is jól azonosítható funkcióbővülésnek és funkcióváltásnak az egyik legfontosabb 

eleme és folyománya az „irányító” önkormányzat helyett a lakosság számára partnerként megjelenő, 

szolgáltató, költséghatékony önkormányzat kialakulása. 

 

A város gazdasági rendszereinek lényeges része maga a városgazdálkodás, és egyik leglényegesebb 

szereplője a városi önkormányzat. Jelen koncepció az önkormányzati gazdálkodást és a gazdasági 

folyamatokat egyfajta kompakt gazdasági egységként fogja fel és közelíti meg. Az önkormányzat ebben az 

összefüggésrendszerben nem csak gazdálkodik (az önkormányzati vagyon üzemeltetésével, értékének 

növelésével a közcélú feladatok egyidejű ellátása mellett), de adminisztratív eszköztárának segítségével 

alakítja az önkormányzati gazdálkodáson túli, de a várost érintő gazdasági folyamatokat is. A jogi és 

adókörnyezet alakításával meghatározza a területhasználat szabályait, kialakítja az adópolitikát. Ezen 

eszközök használatával indirekt befolyásolja (ösztönzi, támogatja, vagy éppen fékezi) az egyes gazdasági 

folyamatokat.  

 

Az önkormányzatnak saját gazdálkodási tevékenységének keretében értelemszerűen a racionális, 

költséghatékony gazdálkodás megvalósítása lehet a célja. A vagyongazdálkodási és városüzemeltetési 

feladatok ellátására létrehozott alrendszerek szerkezeti alakítása (racionalizálása), az őket befolyásoló és 

működésüket meghatározó jogi környezet alakítása képezi ebben a kérdéskörben eszköztárának gerincét. A 

városgazdálkodás körében egyértelmű cél a megújuló energiaforrások és energiatakarékos technológiák 

alkalmazása. Egyrészt a költséghatékonyság, másrészt pedig a magasabb minőségű feladatellátás és az 

általa eredményezett jobb minőségű helyi élet, vagyis összefoglalóan: a gazdasági és környezeti 

fenntarthatóság elveinek egyszerre való érvényesülése érdekében.  
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2.1.2. A Stratégiai célok rendszere 2015-2020 

Vecsés város településfejlesztési koncepciója az EU-s célkitűzésekkel és direktívákkal, a hazai szabályozási 

keretrendszerekkel és a helyzetfeltárás és helyzetelemzés eredményeivel összhangban az alábbi stratégiai 

célokat határozza meg a település hosszú távú jövőképének elérését jelentő átfogó célok megvalósítása 

érdekében: 

1. Épített környezet fejlesztése az egyedi városarculat értékelvű megőrzésével 

2. Zöld infrastrukturális fejlesztések 

3. Közlekedési rendszerek és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

4. Gazdasági-ipari területek dinamizálása - Gazdasági decentrumok kiépítése 

5. Üzleti célú szolgáltatóipar fejlesztése 

6. A gazdaság helyi rendszereinek fejlesztése 

7. Tudásgazdaság megtelepítése 

8. Humán közszolgáltatások integrált fejlesztése 

9. Befogadó és aktív társadalom 

10. Egészséges környezet és intelligens energiarendszerek 

11. Vállalkozó-gazdálkodó önkormányzat 

12. Szolgáltató és kezdeményező önkormányzat 

 

A Településfejlesztési Koncepcióban meghatározott hosszútávú célkitűzésrendszer 4 átfogó cél alá rendelt 

12 stratégiai célban foglalta tehát össze a város fejlesztési irányait 2028-ig terjedően. Az ITS célrendszere 

értelemszerűen ugyanazon átfogó célok köré épül és ezen átfogó célok alá rendelve, de immáron az 

időtávhoz (2015-2020) igazítva, a rendelkezésre állni látszó fejlesztési források függvényében határozza 

meg a középtávú stratégiai célkitűzéseket.  

 

A középtávú stratégiai célkitűzések meghatározását a helyzetfeltáró és helyzetelemző munka alapján 

rögzíthető szükségleteken túl az alábbi körülmények és megfontolások befolyásolták: 

 

A. Az ITS és a hosszabb távú célkitűzésrendszert meghatározó TFK-nak a koherenciája. Vecsés ITS-ének alapvető 
koncepciója értelmében a stratégiai és horizontális célok nem lehetnek mások, mint a TFK stratégiai céljai, de 
az időtáv és a fejlesztési források szerkezetének optikája részben értelemszerűen átalakíthatja a célok 
megfogalmazását. 

 

B. A 2014 végére rögzített és láthatóvá váló uniós forrásrendszer adottságai, amelynek megfelelően a Pest 
megyét és Vecsést magába foglaló Közép-Magyarországi Régió a fejlett régiók közé tartozik. Ebből fakadóan a 
2014-2020 közötti forrásfelhasználási időszakban rendelkezésre álló pénzügyi keretek szűkebbek, a tematikus 
koncentráció pedig erőteljesebben meghatározott a kevésbé fejlett (ún. átmeneti) régiók lehetőségeihez és 
programjaihoz képest. 

 

C. A TFK-ban meghatározott és leírt eszközrendszer középtávú – az időszakban rendelkezésre álló uniós 
fejlesztési forrásokat is figyelembe vevő – megvalósíthatóságának vizsgálata. 

 
D. 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 bár 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 
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pozícióba kerül, az NSRK mint az OFTK által kijelölt gazdasági növekedési zóna (tágabban: „Budapest Üzleti 
Régió”46; szűkebben: Ferihegyi Gazdasági Övezet47) várostérségét országos jelentőségű térségi fejlesztési 
témakörként is pozicionálja.48 

 
Vecsésnek ebben a sajátos adottság- és lehetőségrendszerben egyszerre kell tehát önmagát 

▪ önálló városként 
▪ Budapest agglomerációs térségeként (funkcionális várostérség része) 
▪ Országos jelentőségű, fejlesztésre kijelölt gazdasági zónaként pozicionálnia. Mindez 

természetszerűleg a stratégiai célrendszer meghatározására is hatással van. 

 

Mindezek kontextusában Vecsés város a 2015-2020 közötti időszakban stratégiailag 7 tematikus és 1 

területi célkitűzés köré építi fejlesztési településfejlesztési programját. 

 

Tematikus célok: 

1. Városi funkciók fejlesztése és erősítése     (SC1) 

2. Zöld infrastrukturális fejlesztések     (SC2) 

3. Az Észak-nyugati gazdasági-ipari terület továbbfejlesztése  (SC3) 

4. Helyi gazdasági szereplők vállalkozási feltételeinek javítása  (SC4) 

5. Közösségi funkciók és városi közösségi terek fejlesztése   (SC5) 

6. Közintézményrendszer energetikai és infrastrukturális fejlesztése (SC6) 

7. Kezdeményező szereppel bíró vállalkozó-gazdálkodó önkormányzat (SC7) 

 

Területi célkitűzés: 

1. A Ferihegyi Gazdasági Övezet – kiemelt gazdaságfejlesztési térség részeként való fejlődés 

 

  

 
46OFTK 141. o 

47OFTK 264. o.  

48NSRK 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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Vecsés város középtávú fejlesztési célrendszere a Településfejlesztési Koncepció célrendszerével 

koherenciában: 

 

 

34. ábra: Vecsés célfája 

 

Ahogy az a TFK célrendszerében és a fenti ITS-célrendszerben is megmutatkozik, Vecsés négy nagy 

TEMATIKUS FÓKUSZ köré csoportosítja átfogó településfejlesztési céljait: 

❖ VÁROSI KÖRNYEZET ÉS INFRASTRUKTÚRA 
❖ GAZDASÁG 
❖ KÖRNYEZET 
❖ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

 
 

Városi funkciók fejlesztése és erősítése 

A cél elérése érdekében kerül sor a belváros funkcióbővítésének folytatására és az „FKL” városrész 

többfunkciós fejlesztésére. Épületrekonstrukciós munkálatokra a közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése 

és a városi funkciók erősítése érdekében. Az átfogó akcióterületi és egyedi fejlesztések keretében 

közlekedési infrastrukturális fejlesztések, funkcióbővítő közterület-fejlesztések, üzleti és lakásfunkciókat 

szolgáló épület-felújítások szerepelnek.  

 

Zöld infrastrukturális fejlesztések 

 

A városi „zöld infrastruktúra” fejlesztése: a város közösségi parkjainak, gyalogos közlekedési 

infrastruktúrájának fejlesztését és bővítését szolgáló célkitűzés, amely a közösségi célú zöldfelületek 
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fejlesztése mellett kiemelt figyelmet szentel a zöld közlekedési infrastruktúra (P+R+B parkolók, 

kerékpárutak) fejlesztésének. 

 

Az Észak-nyugati gazdasági-ipari terület továbbfejlesztése 

A város gazdasági területeinek dinamizálását kitűző alapprogram első, már 2-5 éven belül megvalósítható 

eleme a jelenleg is működő, a város gazdasági motortérségének tekinthető észak-nyugati gazdasági zóna 

déli irányba való továbbfejlesztése és a terület infrastrukturális (elsősorban közlekedési és 

közműellátottsági) helyzetének további javítása. A célkitűzés elérése érdekében az önkormányzati 

tulajdonú területeken megvalósítandó gazdasági célú önkormányzati beruházások mellett jelentős szerepet 

kapnak – a területen már jelenleg, spontán megindult gazdasági magánberuházások folytatásaként – a 

magántőkéből megvalósuló gazdasági-kereskedelmi célú területfejlesztési akciók. 

 

Helyi gazdasági szereplők vállalkozási feltételeinek javítása 

A helyi gazdasági szereplők megfelelő telephelyhez jutásának, a helyi vállalkozások infrastrukturális 

feltételrendszerének javítását célzó stratégiai célkitűzés. A cél elérésének egyik legfontosabb eszköze egy 

helyi vállalkozói park kialakítása és Gazdasági kereskedelmi szolgáltató területek kialakítása a város északi 

területein (FKL-városrész). 

 

Közösségi funkciók és városi közösségi terek fejlesztése 

A városban élhető magas minőségű élet egyik legfontosabb eleme a széles spektrumú közösségi funkciókat 

magas szinten biztosítani képes humán infrastruktúra. Ennek elérése érdekében alapvető stratégiai cél a 

sportcélú, egészségügyi és oktatási intézményrendszer fejlesztése, a közterületek rekreációs és pihenési 

célú fejlesztése. 

 

Közintézményrendszer energetikai és infrastrukturálisfejlesztése 

Az önkormányzati intézményrendszer energetikai fejlesztése a város legfontosabb hálózatos fejlesztési 

programja, amelynek keretében cél az önkormányzati intézményrendszer legnagyobb részének energetikai 

és funkcionális fejlesztése. A program keretében egyes intézmények esetében csak energetikai fejlesztés 

valósul meg, más intézmények esetében az intézmény funkciójának megtartása mellett teljes, az 

energetikai korszerűsítést is magában foglaló infrastrukturális fejlesztés valósul meg. Az intézmények egy 

újabb (harmadik) csoportja pedig a teljes infrastrukturális megújulás mellett új közfunkciót kap. 

 

Kezdeményező szereppel bíró vállalkozó-gazdálkodó önkormányzat 

Az önkormányzati szerepvállalás szolgáltató jellegének alapvető hangsúlyozása mellett az önkormányzat a 

város területén található gazdasági erő még hatékonyabb kihasználása és a helyi gazdasági rendszerek 

fejlesztése érdekében, a helyi gazdaságfejlesztés egyik fő szereplőjeként fokozott mértékben kíván 

gazdálkodó szerepkörben fellépni. Az ehhez szükséges eszközök egy része beruházás-jellegű, más része 

inkább adminisztratív eszköz, amely azonban az ITS-ben megjelenítésre kerül. 

 

A Ferihegyi Gazdasági Övezet – kiemelt gazdaságfejlesztési térség részeként való fejlődés 

A Ferihegyi Gazdasági Övezet mint kiemelt gazdaságfejlesztési térség fejlesztési pontjaihoz kapcsolódó, 

azokkal szinergiában lévő, vagy társult projektgazdaként megvalósító, elsősorban közlekedési és gazdasági-

szolgáltatóipari fejlesztések megvalósítása a város területi összefüggésrendszerben való, fenntartható 

fejlődésének záloga. Ez a területi célkitűzés jelenti az egyes tematikus célok fejlesztéspolitikai kontextusát. 
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2.1.3. A módosuló stratégiai célrendszer a 2021-2027 közötti fejlesztési tervezésben 

 

A város 2015-ben elfogadott hosszú távú Településfejlesztési Koncepciójának, a V14/28-nak részletes 

helyzetelemzési munkái rávilágítottak azokra az alapvető belátásokra, amelyekre építve a város önmagára 

irányuló, 15 éves távlatban értelmezhető víziója, hosszú távú jövőképe megfogalmazásra került. Ennek 

megfelelően Vecsés Város víziója és hosszú távú jövőképe a következőképpen hangzott: VECSÉS ÉLHETŐ ÉS 

SZERETHETŐ, HARMONIKUSAN FEJLŐDŐ, JELENTŐS TÉRSÉGI ÉS ORSZÁGOS GAZDASÁGSTRATÉGIAI SZEREPPEL RENDELKEZŐ, 

HAGYOMÁNYAIT ŐRZŐ, JELLEGZETES ARCULATTAL BÍRÓ, MODERN ÉS DINAMIKUS KISVÁROS. 

 

A hosszú távú vízió továbbra is érvényben van, ám annak elemei között kisebb hangsúlyeltolódás 

mutatkozik,  

➢ A SPORTOS, EGÉSZSÉGES LAKOSSÁGGAL BÍRÓ, FIZIKAILAG IS DINAMIKUS VECSÉS; 
➢ A VÁROSIAS JELLEGŰ VÁROS VÍZIÓJA 
➢ ÉS AZ ÖSSZESSÉGÉBEN JELENTŐS (LAKOSSÁG) MEGTARTÓ ERŐVEL BÍRÓ, MINŐSÉGI ÉLETET BIZTOSÍTÓ KISVÁROS 

elemeire való fokozottabb hangsúly helyezésével (ezeket az elemek alábbi kifejtése során pirossal jelöljük). 

 

Élhető és szerethető város 

 

Minden településfejlesztési beavatkozás végső célja 

alighanem az, hogy az adott városban jó legyen élni 

és a városban lakók szeressék azt a helyet, ahol 

élnek. Bármilyen alapvetőnek és egyszerűnek is tűnik 

ez a célkitűzés, lényegében minden egyéb 

beavatkozás végső célja csak ez lehet. Vecsés víziója 

önmagáról 15 éves távlatban éppen ez: legyen jó a 

városban élni és a lakók szeressék városukat. 

 

 

Ehhez elengedhetetlen az egészséges városi 

környezet biztosítása: a káros környezeti hatások 

(zajterhelés, szállópor, levegőszennyezés) jelentős 

mérséklése, az egészséges ivóvíz biztosításához 

szükséges infrastrukturális és társadalom-fejlesztési 

feladatok elvégzése, a közlekedésbiztonság jelentős 

mértékű javulása, a „zöld közlekedési formák” 

előtérbe helyezése, a sportcélú infrastruktúra, a 

rekreációs parkok, helyszínek fejlesztése és a 

tömegsport fokozott támogatása, valamint a városi 

zöldfelület fejlesztése. 

 

 

Egy olyan városban, amelynek gazdasága 

forgalomintenzív és gyakran erős 

környezetterheléssel járó iparágakra épül, 

elengedhetetlen, hogy a város gazdaságának 

egyensúlyát, dinamikáját biztosító gazdasági 

tevékenységek és a lakosság kiegyensúlyozott, 

kölcsönös elégedettségen alapuló kapcsolatot 

alakítson ki. Vecsés 15 éves távlatban olyan várossá 

válik, ahol úgy folynak dinamikus gazdasági 



72 

 

tevékenységek, hogy a lakosság érdekei 

(egyáltalában is a lakófunkció maga) nem sérülnek. 

 

Harmonikusan fejlődő város 

 

 

 

 

 

Mindez azt is jelenti, hogy a város gazdasága 2028-ra 

kiegyensúlyozottan, fenntartható módon fejlődik: a 

kapacitásokat kihasználva, de a város műszaki 

infrastruktúráját, környezetét és társadalmát nem 

túlterhelve. 

 

 

A tervezési időszak végére, 2028-ra a város 

gazdasága megfelelő irányba fejlődve eléri, hogy 

megerősödik a város logisztikai csomóponti szerepe 

és a logisztikai potenciál mögé kiépülnek a 

magasabb hozzáadott értéket termelő háttéripari 

rendszerek. Ezzel a város gazdasága egy dinamikus, 

szerkezetileg kiegyensúlyozott pályára áll, amely 

közgazdaságilag is fenntartható. 

 

 

Az országos és nemzetközi piacra termelő jelentős, 

gyakran multinacionális cégek jelenléte mellett a 

helyi vállalkozások is aktív, jelentős szereplőivé 

válnak a helyi gazdaságnak. Képesek és tudnak 

beruházni, fejlődni, a lakókörnyezettel nem, vagy 

nehezen összeegyeztethető ipari tevékenységeket 

helyi vállalkozói parkokba kitelepülve végzik, 

elsősorban a helyi, a kistérségi és a főváros-térségi 

piacokra termelve.  

 

 

2028-ra a repülőtér versenyelőnyének kihasználása 

mellett több pólusú, jellegzetes profillal bíró, 

differenciált gazdasági szerkezet alakul ki a 

városban. Elsősorban a logisztikai, a logisztikához 

kötődő szolgáltatási iparágak, valamint az árufolyam 

megállítását eredményező háttéripari rendszerek 

kiépülése révén Vecsés gazdasága országos, 

regionális és külföldi piacra is termel, a helyi 

vállalkozások pedig a helyi és térségi piacok jelentős 

szereplőivé válnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecsés már jelenleg is járási központ. Térségi 

szerepköre nem is elsősorban adminisztratív 
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Jelentős térségi és országos 

gazdaságstratégiai szereppel 

rendelkező város 

értelemben kell, hogy megerősödjön, hanem 

leginkább az intermodális csomóponti szerep 

fejlődésén és az egyes szolgáltatóipari fejlesztések, 

valamint a logisztikai iparágakhoz kötődő oktatási 

szerepkör kialakítása révén. 

2028-ra Vecsés már nem pusztán a főváros 

csatlakozó övezeteként, hanem a repülőtér-

viszonylat egyenrangú szereplőjeként, a főváros 

jelentős partnereként, a környező kistérségek 

legerősebb és legstabilabb gazdaságával rendelkező 

városként definiálódik. Ehhez erős, differenciált 

szerkezetű kapcsolati hálót épít ki és működtet, 

amelynek keretében kreatív kezdeményező 

szerepben lép fel, érdekeket közvetít és kölcsönös 

megállapodásokban érdekelt. A saját lakosságával 

való viszonyban szolgáltató önkormányzatként 

működik. 

 

Hagyományait őrző város 
 

Vecsés arculatának meghatározó elemét adja a 

hagyományos mezőgazdaságra épülő 

zöldségtermesztés és a várost minőség-márkává 

emelő savanyításipar. Attól függetlenül, hogy az 

őstermelői savanyítás helyét mára már egyre inkább 

az ipari savanyítás veszi át, a város az egyre inkább 

kiüresedő, visszaszoruló, ámde a város imázsát, a 

várost mint „brand”-et mégis leginkább meghatározó 

mezőgazdasági profilt tudás- és technológiaalapú, 

oktatási aktivitásra épülő fejlesztések révén kívánja 

megőrizni és hasznosítani. 

 

Jellegzetes arculattal bíró, modern 

és dinamikus város  

A településfejlesztési aktivitás következtében Vecsés 

valós, funkciógazdag városközponti résszel 

rendelkezik és egyes településrészeiben kisvárosi 

szintű alközpontok jönnek létre. A gazdasági 

területek és a közlekedési infrastruktúra átfogó 

fejlesztése mellett a város megtartja jellegzetes, 

történeti kialakulását is megjelenítő települési 

arculatát, szerkezetét, ugyanakkor a kiszélesedő 

városközpont és a repülőtérrel, valamint a 

fővárossal érintkező területek dinamikus, a 

szolgáltatások rétegzett és aktív jelenlétére épülő 

területhasználatot mutatnak és városias arculatú 

kisváros létrejöttét eredményezik. 
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JÖVŐKÉP: VECSÉS ÉLHETŐ ÉS SZERETHETŐ, HARMONIKUSAN FEJLŐDŐ, JELENTŐS TÉRSÉGI ÉS 

ORSZÁGOS GAZDASÁGSTRATÉGIAI SZEREPPEL RENDELKEZŐ, HAGYOMÁNYAIT ŐRZŐ, 

JELLEGZETES ARCULATTAL BÍRÓ, MODERN ÉS DINAMIKUS KISVÁROS 

ÁTFOGÓ CÉLOK (ÁC) 

ÁC1: FEJLETT VÁROSI 

KÖRNYEZET ÉS 

INFRASTRUKTÚRA 

ÁC2: FENNTARTHATÓ, 

NÖVEKEDNI KÉPES 

GAZDASÁG A HELYI 

SZEREPLŐK 

RÉSZVÉTELÉVEL 

ÁC3: EGÉSZSÉGES, 

KÖRNYEZETÉVEL 

HARMÓNIÁBAN ÉLŐ, 

JAVULÓ ÉLETMINŐSÉGŰ 

TÁRSADALOM 

ÁC4: SZOLGÁLTATÓ, 

PARTNERKÉNT 

MEGJELENŐ, 

KÖLTSÉGHATÉKONY 

ÖNKORMÁNYZAT 

BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK 

VÁROSI KÖRNYEZET ÉS 

INFRASTRUKTÚRA 
GAZDASÁG TÁRSADALOM ÖNKORMÁNYZAT 

STRATÉGIAI CÉLOK (SC) 

SC1: VÁROSI FUNKCIÓK 

FEJLESZTÉSE ÉS ERŐSÍTÉSE 

SC4: ÉNYI 

GAZDASÁGI -IPARI 

TERÜLET 

TOVÁBBFEJLESZTÉSE 

SC6: HUMÁN 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK 

FEJLESZTÉSE: 

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS 

KULTURÁLIS 

INFRASTRUKTÚRA 

FEJLESZTÉSE 
SC9: 

SZOLGÁLTATÓ 

ÖNKORMÁNYZAT 

SC2: ZÖLD 

INFRASTRUKTURÁLIS 

FEJLESZTÉSEK 

SC5: HELYI 

GAZDASÁGI 

SZEREPLŐK 

VÁLLALKOZÁSI 

FELTÉTELEINEK 

JAVÍTÁSA 

SC7: SPORTCÉLÚ 

INFRASTRUKTÚRA 

FEJLESZTÉSE 

SC3: KÖZLEKEDÉSI 

INFRASTRUKTÚRA 

FEJLESZTÉS 

 
SC8: EGÉSZSÉGES 

KÖRNYEZET 

TERÜLETI CÉLKITŰZÉS 

TERÜLETI CÉLKITŰZÉS: 

A FERIHEGYI GAZDASÁGI ÖVEZET – KIEMELT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TÉRSÉG RÉSZEKÉNT VALÓ 

FEJLŐDÉS 

 

HORIZONTÁLIS CÉLOK (HC) 

HC1: Térségi szemlélet HC2: Fenntarthatóság HC3: Élhető város 
5. táblázat: Vecsés céljai 
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2.2. A módosuló célrendszer koherenciája a 2021-2027 közötti fejlesztési alapdokumentumokkal 

2.2.1. Nemzeti Fejlesztés 2030 

A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció [OFTK] 7 ágazati és 6 
területi célt határoz meg a stratégiai (vagy specifikus) célok szintjén, valamint 5 Nemzeti prioritást jelöl ki, 
amelyek horizontális célrendszerként működnek a rendszer alapstruktúrájában.49 

 
35. ábra: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció céljai 

A vecsési ITS 2021-ben módosuló célrendszerének illeszkedése a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszeréhez: 

 NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Vecsés város 2021-2027 

 
49 Az összefoglaló táblázat forrása: OFTK 95. o. 
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Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció célrendszere 

közötti FVS-ének 

célrendszere 

7
 Á

ga
za

ti
 c

él
ki

tű
zé

se
k 

Versenyképes, innovatív gazdaság SC4; SC5 

Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, 

egészség- és sportgazdaság SC2; SC6; SC7; SC8 

Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és 

-ellátás 
SC5; SC8 

Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes 

készségek, K+F+I 
SC5; SC6 

Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó 

társadalom SC6 

Jó állam: szolgáltató állam és biztonság SC9 

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható 

használata, és környezetünk védelme 
SC2; SC3; 

Te
rü

le
ti

 c
él

o
k 

  

6. Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a 

mobilitás biztosítása 
SC3 

  

5
 N

em
ze

ti
 p

ri
o

ri
tá

s 

Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 
SC5 

Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú 

társadalom felé 
SC4; SC5 

Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve 

az energiafüggetlenség felé 
SC2 

Népesedési és közösségi fordulat 
SC1; SC2; SC5; SC6; SC7; SC8 

Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a 

helyi gazdaság bázisán 
SC5 

6. táblázat: A vecsési ITS 2021-ben módosuló célrendszerének illeszkedése a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció célrendszeréhez  
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2.2.2. Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) és Pest Megyei Területfejlesztési 

Program (2021-2027)50 

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÖRVÉNY (Tftv.) 5.§ n) pontja szerint megyei területfejlesztési program, a 

területfejlesztési koncepción mint hosszú távú célrendszeren nyugvó középtávú stratégia és annak 

megvalósítását szolgáló operatív program, „a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú 

cselekvési terv, amely stratégiai és operatív programokra épül”. Ennek tartalmi követelményeit A 

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, A TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM, ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERV TARTALMI 

KÖVETELMÉNYEIRŐL, VALAMINT ILLESZKEDÉSÜK, KIDOLGOZÁSUK, EGYEZTETÉSÜK, ELFOGADÁSUK ÉS KÖZZÉTÉTELÜK RÉSZLETES 

SZABÁLYAIRÓL szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet határozza meg. 

A megyei területfejlesztési program (stratégiai program és operatív program) tartalmi követelményeit a 

218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 3. melléklete rögzíti az alábbiak szerint:  

Stratégiai program:  

- a tervezési folyamat eljárásainak, a tervezés tárgykörének és körülményeinek leírása;  

- célrendszer: a jövőkép, az átfogó cél és a fejlesztési elvek alapján a specifikus, horizontális és területi célok 

meghatározása, viszonyrendszerének bemutatása;  

- a prioritások azonosítása: a prioritások leírása; célok és prioritások eredményességi kritériumainak, illetve 

számszerűsített mutatóinak meghatározása, a megvalósítás lehetséges szereplőinek és a közreműködők 

körének megjelölése; a prioritások leírásában egyértelműen azonosítani kell a megye, azaz a tervezésért 

felelős szervezet saját felelősségébe tartozó beavatkozásokat és azok esetleges külső feltételeit, valamint a 

megye felelősségén kívül eső, a célok eléréshez elvárt beavatkozásokat;  

- a célok és a prioritások közötti kapcsolatok beazonosítása;  

- a programnak jeleznie kell a különböző ágazatok felé a fejlesztési igények közül az ágazati programokban 

megvalósítani javasolt elemeket;  

- a tervezéskísérő eljárások (különösen az előzetes programértékelés és a környezeti értékelés) 

dokumentációja, bemutatva a tervezéskísérő eljárások tervezési folyamatra tett hatásait és a végrehajtás 

várható környezeti, társadalmi és gazdasági hatásait;  

- a végrehajtásában közreműködő szervezetek közti munkamegosztás, együttműködés és információcsere 

meghatározása, az érdekérvényesítés rendszere; a végrehajtásban közreműködő üzleti és civil szervezetek 

bevonásának módja (partnerségi program);  

- a végrehajtás és a finanszírozás intézményi és eljárásrendi rendszerének átfogó bemutatása;  

- monitoring és értékelési terv.  

 

A 2014-2030 közötti időszak FELÜLVIZSGÁLT Pest Megyei Területfejlesztési Koncepciójának mint a megyei 

tervezés hosszútávú dokumentumának célrendszere nemcsak, hogy harmonizál a középtávú tervezés 

alapdokumentumának, a Területfejlesztési Programnak a célrendszerével, de egyenesen megegyezik azzal, 

 
50 A továbbiakban: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) = PMTK; 

Pest Megyei Területfejlesztési Program (2021-2027) = PMTP 
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ezért a vecsési tervezési dokumentumok célrendszerének a vonatkozó hazai fejlesztési alapdokumentumok 

célrendszerével való koherenciájának vizsgálatakor ezt az egységes megyei célkitűzésrendszert kell 

figyelembe vennünk. 

A megyei fejlesztési alapdokumentumok egységes célkitűzésrendszere: 

 

36. ábra: A megyei fejlesztési alapdokumentumok egységes célkitűzésrendszere 
Forrás: PMTK és PMTP 
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Vecsés város fejlesztési célrendszerének koherenciája a megyei alapdokumentumok célrendszerével51: 

Megyei  

SC-rendszer: 

➔ TM1 TM2 TM3 TM4 GD1 GD2 GD3 TF1 TF2 TF3 TF4 

Vecsési SC-

rendszer:  

SC1 ++        + ++  

SC2   ++       ++ ++ 

SC3  +     + ++ ++   

SC4     ++ ++ ++ ++    

SC5     ++ + ++ +    

SC6 ++  + ++      +  

SC7 +  ++       +  

SC8   ++       + ++ 

SC9  ++     + +  ++  

7. táblázat: Vecsés város fejlesztési célrendszerének koherenciája a megyei alapdokumentumok célrendszerével 

 

2.2.3. Monori Kistérség területfejlesztési koncepciója  

A pest megyei területfejlesztési dokumentumokat tartalmazó hivatalos megyei portálon tartalmazó 

dokumentumcsomag, a „Monor és Térsége területfejlesztési koncepció és program” 2000. novemberi 

keltezésű, tehát elavult, a jelenlegi, uniós tervezési kontextusban koherencia vizsgálatára nem alkalmas! 

Monor és Térsége területfejlesztési koncepció és program: www.pestmegye.hu 

 

2.2.4. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) prioritási tengelyeivel 

való koherencia 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) hatályos módszertani kézikönyve, illetőleg az egyes 

településfejlesztési dokumentumok egységesítését előíró 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet A 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről című Korm.rendelet által meghatározott egységes Településfejlesztési Terv 

(továbbiakban valamennyi településfejlesztési dokumentum neve egységesen: Településfejlesztési Terv) 

elkészítésének módszertana megköveteli az egyes TVP-projektelemeknek a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) prioritási tengelyeivel és beavatkozási rendszerével való koherenciát. 

A megyei forrásfelhasználási és forráselosztási program a Budapest fejlesztésére szolgáló tengelyen kívül 

három prioritási tengellyel rendelkezik: 

 
51 Stratégiai célok vizsgálata. ++ = erős koherencia; + = másodlagos koherencia 

http://www.pestmegye.hu/
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I. Versenyképes megye 

II. Klímabarát megye 

III. Területi humán fejlesztések 

I. A Versenyképes megye ERFA-finanszírozású prioritási tengelyen alapvetően a következő 

beavatkozáscsoportok támogathatóak: 

I.1. Helyi gazdaságfejlesztés, helyi és térségi turizmus 

I.2. Településfejlesztés, települési szolgáltatások, szociális célú városrehabilitáció 

I.3. Helyi és térségi közszolgáltatások 

 

❖ Az I.1. Helyi gazdaságfejlesztési altengely  

I.1.1. a szűkebb célú gazdaságfejlesztési célú beavatkozások, a többségi önkormányzati és 

állami tulajdonban lévő üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztését szolgáló 

beavatkozások mellett magában foglalja  

I.1.2. a helyi gazdasághoz kapcsolódó térségi és helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztését, 

valamint 

I.1.3. a helyi és térségi turisztikai fejlesztéseket. 

 

❖ Az I.2. Az „Élhető települések – integrált településfejlesztési beavatkozások” beavatkozáscsoport integrált 
módon támogat olyan infrastruktúra-fejlesztéseket, melyek a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a 
lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak hozzá, egyúttal a települések általános 
környezeti állapotát javítják. Az I.2. településfejlesztési altengelyen támogatott beavatkozási területek: 

I.2.1. Helyi közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások  

I.2.2. IKT és okos település fejlesztések  

I.2.3. Barnamezős rehabilitáció, rozsdaövezetek fejlesztése  

I.2.4. Helyi (települési) zöld és kék infrastruktúra fejlesztése, klíma-alkalmazkodás, helyi 

környezetvédelmi infrastruktúra és körforgásos gazdaság  

I.2.5. Helyi közösségi és kulturális, helyi sport és szabadidős terek és szolgáltatások 

I.2.6. Szociális célú városrehabilitáció  

 

❖ Az I.3. altengely a Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése alatt támogatja a helyi felelősség körébe 
tartozó fejlesztéseket támogatja, amelyek a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokhoz kapcsolódnak 
és a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférését, annak javítását szolgálják. Ennek keretében a támogatott 
beavatkozáscsoportok: 

I.3.1. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése  

I.3.2. Egészségügyi alapellátás, önkormányzati járóbeteg-szakellátás, prehospitális 

sürgősségi ellátás és egészségfejlesztési infrastruktúra  

I.3.3. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások  
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II. A Klímabarát megye ERFA-finanszírozású prioritási tengelyen alapvetően a következő 

beavatkozáscsoportok támogathatóak: 

II.1. Az „Energiahatékonyság előmozdítása és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 

csökkentése” 

Ezen a tengelyen a következő főbb beavatkozások támogathatóak: 

II.1.1. Helyi, önkormányzati energetika: energiahatékonyság és megújuló energia-

felhasználás  

II.1.2. Heyi, önkormányzati energetika a fenntartható városfejlesztés keretében  

III. Területi humán fejlesztések ESZA-finanszírozású prioritási tengelyen támogatható főbb 

beavatkozásterületek: 

III.1. Az aktív befogadás ösztönzése, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 

előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében 

A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+ rendelet 6. 

cikk (2) bekezdés 

III.2. A Területi humán fejlesztések Program mindezen túl lehetőséget teremt az ERFA-finanszírozású 

Fenntartható városfejlesztési intézkedések ESZA-lábának megteremtésére, valamint ESZA-

finanszírozás MEGYEI FEJLESZTÉSEK megvalósítására. 

A Vecsés város fejlesztési célrendszere keretében tervezhető beavatkozások illeszkedése a TOP PLUSZ 

prioritási altengelyeihez: 

TOP PLUSZ 

prioritási 

altengely: ➔ 
VM 

I.1. 

VM 

I.2. 

VM 

I.3. 

KM 

II.1. 

THF 

III.1. 

THF 

III.2. Vecsési SC-

rendszer:  

SC1  ✓     

SC2  ✓  ✓   

SC3  ✓     

SC4 ✓    ✓  

SC5 ✓    ✓  

SC6  ✓ ✓  ✓ ✓ 

SC7  ✓   ✓ ✓ 

SC8  ✓  ✓  ✓ 

SC9  ✓  ✓ ✓  

8. táblázat: A Vecsés város fejlesztési célrendszere keretében tervezhető beavatkozások illeszkedése a TOP PLUSZ prioritási 
altengelyeihez 

VM = Versenyképes Megye; KM = Klímabarát Megye; THF = Területi Humán Fejlesztések  
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3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

 

Az egyes rendezési eszközök készítése során a településeknek minden esetben meg kell felelniük a hatályos 

magasabb szintű – országos, megyei, térségi – területrendezési tervek előírásainak. Vecsés Város jelenleg 

hatályos Településszerkezeti terve (továbbiakban: TSZT) – és ennek megfelelően Építési Szabályzata 

(továbbiakban: VÉSZ) – az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (OTrT), illetve 

a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényben (BATrT) foglaltakkal 

összhangban készült 2016-ban. 

2019. március 15-én hatályba lépett a Magyarország új Területrendezési Tervéről szóló törvény (MaTrT), 

mely a korábban hatályos három jogszabály (OTrT; BATrT; BKÜTrT) összevonásával és átdolgozásával, egy 

jogszabályban határozza meg az ország egészére, valamint az egyes kiemelt térségekre vonatkozó térségi 

területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét, valamint a területi, táji, 

természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek, honvédelmi érdekek, valamint a hagyományos 

tájhasználat megőrzésére, védelmére vonatkozó szabályokat. 

Az MaTrT 92. §-ának előírásai alapján  

„(1) Az e törvény hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket a Budapesti 

Agglomerációhoz tartozó települések esetében 2021. december 31-ig kell felülvizsgálni és szükség esetén 

módosítani.” 

Az MaTrT hatálya az alábbi, a törvény Első Részében (Általános rendelkezések), a 2. §-ban meghatározott 

területekre terjed ki: 

„(1) A Második Részben foglalt Országos Területrendezési Terv területi hatálya kiterjed az ország teljes 

közigazgatási területére. 

(2) A Harmadik Részben foglalt, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének területi hatálya 

Budapestre, valamint Pest megyének az 1/1. mellékletben felsorolt, a budapesti agglomerációhoz tartozó 

településeire (a továbbiakban együtt: Budapesti Agglomeráció) terjed ki. 

(3) A Negyedik Részben foglalt, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének (a továbbiakban: 

BKÜTrT.) területi hatálya a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeire terjed ki. […]” 

Az Országos Területrendezési Terv 

„5. § (1) Az OTrT. az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó 

szabályokat foglalja magában.” 

A törvény 2. mellékletét képező Országos Szerkezeti Terv négy különböző területfelhasználási kategóriát 

határoz meg: 

• erdőgazdálkodási térség 

• mezőgazdasági térség 

• vízgazdálkodási térség 

• települési térség 

(térségi területfelhasználási kategória: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

alkalmazott, a térségben jellemző területfelhasználásnak megfelelően lehatárolt területi egység) 

Az Országos Övezeti Terv tervlapjait a 3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint: 
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• 3/1. melléklet: az ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének övezete 

• 3/2. melléklet: a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

• 3/3. melléklet: az erdők övezete 

• 3/4. melléklet: a világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett települések 

• 3/5. melléklet: a honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 

(térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított vagy 

alkalmazott, sajátos jellemzőkkel rendelkező – a térségi területfelhasználási kategóriáktól függetlenül 

lehatárolt és meghatározott – területi egység) 

A korábban hatályos OTrT mellékletében szereplő, a 

• jó termőhelyi adottságú szántók, 

• erdőtelepítésre javasolt területek, 

• tájképvédelmi terület, 

• a vízminőség-védelmi területek, 

• nagyvízi meder, 

• VTT-tározók övezetét 

bemutató tervlapokat, az MaTrT 19. § (4) bekezdésének megfelelően, külön Miniszteri rendelet – 9/2019. 

(VI.14.) MvM Rendelet – tartalmazza. Ezekkel együtt az Országos Övezeti terv összesen 13 különböző 

térségi övezetet határol le. 

„21. § (1) A kiemelt térségi és megyei övezetek területén a vonatkozó országos övezetek előírásait is 

alkalmazni kell.” 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési terve a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervét, valamint 

Övezeti Tervét és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.  

A Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervének tervlapját a törvény 7. melléklete tartalmazza, mely az 

alábbi területfelhasználási kategóriákat különbözteti meg: 

• erdőgazdálkodási térség 

• nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 

• mezőgazdasági térség 

• kertes mezőgazdasági térség 

• vízgazdálkodási térség 

• települési térség 

• sajátos területfelhasználású térség  

A Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervében alkalmazott országos és kiemelt térségi övezetek együttesen 

a következők: 

• ökológiai hálózat magterületének övezete (3/1. melléklet) 

• ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (3/1. melléklet) 

• ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3/1. melléklet) 

• kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3/2. melléklet) 
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• jó termőhelyi adottságú szántók övezete (MvM Rendelet 1. melléklet) 

• erdők övezete (3/3. melléklet) 

• erdőtelepítésre javasolt terület övezete (MvM Rendelet 2. melléklet) 

• tájképvédelmi terület övezete (MvM Rendelet 3. melléklet) 

• világörökségi és világörökségi várományos területek övezete (3/4. melléklet) 

• vízminőség-védelmi terület övezete (MvM Rendelet 4. melléklet) 

• rendszeresen belvízjárta terület övezete (MvM Rendelet 8. melléklet) 

• nagyvízi meder övezete (MvM Rendelet 5. melléklet) 

• ásványi nyersanyagvagyon övezete (MvM Rendelet 7. melléklet) 

• földtani veszélyforrás terület övezete (MvM Rendelet 9. melléklet) 

• honvédelmi és katonai célú terület övezete (3/5. melléklet) 

Ahogy az a fentiekből is látszik, a korábban hatályos BATrT mellékletében szereplő, az 

• ásványi nyersanyagvagyon övezetét, 

• a rendszeresen belvízjárta terület övezetét és 

• a földtani veszélyforrás terület övezetét 

bemutató tervlapokat, az MaTrT 19. § (4) bekezdésének megfelelően, külön Miniszteri rendelet – 9/2019. 

(VI.14.) MvM Rendelet – tartalmazza. Ezekkel együtt a Budapesti Agglomeráció Övezeti terve összesen 15 

különböző térségi övezetet határol le. 
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1.3.1. Az új területrendezési törvény tartalma Vecsés Város közigazgatási területére vonatkozóan 

 

 
37. ábra: Az Országos Területrendezési Terv – Vecsés 
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38. ábra: A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve - Vecsés 

 

Az MaTrT területfelhasználásra vonatkozó előírásai 

„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a településrendezési 

tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével 

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó 

szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok 

figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan lehatárolni; 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a 

fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki; 

c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt 

beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 

vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, zöldterület, továbbá különleges 

honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell 

sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

d) a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető; 
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e) sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően 

honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési övezetbe kell 

sorolni. 

Egyéb a területfelhasználást érintő előírások 

„MÁSODIK RÉSZ – AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 

III. FEJEZET - A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZERKEZETI TERVEI 

8. Új beépítésre szánt terület kijelölése 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új 

beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 

területeinek összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 

rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős 

terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti 

meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy 

terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 

megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő 

zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt - kell 

kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott 

területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas 

más területén kell kijelölni. 

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 

különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 

különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté.” 

 

HARMADIK RÉSZ - A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 

VII. FEJEZET - A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ SZERKEZETI TERVE 

23. Új beépítésre szánt terület kijelölése 

[…] 38. § (1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető 

ki, ha 

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

vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá 

c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, vagy az a 

terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület kijelölése esetén a Kormány 

rendeletében meghatározott feltételek teljesülnek. 

(2) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami 

főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása 

során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt területen új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, ha a kijelölés a 

környezetre jelentős hatást gyakorló ipari területre irányul. 

(4) Új lakóterület, illetve vegyes terület csak a települési térséghez kapcsolódóan jelölhető ki. 

(5) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben - új építési övezetként vagy övezetként - csak 

zöldterület, továbbá - a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges területek köréből - sportolási 

célú terület, temetőterület vagy különleges beépítésre nem szánt, rekreációs célú terület építési övezet, 

övezet jelölhető ki. 

(6) 5 ha-t meghaladó kiterjedésű új lakóterület vagy vegyes terület ott jelölhető ki, ahol annak legtávolabbi 

pontjától a meglévő vagy kiépítendő közösségi közlekedés megállóhelyig a közforgalom számára 

szabályosan használható közúton mért távolság nem haladja meg az 5 km-t. 

(7) Az 5000 m2 nettó eladótérnél nagyobb kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott helyezhető 

el, ahol az építmény a meglévő vagy a tervezett jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhelytől 

számítva 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel is megközelíthető. 

39. § (1) Az e törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történt felülvizsgálat alapján elfogadott 

településrendezési tervben a természetközeli területként és erdőterületként kijelölt övezetek nagysága a 

település közigazgatási területére vonatkozóan összességében nem csökkenhet. 

(2) Az egymással határos, összességében legalább 10 ha-t meghaladó új sportolási célú területet beépítésre 

nem szánt különleges terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, további átsorolás nem 

hajtható végre. Az így lehatárolt területen a testedzést szolgáló építmények helyezhetők el, kereskedelmi 

célú szállásférőhely, lakó- és üdülőépület, valamint lakás nem alakítható ki. A beépítésre nem szánt 

különleges terület beépítettsége az összterületének 3%-át nem haladhatja meg. 

24. A települési térség növekménye 

40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a településrendezési tervben a 

beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja meg a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti 

települési térség területének 2%-át. A beépítésre szánt terület növekményére is alkalmazni kell a 12. §-ban 

és a 38. §-ban foglalt rendelkezések előírásait. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti beépítésre szánt terület növekményen felül, a kertes mezőgazdasági térség 

területfelhasználási kategória területén, a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti települési térség 

területe összességében legfeljebb 1%-ának megfelelő terület beépítésre szánt lakó-, üdülő- vagy vegyes 

területté minősíthető az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: 

a) az érintett terület a települési térséggel határos, 
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b) a tervezett funkcióhoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi sajátosságoknak is megfelelő 

telekstruktúra, telekméret és telekgeometria kialakítása biztosított, 

c) a tervezett funkció működéséhez szükséges - a megközelítést és a közművek elhelyezését egyaránt 

lehetővé tevő - közterületek biztosítottak vagy biztosíthatóak, 

d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak, és 

e) amennyiben indokolt, az a)-d) pontokban foglalt településfejlesztési célok és feladatok biztosításának és 

megvalósításának érdekében a települési önkormányzat az Étv. 30/A. §-a szerinti településrendezési 

szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte.” 

(3) A kertes mezőgazdasági térségnek az I. és II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszterhez, az ökológiai 

hálózat magterületéhez vagy az ökológiai hálózat ökológiai folyosójához tartozó területe nem minősíthető 

beépítésre szánt területté. 

(4) A kertes mezőgazdasági térség területét - az (1) és (2) bekezdés szerinti beépítésre szánt terület 

növekményének kivételével - a településrendezési tervben beépítésre nem szánt övezetbe kell sorolni. 

(5) A beépítésre szánt terület növekményének mértékéről - a jóváhagyott településrendezési terv alapján - 

az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak közhiteles és 

szabadon hozzáférhető nyilvántartást kell vezetni. 

(6) A beépítésre szánt terület növekményét az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatal a településrendezési terv egyeztetése során ellenőrzi, és amennyiben jogszabályi 

ütközést észlel, véleményében jelzi. A beépítésre szánt terület növekményét az illetékes állami főépítészi 

hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a végső szakmai véleményezése során is ellenőrzi, és 

amennyiben jogszabályi ütközést észlel, akkor annak megszüntetésére szólítja fel az önkormányzatot, és 

végső szakmai véleményét csak abban az esetben adja ki, ha a jogszabályi ütközés megszűnt. 

(7)  

(8) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye 

alapján, és legfeljebb olyan mértékben növelhető a beépítésre szánt terület kiterjedése, amilyen 

mértékben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében rögzítetthez képest a település közigazgatási 

területén belül máshol csökken a települési térség kiterjedése. A területcsere során a települési térség 

területének nagysága nem nőhet. A területcserét táj- és természetvédelmi, termőföldvédelmi, 

erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok figyelembevételével és úgy 

kell végrehajtani, hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A területcseréről az azt kezdeményező települési 

önkormányzat az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja. 

(9) A településrendezési terv készítésekor a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti települési térség 

és minden más térségi területfelhasználás térmértékének a meghatározása során figyelembe kell venni a 

92. § (2) bekezdés szerinti beépítésre szánt területeket, valamint e törvényben meghatározott pontosítási 

lehetőségek által létrejött területfelhasználási területi változásokat.” 
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Műszaki infrastruktúra elemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az ország szerkezeti tervén megjelenített országos műszaki infrastruktúra elemek listáját az új 

területrendezési törvény 4. melléklete tartalmazza táblázatos formában. Vecsés Város területét eszerint az 

alábbi meglévő infrastruktúra elemek érintik: 

• M0 - Meglévő szakasz - Budakalász (11. sz. főút) - Szigetmonostor - Budapest [IV. ker.] - Dunakeszi - Budapest 
[XV. ker.] - Fót - Csömör - Budapest [XVI. ker.] - Kistarcsa - Nagytarcsa - Budapest [XVII. ker.] - Ecser - Üllő - 
Vecsés - Gyál - Budapest [XXIII. ker.] - Dunaharaszti - Szigetszentmiklós - Budapest [XXII. ker.] - Diósd - 
Törökbálint - Biatorbágy (M1) 

• Meglévő 400. sz. főút: Vecsés (4. sz. főút) - Üllő (4. sz. főút) 

• Meglévő 103-as földgázszállító vezeték - Nagyhegyes - Kenderes - Törökszentmiklós - Szolnok - Cegléd - 
Vecsés 

• Meglévő 303-as földgázszállító vezeték - Algyő - Ópusztaszer - Kiskunfélegyháza - Városföld - Kecskemét - 
Lajosmizse - Újhartyán - Vecsés 

• Meglévő 400-as földgázszállító vezeték - Zsámbok - Maglód - Vecsés 

• Meglévő 402-es földgázszállító vezeték - Vecsés - Újhartyán - Lajosmizse - Kecskemét - Városföld 

• Meglévő 403-as földgázszállító vezeték - Vecsés - Majosháza - Szigetcsép - Ercsi 

40. ábra: A Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Terve 

39. ábra: Az Országos Területrendezési Terv 
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• Meglévő 404-es földgázszállító vezeték - Vecsés - Gyál - Budapest [XXIII. kerület] - Szigetszentmikló 

• Meglévő 406-os földgázszállító vezeték - Vecsés - Gyál - Bp. [XXIII. kerület] - Szigetszentmiklós - Budapest [XXI. 
kerület] 

• Meglévő 407-es földgázszállító vezeték - Vecsés - Ecser - Budapest [X. kerület] - Budapest [XV. kerület] 

• Meglévő szlovák tranzit földgázszállító vezeték - Vecsés - Balassagyarmat - (Szlovákia) 

• Meglévő Barátság I. kőolajszállító vezeték - (Szlovákia) - Hont - Pécel - Vecsés - Százhalombatta 

• Meglévő termékvezeték - Százhalombatta - Vecsés 

A tervezett infrastruktúra elemek közül az alábbiak érintik a település területét: 

• Tervezett térségi kerékpárútvonal - Ecser - Vecsés - Gyál - Alsónémedi - Dunaharaszti 

Az MaTrT műszaki infrastruktúra elemekre vonatkozó előírásai 

9. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek 

elhelyezése 

„14. § […] (2) A közút számozásának nem közlekedésfejlesztési célból történő megváltoztatása a 4/1. és a 2. 

melléklet tartalmát nem érinti. […] 

(7) Az országos kerékpárút-törzshálózat számozásának turisztikai célból való megváltoztatása a 4/5. és a 2. 

melléklet tartalmát nem érinti. 

15. § (1) A kiemelt térségek, illetve a megyék területrendezési tervében 

a) az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek helyét az 

Ország Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni, 

b) az országos műszaki infrastruktúra-hálózatoknak az Ország Szerkezeti Tervében megállapított 

nyomvonalától, a térbeli rendtől és a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolásától az 

adott műszaki infrastruktúra kijelölése tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter 

egyetértése esetén lehet eltérni. 

(2) A településrendezési tervben *  

a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek 

helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend 

figyelembevételével kell meghatározni, 

b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési terv 

egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem vonatkozásában az 

adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv hozzájárulása, és az egyéb érintett 

szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei 

területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, azok térbeli rendjétől és a 

térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolásától. 

(3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának meghatározásánál biztosítani 

kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét. 

16. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb vasúti pályák 

közül azok területét, amelyen a közszolgáltatás szünetel vagy megszűnt, a településrendezési tervben 

közlekedési terület övezetbe kell sorolni. 

(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok 

erdőkön áthaladó szakaszainak építési területén a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj25id40db
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hírközlés működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló 

építmények helyezhetők el. 

17. § (1) A 4/4., 4/6. és 4/11. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és 

az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések 

közigazgatási területét érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv, valamint a 

településrendezési terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok 

és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

(2) A 4/1-4/3. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi 

építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási 

területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 km-es körzetét - 

érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv, valamint a településrendezési terv 

figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt 

szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

(3) A 4/5. és 4/7-4/9. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az 

egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási 

területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét - 

érintve, az országos, a kiemelt térségi és megyei szerkezeti terv, valamint a településrendezési terv 

figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt 

szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

18. § (1) Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni csak a 

településfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervvel 

összhangban lehet. Az összhang akkor áll fenn, ha a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlan a 

településrendezési tervben nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló 

különleges építési övezetbe vagy övezetbe sorolt, vagy a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlanokon a 

bányászati tevékenységgel a települési önkormányzat egyetért, és ha indokolt, döntést hoz a 

településrendezési terv készítésének vagy módosításának szándékáról. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv csak akkor hagyható 

jóvá, ha a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet - ha van elfogadott 

településrendezési terv - a településrendezési terv nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-

feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt építési övezetbe vagy 

övezetbe sorolta.” 

 

Az Országos és Agglomerációs Övezeti Tervek vizsgálata Vecsés Város közigazgatási területére 

vonatkozóan 

A térségi övezeteket és azok kapcsolatát az MaTrT 5. sz. mellékletében szereplő táblázat mutatja be: 

A B 

Országos Területrendezési Terv 
Kiemelt térségi és megyei 

területrendezési terv 

Ökológiai hálózat magterületének övezete  

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete 
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Ökológiai hálózat pufferterületének övezete  

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete  

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete  

Erdők övezete  

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  

Tájképvédelmi terület övezete  

Világörökségi és világörökségi várományos 

területek övezete 
 

Vízminőség-védelmi terület övezete  

Nagyvízi meder övezete  

VTT-tározók övezete  

Honvédelmi és katonai célú terület övezete  

 Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

 Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 Tanyás területek övezete 

 Földtani veszélyforrás területének övezete 

 Egyedileg meghatározott megyei övezet(ek) 

9. táblázat: Az Országos és Agglomerációs Övezeti Tervek vizsgálata Vecsés Város közigazgatási területére vonatkozóan 

Az alábbiakban bemutatásra kerül, hogy a táblázatban szereplő övezetek közül Vecsés város területét mely 

övezeti lehatárolások érintik: 

 

3/1. melléklet: Az ökológiai hálózat elemei 

Az Ökológiai hálózat megterületének és ökológiai 

folyosójának övezetei Vecsés területét a település 

délkeleti részein, alacsony fekvésű területek és 

meglévő vízelvezető árkok mentén érintik. 

 

 

13. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

„25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének 

övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy 

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei 

területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési tervben olyan övezet és 

41. ábra: Az ökológiai hálózat elemei 
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építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az 

ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami 

főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása 

során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 

biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és 

természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 

elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 

közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki 

és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 

célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű 

bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű 

létesíthető épületen elhelyezve.” 

 

27. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

„43. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a következő előírások alkalmazandók: 

a) az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 

aa) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az 

ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, 

ab) az ökológiai hálózat magterületének övezetében történelmi sportterületek találhatók, vagy 

ac) az övezetben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve települési térséget jelöl; 

b) az a) pont aa) alpontjában vagy a) pont ab) alpontjában szereplő kivételek fennállása esetén beépítésre 

szánt terület csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 

területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az 

eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterületének és az ökológiai hálózat 

ökológiai folyosójának természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 

kapcsolatok zavartalan működése. Az a) pont ab) alpontjában szereplő feltételek fennállása esetén történő 

kijelölés csak a történelmi sportterületeken belül történhet. 
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(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében lévő, a település közigazgatási határához 200 méternél 

közelebb lévő területen a településrendezési tervben új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, az (1) 

bekezdés a) pont aa) alpontjában és a) pont ab) alpontjában meghatározott kivételek fennállása esetén 

sem. 

(3) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 

elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 

közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki 

és helyezhetők el. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 

célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű 

bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű 

létesíthető építményen elhelyezve.” 

14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

„26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 

Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési 

térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a 

településrendezési tervben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 

magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 

kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 

kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és az 

ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az 

állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági 

eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 

biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és 

természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-

hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület 

természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 

működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 

célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű 

bányatelek horizontálisan nem bővíthető.” 

28. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
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44. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete tekintetében a 26. § szerinti övezeti előírások 

alkalmazása mellett alkalmazandó, hogy a településrendezési tervben a település közigazgatási határához 

200 méternél közelebb lévő ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol a Budapesti 

Agglomeráció Szerkezeti Terve települési térséget jelöl - új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület a 26. § (2) 

bekezdésében meghatározott feltételeken túl akkor is kijelölhető, ha az övezetben a Budapesti 

Agglomeráció Szerkezeti Terve települési térséget jelöl. 

 

3/3. melléklet: Az erdők övezet 

A település területén az erdők övezete elsősorban a 

védelmi elsődleges rendeltetésű erdők területén és az 

M0 – Alacska csomópontjának környékén található 

nagyobb egybefüggő területeken került kijelölésre. 

 

17. Erdők övezete 

„29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott 

településnek a településrendezési tervében legalább 

95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia. Az e 

törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt 

beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében 

meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, 

valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők 

övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 

engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.” 

 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3. melléklet: 

Tájképvédelmi terület övezete 

Az övezet területe Vecsés területét csak a település 

délkeleti szélén, Üllő felől átnyúló területen érinti. 

 

 

4. Tájképvédelmi terület övezete 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a 

megye területrendezési tervének megalapozó 

munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg 

42. ábra: Az erdők övezete 

43. ábra: Tájképvédelmi terület övezete 
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térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz 

megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, 

valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat 

fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény 

vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell 

határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 

rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, 

elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-

hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység 

megőrzését és a hagyományos tájhasználat 

fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 

megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. melléklet: 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

Az MvM rendelet melléklete alapján Vecsés területe - 

a környező településekével együtt – vízminőség-

védelmi terület övezetébe tartozik. 

5. Vízminőség-védelmi terület övezete 

5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében 

keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről 

és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten 

belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése 

során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre 

vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 

kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület övezet 

területén, az (1)-(3) bekezdésben foglaltak mellett 

a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés 

folytatható; 

44. ábra: Vízminőség-védelmi terület övezete 
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b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve - nem 

létesíthető. 

 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 7. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

Az MvM rendelet melléklete alapján Vecsés közigazgatási területének 

egésze az ásványi nyersanyagvagyon övezetébe tartozik. 

8. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési 

eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési 

eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy 

övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati 

kitermelését nem lehetetleníti el. 

 

1.3.2. Pest Megye Területrendezési tervének tartalma Vecsés Város közigazgatási területére vonatkozóan 

2020- nyarán hatályba lépett Pest Megye új területrendezési terve (PMTrT), melyet Pest Megye 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2020. (VI.30) sz. önk. rendeletével hagyott jóvá. A rendelet 

hatálya: 

„2. § A rendelet hatálya – az egyedileg meghatározott övezetek kivételével – Pest megye közigazgatási 

területéből a Budapesti agglomeráció területén kívüli területekre terjed ki. Az egyedileg meghatározott 

övezetek meghatározása és szabályozása a megye teljes közigazgatási területére kiterjed. A rendelet 

hatálya alá tartozó települések felsorolását az 1. melléklet 1.1. és 1.2. pontja tartalmazza.” 

A 2. § alapján a megyei rendezési terv Vecsés, mint agglomerációs település területét csupán az egyedileg 

meghatározott övezetek kapcsán érinti. Ezek a PMTrT 7. §-a szerint az alábbiak: 

- innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete (3.13.1. melléklet) 

- logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.13.2. melléklet) 

- turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.13.3. melléklet) 

- kertes mezőgazdasági területek övezete (3.13.4. melléklet) 

- klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete (3.13.5. melléklet) 

Ezek közül az alábbi egyedileg meghatározott övezetek 

érintik Vecsés területét: 

Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 

(3.13.2. melléklet) 

Az egyedileg meghatározott megyei övezetekre 

vonatkozó szabályok  

„9. § A logisztikai fejlesztések támogatott célterületének 

övezete által érintett települések településrendezési eszközei 

készítése során – azokon a logisztikai fejlesztésre kijelölt 

45. ábra: Vízminőség-védelmi terület 
övezete 

46. ábra: Logisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete 
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kereskedelmi, szolgáltató gazdasági besorolású területeken, amelyeket a települési önkormányzat 

döntésével kiemelt logisztikai fejlesztési területté minősít – az építési telek megengedett legnagyobb 

beépítettsége 10 %-al lehet magasabb, a legkisebb zöldfelületi arány pedig 5 %-al alacsonyabb, mint az 

OTÉK 2. számú mellékletében meghatározott, a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület sajátos 

használat szerinti területéhez rendelt érték.” 
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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 Településszerkezeti tervének területfehasználási tervlapja alapján Budapest beépítésre szánt 

területe a közigazgatási határig terjed ki, kivéve a Kerékkötő úttól délre található közjóléti erdőt (Ek), illetve 

észak irányban lévő KÖl jelű légi közlekedési területet; KÖk jelű kötöttpályás közlekedési területet és KÖu 

jelű közúti közlekedési területet (Ferihegyi repülőtérre vezető út). Vecsés település közvetlen 

szomszédságában a beépítésre szánt területek közül Lke-1 jelű kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület; 

Lk-2 jelű kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület és Gksz-1 jelű gazdasági, jellemzően 

kereskedelmi, szolgáltató terület található.  

 

 
47. ábra: Budapest Településszerkezeti tervének kivágata 
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Budapest XVII. kerület 

 

Vecsés északi szomszédja Budapest XVII. kerülete, Rákosmente. A közös településhatár valamivel több, 

mint 1 kilométer, azonban ez a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területét érinti kizárólag. A kerület 

hatályos Kerületi Építési Szabályzatát (KÉSZ) a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. készítette, melyet a 

20/2019. (VII.9.) 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 a repülőteret érintő tervek közös készítésére korlátozódik. 

 

 
48. ábra: XVII. kerületi KÉSZ – 1 melléklet: Szabályozási Terv (részlet) 

 

Budapest XVIII. kerület 

 

Budapest XVIII. kerülete, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Vecsés északnyugati szomszédja. A kerület hatályos 

városrendezési és építési szabályzatát (PPVSZ) Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT Kft.) 

készítette, amelyet a 60/2006. (IX.12.) számú rendelettel 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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50. ábra: XVIII. kerületi PPVSZ – Övezeti tervlap (részlet) 

49. ábra: XVIII. kerületi PPVSZ – Védelmi és korlátozási 
térkép (részlet) 
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51. ábra: 60/2006. (IX. 12.) sz. önk. rendelet – Hatályos Szabályozási Tervek területének térképi lehatárolása (részlet) 

 

 

 

 
52. ábra: 19. (készítette: Schömer Műterem Kft.) 

19. 
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53. ábra: 51. (készítette: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.) 

 
 

 

  

54. ábra: 91. (készítette: BFVTKft.) 55. ábra: : 72/B.(készítette: Pomsár és 
társai Építésziroda Kft.) 



105 

 

.  
56. ábra: 97. (készítette: BFVT Kft.) 

 
57. ábra: 98. (készítette: BFVT Kft.) 

 
58. ábra: 99. (készítette: BFVT Kft.) 
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A XVIII. kerület területén jelenleg Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelettel elfogadott, 

többszörösen módosított Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzata (PPVSZ) van 

még hatályban. A hatályos PPVSZ még a korábbi fővárosi tervi környezetben, korábbi jogszabályi háttér 

alapján készült. A jogszabályi változásokon túl a kerületben új fejlesztési szándékok és szakmai szempontok 

jelentek meg, melyek együtt elengedhetetlenné tették egy a teljes kerület területére kiterjedő, a PPVSZT-t 

leváltó, új KÉSZ és annak mellékletét képező Szabályozási terv elkészítését, mely igazodik a hatályos TSZT és 

FRSZ tartalmához is. A terv még nem került jóváhagyásra, de tartalmával már számolni érdemes. 

 

 

59. ábra: XVIII. kerületi készülő Szabályozási Terve - 2021. 09. 28. előtti véleményezési szakasz (részletek) 
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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, míg a TSZT módosítását 11/2012. (I.25.) határozattal, a HÉSZ módosítását 
1/2012. (I.25.) sz. 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.  

 
60. ábra: Ecser Településszerkezeti Terve (részlet) 

 

 
61. ábra: Ecser Szabályozási Terve (részlet) 
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Üllő 

 

Üllő Vecsés keleti szomszédja. A város településszerkezeti tervét a Tér-T-Rend Kft. készítette, amelyet a 

91/2017. (VI.29.) határozattal hagytak jóvá. Üllő helyi építési szabályzatát 20/2017. (VII.8.) önkormányzati 

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 szakaszán, az M0 és a repülőtér között Krep jelű különleges 

repülőtérhez kapcsolódó gazdasági terület jelölt, illetve egyéb ipari gazdasági terület, melyek belterületen 

helyezkednek el. 

 

62. ábra: Üllő Településszerkezeti terve 

 

63. ábra: Üllő Szabályozási Terve 
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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 szóló 61/2009. (III.25.) határozatot és a HÉSZ-ről szóló 3/2009. (III.25.) rendeletet 

hagyta jóvá. A terveket a Modulus -R Bt. készítette. Jelenleg zajlik a tervek felülvizsgálata, véleményezési 

szakaszban tart. 

 

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. 

 
64. ábra: Hatályos Szabályozási Terv – részlet 

 

 
65. ábra: Hatályos Településszerkezeti Terv - részlet 
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66. ábra: Készülő Településszerkezeti Terv – részlet (Tér-T-Rend Kft.) 

 

 

67. ábra: Készülő Szabályozási Terv - részlet (Tér-T-Rend Kft.) 
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Gyál 

 

A két település Vecsés délnyugati oldalán kapcsolódik. Gyál területére 2014-ben készült el a TSZT és HÉSZ 

módosítása a Pestterv Kft. által, előbbit a 190/2014. (XI.27.) határozattal, utóbbit 17/2014. (XII.01.) 

rendelettel fogadta el a település önkormányzata.  

 

Vecsés oldalán külterület, míg Gyál északi részén a belterület a közigazgatási határral azonos, kivéve a keleti 

részt, ahol külterület található. A csatlakozó vecsési gazdasági területek és a gyáli kertvárosias lakóterületek 

közti konfliktus megakadályozása érdekében Vecsés olyan szabályt hozott, hogy a Gksz jelű 

területfelhasználáson belül nem helyezhető el olyan létesítmény, amelynek a környezeti terhelése a 

telkének határán kívül is jelentkezik. 

 

 
68. ábra: Gyál Településszerkezeti terve (részlet) 

 

69. ábra: Gyál Szabályozási Terv (részlet) 

 

 

 

Gyál Vecséssel közvetlenül szomszédos területein 
főként Lke jelű kertvárosias lakóterületek 
helyezkednek el, illetve a közös településhatár 
mentén, délen erdőterületek és mezőgazdasági 
területek is előfordulnak.  
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5. A település társadalma 

5.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 

5.1.1. Demográfia, népesség, népmozgalom 

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. A 2011-es „mélypontot” követően 

a város lakosságszáma évről-évre, szigorúan növekszik, 2011 és 2018 között több, mint 5,5%-kal nőtt a 

lakónépesség száma, a 21.161 fős adattal meghaladva már a 21.000 főt is. 

 
70. ábra: Lakónépesség száma az év végén 

Forrás: TeIR 

 

71. ábra: Lakosságszám 

 

A város lakosságszám tekintetében 

térségi összehasonlításban a maga 

20.000 főt meghaladó népességével 

a legnagyobb lakosságszámú 

településnek számít. Mint az látható, 

a térségben más településen ez a 

szám nem éri el a 20.000 főt, 

egyedül Gyömrő közelíti meg azt, a 

maga majd 19.000 fős lélekszámával. 

 

 

Forrás: TeIR 
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Ha megvizsgáljuk az élveszületések és a halálozások éve számát, akkor látható, hogy a lakosságszám 

bővülését nem a születések magas és a halálozások különösebben alacsony száma magyarázza, hiszen az 

élveszületések és a halálozások egyenlege folyamatosan negatív: 

 

72. ábra: Élveszületések és halálozások száma 
Forrás: TeIR 

Az, hogy a lakónépesség eme negatív egyenleg ellenére is dinamikusan növekszik, az egyértelműen a 

vándorlási különbözet eredménye: a Vecsésre vándorlók, az oda költözők, akik a várost az élhetőségi és 

munkakörülményekre tekintettel lakhelyül választják, mindig meghaladják a városból elköltözők számát. 

 

73. ábra: Vándorlási különbözet 
Forrás: TeIR 

Az elmúlt 5-6 év demográfiai folyamatainak köszönhetően Vecsés vándorlási egyenlege52 2018-ban már 

újra meghaladta a 10-et, amely régiós összehasonlításban is kedvezőnek mondható. Mindez azért igen 

 
52 A vándorlási egyenleg nem azonos a vándorlási különbözettel. Az egyenleg egy arányszám, a különbözet pedig egy 

természetes szám, amely önmagában (összehasonlítható adatok nélkül) jobban értelmezhető és döntéshozói 

szempontból talán beszédesebb is. A vándorlási egyenleg számítása: az odavándorlások számából kivonva az 

elvándorlások száma, elosztva a lakónépesség számával és szorozva ezerrel. Az odavándorlási és elvándorlási 

arányszám különbsége a belső vándorlási egyenleg, amely azt mutatja meg, hogy egy adott település népessége 

valamely évben hány ezrelékkel nőtt vagy csökkent a belső vándorlás következtében. 
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jelentős fejlemény, mert a hosszabb időtávú adatsorokat megvizsgálva látható, hogy amíg Vecsés 

vándorlási egyenlege 2007-ben még (országos viszonylatban is kiemelkedő módon) 18,08 volt (a kistérség 

2007-ben 14,11-es, 2008-ban 16,64-es, de még 2009-ben is 11,99-es értékkel rendelkezett), addig 2010-ben 

már csak 7,04, majd a folyamatos csökkenő tendenciának megfelelően 2012-ben már csak 4,07. Ez a szám 

pedig még akkor is igen alacsonynak mondható, ha ebben az időszakban regionális, megyei és kistérségi 

szinten is jelentősen csökkent az egyenleg arányszáma. 

 

 

 

 

 

Ehhez képest 2017-re már 7,02-es, 2018-ra pedig újra 10 feletti: 11,06-os egyenleggel rendelkezik a város. 

 
74. ábra: Vándorlási egyenleg 

Forrás: saját számítások a TeIR adatai alapján 

Mindez azért különösen fontos, mert a 2007-2015 között csökkenő vándorlási egyenleg jól mutatta, hogy a 

2000-es évek elején megindult agglomerációba vándorlási „bumm” megtorpant, és a vecsési 

lakónépesség vándorlási alapú bővülése is jelentősen csökken vagy megállt. A 2000-es évek első 

évtizedének agglomerációs övezetbe történő kivándorlási tendenciái 2010-re tehát megálltak, sőt egyes 

esetekben megfordultak, megindult a fővárosba való visszavándorlás. Az agglomerációba irányuló 

migrációnak az elmúlt évtizedben tapasztalt nagyságát a következő adatsor mutatja: 

 

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 

10. táblázat: Vándorlási egyenleg 
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75. ábra: Visszavándorlás 

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

 

A visszavándorlás elsődleges okai között kell számon tartanunk, hogy az agglomerációs 

népességnövekedést nem követte a közlekedési, 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 – a „kiköltözési” folyamatok újbóli felerősödésének idején – még 

mindig tetten érhetők, 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”53, 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.”54 De agglomerációs települési 

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

érhető el érezhető gazdaságfejlesztés a fővároson kívüli területeken. 

A fővárosba való visszavándorlás tendenciája azonban csak időleges jelenség lett: ma már biztosan tudható, 

hogy legkésőbb 2013-tól újra többen költöztek ki a fővárosból Pest megyébe (és ezen belül is jellemzően 

az agglomerációba), mint ahányan a megye területéről Budapestre költöztek be. Az agglomerációba 

kiköltözés és a fővárosba való beköltözés közötti pozitív kiköltözési egyenleg 2016-tól ráadásul egyre 

szélesebbre nyílik. 

A megye és Budapest között sajátos népességcsere zajlik. A válság hatására a 2010-es évek elején 

kiegyenlítődött a fővárosból a megyébe és a megyéből a fővárosba költözők száma. Az évtized második 

felében ugyanakkor ismét nyílni kezdett az olló két szára és az évtized végén ismét csaknem 1,6-szer annyian 

költöztek ki a megyébe, mint ahányan a megyéből a fővárosba.  

 

126. ábra Belföldi vándorlás alakulása Budapest és Pest megye között, 2013-2019  

 
53 Budapest Területfejlesztési Koncepciója [BPTK], 14. o. 

54 Lásd: A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvénymódosítás tervezete (2011) 

87. o. [továbbiakban: BATrT] 
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76. ábra: Belföldi vándorlás alakulása Budapest és Pest megye között, 2013-2019 

Forrás BPTK 

A megyébe érkező bevándorlás elsődleges célterületei az agglomerációs települések. Az alábbi ábrán, amely 

az elmúlt 20 év belföldi vándorlási adatait összegzi, jól kivehető, hogy az agglomerációs járásokban jelentős 

vándorlásból származó népességtöbblet keletkezett. A sor végén a megye periférikus helyzetű térségei 

sorakoznak, ahol a vándorlási egyenleg csak igen kis többletet mutat, ami nagyjából a természetes fogyásból 

származó veszteség fedezésére elegendő.55 

127. ábra A 2000-2019 közötti időszak teljes belföldi vándorlási egyenlege  

 

77. ábra: A 2000-2019 közötti időszak teljes belföldi vándorlási egyenlege 
Grafikon  forrása: Felülvizsgált PMTK I. 123.o. 

 

 
55 Felülvizsgált PMTK I. 123.o. 
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A város lakosainak korösszetétele a korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan kedvezőnek mondható, a lakosság 

mintegy 67%-a, azaz erős kétharmada 15-64 év közötti, és a város öregségi mutatója is nagyot csökkent 

2016-ot követően. 

 

78. ábra: KorösszetételForrás: KSH 

Az öregségi mutató 2014-2016 közötti folyamatos, majd 2017-re nagyobb mértékű csökkenése ellenére a 

város ezen statisztikai mutató tekintetében térségi összehasonlításban még mindig a kedvezőtlenebb 

adatokkal rendelkező települések közé tartozik: Bénye, Csévharaszt, Káva és Nyáregyháza ugyan rosszabb 

értékekkel rendelkezik, de a városiasabb, Vecséshez inkább hasonlítható Gyömrő, Maglód és Üllő sokkal 

kedvezőbb, de még Monor is jobb adatokkal rendelkezik ezen a téren. 

 

79. ábra: Öregedési mutató; Forrás: TeIR 
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80. ábra: Öregedési mutató kistérségi viszonylatban 
Forrás: TeIR 

 

5.1.2. Foglalkoztatottság 

Földrajzi és gazdasági értelemben is vett központi elhelyezkedése, a főváros közelsége és a repülőtérrel való 

összekötöttsége, valamint a Ferihegyi Gazdasági Térség egyik településeként Vecsés az országos átlagnál 

kedvezőbb helyzetben van a foglalkoztatottság és a munkanélküliség tekintetében. A városban REGISZTRÁLT 

MUNKANÉLKÜLIEK száma lényegében 2012 óta csökken: 

 

81. ábra: Regisztrált munkanélküliek száma 
Forrás: TeIR 

Ez a tendencia még akkor is kedvezőnek mondható, ha ez a szám kistérségi szinten a kedvezőtlenebbek 

közé tartozik. (2018-as összevetés) 
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82. ábra: Regisztrált munkanélküliek száma kistérségi viszonylatban 
Forrás: TeIR 

A Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatása alapján az utóbbi években a 

munkanélküliek száma, összetétele az alábbiak szerint alakult: 

 
15-64 év közötti  

lakónépesség  

nyilvántartott álláskeresők száma  

(átlag adat) 

 nő férfi összesen nő férfi összesen 

év fő fő fő fő % fő % fő % 

2018. 7008 7104 14112 115 1,64 80 1,12 195 1,38 

2019. 7101 7213 14314 103 1,45 74 1,02 177 1,23 

11. táblázat: Munkanélküliek száma 
Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály 

 

REGISZTRÁLT MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA ÉS ARÁNYA KORCSOPORTOK SZERINT (ÉVES ÁTLAG) 

Fő 20 év alatt 20-29 év 30-39 év 40-49 év 50-59 év 60-62 év 62 év felett ÖSSZESEN 

2018. 1,7 31,2 37 35,8 40,2 32,1 17 195 

2019. 1,3 28,3 34,1 32,3 37,9 28 15,1 177 

% 20 év alatt 20-29 év 30-39 év 40-49 év 50-59 év 60-62 év 62 év felett ÖSSZESEN 

2018. 0,9 16 19 18,4 20,6 16,4 8,7 100 

2019. 0,7 16 19,3 18,3 21,4 15,8 8,5 100 

12. táblázat: Regisztrált munkanélküliek száma és aránya korcsoportok szerint 
Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály 

Az elmúlt 2 évben jelentős változás nem történt a korcsoport szerinti megoszlás között, még mindig magas 

az idősebb korosztály aránya a munkanélkülieknél.  

 

REGISZTRÁLT MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA ÉS ARÁNYA A MUNKANÉLKÜLISÉG IDŐTARTAMA ALAPJÁN 

év 

regisztrált  

munkanélküliek 

száma 

1 év vagy annál 

kevesebb 

(fő) 

 

1 év vagy annál 

kevesebb 

(%) 

 

 

1 éven túl 

(fő) 

 

 

 

1 éven túl 

(%) 
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2018. 195 142 72,8 53 27,2 

2019. 177 127 71,8 50 28,2 

13. táblázat: Regisztrált munkanélküliek száma és aránya a munkanélküliség időtartama alapján 
Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály 

Ez az adat szemlélteti legjobban, hogy a munkanélküliek közül mennyien vannak azok, akik hosszú időre 

kikerülnek a munkaerő-piacról. Jelentős változás a munkanélküliség időtartama szerinti megoszlás között 

sem történt. A Foglalkoztatási Osztály az elmúlt 2 évben, azt is nyomon követi, hogy a nyilvántartott 

álláskereső az elmúlt 4 évben volt-e regisztrált munkanélküli és az utolsó jelentkezése óta mennyi idő telt 

el, azaz az „ismételten belépő” mennyi idő eltelte után veszítette el munkahelyét és lett ismételten 

álláskereső. 

év 

regisztrált  

munkanélküliek 

száma 

ismételten 

belépő 

 

0-6 hónap 

 

6 hónap és 1 

év között 

 

1 év és 4 év 

között 

 

több, mint 4 éve 

2018. 195 25 3 1 9 12 

2019. 177 29 4 4 11 10 

14. táblázat: Ismételten belépők 
Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály 

A táblázatból jól látható, hogy a regisztrált munkanélküliek 13-16 %-a ismételten belépő és közülük is közel 

35-48% már több mint 4 éve nyilvántartott álláskereső.  

 

A regisztrált munkanélküliek 5,1-4,5 %-a pályakezdő, ami az országos átlaghoz képest jónak mondható. Ez 

valószínűleg annak köszönhető, hogy a főváros és a környező települések sokkal több munkalehetőséget 

kínálnak, mint az ország más területein.  

 A munkanélkülivé válás egyik legfontosabb oka a megfelelő képzettség, végzettség hiánya, hiszen a 

modern munkaerő-piacon már az alacsonyabb társadalmi presztízzsel rendelkező munkahelyek 

megszerzése is egyre magasabb iskolai végzettséget, képzettséget igényel. 

REGISZTRÁLT MUNKANÉLKÜLIEK ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT 

év 
regisztrált  

munkanélküliek száma 

 

alapfokú 

 

középfokú 

 

felsőfokú 

2018. 195 61 121 13 

2019. 177 51 113 13 

15. táblázat: Regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerint 
Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály 

Az alacsony iskolai végzettségűek aránya - a regisztrált munkanélküliek között - városunkban 2009. óta 25% 

alatti, (legmagasabb: 2013-ban 24,7 %), azonban az elmúlt 2 évben ez az arány még tovább nőtt (2018-ban 

31,2 %, 2019-ben 28,8 %). Ezért érdemes olyan típusú – munkaerőpiacra való visszakerülés esélyét növelő – 

kompetencia fejlesztő és szakmai végzettséget adó képzéseket szervezni, melyek ezeket az embereket 

célozzák meg. 

2020-ban az alábbiak szerint alakult a regisztrált munkanélküliek száma: 

 

KORCSOPORTONKÉNT 
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16. táblázat: 2020-ban regisztrált munkanélküliek száma 

A MUNKANÉLKÜLISÉG IDŐTARTAMA 

hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 
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1 év vagy annál 

kevesebb (fő) 
154 149 148 229 331 377 357 320 

1 éven túl (fő) 43 40 42 45 45 46 48 48 

Összesen 

regisztrált 

munkanélküliek 

197 189 190 274 376 423 405 368 

17. táblázat: A munkanélküliség időtartama 

hónap 

regisztrált 

munkanélküliek 

száma  

ismételten 

belépő 
% 

0-6 

hónap 

6 hónap 

és 1 év 

között 

1 év és 4 

év 

között 

több, 

mint 4 

éve 

I. 197 20 10,15 3 1 6 10 

II. 189 28 14,81 2 0 14 12 

III. 190 22 11,57 4 1 8 9 

IV. 274 68 24,81 10 6 10 42 

V. 376 76 20,21 1 3 20 52 

VI. 423 88 20,8 4 1 19 64 

VII. 405 38 9,38 2 3 10 23 

VIII. 368 39 14,59 1 1 10 27 

18. táblázat: A munkanélküliség időtartama ismételt belépőket is vizsgálva 

A táblázatból jól látható, hogy a regisztrált munkanélküliek 13-16 %-a ismételten belépő és közülük is közel 

35-48 % már több, mint 4 éve nyilvántartott álláskereső. 

Amennyiben az adatokat a munkakorú népességre vetítjük, úgy a százalékos mutató már beszédesebb, és 

jobban láthatóvá teszi  

 

83. ábra: Nyilvántartott álláskeresők a munkaképes korú népesség százalékában 
Forrás: TeIR 
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84. ábra: Nyilvántartott álláskeresők a munkaképes korú 
népesség százalékában kistérségi viszonylatban 

 

 

Amint az látható is, ez a mutató már 

kistérségi összevetésben is az élmezőnybe 

tartozik. 

 

Látható, hogy a fővároshoz közelebb fekvő 

ún. belső részek jobb helyzetben vannak, 

kedvezőbb mutatókkal rendelkeznek, mint 

a „külső gyűrű” kistérségi települései, vagy 

a megye „hátsóbb” régiói. 

Forrás: TeIR 

 

 

Érdekes és fontos megfigyelni, hogy az ÁLLÁSKERESŐK között nemek szerinti eloszlás tekintetében több a nő, 

valamint, hogy 2019-től emelkedő tendenciát mutat az álláskeresők száma: a 2018-as, legkisebb 172 fős 

értéket 2019-ben 184 fő, 2020-ban pedig már 287 fő követi. Ez a szám 2021. július hónapban 206 főre 

csökken. A 2021-es álláskeresők közül gimnáziumi és felsőfokú végzettséggel 54 fő rendelkezett, és bár az 

álláskeresők legnagyobb része általános iskolai, szakmunkás vagy szakközép iskolai végzettséggel 

rendelkező személy (42, 47, ill. 48 fő), a számok azt mutatják, hogy az érettségivel rendelkező vagy 

diplomás személyek között is probléma a foglalkoztatottság.56 

 

 

85. ábra: Nyilvántartott álláskeresők nemek szerint 
Forrás: TeIR 

 
56 A 2021. évre vonatkozó adatok forrása: ITM adatbázis a TeIR-ben 
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Az álláskeresők 2019-től emelkedő száma az alábbi táblán is jól látszik (kék vonal), de ennél talán fontosabb 

az a jelenség, mely szerint A TARTÓS MUNKANÉLKÜLIEK száma 2020-ban már meghaladja a 100 főt, amire 

legutóbb 2015-ben volt példa. Egyben kijelenthető, hogy az elmúlt évtizedben a tartós munkanélküliek 

között is több volt Vecsésen a nő, mint a férfi. 

 

86. ábra: Tartós munkanélküliek száma, aránya nemek szerinti megoszlása 
Forrás: TeIR 

 

* 

AZ ÁLLÁSKERESŐK TÁMOGATÁSA tekintetében – követve a kormányzati alapszándékot – láthatólag nő az aktív 

támogatási eszköz és arányaiban csökken az ellátás típusú segítség (amely számosságát tekintve 2020-ban 

azért az elmlt hat év legmagasabbika). Az ellátási rendszeren belül különösen a szociális támogatás aránya 

csökken, ezzel is a munkaerőpiaci aktivitás megtartására ösztönözve a munka világából ideiglenesen 

kiszorultakat. 

 
87. ábra: Álláskeresők ellátása és támogatása 

Forrás: TeIR 

A segélyezésalapú támogatások helyett a munkaerőpiaci aktivitás és a munkalehetőség biztosítása áll a 

kormányzati foglalkoztatás- és munkanélküliség-politika centrumában. Ennek a politikának az egyik 

legfontosabb eleme a KÖZMUNKA-PROGRAM. Vecsésen a közmunkaprogramban rendelkezésre álló keret, így 

a programban résztvevők száma évről évre csökkent, 2021-ben mutatott csupán egy minimális emelkedést, 
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ám a korábbi évek értékét nem érte el. A programban résztvevők között nemi megoszlás tekintetében 

többségben vannak a férfiak, és az is elmondható, hogy inkább a 40 év feletti korcsoport képviselteti magát 

nagyobb számban.  

 
19. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Vecsésen a közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatással sikerült már sok család 

megélhetését biztosítanunk, az érintett hátrányos helyzetű emberek szociális nehézségein könnyíteni, 

bevonni olyan személyeket, akik már a kirekesztettség peremén álltak. Különösen nagy eredmény, hogy 

Vecsés az állam által finanszírozott közfoglalkoztatáson felül saját forrásból már évek óta foglalkoztatni 

tudott átlagosan 20-25 főt napi 4 órában, olyanokat, akik közmunkában már nem kaphatnak lehetőséget 

arra, hogy megélhetésüket biztosítani tudják, mert egészségi állapotuk vagy egyéb szociális körülményük 

miatt a munkaerő-piacon nem kapnak lehetőséget a munkavállalásra.  

 

5.1.3. Jövedelmi viszonyok és életminőség 

 5.1.3.1. Adózás, adófizetők, jövedelmi viszonyok 

Az adófizetők számának és szerkezetének áttekintésekor látható, hogy az adófizetők jelentős része (2015-

2019 között 86-88%-a!) főállású, azaz munkáltatóval rendelkező adófizető. Mindez élesen mutatja a több 

oldalról is lokalizálható alacsony vállalkozói kedvet: a vizsgált időszakban mindösszesen az adófizetők 5-

7%-a volt valamely vállalkozási forma (egyéni vagy társas vállalkozó, esetleg kistermelő) szerint adózó. 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma  

Vecsés 
Pest megye Vecsési járás 

2017. év  2018. év  2019. év 2020. év 
2021. I. 

félév 

Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 
támogatása 

34 fő  29 fő  17 fő  9 fő 11 fő 

Programban résztvevők 
száma 

30 fő 24 fő 17 fő 9 fő 11 fő 

Ebből férfiak 60%  61%  70%  55% 63 % 

Ebből nők 40% 39% 30% 45% 37 % 

25-40 éves korosztály 34%  31%  36%  45% 46% 

41-65 éves korosztály 66% 69% 64% 55% 54% 
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88. ábra: Adófizetők száma és szerkezete 
Forrás: NAV-adatok a TeIR-ben 

A jövedelmi viszonyokról és az életminőségről valós képet adó egyik legfontosabb (és ritkán vizsgált) 

mutató a jelentős(ebb), magas(abb) adóalappal rendelkező adózók száma és aránya. A jelenlegi magyar 

bruttó átlagkereset alapján mi most ehelyütt az 5 millió ft-/év feletti adóalapot tekintettük magasnak. 

Ennek megfelelően az összes adózón belül külön megvizsgáltuk a 10 millió ft-/év feletti adóalap után 

adózókat. 

 

 

89. ábra: 5 millió ft- adóalapnál magasabb adóalappal adózók száma 
Forrás: NAV-adatok a TeIR-ben 

Látható, hogy nemcsak az 5, 

de az 5-10 millió ft- közötti 

adóalap után adózók száma 

jelentősnek mondható, sőt 

arányuk a 2015-16-os 9-10%-

ról 2021-re 21%-ra nő! 

 

A 10 milliós feletti adóalappal 

rendelkezők aránya is nő (két 

és félszeresére: 2-ről 5%-ra), 

de az összes adófizető 

arányában ezen adózók száma 

már nagyságrendekkel kisebb.  
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90. ábra: Magas adóalappal rendelkezők aránya 
 

Az SZJA-alap és a befizetett SZJA közötti forintális különbséget az alábbi diagram érzékelteti: 

 

91. ábra: SZJA-alap és befizetett SZJA 
Forrás: NAV-adatok a TeIR-ben 

 

A jónak mondható magas adóalap-arányhoz képest az egy főre jutó befizetett SZJA tekintetében Vecsés, a 

vele összemérhető nagyságrendű régiós városok közül ugyan megelőzi a saját kistérség másik, majd 20.000 

fős városát, Gyömrőt, de a régió fejlettebb gazdaságú és hasonló méretű városaitól jelentősen elmarad. 
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92. ábra: Egy főre jutó SZJA 
Forrás: NAV-adatok a TeIR-ben 

Ha a befizetett SZJA-ból történő következtetésen túl a személyeknél maradó, megjelenő jövedelmet 

vizsgáljuk, jól látható, hogy az megegyezik a járási és megyei értékekkel, de – ahogy az várható is volt – 

meghaladja az országos átlagot. 

 

93. ábra: Egy lakosra jutó nettó jövedelem 
Forrás: TeIr 

5.1.3.2. Lakásállomány 

A lakásállomány vizsgálatakor rögtön szembe tűnik, hogy alig jellemző az 1 szobás lakás, ellenben a 2, 3, sőt 

4 és 4+ szobaszámú lakások lényegileg azonos arányban kerültek megépítésre. 
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94. ábra: Lakásállomány 
Forrás: TeIR 

Egyben az is szignifikáns, hogy a megépített lakások lényegében 100%-a gázzal, vízzel, fürdővel ellátott, 

csatornahálózatba bekötött lakás. 

 

95. ábra: Lakásépítések 
Forrás: TeIR 
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96. ábra: Megszűnt és épített lakások száma 
Forrás: TeIR 

Az év folyamán épített lakások 

összes területe jól mutatja a 

lakásépítések ütemének 

ugrásszerű növekedését 2018-

ban, és bár az ezt követő két 

évben visszaesés 

tapasztalható, az 5.000 m2 

feletti számok még mindig 

magasabbak, mint a 2010-

2017 közöttiek. 

A lakásépítések növekvő 

számát a lakásmegszűnések 

nem ellenpontozzák, sőt 

jellemzően a megszűnő 

lakások sem avulás miatt 

szűnnek meg. 

 

 

97. ábra: Az év folyamán épített lakások összes alapterülete 
Forrás: TeIR 

 

 

A relatív jólét egyik mutatószáma lehet, hogy az utóbbi években (2019-2020) már nem is a lakások 

építésének száma nő, hanem a lakóépületeké. Az épített lakóépületek aránya az épített lakásokhoz képest 

már 173-200%, azaz lényegében kétszer annyi lakóépületet építettek, mint amennyi lakást. 
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98. ábra: Épített lakások szobaszáma és épített lakóépületek száma 
Forrás: TeIR 

5.1.3.3.  Közművesítettség 

A közművesítés aránya a településen az alábbiak szerint alakult: 

   2004. 2009. 2014. 2015. 2017. 2019. 

szennyvízhálózatba 

bekötött ingatlanok 

58,0% 85,0% 90,0% 91,0% 92,0% 93,0% 

ivóvíz hálózatba 

bekötött ingatlanok 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

elektromos áramszol. 

ellátott ingatlanok 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

gázszolgáltatással 

ellátott ingatlanok 

97,0% 98,0% 98,5% 98,6% 98,7% 98,8% 

belterületi burkolt 

utak hossza 

34,7 km 66,0 km 77,3 km 77,69 km 79,7 km 82,8 km 

belterületi kiépítetlen 

utak hossza 

45,2 km 21,5 km 10,8 km 10,31 km 8,4 km 5,9 km 

20. táblázat: Közművesítettség 
Forrás: TeIR 

5.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Elmondható, hogy jelentős mértékű társadalmi konfliktusok nem terhelik a várost. Ugyanakkor a társadalmi 

együttélést értelemszerűen megnehezítik a városokra jellemző érdekkülönbségek, azok számossága, az 

egymástól való függés esetei és a szerkezeti szűkösség generálta problémák. Ezek mind konfliktusokat 

eredményeznek a társadalmon belül 

5.2.1. Településszerkezet sajátosságaiból és a területek használatából eredő konfliktusok 
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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 vállalkozások, amelyek esetlegesen „kinövik” magukat és a lakótelek kereteit. Vecsésen főként a 

családi savanyító-üzemek vannak ebben a helyzetben nagy számban, de más, pl. asztalos-üzem is működik 

lakóterületen 

A 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. Mindez zavaró 

gazdasági funkciókat és az azzal együtt járó hatásokat (zaj, forgalom, levegőminőség romlása) eredményez 

lakóterületen.  

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. 

Illegális állattartás és „bódésodás” 

Meg kell még említeni, hogy a mezőgazdasági területeken 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 lekerítik és számos bódé jelenik meg rajtuk. Általánosságban sikerült ezt a következményt 

elkerülni, azonban néhány helyen ennek ellenére tájromboló állattartó-telep vagy más gazdasági épület 

létesült a külterületen. Kétségtelen, hogy mezőgazdasági tevékenységhez csak a Falu területén lévő 

nagytelkek alkalmasak, a város nagy részén lévő kertvárosias terület aprótelkei nem.  

Vecsésen a telkek kis mérete miatt a lakóépületektől nagyobb távolságra elhelyezhető közepes és nagy 

állatok tartására szolgáló épületek számára gyakorlatilag nincs elegendő hely, 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. 

5.2.2. Az épített környezet generálta társadalmi konfliktusok 

Szilárd tüzelésű kémények ismételt használata 

Az energia árak emelkedésével újra előtérbe került a vegyes tüzelésű kazánok használata, ill. a meglévők 

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 
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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. 

 

Parkolás problémaköre a Repülőtérhez kapcsolódóan 

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. Az illegálisan, lakóterületen létesített magánparkolók komoly szomszédkonfliktusok forrásai. 

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. 

 

Lakók a Budapesthez közeli területeken épített lakóparkokban 

A fővároshoz közelebbi területeken épült lakóparkok lakói (gyakran kiköltözők a fővárosból) sokszor inkább 

még a fővároshoz tartozónak látszanak és akként viselkednek. Ez a nem túl látványos, de mégiscsak létező 

társadalmi törésvonal a helyi aktivitás csökkent mértékében vagy hiányában ölt testet, a lakóparki lakókat 

inkább a „budapestiség” felé tolva el a vecsési identitás és jelenlét helyett. 

 

5.3. Települési identitást erősítő tényezők 

 

5.3.1. Településtörténet 

 

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 városhatár dél-keleti részén honfoglalás kori sírlelet került elő. 

 

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 város első okleveles említése 1318-

ból származik. Ebben az időszakban már Vecséshez tartozott Halomegyházpuszta is, melyet 1323-ban említ 

először oklevél.1323-ban Gyál birtok eladásakor Vecsésnek mint szomszédnak a hozzájárulása 

szükségeltetett, ekkor Vecsés területe még egy család birtoka volt, családnevük Wecherchi. A község nevét 

az évszázadok alatt különböző formákban használták: (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: 
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Wetschesch. A mai formának megfelelően 1345-ben Wecherchi Mátyás és Péter utódainak birtok-

elzálogosítása kapcsán olvashatjuk először Vecsés nevét.  

 

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

oklevelek, ebben az időben Vecsés már kellő népességszámmal rendelkezett ahhoz, hogy temploma legyen. 

Lakói szántó-vetéssel, gyümölcstermesztéssel és halászattal foglalkoztak. 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 XVI-XVII. századból, 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. 

1783. – I. Katonai felmérés: 

3 évvel az újratelepítés előtti állapot. A település még 

nem létezik. 

 
99. ábra: 1783. – I. Katonai felmérés 

 

1788-ban megtörténik a hivatalos községgé szervezése, a 

településnek innentől kezdve már jegyzője is van. Ebből 

az évből való Vecsés első pecsétje, rajta a falu címerével. 

Megindul a fejlődés, 1791-ben posta, 1797-ben önálló 

vecsési plébánia és katolikus elemi iskola alakul. 

A növekvő lakosságszám a házépítések számában is 

kitűnik. 1817-42 között több mint duplájára nő a házak 

száma. Ekkor még csak a mai „Falu” és „Krakkó” 

településrészek voltak csak lakottak.57 

  

100. ábra: Vecsés várossá fejlődése kezdetektől 
napjainkig 

 
57 Térkép forrása: Kéméndi Zsolt: Vecsés várossá fejlődése kezdetektől napjainkig (www.vecsesihirek.hu – 2013. július 10. 

http://www.vecsesihirek.hu/
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1847. szeptember 1-én megnyílik a Pest-Szolnok 

vasútvonal Vecsés nevű állomással. A rossz anyagi- 

és szociális helyzetben lévő lakosok nem 

művelődtek, az 1862-es úrbéli szerződést csak a 

népesség fele tudta aláírni. Ezek ellenére az 

egyezség megkötésével a község a polgári fejlődés 

útjára léphetett. 

A településképet vert falú vagy vályogból épült zsúp- 

vagy nádtetős falusi házak, rendezett utcai fasorok 

jellemezték. A vasút közelségének köszönhetően az 

emberek mozgástere nőtt, munka- és 

piaclehetőségek nyíltak meg a helyiek számára. A 

népesség gyarapodásnak indul, az állomás környéke 

benépesül. Először a vasúttól északra fekvő 

területek, a mai „Kertekalja” kezd formát ölteni. 

 

101. ábra: (1819–1869) – II. katonai felmérés 

 

A település ezt követően folyamatosan 

továbbterjeszkedik a vasútállomás irányába, 

valamint a vasút vonalától immáron déli irányba is. 

1910-ben elkezdődik az Andrássy telep parcellázása 

is. A telep tervezett utcahierarchiája nem engedte, 

hogy a tipikus nőtt település jegyeit vegye fel a 

város a hosszú, végeláthatatlan utcákkal. (Térkép: 

1910. – III. Katonai felmérés) 

 

Akkoriban az elsődleges települési alközpont-

szervező elem a templom és az iskola volt. Az 

Andrássy-telepen is ezek köré szerveződtek a 

lakótömbök. 

 

102. ábra: 1910. – III. Katonai felmérés 

 

 
103. ábra: Vecsés 

Fénykép forrása: www.wetschesch.hu 

Az 1920-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 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. 

http://www.wetschesch.hu/


136 

 

 

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.  

 

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. 

A Halmi-telep fejlődése időben kicsit jobban 

elnyúlik. 
 

104. ábra 

 

 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 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 

 

105. ábra: A régi Községháza 

 

 

106. ábra: Kultúrház 

 

107. ábra: Már Pál vendéglője 

 

 

108. ábra: Római Katolikus templom 
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1949-re 13.805-re csökkent. Utána, mint agglomerációs településbe jelentős népesség növekedés volt 

1980-ig, amikor a település lakosságának száma 21. 500 fő volt. Azóta népességszám csökkenése az 

országos tendenciák szerint alakul.A világháborút követően 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. 

 

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. 

 

1997. 

 

A topográfiai térképen látható, hogy a város 

nagyjából a mai állapotának megfelelően 

kifejlődött. 

 

109. ábra: Topográfiai térkép 

 

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. A település 1920. január 1-én 

nagyközségi státuszt kap, amelyet 1950-ben elveszít, és csak 1969-ben nyer majd vissza. Az újabb 

fellendülés 1990-től figyelhető meg a város életében. A községként működő Vecsés 2001. július 1-jén városi 

rangot kapott, 2011-től járási székhely.58 

 

5.3.2. A vecsési közösségi identitást meghatározó alakzatrendszer 

 

A város hosszú távú jövőképének meghatározása jelentős részben támaszkodik a multiszektorális 

helyzetfeltárás és helyzetelemzés eredményeire, valamint a Vecsés város önképét meghatározó 

alakzatrendszerre, azokra az elemekre, amely a vecsési közösségi identitás alappilléreit jelentik.59 

 

 
58 Forrás: www.vecses.hu és Kéméndi Zsolt: Vecsés várossá fejlődése kezdetektől napjainkig (www.vecsesihirek.hu – 

2013. július 10.) 

59 Kép forrása: www.vecses.hu 

http://www.vecses.hu/
http://www.vecsesihirek.hu/
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110. ábra: Vecsés 

A SAVANYÚSÁG,  

A KÁPOSZTA 
 

 

A savanyításipari termékek automatikus, szinte 

reflexszerű összekapcsolása Vecséssel olyan nyelvi-

kulturális művelet, amely ma Magyarország egész 

területén használatos és a várost a magyar nyelv 

sajátos alakzataként egyfajta „minőség-márkává” is 

avatja. A „vecsési” jelző a savanyúság, a káposzta 

előtt ma a teljes magyar nyelvterületen az 

eredetiséget, a kiváló minőséget jelenti. Ez a 

mezőgazdasági alapú alakzat jóval több 

sztereotípiánál: a város imázsának, a városnak mint 

„brand”-nek az egyik legnagyobb hatású eleme. 

 

A REPÜLŐTÉR  

Vecsés rendkívüli pozíciójának egyik legfőbb 

letéteményese az ország egyetlen nemzetközi 

jelentőségű repterének, a Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtérnek a városhoz való közvetlen 

kapcsolódása, a repülőtérnek a városban való 

jelenléte. 

Magyarországon Budapest XVIII. kerületén kívül ma 

egyetlen település sincs olyan szoros és közvetlen 

viszonyban a reptérrel, mint Vecsés. Ez nemcsak a 

helyi munkaerőpiac szerkezetére van döntő hatással 

(helyi foglalkoztatottak a reptéren; a logisztikai 

iparág megtelepülése a városban), de jelentős 

komparatív versenyelőnyt jelent: a légi szállítás 

üzletág esetében a repülőtértől való távolság 

növekedésével hatványozottan csökkenek a 

repülőtérhez köthető előnyök. Ebben a tekintetben 

Vecsés pozicionális előnye behozhatatlan. 

  

AZ AGGLOMERÁCIÓ  Földrajzi pozíciójából fakadóan a város identitása 

részben természetes módon a fővároshoz való 
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VÁROSA viszonyban határozható meg. A Budapesttel való 

összekötöttség nagyban befolyásolja a 

foglalkoztatottsági, oktatási és egészségügyi ellátási 

szerkezeteket.  A főváros jelentős piacot jelent a 

helyi vállalkozások számára, de munkaerő-elszívó 

hatással is bír.  

A szuburbanizáció városalakító hatásai éppen úgy 

hoztak jelentős értékeket a városba (a városnak), 

ahogy új típusú problémákat is eredményeztek, 

elsősorban a műszaki és humán infrastruktúra 

párhuzamos fejlesztésének deficitjei és a 

munkalehetőségek arányos bővülésének elmaradása 

által. 

 

LOGISZTIKA  

Vecsés a repülőtértől függetlenül is jelentős 

közlekedési hálózattal van átszőve. A várost 

keresztülszelő nemzetközi jelentőségű vasútvonal 

mellett M0-kapcsolattal és a készülő M4-hez való 

közvetlen kapcsolódással rendelkezik. És bár a város 

közúti tranzitpozíciója nem elsődleges (közvetlen), a 

repülőtér és a nemzetközi jelentőségű vasútvonal 

lehetőségeit kihasználva jelentős, de 

továbbfejlesztésre szoruló multimodális közlekedési 

csomóponti szereppel bír. 

ERŐS 

HAGYOMÁNYRENDSZER 
 

 

Vecsés a mezőgazdasági-savanyításipari 

hagyományok, a német nemzetiségi kultúra és 

tradíció, valamint a Bálint Ágnes-örökség mentén is 

meghatározza önmagát. Olyan településként tekint 

magára, ahol a modern, dinamikus törekvések 

nemcsak, hogy megférnek a hagyományokkal, 

hanem kimondottan előfeltételezik azokat. 

 

JELLEGZETES 

TELEPÜLÉSSZERKEZET 
 

A település sajátos szerkezete a város történetileg 

hosszú és fokozatos kialakulásának eseményét 

jeleníti meg: az egymástól jól elhatárolható történeti 

városrészek sajátos beépítettsége és térszerkezete az 

egyes korok kulturális, politikai, városfejlesztési 

folyamatait jelenítik meg, különleges lehetőséget és 

kihívást is jelentve a mai városfejlesztési törekvések 

számára. 
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5.3.3. Nemzetiségi összetétel 

Vecsés állandó lakónépességét a magyar nemzetiségű lakosok mellett 13 nemzeti kisebbséghez60 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. 

Kisebbségi nemzetiségi népcsoporthoz tartozás a 2011-es népszámlálás adatai szerint: 

▪ Német:   868 fő  1146 fő 
▪ Cigány, roma, beás:   140 fő    185 fő 
▪ Szlovák:     46 fő      16 fő 
▪ Román:     27 fő    150 fő 
▪ Lengyel:     15 fő      34 fő 
▪ Ukrán:       13 fő      21 fő 
▪ Egyéb:      27 fő    187 fő 

Forrás: KSH 

 

 

 

 

 

NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTEL A KÉT UTOLSÓ NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI ALAPJÁN 

2001 2011 

  

111. ábra: NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTEL A KÉT UTOLSÓ NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI ALAPJÁN 

Forrás: KSH 

5.3.4. Civil szerveződések, vallási közösségek, társadalmi élet 

5.3.4.1. Helyi civil élet 

Az elmúlt évtizedek társadalmi folyamatainak egyik legjelentősebb eredménye a civil szerveződések 

megjelenése az élet minden területén. A civil szervezetek elterjedése szempontjából mindig fontos volt 

aktuális társadalmi- gazdasági környezetük helyzete, amely működési lehetőségeiket is nagymértékben 

 
60 német, cigány, oláh-román, lengyel, ukrán, tót-szlovák, görög, szerb, ruszin, horvát, szlovén, bolgár, örmény 
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meghatározta. Vecsés város, az önkormányzat mindig támogatta civilszervezeteinek működését, elvárva a 

partneri viszony megvalósulását. 

A civil szektor fontosságát összességében az adja, hogy terepet biztosít az állampolgári öntevékenység 

számára, A településen működő civil szervezetek pedig amellett, hogy programjaikkal hozzájárulnak a falu 

hírnevének öregbítéséhez, segítik az önkormányzat munkáját, szolgáltatások területén pedig alternatívát 

kínálnak a piaci és az állami szektorral szemben. Ez elősegíti közös rendezvények szervezését, illetve egy-

egy közösség kölcsönös részvételét, támogatását a másik csoport rendezvényén. Így válnak az egyesületek, 

klubok a szellemi és kulturális élet formálóivá. 

Vecsésen az 1800-as évek végétől alakultak az első egyesületek, körök. Énekkar, fúvós zenekar, színjátszó 

csoport, sportegyesület alakult.  

A városban bejegyzett civil és nonprofit szervezetek száma (2010-2019): 

 

 
112. ábra: Nonprofit és civil szervezetek száma 

Forrás: TeIR 

Az 1910-es évektől már jelentős számú egyesület működött Vecsésen, melyek nemcsak a kultúra és a sport 

köré szerveződtek, hanem szociális funkciójuk is számottevő volt. 

Az 1929-31 években a világválság, a bizonytalanság még jobban erősítette az egyesületeket, az emberek 

csoportosultak, igyekeztek egymáshoz közelebb kerülni, átvészelni a nehéz időszakot.  

Az 1930-as évek fénykorát a 1940-es években erős hanyatlás követte, amely a negatív törvényi 

szabályozásoknak tudható be. 

Az 1980-as években bekövetkezett politikai enyhülés, majd a rendszerváltás, a civil szervezeteket érintő 

kedvező törvények következtében ugrásszerűen megnőtt az öntevékeny szervezetek száma.  

Városunk 2011-ben ünnepelte az újratelepítés 225. évfordulóját. A civilek összefogása eredményeként 

született meg a „Fal nem épül ember nélkül” című rockopera, az országban egyedülálló vállalkozásként. 

Több mint 100 ember dolgozott önzetlenül azért, hogy a város méltó módon emlékezhessen az 

újratelepítésre. 

Vecsésen a civil szerveződések életében minőségi fejlődést hozott a 2013-as év. Átadták a Bálint Ágnes 

Kulturális Központot mely elsősorban kiemelten a vecsésiek, a helyi civil szervezetek, tágabb értelemben a 

kistérség számára biztosít kulturális és művészeti és egyéb rekreációs lehetőségeket. Tánccsoportok, 

énekkarok, irodalmi körök, színjátszók vették birtokba a házat. Az új épület, a kulturált találkozási pont arra 
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is lehetőséget adott, hogy az eddig elszórt helyeken működő csoportok találkozzanak egymással. A 

találkozás egy új dimenziót eredményezett s eredményeként olyan közös kulturális vállalkozások születtek, 

mellyel nem sok település büszkélkedhet. 2018-ban a 700 éves városunkat a négy településrészen a civil 

szervezetek összehangolt munkája eredményeként ünnepelhettük. Fesztiváljaink mozgató rugói, nélkülük a 

fiatal korosztály nem ismerné meg hagyományainkat, nem táncolnák régi táncainkat, s nem ismernék régi 

étkeinket.  

A civil szervezetek alakulását, működését, eredményességét nagymértékben meghatározza, hogy van-e 

olyan kiemelkedő személy, amely köré szerveződik a közösségi háttér. Vecsésen vannak ilyen emberek, s a 

többség szabadidejében végzi társadalmi tevékenységét. Ugyanakkor arra törekednek, hogy állandóan 

fiatalítsák szervezetüket, így remélhető a csoport fennmaradása. 

Vecsésen mind a 4 közoktatási intézmény létrehozott önálló civil szervezetet, hogy azokon keresztül 

egészítsék ki a nekik járó állami támogatást. Az iskolai alapítványok: 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola - Diák Mentor Alapítvány 

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola - Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány 

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola - Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány 

Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium – Stúdium Alapítvány 

Az alapítványok célja a vecsési gyermekek nevelése, képességfejlesztés, sportrendezvények szervezése, 

iskolai eredmények jutalmazása, iskolai és szabadidő programok gazdagítása. 

 

5.3.4.2. Vallási élet 

Vecsésen a 2011. évi népszámlálás alapján a lakosság 50 %-a vallotta magát vallásosnak. Felekezet szerinti 

megoszlásuk: Katolikus 70 %, református 22 %, evangélikus 3.3 %, egyéb 4.7%. Vecsésen 4 katolikus, 1 

református, 1 evangélikus templom szolgálja a hívőket.   

A templomok a társadalom szerveződését meghatározó közösségi épületek, melyek az egyház 

tevékenységének alapegységei, ezen túl az egyház számos más szerepet is betölt a közösség életében. Az 

egyház komoly közösségszervező erővel rendelkezik a városban, részt vesz a helyi közösség mindennapi 

életének szervezésében is, különösképpen meg kell említeni a Búcsút, a Káposztafesztivált vagy a Húsvétot 

melyeken a templomok tevékenyen részt vállalnak az ünnepkör hagyományainak átörökítésében, 

meghittebbé tételében.  

A vallási élet, a vallási nevelés jelen van a Vecsési köznevelési intézményekben is. A 2011. évi CXC., Nkt. 

értelmében az állam a közoktatási feladatokat egyházi vagy magániskola útján is elláthatja. Vecsésen a 

Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium szavazás eredményeképpen Petőfi Sándor Római Katolikus 

Általános Iskola és Gimnázium lett. Az iskola önálló egyházi intézmény, a tulajdonjogot Vecsés Város 

Önkormányzata gyakorolja.  

 

5.3.4.3. Társadalmi élet, városi rendezvények 

 

A városi rendezvénynaptár rendkívül gazdag, annak szerkezetében vannak évente ismétlődő, ún. állandó 

események és állandóan változó, alkalmi események is. A kulturális, közművelődési események 
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köz(ép)pontja a Bálint Ágnes Kulturális Központ (BÁKK)61. A BÁKK közreműködésével évente 18-20 

önkormányzati kulturális és ünnepi rendezvény kerül megrendezésre évente, amelyet átlagosan 5-6 civil 

szervezet által rendezett ünnepi esemény egészít ki. 

A város életében kiemelkedő, társadalomépítő szereppel is bíró események: 

BÖLLÉRVERSENY (februárban) 

VÁROSI ÜNNEP (június közepén) 

MURCIFESZT (augusztusban) 

KÁPOSZTAFESZT (szeptember végén) 

Vecsés messze földön híres ízes savanyúságairól, káposztájáról. Bár az emberiség több ezer éve 

termeszti ezt a növényt és a savanyítás is egészen az ókorig nyúlik vissza, a vecsési savanyú 

káposzta 2012-ben méltán kapta meg a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegyet.  

A vecsési savanyúságok és káposztás ételek legnagyobb gasztro-kulturális eseménye a 

Káposztafeszt. 

 BÁLINT ÁGNES MESEFESZTIVÁL 

A Frakk, Kukori és Kotkoda, valamint számos kedvelt mesefigura, sőt, a TV-MACI megálmodója Vecsésen élt és 

alkotott. Az ereklyéit őrző Emlékház, és a róla elnevezett Kulturális Központ számos élményt és eseményt 

kínál. 

 
113. ábra: Bálint Ágnes 

 

6. Humán közszolgáltatások és humán infrastruktúra 

6.1. Humán közszolgáltatások 

6.1.1. Közoktatás és óvodai nevelés 

„A 2018/2019-es tanévben a megye 532 óvodájában több mint 48 ezer óvodást, neveltek. A 391 általános 

iskolában 103 ezer, 83 gimnáziumi helyszínen 18 ezer, 52 szakgimnáziumban több mint 8 ezer, a 32 

szakközépiskolai feladatellátási helyen közel 5 ezer, valamint 11 szakiskolai helyszínen 331 tanuló folytatta 

tanulmányait.  

Ezenkívül a megye feladatellátását színesítik az alapfokú művészetoktatási intézmények, valamint a 

nemzetiségi intézmények, amelyek az óvodától a közép-fokú képzésig megtalálhatók, különösen a német és a 

szlovák nemzetiségek esetében.  

Figyelembe kell venni a főváros közelségét, amely olyan oktatási kínálatot jelent a Pest megyei gyerekeknek, 

ami sokakat az ottani szolgáltatások igénybevételére ösztönöz. Ennek a jelentősége a tanulók életkorával 

egyre erősebbé válik. A Budapest Főváros Önkormányzat által eddig fenntartott oktatási nevelési 

 
61 A kulturális és közművelődési feladatellátás és a Bálint Ágnes Kulturális Központ tevékenységének szakmai 

elemzésére a 6. fejezetben kerül sor. 
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intézményekben tanulók harmada Pest megye településiről ingázott naponta a fővárosba.”62 És bár a 

megye egyes területei, járásai (főként az agglomerációba tartozók) jelentős mértékben támaszkodnak a 

fővárosi közoktatási infrastruktúrára a távmunka – nem utolsó sorban a pandémiának is köszönhető – 

térhódítása mérsékli a munkacélú ingázást, amely az iskolai célú ingázás mérséklődését és a pest megyei 

települések ellátórendszerének próbáját is jelenti egyszerre. 

6.1.1.1. Óvodai nevelés 

Megyei szinten „az óvodákba több, mint 48 ezer gyermek jár, így a férőhely többlet elsőre elegendőnek 

tűnik. Azonban ebben az esetben fontos, hogy a többlet kapacitás nem a szükséges helyeken áll 

rendelkezésre. A megyében az óvodák szinte teljes kapacitáson üzemelnek az átlagos kihasználtság 90% 

körüli. Az agglomerációs járásokban, ahol a demográfiai nyomás nagyobb, ennél is magasabb telítettség 

volt jellemző.”63 

 

114. ábra: 100 férőhelyre jutó beírt gyermek pest megye járásaiban, 2018 
Forrás: FPMTK 

 

Látható, hogy bár a „demográfiai nyomás a Budakeszi, Szigetszentmiklósi, Dunakeszi, Gödöllői, Vecsési, 

Szentendrei, Érdi járásokban a legnagyobb”64, ez egyrészről csak abszolút számszerűségben igaz65, 

másrészt a járási szinten kimutatható nyomást városi (vecsési) szinten már kezeli az infrastruktúra, és 1 

óvodai férőhelyre 0,9 gyermek jut csak. 

 
62 Felülvizsgált Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (FPMTK) 128.o. 

63 FPMTK  

64 Uo 

65 A Monori Járásban a kevesebb számú beóvodáztatott gyermek is kedvezőtlenebb arányt mutat a 100 férőhelyre 

jutó gyermekek száma szerint, mint pl. a Vecsési Járás, elsősorban a kisebb vagy hiányosabb infrastruktúra miatt. 
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115. ábra: Óvodába beírt gyermekek számának alakulása járásonként, 2011-2018 
Forrás: FPMTK 

 

 

116. ábra: Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma 

 

117. ábra: Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma kistérségi 
viszonylatban 

Forrás: TeIR 

A Vecsésen az óvodába beiratott gyermekek száma a 2014-2016 közötti átmeneti csökkenést követően újra 

emelkedni kezdett, de 2018-ban még nem érte el a 2013-as értéket. A 722 főt majd csak 2019-ben éri el az 

óvodába beiratott gyermekek száma, igaz, akkor a 725 fős66 értékkel már meg is haladja azt. 

 

 
66 KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere 
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118. ábra: Óvodába beírt gyermekek és az óvodai férőhelyek száma 

Forrás: TeIR 

A 2018-as adat alapján a kistérségben Gyömrő (825 gyerek) után Vecsésen a legmagasabb az óvodába 

beiratott gyermekek száma. 

 

A vecsési óvodai infrastruktúra tekintetében elmondható, hogy a város valós igényeinek kiszolgálását ma 4 

db önkormányzati fenntartású, 1 db nem önkormányzati fenntartású és 1 db magánóvoda biztosítja, az 

alábbiak szerint: 

 

 
 

 
21. táblázat: Önkormányzat által fenntartott óvodák 

 

 
 

 
22. táblázat: Nem önkormányzati fenntartású óvodák 

 

A statisztika (KSH-adatbázis) egy hatodik feladatellátási helyről is tud, ez a xxxx nevű magánfenntartású 

óvoda, ez azonban ténylegesen nem működik. 

 

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

telephelyeken további 3 feladatellátási hely) mára már csak a kistérség második legnagyobb óvodai 

infrastruktúrájával rendelkezik. Korábbi első helyét Gyömrő vette át: 

 

Óvodai feladatellátási helyek száma a Monori kistérségben: 

 

 
119. ábra: Óvodai feladatellátási helyek száma a Monori kistérségben 

 Forrás: TeIR 

 

 

6.1.1.2. Általános iskolai oktatás és közoktatási infrastruktúra 

 

A Pest megye önkormányzata által készített Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltárása világosan rámutat 

az oktatás helyzetének és az infratrukturális ellátottságot elérő legfőbb kihívások alapjaira: „A megyében az 

általános iskolás korú (6-13 éves) gyermekek száma 2010. óta jelentősen és folyamatosan emelkedik, amíg 

országosan ezzel ellentétes folyamatok zajlanak. Ahogyan korábban többször is hivatkoztuk, ez alapvetően 

a migrációs folyamatok eredménye. A megelőző korosztályok létszámában bekövetkezett változásokat 

figyelembe véve a korosztály létszáma az elkövetkező évek-ben tovább emelkedik, amit, ha az újra erősödő 

szuburbanizáció tovább növel, az általános iskolákra is jelentős nyomást helyez.”67 Nehéz ezek mögött a 

megyei és regionális demográfiai mozgások mögött nem Budapestet, a főváros jelentette gazdasági és 

életkörülménybeli adottságrendszert látni. Ezt alátámasztani látszik az a tényadat is, amely szerint még a 

megyén belül is csak bizonyos, fejlettebb, a Gödöllőit kivéve agglomerációs vagy Budapesthez közelebb 

fekvő járásban (Budakeszi, Szigetszentmiklósi, Dunakeszi, Gödöllői, Vecsési, Szentendrei, Pilisvörösvári, Érdi 

járásokban) nőtt a tanulói létszám, máshol, a fővárostól távolabbi, „hátsóbb” járásokban kimondottan 

(egyes járásokban még az országos átlagot is meghaladó mértékben) csökkent: 

 

 
67 FPMTK 130.o. 
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120. ábra: Általános iskolai tanulók létszámának változása 

Forrás: FPMTK 

 

Vecsés általános iskolai létesítményeiben a tanulók létszáma folyamatosan emelkedik, 2010-ről 2011-re 6%-

kal, majd 2012-re újabb 3,4%-kal, hogy végül 2019-re összességében már 25,25%-kal több tanulója legyen 

az általános iskoláknak, mint 2010-ben. 

 
121. ábra: Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 

Forrás: TeIR 
 



149 

 

 

122. ábra: Általános iskolai tanulók száma 
(gyógypedagógiai oktatással együtt) járási viszonylatban 

Mindez járási összehasonlításban is 

egyértelműen és kiugróan a legmagasabb 

települési adat. 

 

 

 

 

 

 

Forrás: TeIR 

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. 

 

 

 
23. táblázat: Önkormányzat által fenntartott iskolák 

 

 
 

 
24. táblázat: Nem az Önkormányzat által fenntartott iskolás 

 

Az infrastruktúrára nehezedő, a demográfiai változások és az infrastruktúra lényegi változatlansága 

következtében előálló nyomást jól mutatja az egy általános iskolai férőhelyre jutó diákok számának 

alakulását mutató grafikon: míg 2010-2012 között Vecsésen ez a szám a megyei és járási átlag alatt volt, 

addig 2013-ban a megyei és járási számok (a kevesebb iskoláskorú gyereklétszám miatt) „bebuknak” a 

vecsési számok alá és attól kezdve már stabilan alatta maradnak. 

 

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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123. ábra: Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma 

Forrás: TeIR 

 

124. ábra: Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos 
létszáma járási viszonylatban 

Némiképp talán meglepetés, hogy mindezzel 

nem a vecsési általános iskolai infrastruktúra a 

leginkább leterhelt a járásban, hanem az 

elképesztően magas létszámot (807 tanuló / 

feladatellátási hely) mutató Üllő. 

 

 

 

 

Forrás: TeIR 

 

 

Központi, a kistérségben kiemelkedő szereppel bíró, a járás központját jelentő, városi rangú településként 

a Vecsésre más településről iskolába bejárók aránya jóval a járási átlag feletti, de gyakran a megyei átlagot 

is meghaladja:  
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MÁS TELEPÜLÉSRŐL BEJÁRÓ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK ARÁNYA A NAPPALI OKTATÁSBAN (%)

 
125. ábra: Más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban 

 Forrás: TeIR 

 

 

6.1.1.3. Középiskolai oktatás 

 

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 ellátó tagintézménnyel Veresegyházán is. Vecsésen a 

középiskolai oktatás tehát gimnáziumi oktatás, a város gimnáziumában a tanulók létszáma 2006-2015 

között a következőképpen alakult: 

 
126. ábra: Vecsési Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak létszámának alakulása 

Forrás: TeIR 
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A csökkenő számok okai között a lakónépesség számának csökkenése mellett a különösen könnyen 

elérhető fővárosi oktatási intézmények elszívó szerepe játszhatja a legfőbb szerepet.  

 

Vecsésen középfokú szakképzési intézmény és felsőfokú oktatási intézmény nem működik. 

 

A középiskolai oktatásban betöltött kevésbé hangsúlyos szerepnek megfelelően a gimnáziumba más 

településekről bejárók aránya bár magasnak tűnhet, de ezt leginkább a járásban és a kistérségben fellelhető 

gimnáziumok szűkössége és a vecsési diákok számára könnyen elérhető fővárosi középfokú oktatási 

intézmények konkurenciája indokolja, valójában ez az arány bőven elmarad az országos és különösen a 

megyei átlagtól: 

 

 
127. ábra: Más településről bejáró középiskolai tanulók aránya 

Forrás: TeIR   
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6.1.2. Szociális ellátás és infrastruktúra 

6.1.2.1. Szociális alap- és szakellátás 

A város szociális ellátási rendszerének infrastrukturális68 keretét, intézményrendszerét a bölcsődei 

rendszer mellett 2 intézmény adja: a Gondozási Központ, valamint a Vecsés és Környéke Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat.  

 

GONDOZÁSI KÖZPONT 

 

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 – 15 főt foglalkoztat, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

szakfeladaton megbízási szerződés keretében foglalkoztatott 2 fő szociális segítő egészít ki. 

 

Az ellátás kihasználtsági mutatói szerint az időskorúak nappali ellátása 2021-ben 55%-os69. Az ellátotti 

létszámnak a 2019-es számhoz képest mutatkozó csökkenése mögött a Covid-19 járvány áll, mert az idősek 

voltak a legsérülékenyebbek a pandémia alatt. Nyilvánvalóan nem ugyanolyan ütemben érkeznek az új 

ellátottak, mint amilyenben megszűnik az ellátásuk.  

 

Emellett a házi segítségnyújtásban megnövekedett igény mutatkozott. A jelenlegi 45 fő férőhelyen 48 fő 

ellátott van és további jelentkezők várnak még, hogy ellátásba kerülhessenek. A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásban jelenleg 42 főt látunk el, a szociális étkeztetést igénylők száma 100 fő. Ez az utóbbi két 

szakfeladat jelentős terhelést rótt a Gondozási Központban dolgozókra a járvány időszak alatt mutatkozó 

többletfeladatok okán.  

 
68 Vagyis a pénzügyi és természetbeni ellátások mellett meglévő, intézményi formában ellátás nyújtására létrehozott 

infrastruktúra. 

69 Jelenleg 40 férőhelyen 22 fő klubtag van. (Forrás: Gondozási Központ, Vecsés, 2021) 
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128. ábra: Idősek nappali intézményeinek kapacitás kihasználtsága 

 Forrás: TEIR 
 

A Gondozási Központban igénybe vehető ellátások köre: 

 

• Szociális étkeztetés 

A Gondozási Központ gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egyszeri meleg 

étkezéséről, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 

biztosítani. Étkeztetésben részesül az igénylő is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az 

étkeztetésről más módon gondoskodni.  

Az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 21. § (1) értelmében „az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően 

megszervezhető az étel 

a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 

b) elvitelének lehetővé tételével, 

c) lakásra szállításával.”  

A Központ mindhárom módon biztosítja intézményünk az étkeztetést.  

 

• Házi segítségnyújtás 

 A Gondozási Központ házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik 

önmaguk ellátására csak részben képesek, illetve azokról, akik az egészségi állapotuk miatt erre rászorulnak, 

ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. 

Az 1/2000 SzCsM (I.7) rendelet 25. § (1) valamint a 25/A § a) és b) pontja szerint „A házi segítségnyújtás 

olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek 

megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.” Ennek alapján a házi segítségnyújtás hozzájárul 

ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete 

a) saját környezetében, 

b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 

c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

 

• Időskorúak nappali ellátása  

A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni 

gondozására szolgál, de felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt 

támogatásra szorul. Az 1/2000 SzCsM (I.7) rendelet 74 és 77 § szerint: 74. § „A nappali ellátást biztosító 

intézmény 

a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust 

biztosító szolgáltatást nyújt, 
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b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi 

szervezésű programoknak, csoportoknak, 

c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető 

módon működjön. 

 

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében:  

Az otthonukban élők élethelyzetének segítése annak érdekében, hogy a saját épített és családi környezet 

biztonságát az ellátott élvezhesse az élet minden szakaszában.  A legfőbb cél a krízishelyzet elhárítás. Az 

1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 28. -28/A § és 29. §. értelmében biztosítjuk a segélyhívásokat fogadó 

diszpécser központot, valamint a segítségnyújtást végző gondozókat, akik a teljes ellátási terület 

vonatkozásában 30 percen belül helyszínre érkeznek. 

 

 

CSALÁDSEGÍTÉS 

 

A családsegítéshez kapcsolódó ellátásokat a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ látja el, 2008. 01. 01.-től a Vecsés és környéke Társulás keretében, Vecsés, Ecser, Gyömrő és 

Maglód ellátási területtel, Gyömrő tekintetében a szenvedélybetegek ellátására korlátozódva. 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 

szintén Vecsés Város Önkormányzata 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, önálló maglódi intézmény (egykori gesztorintézmény) megszűnésével a szolgáltatás székhelye a 

munkáltatási jogokkal együtt 2013. július 1-től Vecsésre került át, a maglódi intézmény pedig mint a Vecsés 

és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ tagintézménye, hivatalos telephelyként 

szervezi a feladat ellátását.  

 

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 orvos konzultáns, az Emberbarát 

Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés alapján, akit szükség szerint felkeresünk, és tanácsokkal lát el, 

valamint a közösségi koordinátorral együtt megállapítja az új kliensek diagnózis kódjait, 1 fő szupervízort 

foglalkoztatunk, aki az elmúlt évben 1 alkalommal tartott kiégés elleni csoportos munkatársi szupervíziót. 

 

A szenvedélybeteg ellátást az alkoholproblémákkal, droghasználattal, gyógyszerek visszaélésszerű 

használatával, játékszenvedélyekkel (pl. játékgépek, számítógép), társfüggőséggel, dohányzással küzdők, és 

hozzátartozóik vehetik igénybe. Ugyanakkor ide tartozik minden olyan kórkép is, ahol a visszaélésszerű 

használat megjelenik, pl. az evésben, a túlzott kávé, vagy energiaital fogyasztásában, stb., és a mindennapi 

életvitelben, a kapcsolatokban problémákat okoz. 

 

2016. január 1-i hatállyal a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályi kereteit átalakították. Az 

erőforrások hatékonyabb elosztásának segítségével differenciáltabb segítés és több szolgáltatás vált 

elérhetővé települési és járás szinten egyaránt. Települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat 

szakmai egység látja el az általános segítő feladatokat a gyermek és felnőtt korú lakosság körében, különös 
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tekintettel a veszélyeztetettség feltárására és megszüntetésére; prevenciós (megelőző célú) tevékenységek 

folytatására, valamint adományozások koordinálására. A család- és gyermekjóléti központ szakmai egység 

Vecsés járásban vecsési székhellyel működik, és ellátja a járás településein (Vecsés, Maglód, Üllő, Ecser) a 

központ szakmai egységhez tartozó feladatokat.  

 

6.1.2.2. Gyermekvédelem 

 

A vecsési ellátórendszer vizsgálata előtt tanácsos a gyermekvédelmi alapellátás rendszerét áttekinteni: 

 
129. ábra: Gyermekvédelmi alapellátás rendszere 

Forrás: FPMTK 

A gyermekvédelmi alapellátási rendszer elemei közül Vecsésen GYERMEKJÓLÉTI és napközbeni 

gyermekelhelyezést biztosító BÖLCSŐDEI SZOLGÁLTATÁSOK működnek. 

 

A gyermekvédelmi alapellátási 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. 

 

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

A Szolgálat a Vecsési járás 3 településén látja el feladatait: Vecsés, Ecser, Maglód. A Szolgálat legfőbb 

feladata a szociálisan rászoruló és problémákkal küzdő családok segítése. Aktív kapcsolatot ápol a 

települések jelzőrendszeri tagjaival, ezzel is elősegítve a szociálisan rászorulók megsegítését, felkutatását. 

Fontos feladat és nagy figyelmet igénylő, a prevenciós tevékenységek, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások 

tervezése, szervezése. A Szolgálat aktívan részt vesz a településeken az adományok gyűjtésébe és 

közvetítésébe, ezzel segítve a nehéz sorsra jutott családokat: ruha befogadás és osztás, tárgyi adományok 

közvetítése, tartósélelmiszerek gyűjtése és osztása. Fontos feladat a gyermekek szünidei étkeztetésének 
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szervezése, lebonyolítása. A gyermekek nyári táboroztatásában aktív részt vesz ki a szolgálat települési 

szinteken, ezzel segítve a lakosságot, hogy a gyermekek nyári felügyelete gördülékenyebben megoldható 

legyen. A településeken szervezett közösségi eseményeken a szolgálat munkatársai részt vesznek, 

programokkal színesítik azt: Mesefalu, Majális, Káposztafesztivál, Lóti-futi…stb.  

Kliensforgalmi adatok (KSH 2020): 

Igénybevétel módja Ellátottak száma Családok száma 

Családsegítés és 

Gyermekjóléti feladatok 

Együttműködési 

megállapodás alapján 
621 215 

Együttműködési 

megállapodás nélkül 
291 116 

Egyszeri alkalommal 156 137 

Összesen: 1068 468 

25. táblázat: Családsegítés és Gyermekjóléti feladatok 

A család- és gyermekjóléti feladatok ellátásának legfontosabb intézménye a Család- és Gyermekjóléti 

Központ. A Központ feladata a gyermekek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló 

egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok nyújtása. Így működtetünk telefonos készenléti 

szolgálatot, kapcsolattartási ügyeletet, óvodai és iskolai szociális segítést, mediációs szolgáltatást, 

családterápiát, szociális diagnózis felvételt. Tanácsadói szolgáltatás keretein belül a jogi segítségnyújtás, 

valamint a lakosság pszichológiai ellátásának biztosítása megoldott. A Központ továbbá a gyermekvédelmi 

gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló 

tevékenységet lát el. Az esetmenedzserek végig kísérik az ügyfél és az esetkezelésbe bevont szakemberek 

tevékenységét, együttműködésüket koordinálják. A feladatellátás során a védelembe vett, ideiglenesen 

elhelyezett, nevelésbe vett, családba fogadott, pártfogói felügyelet alatt álló és utógondozott gyermekekkel 

kapcsolatos hatósági ügyekhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatást nyújtunk. A gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer felelőseinek 

munkáját koordináljuk jelzőrendszeri tanácsadó segítségével; a járás területén működő család- és 

gyermekjóléti szolgálatok számára szakmai támogatást nyújtunk; tájékoztatjuk a szolgálatokat az általunk 

nyújtott és a járás területén elérhető szolgáltatásokról, ellátásokról.  

A 2016-os évben kialakított, majd a 2017-es évben megszilárdított új struktúrájú család- és gyermekjóléti 

szolgáltatás továbbra is megújítás alatt áll, folyamatos új feladatok szolgáltatások kerülnek bevezetésre. A 

központilag felépített átalakítás újabb lépcsőjeként 2017. szeptemberétől kísérleti jelleggel központunk 

ellátja a szociális diagnózis készítés feladatait, 2018. januárjától pedig kötelező feladatelemként biztosítjuk 

a szolgáltatást, 2019-től pedig státuszbővítéssel is elősegítették a feladat ellátását. 2018 őszétől a Központ 

szolgáltatásainak újabb lépcsőjeként az óvodai és iskolai szociális segítés került bevezetésre. 6 fő 

munkatársunk a járás 22 nevelési és oktatási intézményében közel 6000 fő gyermeknek biztosítanak egyéni, 

közösségi és csoportos ellátást. Ennek keretein belül prevenciós feladatokat látnak el, segítik a hatósági 

munka keretein belül az esetmenedzserek munkáját, Boldogság Iskola foglakozásokat, Till Tigris program 

keretein belül foglalkoznak a gyermekekkel. Az intézmények igényeihez alakítva kapcsolódnak az óvodák és 

iskolák feladataiba. 

Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma (nem halmozott adat) 
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Gondozási forma Vecsés Maglód Üllő Ecser Összesen 

Védelmbe vett 54 17 25 5 101 

Ideiglenes hatállyal 

elhelyezett 
4 3 4 1 12 

Nevelsébe vett 18 6 19 8 51 

Utógondozott 3 2 2 - 7 

Családbafogadott 17 3 5 2 27 

Összesen 96 31 55 16 198 

26. táblázat: Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma (nem halmozott adat) 
Forrás: KSH 2020 

 

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek és ellátottak száma 

Tevékenység Vecsés Maglód Üllő Ecser 

 

Tevéke

ny. 

száma 

Ellátotti 

szám 

Tevé

keny.  

szám

a 

Ellátot

ti szám 

Tevéke

ny. 

száma 

Ellátott

i szám 

Tevéken

y. száma 

Elláto

tti 

szám 

Kapcsolattart. 

ügyelet 
75** 10 

- 
5 - 3 - 0 

Készenléti 

szolgálat 
3 3 - - - - - - 

Jogi 

tanácsadás 
81 62 22 27 * * 29 15 

Pszichológiai 

tanácsadás 
655 74 217 68 * * 46 5 

Fejlesztő- és 

gyógyped. 

ellátás 

1039 56 179 21 * * - - 

Mediáció 2** 4  - - - - - - 

Óvodai és 

iskolai 

szociális 

segítő 

tevékenység 

2329*** 10389**** - - - - - - 
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Szociális 

diagnózis 
9 3 3 1 0 0 9 3 

27. táblázat: Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek és ellátottak száma 
Forrás: KSH 2020 

* adott tanácsadási típusok a települések látják el 

** teljes járásra vonatkozó adat, vecsési ellátási helyszínnel 

***teljes járásra vonatkozó adat (egyéni, csoportos, közösségi szociális tevékenységek száma összesen) 

**** teljes járásra vonatkozó adat (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységekkel elért gyermekek, 

szülők , tanárok) 

 

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 

 

A bölcsődei kapacitások a 2010-es évekre már egyértelműen a munka világába való visszatérés egyik 

legfontosabb kérdésének számított. Pest megyében a „gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézmények közül pozitív változás tapasztalható a bölcsődei ellátás területén, amely az elmúlt években 

újonnan létrejött intézményeknek köszönhetően még több gyermek számára elérhető. Pest megyében 2019-

ben 96 bölcsőde volt, az utóbbi 10 évben számuk megduplázódott. Az országban a főváros után itt található 

a legtöbb bölcsőde. A fejlesztés azonban indokolt volt, hiszen a demográfiai nyomás igen nagy volt az 

intézményrendszeren. Amint az alábbi ábrából is jól látható, a megye hatalmas lemaradásban volt a 

bölcsődei férőhelyek tekintetében, a jelentős fejlesztések hatásaképpen is csak felzárkózni volt képes az 

országos értékhez.”70 

 
130. ábra: Ezer 0-2 évesre jutó bölcsődei férőhelyek száma,2019 

Forrás: FPMTK 

 

Fontos figyelmeztetés azonban és a fejlődés (a fejlesztések) területi egyenetlenségére utal, hogy a „pozitív 

változások ellenére is elérhetetlen ez a szolgáltatás a családok jelentős részének, tekintettel arra, hogy a 

férőhelyek számának növekedése nincs összhangban a területi lefedettséggel. […] Az agglomeráció 

járásainak többségében az ellátás kapacitása a fővárosi értékhez közelít, míg mondjuk a Szobi, Nagykátai, 

Dabasi térségekben csupán tizede annak.”71 

 

 
70 FPMTK 147. 

71 Uo. 
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131. ábra: Ezer 0-2 évesre jutó bölcsődei férőhelyek száma járásonként, 2019 

Forrás: FPMTK 

 

Vecsésen 2 db bölcsőde működik, de 3 feladatellátási egységgel: 

- Semmelweis Bölcsőde (önkormányzati fenntartású) 
o ennek tagintézményeként a Tipegők Bölcsőde 

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

 

Emellett 2021-ben az önkormányzat új bölcsőde építésére nyert pályázati forrást, amelyből a Semmelweis 

Bölcsőde újabb tagintézménye, a Tipegők 2 Bölcsőde épül majd fel. 

 

 
132. ábra: Működő bölcsődei férőhelyek száma  

Forrás: TEIR 

 

Már a megyei elemzés korábbi ábráján láttuk: a biztosítható bölcsődei férőhelyszámok tekintetében Vecsés 

megyei szinten is jó pozíciót foglal el, amelyet a Tipegők 2-bölcsőde még tovább javít majd.  
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133. ábra: Működő bölcsődei férőhelyek száma járási 
viszonylatban 

 

Járási viszonylatban is kedvező a város 

pozíciója, bár Maglód jelenleg (a Tipegők 2 

nélkül) még több férőhellyel rendelkezik. 

 

 

 

Forrás: TEIR 

 

Az új bölcsőde iránti igényt és annak majdani kihasználtságát jól mutatja az egy bölcsődei férőhelyre jutó 0-

2 évesek száma. Látható, hogy 1 férőhelyre 2019-ben már majd tízszeres 0-2 éves gyermek jut, ezzel 

bölcsődei szükséglet és potenciális kihasználtság tekintetében egyébként a járási, megyei és országos 

átlagot is egyértelműen felülmúlva. 

 
134. ábra: Egy működő bölcsödei férőhelyre jutó 0-2 évesek száma 

Forrás: TEIR 

 

Mindez még akkor is igaz, ha a jelenlegi helyzetet a kiegyensúlyozott kihasználás jellemzi:1 bölcsődei 

férőhelyre lényegében 1 (0,9-1) bölcsődés gyermek jut. Vagyis a városban található 0-2 éves gyermekek 

jelentős része nem kerül bölcsődébe, de tízszeres arányuk a meglévő férőhelyekhez képest mindenképpen 

a 0,9-1-es mutató jelentősebb felülmúlását valószínűsíti 2-3 éven belül. 

 

EGY BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYRE JUTÓ BÖLCSŐDÉSEK SZÁMA 
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135. ábra: Egy bölcsődei férőhelyre jutó bölcsődések száma 

Forrás: TeIR 

 

A szociális és gyermekvédelmi ellátás intézményrendszere Vecsésen: 

 

 
 

 
28. táblázat: Az önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekvédelmi intézmények 

 

 
 

 
29. táblázat: Nem önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekvédelmi intézmények 

6.1.3. Egészségügyi ellátórendszer 

Az egészségügyi ellátórendszere magába foglalja a fekvőbeteg ellátást (kórházak), a járóbeteg ellátást 

(szakrendelők, gondozók) és az alapellátást, amely a felnőtt háziorvosi, a gyermek háziorvosi, a fogorvosi és 

a védőnői ellátásból áll. 

Összefoglalóan, a megyei elemzésből idézve, elmondható, hogy „az agglomeráción belüli települések 

lakosainak rendelkezésére álló ellátórendszer sajnos a demográfiai nyomásnak köszönhetően jelentősen 

leterhelt. Az agglomeráción kívüli települések lakosainak tekintetében a szakorvosi, azaz a járóbeteg ellátás 

feltételei biztosítottak és elégségesek. A kórházi ellátás a Váci és Ceglédi térségekben alapszinten 

megoldott, a progresszivitás magasabb szintjei esetében, egyrészt Budapest, másrészt a környező 

megyékben működő megyei kórházak szintjén megoldottak.”72 

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. Az infrastrukturális ellátottság tekintetében Pest megye különleges, az országos 
 

72 FPMTK 151.o. 

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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átlagtól sajnálatos módon és mértékben negatív irányba tér el több, kiemelkedően fontos egészségügyi 

alapellátási forma, a fekvőbeteg tekintetében: 

„Ahogy az az alábbi grafikonokon is látható, egy felnőtt háziorvosi körzetre Pest megyében mintegy 1945 

lakos jut, az országos átlag viszont 1625 fő, a budapesti átlag 1460 fő. Ez jelentős elmaradást mutat mind az 

országos, mind a fővárosi átlaghoz képest. Ugyan a háziorvosok átlagos leterheltsége szerencsére nem ilyen 

magas, ahogyan ezt a következő ábrák bizonyítják, ugyanakkor járványok idején ez komoly ellátási 

problémákhoz vezethet. Másfelől az a probléma is jelentkezik, hogy a háziorvosok forgalma tér-ben 

egyáltalán nem egyenletes vannak olyan körzetek, ahol kirívóan nagy a nyomás az ellátórendszeren. Az 

ellátás minőségére, infrastruktúrájára vonatkozó adatok ugyan nem találhatók, de a tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a rendelők számos településen nem felelnek meg a mai társadalmi elvárásoknak.”73 

 

136. ábra: Tízezer lakosra jutó működő kórházi ágyak 
száma,2019 

 

 

137. ábra: Egy háziorvosra és egy házi gyermekorvosra jutó 
lakosok száma 

Forrás: FPMTK 

 

És amíg az egy háziorvosra jutó betegek száma jóval magasabb az országos átlagnál, addig a lakosságszám 

arányában meghatározott kórházi ágyak tekintetében (tízezer főre jutó kórházi ágyak száma) épp 

ellenkezőleg: Pest megye magasan (mélyen) a legrosszabb mutatóval rendelkezik az országban. Budapest 

közelsége és ellátottsága tehát optikai torzításokat eredményez: ha kivonjuk Budapest kapacitásait az 

ellátórendszerből, akkor Pest megyében akár a kelet-magyarországinál is sokkal rosszabb helyzettel 

szembesülünk az egészségügyi ellátórendszer kapacitásai területén. 

 

Vecsésen fekvőbeteg szakellátó intézmény nem működik. Aktív fekvőbeteg ellátást végző intézmények a 

megyében: Kistarcsa, Cegléd, Vác, Törökbálint. Döntően krónikus-rehabilitációs ellátást nyújtanak: Szent 

Rókus Kórház (Budapest), Nagykőrös, Visegrád, Pomáz, Veresegyház.74 

 

A járóbeteg ellátás és a háziorvosi alapellátás infrastruktúrája Vecsésen: 

 

 

 
73 FPMTK 155.o. 

74 FPMTK 152.o. alapján 

Az önkormányzat által fenntartott EGÉSZSÉGÜGYI intézmények
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30. táblázat: Az önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmények 

 

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. 

 

Az egészségügyi alapellátás központi intézménye a 2019-ben létrehozott Mentőállomás és Alapellátási 

Központ. 

 
138. ábra: Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma 

 

 

139. ábra: Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok 
száma járási szinten 

A városban 9 felnőtt és 2 gyermek háziorvos a 

fenti táblázatban foglalt négy ellátási helyen 

fogadja a lakosságot. Vecsésen a megyei 

elemzéseknek megfelelően rosszabb ez a 

mutató nemcsak az országos, de a megyei 

értéknél is, sőt, ahogy az a mellékelt ábrán 

látható: a vecsési egészségügyi infrastruktúra a 

járásban is a leginkább leterhelt. 

 

Forrás: TeIR 

 

 

A városban nincsenek betöltetlen háziorvosi praxisok, a házi-és gyermekorvosok által ellátott esetek száma 

mindemellett igen jelentős. 

év Betöltetlen háziorvosi Háziorvos által ellátott Gyermekorvos által 

Intézmény neve Címe Hrsz.

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

2. Mentőállomás és Alapellátási Központ 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50. 4918

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

4. Gyermekorvosi Rendelő 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50. 2365
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praxis/ok száma esetek száma ellátott esetek száma  

2017. 0 80.665 19.685 

2018. 0 80.074 19.571 

31. táblázat: Háziorvosi ellátás 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

Az iskola-egészségügyet 1 főállású és 2 megbízásos gyermekorvos, valamint 2 iskola védőnő látja el. A 

szakrendelőben 28 féle szakrendelés és 6 szakmás egynapos sebészet működik. 

 

Az egészségügyi alapellátásban összesen 9 területi ellátásra kötelezett háziorvos, 2 házi gyermekorvos, 

illetve 5 fogorvos dolgozik. Munkaidőn kívül a településen központi ügyelet van. 

 

A lakosság körében a főbb betegségcsoportok sorrendben a következők: 

1. keringési rendszer betegségei, 

2. mozgásszervi betegség, 

3. endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (cukorbetegség), 

4. daganatok,  

5. emésztőszervi betegségek, 

6. légzőrendszer betegségei, 

7. depressziós és mentális betegségek (pánikbetegség), 

8. balesetek, öngyilkosságok. 

 

BETEGEK ELOSZLÁSA SZAKMÁK SZERINT 

 

 
140. ábra: Betegek eloszlása szakmák szerint 

A fogyatékossági támogatásban részesülő vecsési fogyatékos személyek száma a fogyatékosság jellege 

szerint az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:  

                           Létszám (fő)   
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FOGYATÉKOSSÁG JELLEGE 

 

 

2006. 

 

2008. 

 

2009. 

 

2011. 

 

2014. 

 

2016. 

 

2017. 

mozgásszervi fogyatékos  47  57  65  67 57 56 54 

látási fogyatékos  31  32  33  25 36 35 39 

hallási fogyatékos  35  36  39  29 34 35 35 

értelmi fogyatékos   4   4   6  6 6 6 6 

halmozottan fogyatékos   5   7   5  4 3 2 2 

autista   0   0   1  2 0 0 0 

Összesen 122 136 149 133 136 134 136 

32. táblázat: Fogyatékossági támogatásban részesülők 
Forrás: Magyar Államkincstár 

 

 Megjegyzés: A fogyatékos személyek száma valójában ennél több, arról azonban pontos adatokkal nem rendelkezünk. 

A fogyatékossági támogatásban részesülők száma csak egy iránymutatást jelent, mivel abban nem szerepelhetnek a 

kiskorú fogyatékos személyek, valamint azok sem, akik a támogatás helyett megtartották a magasabb mértékű családi 

pótlékot. 

 

  

A városban mindemellett védőnői ellátás működik, 6 védőnővel. Egyrészt a Dózsa György úti Alapellátási 

Központban, másrészt az Eötvös utcai Gyermekorvosi Rendelőintézetben. A körzeti védőnői ellátás kiterjed 

a város területén élő családok, várandósok, csecsemők, kisgyermekek gondozására. 

VÉDŐNŐI ÁLLÁSHELYEK ÉS ELLÁTOTT GYERMEKEK SZÁMA 

 
védőnői 

álláshelyek 

száma 

Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

0-3 évesek 

száma 

0-14 évesek 

száma 

0-3 évesek 

száma 

0-14 évesek 

száma 

2017. 8 892 3318 111,5 414,7 

2018. 8 873 3344 109,1 418 

2019. 8 887 3364 110,8 420,5 

33. táblázat: Védőnői álláshelyek és ellátott gyermekek száma 
Forrás: TeIR 

Lényegi változás a gyermekek létszámában és az egy védőnőre jutó gyermekszámokban - az elmúlt években 

- nem tapasztalható. 

A KÖRZETI VÉDŐNŐK ÁLTAL ELLÁTOTTAK ADATAI 

 
0-11 

hónaposak 

12-35 

hónaposak 

3-6 

évesek 

7  

évestől 

Összesen 0-6 évesek 

összesen 

hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

2017. 227 467 750 7 1561 1444 41 

2018. 198 463 759 13 1551 1420 36 

2019. 213 464 791 1 1605 1604 31 
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34. táblázat: A körzeti védőnők által ellátottak adatai 

Az elmúlt években jelentősebb változás itt sem figyelhető meg. Örvendetes, hogy növekvő gyermeklétszám 

mellett csökkent a hátrányos helyzetű gyermekek száma (2,6 %-ról 1,9 %-ra).  

 

6.1.4. Kulturális intézményrendszer és sportcélú infrastruktúra 

6.1.4.1. Kulturális intézményrendszer 

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 a két Károly utcai ingatlan ad otthont a Zeneiskolának, a KLIK-nek, illetve a polgárőrségnek. 

 

141. ábra: Bálint Ágnes Kulturális Központ 
Forrás: Google maps (fotó: Vojt Attila) 

A Bálint Ágnes Kulturális Központ (BÁKK) 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 BÁKK rendkívül gazdag programstruktúrája és kiemelkedő közművelődési és szabadidős aktivitásának 

köszönhetően igen komoly számokat produkál közművelődési területen: 

 2016 2017 201875 2019 

Rendszeres művelődési foglalkozások 1008 1011 163 575 

 
75 Ettől az évtől a statisztikai adatlap szempontrendszere megváltozott, ez okozza az adatsorban mutatkozó 

nagyságrendi kilengést. 
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Kulturális rendezvények 348 351 62 46 

Ismeretterjesztő rendezvények 9 36 4 8 

Alkotó művelődési közösségek, 28 23 11 11 

 

 

142. ábra: Közművelődési események és alkotó művelődési közösségek 
Forrás: TeIR 

 

 2016 2017 2018 2019 

Rendszeres művelődési formákban résztvevők 778 808 320 333 

Kulturális rendezvényeken részt vevők,  37620 35904 11028 12556 

Ismeretterjesztő rendezvényeken résztvevők, 1500 2150 449 670 

 

A városban mozi, színház és múzeum nem működik, elsősorban a budapesti kínálati piac közelsége és 

közvetlen elérhetősége miatt. 

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. 

 

 

 

35. táblázat: Az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények 

 

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
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36. táblázat: Nem önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények 

 

6.1.4.2. Sportcélú infrastruktúra 

A városban jelentős sportélet folyik (versenyszinten elsősorban a kézilabda és a futball élvez elsőbbséget), 

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. A 2021-2027-es uniós fejlesztési 

ciklusban külön, 9 elemből fejlesztési projektcsomagot kíván megvalósítani az önkormányzat „VECSÉS 

SPORTOL” projektnév alatt. Ennek első lépéseként 1474/2021. (VII. 15.) Korm. határozattal a Magyar 

Kormány 405 millió ft- forrást ítélt meg a városnak KÉZILABDA MUNKACSARNOK építésére a Halmi téren. De a 

projektcsomag része egy tanuszoda építése, a HALMI TÉR TELJES KÖRŰ, AKTÍV IDŐTÖLTÉST SZOLGÁLÓ RENDEZÉSE, a 

LANYI-TERÜLETEN SZABADIDŐPARK létrehozása, LAKÓTELEPI ÉS LAKÓPARKI SZABADTÉRI FITNESS- ÉS SZABADIDŐPARKOK 

létesítése. 

Az aktív sportélet infrastrukturális alaphálóját jelenleg még 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. 

 

 

37. táblázat: A város által fenntartott sportcélú létesítmények 

 

  

Intézmény neve Címe Hrsz.

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

A város által fenntartott SPORTCÉLÚ létesitmények

Intézmény neve Címe

I. Dózsa Görgy úti sporttelep 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u.

II. Szabadidőpark és játszótér 2220 Vecsés, Wass A. u.

Műfüves kispályás labdarúgópálya 2220 Vecsés, Fő u.

Rekortán kosárlabapálya és futópáya 2220 Vecsés, Fő u., Kis-Epres

IV. Sándor tanyai sportcentrum 2220 Vecsés,Budai Nagy Antal u.

V. Rekortán kisméretű futbalpáálya és fitneszpark 2220 Vecsés, Fő u.

VI. Kispatak lakóparki futópálya (800 m-es) 2220 Vecsés, Kispatak lakópark

III.
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VECSÉS VÁROS MEGLÉVŐ ÉS FEJLESZTENDŐ SPORTCÉLÚ INFRASTRUKTÚRÁJA 

 

143. ábra: Vecsés város meglévő és fejlesztendő sportcélú infrastruktúrája 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatá 

 

s  
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6.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

6.2.1. Az esélyegyenlőség helyzete a közoktatási intézményrendszer keretei között 

A hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma tekintetében a Vecsési Járás a Budakeszi és a Pilisvörösvári 

járásokkal együtt a legkedvezőbb helyzetben lévő járás, lényegében nincs hátrányos helyzetű óvodás 

gyermek a városban. 

 
144. ábra: Egy gyermekcsoportra jutó óvodások száma és a hátrányos helyzetű gyermekek aránya az óvodások között 

Forrás: fPMTK 

 

Az óvodák minden esetben igyekeznek az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, Vecsés Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának intézkedési tervében meghatározott feladataikat maximálisan figyelembe 

venni, és azoknak megfelelve megvalósítani feladataikat. 

Ennek keretein belül feladataik közé tartozik – többek között – a nagycsaládosok, az egyedül nevelő szülők 

segítése, előnyben részesítése; a hátrányos helyzetű gyermekek, roma nemzetiségű családok felkarolása; a 

kiemelt figyelmet igénylő (SNI, BTMN) gyermekek nevelésének szakszerű ellátása, elláttatása 

szakemberekkel; az elszegényedés enyhítése jótékonysági gyűjtésekkel, ennek koordinálása; a 

munkavállalók jogainak maximális figyelembe vétele (fizetés nélküli szabadságról visszatérő dolgozók 

álláshelyének biztosítása); folyamatos tájékoztatás az ingyenes étkezés lehetőségének feltételeiről; 

mindezek mellett állandó kapcsolattartás a fenntartóval, a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

illetékes munkatársaival, partnerintézményekkel és természetesen a szülői munkaközösségekkel. 

 

Az általános iskolai korosztály tekintetében a helyzet még mindig kedvezőnek mondható, de ebben a 

korosztályban már mintegy a gyermekek 3%-a hátrányos helyzetű, amely érték a Budakeszi, a Szentendrei, 

a Dunakeszi, a Pilisvörösvári és a Szigetszentmiklósi járásokat követően még mindig a 6. legalacsonyabb 

szám a megye járásai között, ráadásul nagyságrendekkel alacsonyabb hét olyan járásénál, ahol 10-20% 

között van ez az arány. A 3% összevetések nélkül is egy alacsonynak mondható arány, melynek értelmében 

100 vecsési általános iskolás közül 3-4 gyermek hátrányos helyzetű. 



172 

 

 

145. ábra: Osztálylétszámok és a hátrányos helyzetű tanulók aránya az általános iskolákban járások szerint, 2018 

Az iskolákban kiemelt feladat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök nyilvántartásai alapján a 

veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók folyamatos figyelemmel 

kísérése. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI, BTMN) ellátása gyógypedagógusok, fejlesztő 

pedagógusok segítségével, ami sajnos sok esetben nem fedi le az ellátandó feladatok óraszámát. 

Pedagógushiánnyal küzdenek az iskolák, ezen belül a speciális végzettségű szakemberekre (pl. 

gyógytornász) is fokozott szükség mutatkozik. Van iskolánk, ahol az idei tanévtől felmenő rendszerben 

bevezetik a Komplex Alapprogramot, amely segíti a képességfejlesztést, a differenciálást, a tanulási 

motiváció növelését, valamint a magatartási problémák kezelését. Vannak szakkörök és differenciált 

foglalkozások tehetséggondozásra is. 

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.76) A súlyos beszédhibás gyermekek fejlesztése Vecsés 

tekintetében a Fővárosi Beszédjavító Intézet feladata. 

 

A város közoktatási intézményei Esélyegyenlőségi Tervvel, valamint Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Programmal rendelkeznek, valamennyi feladatellátási helyen kijelölt esélyegyenlőségi referens működik. Az 

Esélyegyenlőségi Program teljes felülvizsgálatára és aktualizálására 2014 őszén került sor. 

 

A vecsési köznevelési intézmények (óvodák, iskolák) a TANODA PROGRAMBAN jelenleg még nem 

vesznek részt. 

 

 

  

 
76 A logopédiai szakszolgálat a közoktatási feladatellátás mellett a bölcsődei korai fejlesztés feladatát is ellátja. 
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6.2.2. Az egyes intézmények pedagógiai programjainak sajátosságai 

 

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch 

- német nemzetiségi óvodaként a kisebbségi nyelv megszerettetése, a nemzetiségi identitás kialakítása, 

megerősítése, hagyományok ápolása és megőrzése a nemzetiségi vonalon is 

- gyermekközpontú szemlélet 

- személyiségfejlesztés a közös élményeken, tapasztalatokon alapuló játékokon, tevékenységeken keresztül 

- testi és lelki egészség megőrzése 

- az egészséges életvitel kialakítása 

- a mozgás örömének megismertetése, és a mozgáskészség fejlesztése 

Vecsési Mosolyország Óvoda – Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch 

- a gyermekek sokoldalú testi és lelki fejlesztése 

- német nemzetiségi óvodaként magyar és német nyelven folyik a gyermekek kommunikációs fejlesztési 

koncepciója 

- családias óvodai légkör kialakítása 

- a változatos tevékenységi formákat minden esetben a játékba integrálva valósítják meg 

Bálint Ágnes Óvoda 

- tevékenységközpontú óvodai nevelés 

- a teljes gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységek által 

- fejlesztő hatású nevelési helyzetekre építés tudatosan 

- folyamatos tapasztaláson, érzékelésen, cselekvésen alapuló nevelőmunka 

Vecsési Tündérkert Óvoda 

- Tevékenységközpontú Pedagógiai Programmal dolgoznak 

- a játékba illesztett tapasztalatszerzés a fő irányelv 

- a szociális életképesség (életre nevelés) minden fejlődés alapja 

- tudatos az együttműködési és kapcsolatteremtési képességek fejlesztése 

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

- a tanulók teljes személyiségének fejlesztése 

- korszerű készségek, képességek, tudás kialakítása 

- tervszerű nevelő és oktató munkafolyamatok kiépítése 

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 

- angol nyelv oktatása az első évfolyamtól kezdődően 

- felső tagozaton normál (heti 3 órában), vagy emelt szinten (heti 5 órában) 

- az intézmény elnyerte az Örökös Ökoiskola címet 

- a Komplex Alapprogram bevezetése felmenő rendszerben 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 

- német nemzetiségi általános iskola 

- alsó tagozaton évfolyamonként egy nyelvoktató és egy kétnyelvű osztálya van 

- felső tagozaton választható a nyelvoktató vagy a kétnyelvű képzés 

- van lehetőség a bővített nyelvoktató képzésre is (a nyelvi órák és a népismeret tantárgyakon kívül a 

természetismeret/földrajz is német nyelvű) 

Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

- a tudományok feltárásán túl a keresztény értékekre fektetik a hangsúlyt 

- keresztény értékek és eszmeiség kialakításában kiemelt szerepet kapnak a katolikus ünnepek 

- mind az általános iskolai, mind a gimnáziumi tagozaton magas színvonalú német és angol nyelvi oktatás 

biztosítása 
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7. A település gazdasága 

7.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

7.1.1. Gazdaságföldrajz 

Ahogy azt már az 1. fejezetben kibontottuk: 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.77 

 

 
146. ábra: Ferihegy-térség 

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”78, Vecsés gazdaságföldrajzilag országos jelentőségű KAPU-térség. Ez egyszerre 

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

 

7.1.2. Közlekedésföldrajz és a közlekedési infrastruktúra alapszerkezete79 

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

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

 
77 Lásd: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Környezete – Fejlesztési és Rendezési Tanulmányterv (2011), 3. o. 

[továbbiakban: LIFE]  

78 LIFE 4. o. 

79 A közlekedési infrastruktúra részletes elemzését a 11. fejezet tartalmazza. 
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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 egykori 4. számú főút, mára már M4 gyorsforgalmi út (vastagított barna jelölés) 

Vecsés és Üllő belterületét elkerülő szakasza 2x2 sávos gyorsforgalmi út. 

VECSÉS TÉRSÉGÉNEK KÖZLEKEDÉSI ALAPSZERKEZETE 

 

147. ábra: Vecsés térségének közlekedési alapszerkezete 

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.”80 Az M0 térségi 

forgalomelosztó szerepét azonban jelentősen „korlátozza, hogy viseli a helsinki IV. és V. transzeurópai 

folyosó jelentős tranzitforgalmát.”81 

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

Cegléd-Szolnok vasútvonal, amely az M4 gyorsforgalmi úttól 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. A 100a jelű vonal felújítása jelenleg (2021. nyarán-őszén) zajlik, annak kapacitáshiányos állapota 

 
80 PMTK I. kötet; 86. o.tt pályás közlekedési  

81 Uo. 90. o. 
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valószínűleg mérséklésre (részben megszüntetésre) kerül. 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 fenti ábrán sárgával jelölve.) 

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. 

 

148. ábra: Nemzetközi jelentőségű európai közlekedési folyosók 

Az elsődleges közúti tranzitpozíció 

hiánya grafikailag ábrázolva: 

 

149. ábra: Az elsődleges közúti 
tranzitpozíció hiánya grafikailag ábrázolva 

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 
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jelent és speciális helyzetbe emeli Vecsést közlekedési szempontból, fontos kiemelni, hogy elsődleges 

közúti tranzitpozíciója nincsen.   

A nemzetközi jelentőségű közúti közlekedési kapcsolatok tehát Vecsést mintegy ollóba fogva képeznek tőle 

északra és délre logisztikai központokat: 

 

150. ábra: Budapest-térség 

 

151. ábra: Nemzetközi, országos és térségi 
közlekedési kapcsolatok 

Jobb oldali 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 (Budaörsi medence, Csepeli szabadkikötő, Ferihegyi térség) egyike. A versenyelőny 

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

monoton csökkennek a reptértől való távolság növekedésével82, és ebben a tekintetben Vecsés 

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

intermodális rendszerbe integráltan tud működni”83, amihez Vecsés ismét csak 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 megközelítése nehézkes, nem épültek ki sem városi, sem térségi vasúti 

kapcsolatai, az utóbbi időkben a MALÉV megszűnésével korábbi jelentősége, gyűjtő-elosztó szerepe is 

csökkent.”84 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. 

 

 
82 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. 

83 Dr. Legeza Enikő: A repülőtér és környezetének kapcsolata (BME Közlekedésgazdasági tanszék) – 
http://www.kgazd.bme.hu/kgazd_public/elegeza 6.o. 
84 PMTK I. köt. 84. o.  

http://www.kgazd.bme.hu/kgazd_public/elegeza
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A kötött pályás elővárosi közlekedés szerepének és arányának legfontosabb kérdéseire világos válaszokat ad 

a felülvizsgált megyei stratégia: „A városi, elővárosi kötöttpályás vonalak közötti integráció ma még 

hiányzik. […] Általában ez a forgalom a pálya kapacitásának csupán 50-70%-át adja a fővároson kívüli 

szakaszokon. Kapacitása határán egyetlen vonalként az esztergomi vonal üzemel. Ennek ellenére a környéki 

forgalom lehetőségeit nagymértékben korlátozza, hogy az elővárosi- városközi- és nemzetközi 

személyforgalom, valamint a belföldi- és nemzetközi áruforgalom ugyanazon az általában rossz műszaki 

feltételekkel rendelkező pályatesten halad.  

[…]  

A megye területén összesen 99 MÁV és HÉV állomás, illetve megálló működik, ennek ellenére az elővárosi 

közlekedést igénybe vevő napi ingázók 15 %-a esetében közvetlen kötöttpályás kapcsolat nem áll 

rendelkezésre.  A főváros határát naponta átlépő mintegy 1 millió 202 ezer utasból 755 000 fő ma 

személygépkocsival lép a főváros területére, a vasút és a HÉV 249 ezer utast szállít, míg autóbusszal 

átlagosan 198 ezer utas közlekedik. Mindez azt jelenti, hogy az elővárosi személyforgalomnak közel 

nyolctizedét a közúti forgalom adja, ami nemcsak a közlekedési rendszerek, de a környezetterhelés 

szempontjából is kedvezőtlen megoszlás.”85 

 

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. Az alábbi, a hivatáscélú ingázás kapcsán az 1. fejezetben már 

használt térképen kirajzolódó forgalmi „kép” teljesen egyértelműen mutatja a leterheltség irányát és 

mértékét, amely szituáció – annak ellenére, hogy 2008 után ilyen adattartalmú modellezést nem találtunk – 

lényegét tekintve nem változott 2010-2020 között. 

A hiányzó integráció, a rossz műszaki feltételek és (ezt is hozzá kell tennünk) a hiányzó infrastruktúra86 

miatt a kötött pályás közlekedés az elővárosi közlekedésben (és leginkább a hivatáscélú ingázás 

területén) akkor sem képes nagyobb, jelentősebb és növekvő szerepet betölteni, ha az elméleti 

kapacitáshatárt még koránt sem érte el.  

 
85 fPMTK, 67.sk.o. (kiemelések tőlem) 

86 „A megye területén összesen 99 MÁV és HÉV állomás, illetve megálló működik, ennek ellenére az elővárosi 

közlekedést igénybe vevő napi ingázók 15 %-a esetében közvetlen kötöttpályás kapcsolat nem áll rendelkezésre.” 

(fPMTK, 68. o.) 



179 

 

 
152. ábra: Vasúthálózat forgalmi térképe 

Forrás: fPMTK 

 

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 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.”87  

A személyforgalom infrastruktúrájának terheltségi adatai mellett beszédes a közúti teherforgalom 

nagyságát mutató térkép is. Ezen – azon túl, hogy ismét világosan látszik Vecsés közúti szállítmányozási 

„ollóban” (az M3 és az M5 ollójában) való elhelyezkedése – jól látható, hogy a legnagyobb forgalmú 

Budapest – Ausztria vonal (M1) után legforgalmasabbnak mondható M3 és M5 logisztikai vonalak 

határozzák meg a keleti agglomeráció gazdasági infrastruktúrájának kereteit, természetesen a Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér mellett. 

TEHERGÉPKOCSIK MODELLEZETT FORGALOMNAGYSÁGA 2008-BAN 

 
153. ábra: Tehergépkocsik modellezett forgalomnagysága 2008-ban 

Forrás: PMTK 

7.1.3. Az Airport helyzete és jelentősége 

 
87 PMTK I. köt. 87. o. 
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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.88 Ez, a lényegileg privilégizáló erejű nagyságrend azóta sem változott jelentősen. 

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, még ha annak fontos pillérét is képezi. 

 

 

154. ábra: Liszt Ferenc repülőtér vonzás körzete 

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 

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.89 

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 tűnt, és 2012 óta a 

budapestinél jóval kisebb forgalmú, de a bécsi reptérrel hatékonyan együttműködő pozsonyi repülőtér 

látszik inkább reális versenytársnak. 

 
88 Adatforrás: KSH 

89 http://www.bud.hu/budapest_airport/tenyek_a_repterrol ; vö.: LIFE 12. o. 

http://www.bud.hu/budapest_airport/tenyek_a_repterrol
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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.  

A realitások éppen a 2014-es évet követően azonban mégiscsak a pozitív szcenáriót látszottak igazolni, még 

akkor is, ha ez a MALÉV-csőd idején és az azt követő 1-2 évben nehezen volt csak: a repülőtér utasforgalma 

2015-ben átlépte a 10 millió fős határt és egészen a 2020-as koronavírus-járvány okozta radikális 

visszaesésig növekedett, 2019-re már a 16 millió főt is átlépve: 

 

155. ábra Liszt Ferenc repülőtér utasforgalma 
Forrás: KSH 

Az utaslétszám mellett (sőt, talán azt megelőzően) fontos az utasösszetétel, a repülőtérre és a térségbe 

érkező utasok utazásának célja. És bár ebben a tekintetben csak korlátozott mennyiségű és megbízhatóságú 

adat áll rendelkezésre, de az ezek alapján is megkockáztatható: az üzleti célú és összetettebb preferenciájú 

turistaforgalom helyett az ún. „charter-turizmus” előtérbe kerülésével járt együtt az utaslétszám 

növekedése. 
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Az utaslétszám növekedése ennyiben szoros korrelációt mutat a járatszám növekedésével: 

 
156. ábra: Járatszám változása 

Forrás: 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 korábbi megyei elemzés becslése szerint 14-25%-kal csökkent 

az üzleti célú utasforgalom a Liszt Ferenc repülőtéren.90 És bár 2014-től a híradások már újra 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)91, fejlesztés-stratégiai 

szempontból mindez nem jelentett 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 jó ideig a 2011-es év jelentette a csúcsot (69.683 t-val), 

2012-ben jelentős, 11%-pontot meghaladó visszaeséssel (61.938 t), amelyet követően 2013-ban ez a 

csökkenés megáll, majd 2015-ig stagnál (a 64.284 t/év cargo-forgalom92 a 2012-es évhez képest újra majd 

4%-pontos forgalomemelkedést mutat, ellentétben például a járatszám szigorúan csökkenő értékével). 

2015-ről 2016-ra azonban a 68.000 t/év mennyiség majdnem 80.000 t/év mennyiségre növekszik, amely 

növekedés nemcsak szignifikáns, de tendenciaszerű is: egészen a 2020-as járványig felfelé ível a mennyiség, 

2018-ban átlépve a 100.000 t/év határt, mérföldkövet jelentve ezzel a repülőtér cargo-ágazatának 

nagytérségi pozícióerősödésében. Ami még akkor is jelentős fejlemény, ha 2019-re némi csökkenés 

mutatkozott. 

 
90 PMTK I. köt. 28. o. 

91 Index, 2014. január 8. 

92 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. 

http://www.bud.hu/
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157. ábra: Érkező és induló áruk tömege 
Forrás: KSH 

A személyforgalom és a cargo-ágazat adatait összesítő ábrán jól látszik: a cargo-ágazat fejlődése 2009-2013 

között elvált a személyforgalom fejlődésétől, és amíg a személyszállítás válságban volt, a teherforgalom 

fejlődött. 2014-2018 között a két ágazat párhuzamosan – a pozitív szcenáriót beváltva – fejlődött, és – 

elsősorban a charter-turizmusnak köszönhetően – 2019-ben az utasforgalom dinamikája meg is haladta a 

teherforgalomét. És bár ez az alábbi ábrán nem látszik, de az előző adatsorok jól mutatták: amíg a 

pandémia miatt a személyforgalom kevesebb, mint harmadára zuhant vissza, addig a teherforgalom alig 

10%-kal csökkent (nem utolsó sorban az online rendelési iparág fejlődésével korrelációban), azaz a 

teherforgalmi ágazat jóval „válságtűrőbb”, nagyobb „stressztűrő” képességgel rendelkezik, mint a 

személyszállítás, amely tény a közép- és hosszútávú gazdasági stratégiák kialakításakor komoly figyelmet 

érdemel. 

 

158. ábra: Liszt Ferenc Nemzetközi Rrepülőtér utas- és teherforgalmának alakulása 2002-2019 
Adatforrás: fPMTK,70.o. 



184 

 

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.93 

A gazdaságföldrajzi és infrastrukturális adottságrendszerből levonható következtetéseket 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. 

❖ A repülőtér cargo-jellege és az ahhoz kapcsolódó logisztikai szolgáltatások fejlesztése olyan 

gazdasági potenciált jelent, amelyet Vecsés gazdaságfejlesztési stratégiája prioritásként kell, hogy 

kezeljen. 

7.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

7.2.1. Gazdasági ágazatok, ipari szerkezet 

 

 
93 Legpontosabban lásd: PMTK I. köt. 49. o.: „A HUB nem pusztán fizikai infrastruktúra, hanem ökoszisztéma, egyfajta 

virtuális közelség.” 
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Vecsés város gazdasága az ipari szerkezet szempontjából a szolgáltatásokra, az ún. tercier szektorra épül, 

2011-2014 között az összes működő vállalkozás 70,5-72%-a működött a szolgáltatóiparban.94 Vecsés 

ezzel lényegében „hozza” a kistérségi átlagot. 

 

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 2017-2018-ban az összes 

regisztrált vállalkozásnak csak mintegy 5-6%-a volt mezőgazdasági ágazatban működő (azaz nem pusztán 

regisztrált vállalkozás. A regisztrált vállalkozások számbavételekor világos sorrend rajzolódik ki: a a 

kereskedelem, gépjárműgyártás és a feldolgozóipar dominanciája mellett még a mezőgazdaság látszik 

domináns ágazatnak, míg a logisztika és az ahhoz kötődő tevékenységek, szolgáltatások az 5-6. helyen 

„szerénykednek”. 

 

 
159. ábra: Regisztrált vállalkozások 

Adatok forrása: TeIR 

 

 

Ha azonban megfigyeljük a regisztrált és a működő vállalkozások közötti különbséget, akkor az a 

mezőgazdasági ágazatban a legfeltűnőbb, hiszen a regisztrált vállalkozások 94-95%-a egyáltalán nem 

működik. Míg tehát a regisztrált vállalkozások terén a mezőgazdaság a 3. helyen áll, a kereskedelem, 

gépjárműgyártás és a feldolgozóipar nemzetgazdasági ágakat követve (megelőzve a szállítás-raktározást és 

az építőipart is), addig a valós működés terén a leggyengébbnek tekinthető ágazat: 

 

 
94 Adatforrás: TeIR 
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160. ábra: Működő vállalkozások a regisztrált vállalkozások %-ában 

Adatok forrása: TeIR 

 

Szerkezetileg rendkívül fontos, és valószínűleg nem csak Vecsésre jellemző sajátosság, hogy nagyon széles 

az olló95 a regisztrált és a működő vállalkozások között: a vállalkozásoknak majdnem a fele valójában 

nem működik (azaz adót sem fizet). Ráadásul ezen a téren egy szigorúan monoton romló tendencia 

mutatkozott 2008-2013 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. Ez az érték később javult ugyan, de 2017-ben is csak a regisztrált vállalkozások 53%-a működött, 

2018-ban pedig 59%-a. Ez a kedvező (bár még mindig igen szélesre nyílt olló képét mutató) tendenciát 

jelentő adatsor konvergál a budapesti és pest megyei tendenciákkal: 2014-2018 között Magyarországon a 

fővárosban és Pest megyében mutatható ki tényleges javulás a működő vállalkozások arányában. Ebben a 

régióban egyértelműen és érezhetően nő a valóban működő, aktív vállalkozások száma és aránya. 

 

 
161. ábra: A működő vállalkozások számának változása, 2014-2018 

Forrás: fPMTK 

Vecsésen a valóságban tehát a regisztrált vállalkozások legnagyobb arányban a szállítás-raktározás 

logisztikai iparágában (80%) és a feldolgozóiparban (73%) működnek, aminek okai között éppúgy ott 

 
95 Az olló annál szélesebb, minél kisebb a működő vállalkozások aránya a regisztrált vállalkozásokhoz képest. 
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sejthető a szektor térségi adottságok miatti működőképessége, mint az elkötelezettség (a befektetési 

szükséglet) magasabb foka, azaz a szektor piacára való belépés magasabb (és ez egyet jelent azzal, hogy 

drágább) küszöbe. Az építőiparban a regisztrált vállalkozások 71%-a működik, a kereskedelem-

gépjárműjavítás ágazatban ez a szám csak 64%.  

 

A vállalkozások száma szerinti sorrenden mindez csak a mezőgazdaság tekintetében módosít (az ugyanis az 

utolsó helyre kerül a legjelentősebb 9 ágazat sorrendjében), de az egyes iparágak életképességére ettől 

függetlenül élesen rávilágít. A működő vállalkozások száma alapján Vecsés elsődleges húzóágazata 

változatlanul 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 fenti adatsorok 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 pedig az 

építőipar és (számossága alapján még mindig meghatározó ágazatként) a kereskedelem. 

 

* 

 

A logisztikai szektor igazi erejét a szektornak 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.96 Az agglomerációs térség részeként Vecsés egyrészről annak a 

fővárosi „kiszolgáló gyűrűnek”97 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 második 

legjelentősebb foglalkoztatója közel 80 ezer fő foglalkoztatottal (ezzel lényegében éppen csak elmarad a 

néhány száz fővel több foglalkoztatottat felmutató kereskedelem-járműgyártás mögött)98, 650 közép- és 

nagyvállalattal99 valamint a legnagyobb mennyiségű K+F-ráfordítást produkálja100, az ágazatot érintő 

átrendeződések jelentős kockázatként értékelhetőek.101 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 

 
96 Lásd még: PMTK II. köt. 116. o. 

97 PMTK II. köt. 143. o. 

98 fPMTK, 27.o. 

99 Uo. 23.o. 

100 Uo. 24.o. 

101 Lásd: PMTK II. köt. 80. o. 
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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 helyi ipar ágazati szerkezetének elemzésekor röviden meg kell említeni az idegenforgalmat. Mert bár a 

városban a turisztikai és idegenforgalmi vállalkozások aránya csekély (2018-ban 69 vállalkozás működött a 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban, ami az akkor működő vállalkozások kb. 4-

4,2%-a), Pest megyében 2009-2011 között „a Monori Kistérség az egyik legdinamikusabban növekvő 

forgalmú kistérség a vendégéjszakák száma tekintetében”: ebben az időszakban 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.102 Az 

idegenforgalomban mutatkozó potenciált jelzi az is, hogy a bővülés 2011 után sem torpant meg, 2012-2014 

között 15,7%-kal nőtt a Vecsésen, kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma, ami az 

egységes települési és mikrotérségi szintű idegenforgalmi marketingaktivitás szükségességére és 

lehetőségeire is rámutat. 

 

 

7.2.2. A vállalkozások helyzete, szerkezete  

 

Vállalkozásszerkezeti 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.103 Sajnálatos módon ez az arány lényegileg nem változott az elmúlt 10 évben. A KSH 

2018-as összesítése alapján Magyarországon a működő vállalkozások 99,1%-a volt kis- és középvállalkozás. 

Magyarországon 2018-ban 749 ezer (nem pénzügyi főtevékenységű) kkv működött. A kkv-körön belül 

azonban a mikrovállalkozások részaránya (bár némi növekedést mutatott) 94,7%, a kisvállalkozásoké 

4,6%, a középvállalkozásoké 0,7% volt.104 Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a működő vállalkozások 

majd 95%-a, mintegy 710.000 vállalkozás 0-9 fővel működött. 2018-ban Pest megye iparában összesen 

8524 vállalkozás működött, a vállalkozásoknak 86%-a mikrovállalkozás, 11%-a kisvállalkozás, 2,7% 

középvállalkozás és 0,7% nagyvállalkozás volt.105 

 

A jelentés szerint a mikrovállalkozások és kisvállalkozások száma 2018-ban hasonló ütemben nőtt, mint egy 

évvel korábban. 2018-ban a kkv-körbe nem tartozó vállalkozások száma kisebb mértékben emelkedett, 

mint a kkv-ké.106 Ez, a kis méretű vállalkozások dominanciájával meghatározható szerkezet bizonyos 

 
102 PMTK I. köt. 55. és 66. o. 

103 KSH: A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban (2011. szeptember) 

104 KSH: A kis- és középvállalkozások jellemzői, 2018., 3.o. 

105 fPMTK, 41.o. 

106 Uo. 
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fejlődési, bővülési és termelési korlátot is jelent. Ez a legfőbb oka annak, hogy Európában „Magyarország az 

egy kkv-ra jutó árbevétel, illetve hozzáadott érték fajlagos mutatóját tekintve (az 5., illetve a 4. 

legalacsonyabb értékkel) az alsó harmadban helyezkedett el.”107 Országos tendencia, hogy a mikro-, kis és 

középvállalkozások elsősorban szolgáltatói szektorban működnek (78,5%), ahogy az Vecsés esetében is 

igazolható. 108 A magyar gazdaságot is meghatározó, a mikro- és kisvállalkozások túlzott súlyával 

jellemezhető szerkezetet mutatja a vecsési regisztrált vállalkozások foglalkoztatotti létszám szerinti 

megoszlása is: grafikailag is világosan látható a mély szakadék a 9 főnél több alkalmazottat foglalkoztató 

vállalkozások tekintetében. 

 

 
162. ábra: Regisztrált vállalkozások létszámkategóriánként 

Forrás: TeIR 

 

A számokat grafikai alátámasztás nélkül áttekintve is világosan látszik, hogy Vecsésen a regisztrált 

vállalkozások 95-96%-a 0-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozás. 

 
38. táblázat: KKV számának alakulása 
Forrás: TeIR 

 

 
107 Uo. 

108 Uo. 4.o. 

2017 2018 2019

0 fő és ismeretlen létszám 904 903 658

1-9 fős 2475 2587 2940

10-19 fős 84 84 83

20-49 fős 50 46 54

50-249 fős 25 24 26

250-499 fős 1 3 3

500+ fős 0 0 0

ÖSSZES 3539 3647 3764

2017 2018 2019

0 fő és ismeretlen létszám 26% 25% 17%

1-9 fős 70% 71% 78%
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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.109 Főleg úgy, hogy – a város által az Iparkamarával közösen működtetett 

Vállalkozásfejlesztési Iroda támogatása ellenére – a helyi KKV-knak igen alacsony a pályázati aktivitása. 

 

  

 
109 Hogy mindez nem pusztán vecsési probléma, ahhoz lásd: PMTK II. köt. 82. o. 
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7.3. A helyi iparűzési adó (IPA) 

Az iparűzési adó 2020-ban visszaesett a világjárvány következtében. A vállalkozások egy része a 

repülőtérhez kapcsolódó tevékenységet végzett. A világjárvány kitörésének hatása már a kezdetektől 

jelentősen érintette a repülőteret és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló vállalkozásokat. Helyi iparűzési adó 

sajátos elszámolási módjából adódóan az adóévre bevallott adófizetési kötelezettség bevételként a 

bevalláson feltüntetett adóévben és az azt követő évben megosztva realizálódik, vagy a bevalláson 

feltüntetett adóévet követő évben visszafizetési kötelezettségként jelentkezik az önkormányzatnál. A 2020. 

adóévről a vállalkozások 2021.05.30. napjáig nyújthatják be bevallásukat, ezért még adattal nem 

rendelkezünk, de a jelenlegi adatok alapján az látszik, hogy az iparűzési adó bevétel visszaesése 2021. 

évben is folytatódik. 

 

 
163. ábra: Iparűzési adó 

Adatforrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Az IPA-bevételek tekintetében Vecsésen (ahogy a legtöbb településen) az egyik kulcsfontosságú kérdés a 

helyi székhelyű és a nem vecsési székhelyű, de a vecsési működési terület miatt részben vagy egészben 

Vecsésen IPÁ-t fizető vállalkozások aránya. A másik, a helyi gazdaság alapszerkezetét meghatározó kérdés a 

város gazdasági motorterületének azonosítása, működése, összetétele. 

 

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 2013-2019 között az 

IPA 39-45%-át nem vecsési székhelyű vállalkozások fizették be. 
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164. ábra: IPA-fizetés aránya 

Adatforrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Ennél is érdekesebb és a vecsési gazdaság szerkezete és alapjai szempontjából szignifikáns az alábbi, a 

vállalkozások adóerejét mutató összefüggés: bár forintálisan a vecsési székhelyű vállalkozások nagyobb 

összeget fizetnek be IPA formájában, de többen is vannak. Míg 2013-2019 között a vecsési székhelyű 

vállalkozások száma 1327 és 2103 között mozgott, addig a nem vecsési székhelyű vállalkozások száma 

nagyságrendekkel kisebb volt: 437 és 582 között mozgott: 

 

 
165. ábra: Vállalkozások adóereje 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Ennek megfelelően bár a vecsési székhelyű vállalkozások forintálisan több IPÁ-t fizettek be, de adóerejük 

jelentősen elmarad a nem vecsési vállalkozásokétól: 

 
166. ábra: IPA-fizetési kötelezettség 

Adatforrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Adóév vecsési székhelyű 
vállalkozások 
adófizetési 
kötelezettsége (eFt) 

vecsési 
székhelyű 
vállalkozások 
száma 

nem vecsési székhelyű 
vállalkozások adófizetési 
kötelezettsége (eFt) 

nem vecsési 
székhelyű 
vállalkozások 
száma 

vállalkozások 
száma összesen 

2013. 762.736 1327 484.120 437 1764 

2014. 927.223 1433 736.499 431 1864 

2015. 1.137.839 1546 749.980 483 2029 

2016. 1.244.347 1726 818.312 531 2257 

2017. 1.439.160 1928 1.131.028 582 2510 

2018. 1.706.235 2103 1.263.350 572 2675 

2019. 1.847.436 1635 1.514.091 503 2138 
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Amennyiben számításba vesszük a 

vállalkozások számát is, Jól látható, 

hogy a nem vecsési székhelyű 

vállalkozások átlagos adóereje 

jelentősen magasabb, 2,1-2,9-

szerese a vecsési székhelyűeknek. 

A nem vecsési székhelyű 

vállalkozások országos jelentőségű 

hazai, valamint nemzetközi vállalatok. 

Ezek a vállalkozások helyi iparűzési 

adójukat megosztva fizetik, 

telephelyeket gyorsabban 

változtatnak. 

 
167. ábra: Vállalkozások IPA-ereje 

Adatforrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Látható, hogy amíg a kérdéses időszakban az 1 db vecsési székhelyű vállalkozásra jutó IPA összege: kb. 

575.000 és 1.130.000 Ft- között mozgott, addig az 1 db nem vecsési székhellyel rendelkező vállalkozásra 

jutó IPA összege: kb. 1.107.000 és 3.010.000 Ft- volt. 

 

A város számára kimondottan erős veszélyt jelentő tény, hogy a bevételeinek legjelentősebb részét adó 

IPA kb. 35%-át (2019-ben mintegy 1.250 millió Ft-ot) három alágazat 7 db nagyobb és néhány közepes 

méretű vállalkozása fizeti be a költségvetésbe. A három alszektor: 

1. Gépjármű-kereskedelem (2 db nagybefizető); 
2. Légi szállítás (2 db nagybefizető); 
3. Légi szállításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (3 db nagybefizető); 

Ennél is élesebben kirajzolódik a város költségvetését fenyegető veszély, ha látjuk, hogy a gépjármű-

kereskedelem és a légiszállítás 2-2 nagybefizetője közül is lényegesen nagyobb az egyik, és ha ezt az 1-1 db 

nagybefizetőt, valamint a kiegészítő szolgáltatások 3 legnagyobb befizetőjét számoljuk, akkor a következő, a 

város gazdaságának strukturálisan leggyengébb pontjára mutatunk rá: 

- A fenti 5 db cég fizeti az éves IPA kb. 33%-át (2019: 1.173 millió Ft-) és 
- a gépjármű-kereskedelem és a légiszállítás 1-1 nagybefizetője, azaz összesen 2 db (!) cég fizeti az éves IPA 

kb. 24%-át, vagyis kb. ¼ részét (2019: 841,5 millió Ft-). 

 

Nem szükséges részletezni, ha ezen két, vagy akár öt vállalat közül valamelyik a város elhagyása mellett 

dönt. 

 

A nem vecsési vállalkozások térszerkezeti vizsgálata már 2013-ban azzal a tapasztalattal szolgált, hogy ezek 

a város IPA-bevételeinek 40-45%-át adó vállalkozások 

a) 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.) 

b) a város gazdasági motorterületének tekinthető nyugati-északnyugati kereskedelmi és ipari területein 
működnek. (A korábbi helyzetelemzésben ezt a területet neveztük ABC-területnek. Ez az állítás mára 
legfeljebb annyival árnyalható, hogy az Új Ecseri úttól keletre fekvő kereskedelmi zóna mára már részben 
működő, vállalkozásoknak otthont adó gazdasági zóna, olyan gazdasági decentrum, amely már adhat 
otthont akár nagyobb, nem vecsési vállalkozásoknak. Mindazonáltal jelentősége még semmiképpen sem 
hasonlítható az ABC-területekéhez.) 
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168. ábra: ABC-terület 

 

A nem vecsési székhellyel rendelkező adófizetők tekintetében elengedhetetlen a Budapest Airport Zrt. [BA] 

adófizetése, azaz a repülőtér részaránya a vecsési költségvetésben. Az Airport Vecsés költségvetésébe 

2020-ban mintegy 295 millió Ft- közötti összeget fizetett be IPA formájában, ezzel a vecsési IPA-bevételek 

több, mint 10%-át (10,3%) adva.110 

 

Azon túl, hogy a város IPA-bevételeinek kb. 40-45%-át nem helyi vállalkozások adják és hogy egy nem 

vecsési székhelyű vállalkozás átlagos adóereje kb. 2,1-2,9-szerese egy vecsésiének, a fenti adatsorok több 

további lényeges pontra is rámutatnak: 

 

▪ Tekintettel a nem vecsési cégbejegyzésre, a város egyrészről még mindig 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 ugyanezen okból 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. 

 

 

  

 
110 Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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7.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (SWOT-elemzés) 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Centrális geostratégiai 
pozíció  

→ a budapesti 
agglomerációs zóna része 

A város komparatív versenyelőnyét adó elem (a 
repülőtér) átalakulása a személyszállítás terén 
kedvezőtlen irányú: a charter-turizmus irányába 
mozdult el.  

→ 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 40-45%-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 

A gazdasági-befektetési területek jelentős 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 még a 2010-es 
évek végén sem 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 

Fejlődési potenciál a turisztikai ágazatban 

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) 

 

Alacsony vállalkozási intenzitás (a magyar átlag 
alatti a Monori kistérségben) 
Kedvezőtlen (de a hazai helyzetnek megfelelő) a 
vállalkozás-szerkezet (mikrovállalkozások 95-96%-
os súlya) 

Koherens és teljes körű fejlesztési koncepció- és 
stratégiarendszerrel rendelkezik a város 

Továbbra is 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 
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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 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 folyamatosan fejlődő 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 

 

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 

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 növelhető  
A légi áruforgalom (CARGO-ágazat) tovább fejlődik, 
tudásintenzív szolgáltatási tevékenységek épülnek 
köréje. 

 

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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7.5. Gazdasági célú területhasználat, gazdasági övezetek, iparterületek 

 

A területhasználati funkciókat a városban a Településszerkezeti Terv (TSZT) szabályozza, amelynek hatályos 

változata a 94/2016.(IV.26.) határozat a Településszerkezeti terv elfogadásáról testületi határozattal került 

elfogadásra. 

TERÜLETHASZNÁLATI FUNKCIÓK A HATÁLYOS TSZT ÉRTELMÉBEN 

 
169. ábra: Vecsés hatályos Településszerkezeti terve 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, vecses.hu 

 

Gazdasági szempontból releváns területek a kékkel és lilával jelölt Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 

területek, valamint az ipari területek. „A gazdasági területek lehetnek kereskedelmi-szolgáltató területek 

vagy ipari területek. Településfejlesztési cél a repülőtér közelségéből, valamint az M0 autópálya és a 4. sz. 

elkerülő út megépítéséből fakadó előnyök kihasználása – gazdasági területek kijelölésével –, Vecsés 

településfejlesztési feladatainak gazdasági megalapozásához.  

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek: 

https://www.vecses.hu/uploads/files/telepulesrendezesi_eszk/20210115/216_PM_hatarozat_TSZT_modositas_VACS.pdf
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 Bármely a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére 

szolgáló terület, ahol nem helyezhető el önálló lakó rendeltetésű épület. A területek beépítésénél szem 

előtt kell tartani a települési környezet településképi megjelenését is. Fejlesztési területként előirányzott 

területek:  

a) az M0 autópálya alacskai csomóponttól induló 46100 jelű bekötőút melletti területek (G3)111, 

b) az M0 autópálya alacskai csomópont környezetében kijelölt területek (G3),  

c) a Külső Gyáli úttól keletre eső területek (G4),  

d) a Dózsa Gy u.- Széchenyi utca – Vízmű – tervezett lakóterület által határolt terület, még beépítetlen 

részei (G4 északi része),  

e) a Széchenyi utca menti, még be nem épített területek (G6),  

f) az Alacskai út, az Almáskert utca és a közigazgatási határ (Gyál és a XVIII. kerület irányába) által határolt 

terület (G5),  

g) az Airport City még beépítetlen területei (G1).  

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztéséhez kapcsolódó kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 

terület: 

Ezek a területek olyan kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek, amelyek fejlesztése és beépítése a 

reptér működéséhez, fejlesztéséhez köthetőek. Az ezen a területen tervezett funkciók szorosan 

kapcsolódnak majd a repülőtérhez. Fejlesztési területként előirányzott területek:  

a) a 4. sz. elkerülő út mentén a lakóterületet határoló védőerdő és a repülőtér közötti terület a 4 sz. és 400 

sz. utak csomópontja és az Ecseri út között (G1),  

b) a repülőtér keleti végében, a 3101. j. út és Üllő közigazgatási határa között található terület (G2). 

Egyéb ipari területek: 

Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei 

elhelyezésére szolgál. Fejlesztési területként előirányzott területek:  

a) A Széchenyi utca és az Almáskert utca környéken lévő még nem beépült területek (G6 terület egy része), 

b) Az M0 autópályától dél-keletre, az alacskai csomópont és a Halmi pihenő közti területen lévő ipari 

gazdasági terület (G3 terület északi része).”112 

 

Ezeknek a területeknek a nagysága: 

 

 
111 A zárójelben szereplő jelzések nem szerepelnek a TSZT szöveges leírásában, azok a Településfejlesztési Koncepció 

(TFK) Helyzetfeltáró részében szereplő, a gazdasági területeket azonosító és alább jelen helyzetfeltáró munkában is 

szereplő térkép kódszámait jelentik. A kódszámmal jelölt, az alábbi térképen szereplő területek nem 100%-ban 

identikusak a TSZT-megjelölésekkel, amelyek oka az eltérő célja a forrásnak: amíg a TSZT településRENDEZÉSI eszköz, 

addig a TFK a településFEJLESZTÉSI eszköztár részét képezi. 

112 VECSÉS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA 
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Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület  507,69 ha 

Reptér fejlesztéséhez kapcsolódó 

kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület  
203,17 ha 

Ipari gazdasági terület  123,38 ha 

39. táblázat: Gazdasági területek nagysága 

 

A TFK 2013-ban készült Helyzetfeltárás a következőképpen jelenítette meg a legjelentősebb gazdasági célú 

területeket: 

A LEGJELENTŐSEBB GAZDASÁGI CÉLÚ TERÜLETEK A 2014-2028 KÖZÖTTI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓBAN 

 

170. ábra: Legjelentősebb gazdasági célú területek a 2014-2028 közötti településfejlesztési koncepcióban 

 

A térképes ábrázolás megmutatja, hogy az egyes befektetési övezeteket, a potenciális gazdasági területeket 

stratégiai szempontból 3 csoportba sorolhatjuk: 

▪ A G6, G7 jelű területek a jelenlegi észak-nyugati zóna erősítését, kiterjesztését jelentik; 
▪ A G1 és G2 területek egy északi/észak-keleti ipari, gazdasági decentrum kiépülésére adnak lehetőséget, 

amely mára részben meg is valósult, amennyiben a G2-vel jelzett terület mára már ténylegesen működő, 
vállalkozásoknak otthont adó gazdasági zónává vált; 

▪ A G3, G4 és G5 területek egy Déli fejlesztési tengely alakzatát rajzolják ki. 

 

 

Gazdaságfejlesztési szempontból kiemelt figyelmet érdemelnek: 

▪ a nagyobb területi egységet jelentő összefüggő gazdasági területek és azok infrastrukturális 

helyzete; 
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▪ 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: 

 

171. ábra: ABC-terület 

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. 

 

A 2014-2028 közötti Településfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró részének elemzéseiben foglaltakhoz 

képest a gazdasági célú területek használata terén jelentős változások nem történtek. A legfontosabb 

változás a „K” jelű területet érinti, amely gazdasági, kereskedelmi célú területből Intézményi vegyes terület 

besorolást kapott. Az intézményi vegyes területek jellemzően térségi szintű funkciók befogadására (is) 

alkalmasak és csak részben szolgálják a helyi lakosság ellátását.113 

A 2013-ban megjelölt gazdasági területek a mai elemzés szerint is aktuális fejlesztési területek, jelentős 

fejlődési potenciállal. 

 

A G6-G7-területek: 

 

Mindkét terület reális területfejlesztési lehetőséget biztosít a város számára, a G6 jelű terület a már 

jelenleg is működő „Europolis”-terület déli irányú kiszélesítését jelentené, a G7 jelű terület pedig kivételes 

lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat ne csak támogatóként és iniciátorként, de közvetlen 

 
113 VECSÉS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA 
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fejlesztőként vegyen részt a gazdasági-ipari zóna továbbfejlesztésében: a 10 ha feletti területű ingatlan 

önkormányzati tulajdon és besorolása szerint fejlesztésre kijelölt ipari terület. 

 

A G1 jelű terület 

 

 

172. ábra: G1 jelű terület 

A G1 terület az ún. „Oscar-

terület”, amely majd 200 ha 

területen terül el Vecsés és a 

repülőtér között.114 Az 

elképzelések szerint a területen a 

repülőtér II. termináljának további 

bővítéséhez kapcsolódóan ipari, 

logisztikai és vállalkozási park 

kerülne kialakításra, amely az 

„Airport City” projekt 

kiterjesztését is jelentené.  

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 jelentős nehézséget jelent. 

 

Az ugyanakkor bizakodásra adhat okot, hogy a terület feletti részen, az Airport sajt területén mára már 

megvalósult a CARGO-kapacitások bővítése, ami a repülőtér jelentőségének növekedését is magával hozta. 

 

A G2 jelű terület 

 

A G2 terület esetében némiképp más a helyzet, bár bizonyos, a G1 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 területre a 

vállalkozások betelepülése 2016-ot követően meg is kezdődött, ma már valóságos, bár még jócskán 

kihasználható potenciállal bíró gazdasági-kereskedelmi zóna ez a terület. 

 
114 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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173. ábra: 2016-ig érvényben lévő Szabályozási 
Terv kivágat 

A térségi projekt megvalósulásának kedvezett, hogy egy 
ilyen jellegű fejlesztés terve szerepel Üllő Város 
Integrált Városfejlesztési Stratégiájában és hogy 2014. 
februárban véglegesen eldőlni látszott az M4 
vonalvezetése tekintetében, hogy az északi, ún. „üllői” 
alternatíva kerül megvalósításra. 

A „4-es Kapu”-projekt további fejlődésének 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.115 

A terület szabályozási tervképe a város korábbi, 2016-ig érvényben 
lévő Szabályozási Tervéből került kiemelésre, az új SzT-ben ez a 
terület több szelvényre lett bontva. 

 

A G3 és G5 jelű területek 

 

A G3 és G5 területek egy déli fejlesztési tengely kiépülésének két végpontját jelenthetik. 

 

Egy déli fejlesztési tengely kiépülésének lehetősége 

 

 

174. ábra: G5 jelű terület környezet alakítási javaslata 

SzT-19: Egy déli gazdasági tengely nyugati szárnya 

/G5/ 

A déli tengely keleti szárnya: az Alacskai 

csomópont környékének fejlesztése /G3/ 

A területek szabályozási tervképei a város 
korábbi, 2016-ig érvényben lévő Szabályozási Tervéből 

kerültek kiemelésre. 

 

A G3 jelű 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 

 
115 Lásd: Berényi Mária: Megvalósult és a tervezett fejlesztési elképzelések a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

környezetében Vecsés közigazgatási területén (prezentáció 2013. június) 
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0202 számú 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 miatt116: 

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 

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. 
 
A G4 jelű terület: 
 
A G4 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 (a fenti térképen 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 megépülő tanuszodához csatlakozó  

 

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 feltöltésre került, rajta tanuszoda épül 

majd, szaunával, pihenő és rekreációs park, valamint 

szánkódomb kialakításával. 

A terület aktivizálása a „Vecsés sportol”-projektcsomag 

része, amely a sportcélú, az aktív szabadidőeltöltést 

biztosító infrastruktúra egész városra kiterjedő 

fejlesztésének egyik legfontosabb, legnagyobb volumenű 

eleme. 

 

175. ábra: Lanyi terület 

 

A gazdaság-, település- és térségfejlesztési szempontból is kiemelt stratégiai pozícióban lévő területek 

tekintetében egyaránt elmondható, hogy a 2010-es évek elején – 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 

 
116 Uo. 
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jelentősebb probléma, hogy a kijelöléseket nem követték a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása vagy 

fejlesztése. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a gazdasági területek infrastrukturális fejlettsége 

mind a mai napig 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 annak kiépítése átfogó fejlesztési 

feladatként fogalmazódik meg. 
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8. Önkormányzati gazdálkodás 

8.1. A helyi adók teljes rendszere 

Vecsés helyi adóbevételi állománya szerkezetileg iparűzési adóból (IPA), építményadóból és 

idegenforgalmi adóból áll össze. 2014-2021 között következőképpen alakultak a helyi adóbevétel szerkezeti 

arányai és összesített mennyisége: 

 

 
40. táblázat: Helyi adók rendszere 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

 
176. ábra: Helyi adók 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Mivel az iparűzési adóbevételeket részletesen elemeztük a 7. fejezetben, most a helyi adók rendszere 

kapcsán csak a másik két adónem alakulása tekintetében szükséges meglátásokat tennünk: 

- Látható, hogy a két másik adónem nagyságrendileg elenyésző az IPA-bevételekhez képest. 
- Az építményadó megbízható, egyenletes trendje 2020-ban jól érzékelhető,19%-ot meghaladó növekedést 

mutat az előző évi adathoz képest. 
- Az idegenforgalmi adó Vecsés esetében nem jelentős, de még ezeknél az alacsonyabb összegű tételeknél is 

jól látható a 2020-as koronavírus-pandémia hatása: az adónemből származó bevétel több, mint 70%-ot esik 
vissza, amely visszaesés a 2021. I. negyedévi adat alapján 2021-ben valószínűleg tovább fokozódik.  

Naptári év iparűzési adó építmény adó idegenforgalmi 
adó 

helyi adók 
összesen 

2014. 1.498.232 275.118 11.554 1.784.904 

2015. 2.357.972 284.952 11.369 2.654.293 

2016. 2.169.524 378.634 14.215 2.562.373 

2017. 2.408.095 322.147 12.602 2.742.844 

2018. 3.098.669 339.646 29.489 3.467.804 

2019. 3.531.267 340.227 35.772 3.907.266 

2020. 2.858.507 405.625 10.840 3.274.972 

2021. I. negyedév 847.964 194.139 14 1.042.117 
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8.2. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása 

 8.2.1. Önkormányzati gazdálkodás a 2013-as adósságkonszolidációig 

A költségvetési gazdálkodás tekintetében elsőként kiemelendő, hogy a város gazdálkodását a vizsgált 

időtávon (2008-2013) 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. 

 

 

 

177. ábra: Költségvetési egyensúlyhiány 1 

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.) 

 

178. ábra: Költségvetési egyensúlyhiány 2 

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. 

 

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.117 

 
117 A 2007-es kibocsátású kötvényt tehát nem tartalmazza a grafikon. 
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179. ábra: Hosszú lejáratú hitelfelvétel és kötvénykibocsájtás 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

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, 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. 

 

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. 

 

 
180. ábra: Önkormányzati bevételek 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

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: 
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181. ábra: Rövid távú hitelek 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

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. 

 

 
182. ábra: Önkormányzati kiadások 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

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. 
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183. ábra: Működési kiadások és bevételek 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

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 ez az 

összesítés mutatja: 

 

 

184. ábra: Működési kiadásokon belüli működési 
hitelállomány 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

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 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 Hosszú távú, azaz éven túli Mályva színű 
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tőketeher finanszírozási formák tőkeállománya 

(kötvénykibocsátásból eredő 

bevételek, fejlesztési és egyéb éven 

túli hitelek)  

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 fel118: 

 

Hosszú távú tőketartozás és külső finanszírozásra fordított kiadások az önkormányzat költségvetésében 

(millió Ft-ban) 

 
185. ábra: Hosszú távú tőketartozás és külső finanszírozásra fordított kiadások az önkormányzat költségvetésében 

Adatok forrása: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

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 

 
118 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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Folyószámlahitel 198,5 

Folyószámlahitel 32 

Fejlesztési hitel (Unicredit) 420 

Kötvények tőkerésze 774 

Összesen 1.424,5 

 

 

8.2.2. Önkormányzati gazdálkodás 2016-2020 

A 2016-2020 közötti időszak gazdálkodását vizsgálva alapvetően ismét (és folytatólagosan) a 

kiegyensúlyozott gazdálkodás, a költségvetési egyensúly állapota érzékelhető. 

Ha az önkormányzati bevételek és kiadások teljes egyenlegét vizsgáljuk, látható, hogy a bevételek 

jelentősen meghaladják a kiadásokat. 

 

186. ábra: Önkormányzati költségvetés teljes egyenlege 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Ahhoz, hogy ezt a tekintélyes bevételi többletet értékelni és azonosítani tudjuk, ismét szét kell bontanunk a 

bevételi és a kiadási oldal tételeit KÖLTSÉGVETÉSI (ezen belül is: működési és felhalmozási), valamint 

FINANSZÍROZÁSI típusú tételekre. Ez alapján a következő kép rajzolhat fel: 
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187. ábra: Önkormányzati bevételek 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A bevételi oldalon a finanszírozási típusú bevételeket az önkormányzati betétek megszüntetése és az 

államháztartáson belüli forrás-megelőlegezések adják, kivéve a 2019-es évet, ahol a finanszírozási 

bevételek között találjuk a 2018-ban megnyitott 1 milliárd ft- összegű hitelkeret terhére felvett 380 millió 

ft- hitelösszeg. A hitelállomány az önkormányzati költségvetésben 2013-2018 között nulla volt, 2019 után az 

Önkormányzat 2021-ben tervezi igénybe venni a hitelkeret fennmaradó, 620 milliós tételét. Ezeknek 

megfelelően az államháztartáson kívüli hitelállomány a következőképpen alakul az önkormányzat 

finanszírozásában: 

 
188. ábra: Hitelállomány államháztartáson kívülről 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A kiadási oldalon a finanszírozási típusú kiadások az államháztartáson belüli forrás-megelőlegezések 

visszafizetéséből és a belföldi értékpapírállomány kiadásiból állnak össze. Ennek megfelelően a következő 

szerkezet vázolható fel a kiadási oldali költségvetés tekintetében: 
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189. ábra: Önkormányzati kiadások 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A finanszírozási típusú kiadások aránya – köszönhetően többek között a hiányzó vagy kiadási oldalon még 

nem jelentkező államháztartáson kívüli hitelállománynak – meglehetősen alacsony a kiadások teljes 

állományán belül: 

 

 
190. ábra: Finanszírozási kiadások aránya 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Ahhoz, hogy A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYról ténylegesen valós képet kapjunk, tanácsos megtisztítani az 

önkormányzati költségvetést a finanszírozási típusú tételektől, és megtekinteni a KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS 

BEVÉTELEK egyenlegét. Ez Vecsés esetében, a vizsgált időtávon a következőképen alakul: a 2016-os és 2018-

as, minimális hiányra tervezett költségvetést kivéve az Önkormányzat büdzséje a finanszírozási (és 

különösen a külső finanszírozási) tételektől megtisztítva is pozitív, stabil. 
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191. ábra: Költségvetési egyenleg 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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8.3. 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.  

 

Az önkormányzati földvagyon legjelentősebb része vagy gazdaságfejlesztési céllal hasznosítható, vagy 

feltöltést (Lanyi-telek), rendezést követően sport- és rekreációs célú funkciókat eredményező fejlesztéseket 

kapnak. A Lanyi-telken a 2021-27 közötti fejlesztési időszakban uszoda épül és rekreációs park kerül 

kialakításra, a 0291/2 hrsz.-ú, 41.785 m2 nagyságú külterületi beépítetlen területen pedig sportcentrum 

épül. 

 

A város ezen kívül 4 db szántót és beépítetlen területet is értékesített a TFK helyzetfeltáró kötetének 2013-

as elkészülte óta. 

 

Az önkormányzati földvagyon mellett a város számottevő felépítményi vagyonnal is rendelkezik (lakások, 

nem lakáscélú felépítmények). Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 34 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-. 

 

 

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) - 

TÉRÍTÉSMENTES ÁTADÁS ELŐTT a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat részére

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. szolgálati lakás 1 db + bérlakás 3 db 1948/1.

8. 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 
szolgálati lakás (iskola területén álló önálló ház) - 

BONTÁS ELŐTT!
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 (3 lakás) 2664.

14. 2220 Vecsés, Fő út 49. 1 bérlakás, 2 szolgálati lakás 446.

15. 2220 Vecsés, Szép u. 6. bérlakás  1033/A/2.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakáscélú ingatlanok
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41. táblázat: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakáscélú ingatlanok 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

 

 

  

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 (3 lakás) 770.

19. 2220 Vecsés, Kálmán u. 4. bérlakás  842.

20. 2220 Vecsés, Kálmán u. 18. bérlakás  769.

21. 2220 Vecsés, Eötvös u. 21. 1 bérlakás, 1 szolgálati lakás 2302.

22. 2220 Vecsés, Damjanich u. 36/b. bérlakás  3838/6.

23. 2220 Vecsés, Toldy F. u. 42. szolgálati lakás 4799.

24. 2220 Vecsés, Telepi út 79. bérlakás  2466/1.

25. 2220 Vecsés, Toldy F. u. 44/A szolgálati lakás 4800 1

26. 2220 Vecsés, Eötvös u. 30. ÜRES 2366

27. 2220 Vecsés, Kisfaludy u. 11. ÜRES 2378

28. 2220 Vecsés, Vörösmarty u. 5. 2 bérlakás 1923

29. 2220 Vecsés, Telepi út 31/A ÜRES 2274

30. 2220 Vecsés, Fő út 192/A 2 szolgálati lakás 1948/2/A

31. 2220 Vecsés, Teréz u. 26. bérlakás 5615

32. 2220 Vecsés, Eötvös u. 17. ÜRES 2355

33. 2220 Vecsés, Telepi út 44. ÜRES 1159

34. 2220 Vecsés, Anna u. 5. bérlakás 1600/A/1
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42. táblázat: Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek/felépítmények 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

 

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, Széchenyi út 141/A béreadva 0152/23 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) 2308//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. Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft., 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. Ipartestület Bérlemény

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

Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú 

helyiségek/felépítmények

üresen álló ingatlan
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8.4. A településfejlesztés intézményi rendszere 

 

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 5 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, attól függetlenül, hogy nemrégiben a vecsési városi újság készítésének feladatai is 

bekerültek a kft. portfóliójába. 

 

A VECSÉS VÁROSKÖZPONT-FEJLESZTŐ PROJEKT NONPROFIT KFT. ORGANOGRAMJA 

 
192. ábra: VECSÉS VÁROSKÖZPONT-FEJLESZTŐ PROJEKT NONPROFIT KFT. ORGANOGRAMJA 
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8.5. Energiagazdálkodás és energiapolitika 

 

A város energetikapolitikáját, energiagazdálkodását és energetikával kapcsolatos legfőbb jellemzőit 

világosan foglalja össze Vecsés Város Környezetvédelmi Programja (216-2020):  

 

„A településen helyezkedik el az országos szénhidrogén-hálózat ún. 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 ellátására. 

A gázfogadótól induló középnyomású elosztóhálózat valamennyi utcában kiépült, biztosítva az 

igények kielégítését. Szintén Vecsésen található a magyar–szlovák összekötő vezeték egyik végpontja.  

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása  

 

Vecsés városa jelentős előrehaladást ért el a geotermikus energia hasznosításával kapcsolatban 

azáltal, hogy Vecsés Kulturális Központjának hőigényét immár hőszivattyú biztosítja. Egy EU-s projekt 

keretében16 (ENERSUPLY, 2012) megvizsgálták Vecsés város és körzetének geotermikus energia 

potenciálját, melynek eredményeképp további közintézményekben lehetséges földhő-szivattyús 

rendszerek telepítése. A projekt feltárta, hogy arra is lehetőség kínálkozik, hogy – akár Vecsés 

egyedül, akár Üllővel közösen – geotermikus villamos erőművet létesítsen oly módon, hogy az 

erőműből kilépő víz hője felhasználható közintézmények fűtésére. Ezesetben 19 közintézmény, 

valamint jelentős méretű ipari gazdálkodó társaságok hőigénye lenne kiváltható földhő energiával, 

ami 320 ezer m3 földgáz megtakarítását eredményezné.  

 

A településen örvendetesen terjed mind a fotovillamos napelemek (PV), mind a használati melegvíz 

előállításban és fűtésrásegítésben szerepet játszó napkollektorok használata. Mindazonáltal a 

megújuló energia-felhasználás még nem tekinthető széles körben elterjed gyakorlatnak Vecsésen.  

 

Települési közintézmények energiagazdálkodása és közvilágítás  

 

A 2011-2015. évek időszakában az egészségügyi intézmények földgáz-fogyasztása - a téli 

hőmérsékletek függvényében - 37-41 ezer m3 között ingadozik, azonban a villamosenergia-

fogyasztás (ugyanebben az időszakban) több, mint 40%-kal növekedett. A városi szociális, oktatási és 

kulturális intézmények energiafogyasztását vizsgálva hasonló tendencia tapasztalható: a földgáz 

fogyasztása ezen intézményi kör esetében összességében 300-400 ezer m3 között alakul, ám a 

villamosenergia-fogyasztás közel egyharmadával emelkedett. E tény a villamosenergia 

megtakarításra irányuló beruházási és szemléletformálási intézkedések fontosságára hívja fel a 

figyelmet. 
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43. táblázat: Vecsés Város Önkormányzat létesítményeinek, intézményeinek energiafogyasztása 

2007-2014 között az önkormányzat több olyan intézményi telephely építését is befejezte, amelyek 

kivitelezése során energiatakarékos és környezetileg fenntarthatóbb technológiai megoldásokat 

alkalmazott: 

 

▪ A Bálint Ágnes Kulturális Központ esetében: geotermikus fűtés-hűtési rendszer, hőszigetelés, 

napkollektorok, műanyag nyílászárók, energiatakarékos eszközök és izzók.  

▪ Semmelweis Bölcsőde építése az előző helyén 3 csoportszoba helyett 5 csoportszobával: 

hőszigetelés, napkollektorok, műanyag nyílászárók, energiatakarékos eszközök és izzók.  

▪ Tündérkert Óvoda (Halmi tér) épületének bővítése és felújítása, eszközök és udvari játékok 

beszerzése;  

▪ Halmi Telepi Általános Iskola épületenergetikai felújítása.  

 

Lakóépületek energiagazdálkodása  

 

Vecsésen 7874 lakás található17, közel háromnegyede 1989 előtt épült családi ház. A hagyományos 

építésű társházak aránya viszonylag alacsony (5%), fellelhetők iparosított technikával épült épületek 

is (6%). Az újonnan (2001 után) épült lakóépületek aránya 10%; örvendetes, hogy a társasházak 

túlnyomó része az utóbbi 15 évben épült. A lakóépületek energiafogyasztását a Nemzeti 

Épületenergetikai Stratégia épület tipizációja alapján becsültük (ld. alábbi táblázat). Az egy főre eső 

fűtési és HMV energiaszükséglet (45 GJ/fő/év) hozzávetőleg megegyezik a vidékies térségek országos 

átlagával.”119 

 
119 Vecsés Város Környezetvédelmi Programja (216-2020) 20-22.o. (Készítette: MEGÉRTI Magyar Energetikai 

Gazdaságtervezési és Értékelési Tanácsadó Iroda Kft.) 
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44. táblázat: Vecsés lakóépületeinek megoszlása és fűtési és HMV energiafogyasztása 

A Környezetvédelmi Program energiagazdálkodási fejezete a Településfejlesztési Koncepció (TFK) 

Helyzetfeltáró kötetének adataira hivatkozva adja meg a villamosenergia- és a gázfogyasztás adatait, 

ezek azonban 2013-as adatok. A 2019-es KSH-adatok alapján a következő alapadatok adhatóak meg a 

nagyságrendileg 20.000 fő lakosú város villamosenergia- és a gázfogyasztása kapcsán: 

 

Háztartási villamosenergia-fogyasztók (db) 8703 

Összes villamosenergia-fogyasztó (db) 9512 

Háztartások részére szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh) 29041 

Összes szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh) 51786 

Háztartási gázfogyasztók (db) 7718 

Összes gázfogyasztó (db) 8325 

Háztartási gázfogyasztókból fűtési fogyasztók (db) 7702 

Háztartási gázfogyasztókból fűtési fogyasztók (%) 99,8 

Háztartások részére szolgáltatott gáz (1000 m3) 11991 

Összes szolgáltatott gáz (1000 m3) 17465 

 

A város átgondolt, megfogalmazott KÖRNYEZETVÉDELMI JÖVŐKÉPpel rendelkezik és környezetvédelmi 

stratégiájában, annak stratégiai célrendszerében és fejlesztési beavatkozásrendszerében fontos 

helyen szerepel az energiahatékonyság és az energiagazdálkodás, sőt a város 2021-ben kidolgozott 

új, FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁjának (FVS) elsődleges fejlesztési csomagjában, az ún. 

TVP-ben egy kiterjedt energetikai korszerűsítési csomag kap helyet. 

A város környezetvédelmi jövőképe és az annak kibontásaként megfogalmazott környezetvédelmi 

stratégia: 

„A város környezetvédelmi jövőképe: 
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„ HARMÓNIÁBAN A VÁROSI KÖRNYEZETTEL”  

A FENNTARTHATÓ ÉS HARMONIKUS VECSÉS VÁROS KIEGYENSÚLYOZOTT ÉS FENNTARTHATÓ 

MÓDON FEJLŐDIK, A MEGLÉVŐ KÖRNYEZETI ADOTTSÁGOKAT ÉS TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKAT A 

HOSSZÚ TÁVÚ IGÉNYEKET IS FIGYELEMBE VEVŐ MÓDON HASZNOSÍTVA, ÉS A VÁROS MŰSZAKI 

INFRASTRUKTÚRÁJÁT, KÖRNYEZETÉT ÉS TÁRSADALMÁT NEM TÚLTERHELVE. 

Olyan élhető, harmonikusan és fenntartható módon fejlődő agglomerációs városi környezet 

létrehozására és működtetésére van szükség, amely biztosítja az egészséges városi környezetet és a 

káros környezeti hatások (zajterhelés, szállópor, levegőszennyezés, talajvíz- és talajszennyezés, 

fényszennyezés, hulladékterhelés) mérséklését. A harmonikusan fejlődő város megteremti az 

egészséges ivóvíz biztosításához szükséges infrastrukturális feltételeket, a „zöld egyéni és közösségi 

közlekedési formák” előtérbe helyezését, a városi zöldfelület fejlesztését, a helyi és országos jogi 

védelem alatt álló területek és objektumok magas szintű védelmét, valamint elősegíti a városi 

környezet tisztaságának megtartását.  

 

A fenntartható városfejlődés érdekében szükség van arra is, hogy ne csak az intézmények és a 

lakosság és a civil társadalom, hanem a helyi vállalkozások is aktív, és meghatározó szereplőivé 

váljanak a harmonikusan fejlődő város életének, kialakítva egy olyan helyi gazdasági rendszert, 

amelyben a helyi szereplőknek érdemi hozzáadott értéke van a városi környezet fenntartásában, és a 

környezetvédelmi intézkedések és akciók támogatásában.  

 

A település környezetvédelmi jövőképe szerint 2020-ig Vecsés város eredményesen szerepel a 

környezetvédelmet, természetvédelmet klímavédelmet, fenntartható energiagazdálkodást és a 

városi infrastruktúrák környezetbarát fejlesztését célzó hazai és nemzetközi pályázatokon, 

mindeközben a környezeti, energetikai és klímatudatosságot elősegítő szemléletformálási 

kampányok sikeres lebonyolítója is egyben.”120 

 

A város környezetvédelmi stratégiai célrendszere: 

 

„1. stratégiai cél: Az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása  

A Vecsésen élő és dolgozó emberek egészségének védelme a helyi önkormányzat alapvető küldetése. 

Az emberi egészség megőrzésében az életmódbeli és öröklött tényezők mellett kulcsszerep jut a 

környezeti ártalmak minimalizálásának, amelynek elérése érdekében a környezetvédelmi program 

célként tűzi ki a szervezetbe jutó egészségre káros anyagok mennyiségének csökkentését, illetve 

lehetőség szerinti megszüntetését, a zaj- és rezgésterhelés, valamint a fényszennyezés mérséklését, 

továbbá a szélsőséges időjárás által okozott egészségügyi és életminőséget befolyásoló kockázatok 

csökkentését.  

 

 
120 Vecsés Város Környezetvédelmi Programja (216-2020) 53.o. 
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2. stratégiai célkitűzés: természeti értékek, természeti erőforrások védelme, fenntartható 

használatának elősegítése  

 

A környezetvédelmi program a lakosok életminőségének növelése mellett célként definiálja a 

településen található természeti értékek mennyiségi és minőségi védelmét, amelynek integráns része 

a környezeti elemek terhelésének megszüntetése, illetve a károsodott területek helyreállítása. A 

természeti értékek mennyiségének és minőségének megőrzése, lehetőség szerinti növelése, javítása 

által nem csak a helyi élővilág életfeltételei javulnak, hanem a rendezett környezet megteremtése, 

továbbá az ökoszisztémaszolgáltatások révén javul a vecsési lakosok közérzete, életminősége is.  

 

3. Erőforrás-takarékosság és -hatékonyság érvényesítése a helyi gazdaság és infrastruktúra 

fejlesztése során  

 

Az egészségvédelem környezeti feltételrendszerének javítása, valamint a környezeti elemek védelme 

egyaránt megköveteli a természeti erőforrásokkal való fenntartható, takarékos gazdálkodás 

megvalósítását. Ez magában foglalja mindazon technológiák alkalmazásának ösztönzését, amelyek a 

felhasznált alapanyagok és energia mennyiségének csökkenését eredményezik, ami a természeti 

erőforrások mennyiségének védelme mellett – a szennyező anyag kibocsátások mérséklése által – 

egyben a környezeti elemek terhelésének csökkenését is eredményezi. A természeti erőforrások 

fenntartható használatának ösztönzése körében cél a megújuló energiaforrások felhasználásának 

további növelése, az energiahatékonyság fokozása, a keletkező hulladékmennyiség csökkentésére és 

anyagtakarékos hasznosítására irányló hulladékgazdálkodási gyakorlat fenntartása, illetve javítása, a 

környezeti szempontokat érvényesítő közlekedési gyakorlat kialakítása.  

 

4. Környezeti tudatosság emelése  

 

A három stratégiai cél megvalósításának alapvető feltétele az azok elérését szolgáló fejlesztésekért, 

beruházásokért, illetve szabályozási környezet megteremtéséért felelős szakemberek környezeti 

értékekkel kapcsolatos attitűdjének alakítása, valamint az általuk végzett tevékenységek környezeti 

hatásaival kapcsolatos ismereteik bővítése. Ezek megteremtése alapján cél, hogy az érintett helyi 

szereplők – az önkormányzati intézmények, vállalkozások és a lakosság egyaránt – önállóan és 

együttműködve úgy alakítsák fejlesztéseiket és mindennapi tevékenységeiket, hogy azok a lehető 

legkisebb mértékben veszélyeztessék a vecsési természeti környezet állapotát és a településen élők 

egészségi állapotát.”121 

Ezen stratégiai célrendszer mentén az energiahatékonysági intézkedések a 3.1.1. és a 3.1.2. 

Tematikus intézkedési irányok között szerepelnek: 

 
121 Vecsés Város Környezetvédelmi Programja (216-2020) 54-58.o. 
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45. táblázat: Energiahatékonysági intézkedések 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Településüzemeltetési szolgáltatások 

Vecsésen a településüzemeltetésért a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Vecsési 

Városgondnok Kft. végzi, kiegészülve a Polgármesteri Hivatal két osztály, az Üzemeltetési Osztály és 

a Vagyongazdálkodási Osztály tevékenységével. 
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9.1. Vecsési Városgondnok Kft. 

A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. (2013. december 31-ig VETÜSZ Kft.) a város közigazgatási 

területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatokat lát el mint a közszolgáltató 

alvállalkozója. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatkörében a vállalat végzi a városban a 

lakosságtól, a helyi közintézményekből és a helyi gazdálkodó szervezetekből a háztartási hulladékhoz 

hasonló vegyes hulladékok és a szelektív hulladék együttes (papír, műanyag, fém és társított) 

begyűjtését és elszállítását, továbbá a lakossági zöld hulladék és a lom hulladék házhoz menő 

begyűjtését és elszállítását. A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. a város területén 3 db üveg 

gyűjtőszigetet üzemeltet. A telephelyén lakossági sütőolaj leadása ad lehetőséget erre szakosodott 

cég közreműködésével. A vállalat hulladékgazdálkodási feladatkörén túl részben 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: 

 

 
193. ábra: 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 rövid távú cél Vecsés város kertészeti munkáinak teljes 

bevonása a Kft. tevékenységébe mely egy önálló divízió működését eredményezi.  A további tervezett 

feladatbővítés a hulladékgazdálkodási területen lakossági hulladékudvar kialakítása és üzemeltetése, 

valamint Vecsés város területére tervezett uszoda üzemeltetése is bevonható a Kft. feladatkörébe, 

ahogy arra a hasonló profilú Kft.-knél számos példa mutatkozik. 
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A feladatok szervezésileg és költségvetésileg (pl. közös, ellenőrzött, nagyobb volumenű beszerzések) 

a város hatékonyabb ellátását tenné lehetővé, és a Kft. portfóliójának bővítésével a költségvetése is 

egyensúlyba kerülne.   

 

9.2. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egységei a városüzemeltetésben 

Az önkormányzat és a Hivatal maga is szerepet vállal, két osztálya, az Üzemeltetési Osztály és a 

Vagyongazdálkodási Osztály is részt vesz az ezirányú feladatok elvégzésében. 

 

9.2.1. Üzemeltetési Osztály 

Az Üzemeltetési Osztály a Hivatal gazdálkodásával, a vagyongazdálkodáson és az önálló gazdasági 

szervezettel nem rendelkező intézmények elemi költségvetése összeállításának koordinálásán és 

ellenőrzésén túl: 

- ellenőrzi a parkgondozási feladatok külsős szolgáltató általi elvégzését; 
- ellenőrzi a zöld felület fenntartási feladatok külsős szolgáltató általi elvégzését; 
- ellenőrzi a hulladékgazdálkodásra és kezelésre irányuló feladatok Városgondnok Kft. általi elvégzését; 
- ellenőrzi a hó helyzet kezelésével kapcsolatos feladatok Városgondnok Kft. általi elvégzését; 
- koordinálja a közmunkások munkavégzésével összefüggő feladatok szervezését (Megállapodás alapján 

a Városgondnok Kft. kijelölt munkatársa irányítja közvetlenül a közmunkások tevékenységét.); 
- megszervezi a rendőrség és a bíróság által kiszabott közmunkára átváltott büntetés végrehajtását. 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYSÉGEI A VÁROSÜZEMELTETÉSBEN 

 
194. ábra: Polgármesteri hivatal szervezetifelépítése 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e 
 

 

9.2.2. Vagyongazdálkodási Osztály 

 

A Vagyongazdálkodási Osztály a vagyongazdálkodással és a vagyon felhasználásával összefüggő 

tervezés mellett a városüzemeltetéshez kapcsolódóan elvégzi a következő feladatokat: 

- Közterület-foglalási engedélyek kiadása; 
- Behajtási engedélyek kiadása; 
- A lakossági, felhasználói, intézményi bejelentések alapján helyszíni ellenőrzések végzése és az az 

alapján szükséges intézkedések megtétele; 
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- A beruházásokkal (útépítések, felújítások, stb.) kapcsolatban a munkaköri leírás szerinti munkatárs 
ellátja a szervezési, bonyolítási feladatokat; 

- Karbantartási feladatok ellenőrzése; 
- A települési közművekkel kapcsolatos hatósági feladatok tekintetében az osztály munkatársai 

közreműködnek az építés engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi, közútkezelői nyilatkozatok 
megszerzésében; 

- Helyi közlekedés szervezése a munkaköri leírás szerinti ügyintéző feladata. A településen jelentkező 
forgalomtechnikai feladatok megoldásának koordinálása, a munkaköri leírás szerinti ügyintézőnek a 
hatásköre. (A helyi buszközlekedés külső szolgáltató közreműködésével kerül megvalósításra.); 

- Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások kiadása. 

 

9.3. Városüzemeltetéssel kapcsolatos adatok 

 

A városban a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya már a 2010-es évek elején is 

magas volt, de 2015 óta ez a szám 100%-ra122 emelkedett. 

 

 

195. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 
 Forrás: TeIR 

A szelektív hulladékgyűjtés területén 2015-től a hulladékszigetes gyűjtést a háztól való közvetlen 

begyűjtés váltja fel, a szolgáltató heti három alkalommal gyűjti be a szelektív hulladékot, oly módon, 

hogy legrosszabb esetben minden két hétben sorra kerül egy háztartás. Ezért 2015-től a szelektív 

hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya: 100%.123 

 
122 Forrás: Vecsési Városgondnok Kft. 

123 Forrás: Vecsési Városgondnok Kft. adatszolgáltatása 
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196. ábra: Szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 
 Forrás: TeIR 

A LAKOSSÁGTÓL SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSBEN ELSZÁLLÍTOTT TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ARÁNYA (%) 

 

197. ábra: Lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék aránya 
 Forrás: TeIR 

9.4. Egészséges környezet és intelligens energiarendszerek 2027-ig 

Az új európai fejlesztéspolitikai alapdokumentum, a „EUROPE 2020” alapvető célmeghatározása 

értelmében lényegében valamennyi fejlesztési forrás a „növekedésbe és a foglalkoztatásba való 

beruházás” szolgálatában áll majd. A dokumentum azonban világosan meghatározza, hogy ennek a 

növekedésnek „intelligensnek, fenntarthatónak és inkluzívnak” kell lennie. Ennek az alapvető 
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célnak az elérése érdekében 11 tematikus célt határoz meg, amelyek közül három is közvetlenül a 

környezeti fenntarthatóságra és az energiahatékonyságra vonatkozik. 

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

5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás;  

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

 

Az energiahatékonyság növelését célzó részcélok jelentősége ezen belül is kitüntetett: valamennyi 

régiótípusban az összes ERFA-forrás legalább 16%-át124 energiahatékonyságra és megújuló 

energiaforrásokra kell fordítani. 

 

 „Az Európa 2020 Stratégia az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérésnek 

alappilléreiként, a klíma- és energiapolitika területén három fő célkitűzést fogalmazott meg 2020-ig: 

az üvegházhatású gázok 20%-os csökkentését az 1990-es szinthez képes, a megújuló energiaforrások 

felhasználásának 20%-ra történő növelését a teljes energiafogyasztáson belül, valamint 20%-os 

energiahatékonyság-javulást.  

Magyarország a fenti célok eléréséhez kapcsolódóan Nemzeti Reform Programjában vállalta, hogy az 

EU emisszió-kereskedelmi rendszerén kívül az üvegházhatású gázok kibocsátását (2005-ös szinthez 

képest) legfeljebb 10%-al növeli, a megújuló energiaforrások részarányát 14,65 %-ra emeli, valamint 

18 %-os1 teljes energia-megtakarítást ér el 2020-ig.”125 

Az energiahatékonysági és a környezetvédelmi célkitűzések kiemelt jelentősége helyi szinten is 

egyértelmű. Az azokba való befektetés nem csak a társadalom és a környezet védelmével 

összhangban álló fejlődést biztosítja, de jelentős hatása lehet az önkormányzati gazdálkodásra is.  

1. Környezetvédelmi fejlesztések 

 

A környezeti fenntarthatóság és az EU-s célkitűzések egyaránt szükségessé teszik a fosszilis alapú 

energiák használatának csökkentését (rövid- és középtávon), majd az energiaellátásnak döntő 

mértékben a megújuló energiaforrásokra való alapozását (hosszútáv). 

 

A megújuló energiaforrások arányának növelése nem csak a természet állapotának javítását 

eredményezi a karbonsemleges technológiák következtében, de externális hatásai a 

városgazdálkodási rendszerekben is megmutatkoznak. Ennek a stratégiai elgondolásrendszernek a 

keretében szükséges az újrahasznosítható hulladék hasznosítási rendszereinek fejlesztése és az 

annak sikeréhez szükséges lakossági szemléletformálás. Ezen a területen a 8. stratégiai cél egyik 

prioritásaként tárgyalt lakossági szemléletformáló beavatkozások mellett középtávon jelentenek 

kihívást a települési hulladékkezelés egyes elemei: a biológiailag lebomló hulladék kezelése, a 

lerakási mennyiség csökkentése és az elektromos és elektronikus hulladékok elkülönített gyűjtése, 

amely kihívások kezeléséhez elengedhetetlenül szükséges: 

▪ a települési hulladékgazdálkodásnak a jelenleg hiányos hulladékgyűjtési és hulladékkezelési 

kapacitások létesítése révén történő fejlesztése; 

▪ az elkülönített gyűjtést lehetővé tevő rendszerek és az előkezelés fejlesztése; 

 
124 A szabályozás eredetileg úgy fogalmaz, hogy az összes  ERFA-forrás 80%-át az EU2020 dokumentum 1., 3. 

és 4. célkitűzésének a megvalósítására kell fordítani, de még ezen belül is legalább 20 %-ot 

energiahatékonyságra és megújuló energiaforrásokra. 

125 Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program 2014-2020; 11.o. 
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▪ az egyes speciális hulladékáramok elkülönített gyűjtésével kapcsolatos rendszerek kialakítása 

▪ a nem újrahasznosítható hulladékok kezelésével kapcsolatos stratégia kidolgozása. 

 

A hosszú távú fejlesztési tervezés időtávja lehetővé (és szükségessé is) teszi egyben az elérhető 

megújuló energiaforrás-használati potenciál felmérését, átfogó szakmai stratégiai terv készítését a 

megújulók egyes fajtáinak (szoláris és szélenergia, geotermikus energia) telepíthetőségéről, 

telepítésük megtérüléséről. 

 

Rövid- és középtávon megvalósítandó fejlesztési feladatot jelentenek még az ivóvízminőség-javítás 

terén szükséges társadalomfejlesztési és beruházási szükségletek, valamint települési belterületi 

csapadékvíz- és belvíz-elvezetés infrastruktúrájának fejlesztése. 

 

Energiahatékonyságot növelő fejlesztések 

 

A megújuló energiaforrások arányának növelése mellett hosszú távon az energiaellátási rendszerek 

átalakítsa, az intelligens energiarendszerek (smart grid és smart metering rendszerek) városban 

való megtelepítése, a fogyasztók által termelt energia hálózatba való visszatáplálását és a tényleges 

használat szerint annak optimális elosztását tevő hálózati rendszerek (áramellátási- és informatikai 

hálózatok) kialakítása is szükségessé válik. 

 

198. ábra: Intelligens energiarendszerek 
Ábra forrása: hitachi.com 

Az intelligens energiaellátó 

rendszerek biztosítják a kisebb 

energiatermelők (akár privát 

fogyasztók) által termelt energia 

hálózatba való visszatáplálását 

és a fogyasztók keresleti 

szükségletei szerint 

meghatározott rugalmas 

elosztást és az energiafogyasztás 

pontos, fogyasztóhelyi 

méréséből származó adatok 

alapján az energiafogyasztási 

szokások optimalizálását is 

elősegítik. Ebben a rendszerben 

valamennyi fogyasztó egyben 

 

termelő is (ún. prosumer126), azaz az smartgrid hálózat („intelligens hálózat”) alkalmas az energiaár 

csökkentésére és ezzel újabb szintű költségmegtakarítás elérésére. A város ebben a rendszerben 

lényegében egy egységes energiafelhasználási és -termelő rendszer, amelynek működését és 

 
126 „A fogyasztók ezen koncepció szerint nem csupán fogyasztói minőségben vesznek reszt, hanem kibővül a 

szerepkörük a termelésbe való bekapcsolódás lehetőségével. Az angol nyelvű szakirodalomban ezt a 

megváltozott szerepet „prosumers”-nek nevezik, ami a ’consumer’ (fogyasztó) és a ’producer’ (termelő) szavak 

összetételéből származik.” in: Thirring Helga: Miért olyan intelligens az intelligens hálózat? (TDK-dolgozat) 8.o. 
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fogyasztását a megfelelő kiépítettségű informatikai hálózat és intelligens IT-megoldások a lakossági 

és közületi fogyasztók, a közlekedési és ipari energia-elosztó hálózatok egységes rendszerbe 

integrálásával optimalizálja. 

 

Rövid és középtávon megvalósítandó feladatként jelentkezik mindemellett a városi közintézmény-

rendszer energiahatékonysági fejlesztése: a városban az önkormányzat által fenntartott 

intézmények jelentős részében elavultak az energiarendszerek, azok magas költségeken alacsony 

hatékonyságú teljesítményt adnak le. Mindemellett már középtávon szükséges az 

intézményfüggetlen városi energiafelhasználási rendszerek (pl. közvilágítás) átfogó fejlesztése (a 

jelenleg még hiányzó okos közvilágítás kiépítése, hosszú távon pedig az intelligens 

energiarendszerekbe való bekapcsolása). Jelenleg az önkormányzati fenntartású intézmények kb. 

80%-ban használnak intelligens közmű mérőket. Az önkormányzat nem kezel információkat az 

intelligens közmű mérőket használó háztartások arányáról. 
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10. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

10.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

10.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert 

meghatározó elemek 

Egy település megfelelő zöldfelületi ellátottsága nagyban hozzájárul az élhető, egészséges 

környezethez, kedvezően befolyásolja a település karakterét, illetve közvetett módon gazdasági 

felhajtóerővel is bír. A szerkezeti, illetve kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi 

karaktert meghatározó elemek közé tartoznak az erdőterületek, erdősávok, fasorok, mezsgyék, 

sövények, gyepterületek, felszíni vizek parti sávja, parkok, köz- és magánkertek, temetők, zöldfelületi 

intézmények kertjei (óvodák, iskolák kertjei), valamint a testgyakorlás színterei: játszóterek, 

sportpályák. A zöldfelületek rendszerbe foglalásában különös szerepe van a települések szegélyének, 

mely lehetővé teszi a kül- és belterületi zöldfelületi elemek összekapcsolását. Ezek szerepe mind a 

település lakói, mind az állat- és növényvilág életében egyaránt fontos: lehetővé teszi a génáramlást 

a populációkon belül, illetve populációk között, segít fenntartani a biodiverzitást. 

Külső, külterületi zöldfelületi rendszer 

Vecsés zöldfelületi rendszere az alábbi ábrán látható. A zöldfelületi rendszer külterületi része 

erdőterületekből, gyepes területekből, szántókból, gyümölcsösökből, mocsaras területekből, 

csatornák vízfolyásaiból, tavakból és külterületre eső zöldfelületi intézményekből áll.  

Külterületen elsősorban a földhivatali alapadatok alapján vizsgáltuk a zöldfelületeket. Melyek 

tartalmazzák az erdő-, illetve gyepterületek elhelyezkedését, ezt kiegészítve pedig az erdészeti 

adatok az erdők elsődleges rendeltetését is mutatják. Erdőterületek nagyobb összefüggő foltokban a 

település déli sarkában, míg kisebb foltokban a belterület északi és dél-nyugati oldalán találhatóak. 

Elsődleges rendeltetés szerint védelmi, gazdasági és közjóléti erdőket különíthetünk el. Védelmi célú 

erdőkből (38ha) a település déli részén találhatunk néhány foltot. Az erdőterületek legnagyobb része, 

84% gazdasági rendeltetésű. Közjóléti rendeltetésű erdő (0,5ha) csak egyetlen foltban található a 

Kellner Dr. utcai lakótelepek határában. A belterület északi és déli határán elhelyezkedő 

erdőterületek kiemelten fontos szegély funkciót töltenek be, egyszerre összekapcsolják és védik a 

belsőterületeket a külsőtől. Gyepes területek az erdőterületek nagy részéhez hasonlóan a település 

déli részén találhatóak.  

A földhivatali alapadatok tartalmazzák a vízfolyások elhelyezkedését, melyeket szintén zöldfelületi 

elemként értékelünk. Vecsés legjelentősebb vízfolyásai a csatornák, melyek közül a következőek 

érintik a település területét.1 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében levő csatornák: 

• Gyáli 1. főcsatorna 

•  Gyáli 2. főcsatorna 

• Gyáli 17. csatorna 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

1Vecsés Város Településszerkezeti Terve (TSZT)  
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Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat kezelésében levő csatornák: 

• Gyáli 15. csatorna 

• Gyáli 16. csatorna 

• Gyáli 21. csatorna 

• 161. csatorna 

• 171. csatorna 

• 172. csatorna 

• 103. csatorna 

Üllő város Önkormányzat kezelésében levő csatorna:  

• 102. csatorna 

Budapest Airport kezelésében levő csatornák: 

• L-11. csatorna 

• G1. csatorna 

• F1. csatorna 

• F2. csatorna  

Gyáli 1. főcsatorna, Gyáli 17. csatorna torkolati szelvényeit 

Melyek közül legjelentősebbnek a Gyáli 1.-főcsatorna tekinthető, mely a belterület déli határát is 

érinti. A külterületi részen 2 horgásztó található az egyik a Vecsési horgásztó a másik pedig a Sós-tó 

sporthorgásztó. Mindkét tó magán tulajdonban van. 

A külterületen is megjelennek jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények, a lent látható ábrán a 

meglévő és tervezett zöldfelületi intézményeket egyaránt ábrázoltuk. A zöldfelületi számításoknál 

nem vehetőek figyelembe ezek a területek, de ökológiai és klimatikus szempontból jelentősek. 

Vecsés Településszerkezeti terve alapján, a külterületen megkülönböztetünk beépítésre szánt és nem 

szánt jelentős zöldfelülettel rendelkező területeket. 

Beépítésre szánt területek: 

• Sportolási célú (K-Sp) 

• Rekreációs (K-Re) 

Beépítésre nem szánt terület: 

• Különleges Rekreációs (Kb-Re) 

A település északi oldalát a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér érinti, ugyan funkcióját tekintve nem 

tartozik a klasszikus értelemben vett zöldfelületi intézmények közé, de kiterjedése és magas 

növényborítottsága végett Speciális zöldfelületi intézmény kategóriába soroltuk. A zöldfelületi 

számításoknál ez sem vehető figyelembe, de ökológiai és klimatikus szempontból jelentőséggel bír.  
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199. ábra: Zöldfelületi rendszer 
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201. ábra: Belső zöldfelületi rendszer 

 

Belső, belterületi zöldfelületi rendszer 

A település belső, belterületi zöldfelületi rendszere elsődlegesen zöldterületekből, jelentős 

zöldfelülettel rendelkező intézményekből, lakókertekből és a szegélyrészen található 

erdőterületekből, valamint az ezeket összekapcsoló fasorokból, út menti zöldfelületekből áll. 

Jelentősebb parkok, zöldterületek, közkertek és játszóterek:  

A zöldfelületi rendszer legfontosabb alkotóelemei a közparkok és közkertek. Legfőbb rendeltetésük a 

pihenésen és a rekreáción túl a növényzet révén biztosított kondicionáló hatás. Döntő részben 

növényzettel fedett területek. Vecsés Helyi Építési Szabályzata alapján az 1 ha-nál nagyobb 

zöldterület a közpark, míg az 1 ha-nál kisebb zöldterület a közkert. 

Közparkok1,2: 

1. Epres környéke: Első sorban ökológiai és esztétikai funkciókat lát el. Növényzete kiemelten fontos 
Vecsés számára, a területén található a Hősök ligetének védett növény együttese, továbbá a területén 
keresztül halad a szintén helyi védett eperfa (Morus alba) sor, ezeken kívül pedig a Fő út irányából az 
ugyan nem védett, de városi szinten jelentős japánakác (Styphnolobium japonicum) fasor határolja. A 
területén 2019-ben egy játszóteret is kialakítottak. A teljes zöldterület 5,4 ha területű. 

2. Lakótelepi közpark: Területén a sport és rekreációs, és ökológiai funkciók a dominánsak. Sportolás 
tekintetében a kisebb és nagyobb korosztályt egyaránt kiszolgálja, játszótér és sportpálya is található a 
területén. A játszótér 2020-2021-ben esett át részleges felújításon. A közpark 1ha területű 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

1Vecsés Város Településszerkezeti Terve (TSZT), 2Vecsés Város Önkormányzatának adatszolgáltatása 

1 

Készült a földhivatali alapadatok felhasználásával 
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Közkertek1,2: 

3. Szent István téri park: A park pihenő, ökológiai és esztétikai funkciókat lát el. Növényzete értékes helyi 
védett platán (Platanus sp.) és juhar (Acer sp.) fasor található a területén. A közeljövőben átalakítás, 
fejlesztés várható. 0,3 ha területű. 

4. Bajcsy Zsilinszky utcai közkert: Több kisebb folt tartozik ide, melyek elsődlegesen esztétikai és 
ökológia funkciót látnak el. Az összes terület 0,8 ha nagyságú. 

5. Halmy téri közkert: Az épülő kézilabda csarnok miatt a területen található játszótér lebontásra került 
ideiglenesen. Később a téren belül új helyre kerül. Az elbontott játékok egy része felújítást követően a 
Présház utcai játszótéren kerülnek kihelyezésre. A közkert 0,2 ha területű. 

6. Présház utca melletti közkert: A közkert területét leginkább a rajta elhelyezett játszótér dominál, a 
gyermekjátékokon kívül egy pétanque pálya is található a területen. A Halmy téri játszótér játékai 
fejújítás után átkerülnek ide, továbbá az itt lévő játékok felújítása is tervben van. A játszótéri funkció 
mellett ökológiai és esztétikai szempontból is fontos a 0,3 ha területű közkert. 

7. Erzsébet téri közkert: A tér közepén a Vecsési Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom áll, körülötte 
fásított zöldfelület és kisebb játszótér, ami 2021-ben részleges felújításon esett át. Így ezen a kis 
területen egyszerre van jelen a szakrális, esztétikai, ökológiai és gyermekek számára a sport, játék 
funkció 0,8 ha területen. 

8. Anna utcai park: A park területén a sport és játék funkciók dominánsak, ezek mellett az ökológiai 
funkció jelenik meg. A területen egy nagyobb játszótér található, amit 2021-ben részlegesen 
felújítottak. A park 0,2 ha területű. 

9. Gyáli-patak menti közkert: A sétány ökológiai, esztétikai és rekreációs szempontból is jelentős. 2018-
ban újították fel a patakpartot, a felújítás során egy futópálya is helyet kapott. A területén ugyan 
védelemben nem részesülő, de zöldfelületi szempontból értékes tölgyfa (Quercus sp.) sor is található. 
A sétány mellett 2011-ben kialakítottak egy tanösvényt is, melynek hat tábláját 2021-ben a sétány 
mellett elhelyezett hulladékgyűjtőkkel együtt felújítottak. A sétány teljes kiterjedése 1,65 ha3 

10. Wass Albert utca melletti közkert: 2019-ben részlegesen felújították. A gyerekjátékok mellett egy 
sportpark is kialakításra került. 0,1ha területű 

11. Schweidel József és Török Ignác utcák sarkán lévő közkert: Elsődlegesen a sport, játék és ökológiai 
funkciók a dominánsak, de a közkert esztétikai értéket is képvisel. A közkert 0,15 ha területén belül 
egy sportpálya és egy játszótér került kialakításra. A játszóteret 2019-ben részlegesen felújították. 

Tervezett közpark1,2: 

12. Budai Nagy Antal u. mögött tervezett közpark: Tervezett közpark még csak a Vecsés Település 
Szerkezeti tervében ábrázolt. 

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

1Vecsés Város Településszerkezeti Terve (TSZT), 2Vecsés Város Önkormányzatának adatszolgáltatása 

3https://vecsesitajekoztato.hu/2021/01/06/felujitottak-a-tanosveny-informacios-tablait/  
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Tervezett közkertek1,2: 

13. Budai Nagy Antal u. – Külső Gyáli út sarkán tervezett közkert: Ez a régi temető területe. Jelenleg csak 
ökológiai szempontból jelentős, közhasználat elöl elzárt 0,2 ha-os nagyságú terület. A korábbi 
temetkezéshez kapcsolódó tárgyak, mint fejfák, sírkövek már elszállításra kerültek. 

14. Nimród utcai kijelölt közkert: Tervezett közkert még csak a Vecsés Település Szerkezeti tervében 
ábrázolt. 

Zöldfelülettel rendelkező intézmények: 

Ebbe a kategóriába olyan zöldfelülettel rendelkező intézmények és azok kertjei tartoznak, melyek 

korlátozott közhasználatra szánt zöldfelületi létesítmények, szabadterek, zöldterek. Funkció 

szempontjából lehetnek pihenést, szórakozást, sportot és regenerálódást, oktatást és kutatást 

biztosító területek. Környezetvédelmi és ökológiai funkciójuk jelentős mivel tovább bővítik a 

zöldterületek által kialakított rendszereket. Két csoportra bonthatóak a jelentős növényborítottsággal 

rendelkező zöldfelületi intézmények (pl.: temetők, állat- és növénykertek, arborétumok, 

szanatóriumok, strandfürdők) és a zöldfelülettel ellátott intézmények kertjei (pl.: (templomkertek, 

sportpályák, kórházkertek, iskola- és óvodakertek) 

Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények: 

1. Vecsési Temető 

Zöldfelülettel ellátott intézmények: 

1. Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 
2. Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
3. Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
4. Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 
5. Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
6. Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 
7. Bálint Ágnes Óvoda 
8. Vecsési Mosolyország Óvoda 
9. Vecsési Tündérkert Óvoda 
10. Czövek Olivér Református Óvoda 
11. Vecsési Semmelweis Ignác Bölcsőde 
12. Lila Fecske Bölcsőde És Családi Napközi 
13. Tipegők Bölcsöde 
14. Vecsési Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom 
15. Vecsési Szent Erzsébet kápolna 
16. Vecsési Református templom 
17. Vecsési Szent Kereszt felmagasztalása templom 
18. Bálint Ágnes Kulturális Központ és Róder Imre könyvtár kertje 
19. Dózsa György úti sporttelep 
20. Mátyás utcai kutyafuttató 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

1Vecsés Város Településszerkezeti Terve (TSZT), 2Vecsés Város Önkormányzatának adatszolgáltatása 
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Út menti fasorok: 

Helyi védett fasorok 

1. Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasor Erkel Ferenc utca 
2. A Felső-telepi Plébániatemplom előtti hársfa (Tilia sp.) sor Petőfi tér 
3. A Szent István tér és a Piac tér platán (Platanus sp.), juhar (Acer sp.) Szent István tér Piac tér 
4. Az Erzsébet téri Plébániatemplom körüli facsoport Erzsébet tér 
5. A Falu eperfasora (Morus alba) Fő út 
6. Hősök ligete Fő út 

További jelentős, védelemmel nem rendelkező fasorok2 

7. Fő út mentén japánakác (Styphnolobium japonicum) fasor 

8. Patakparton tölgyfa (Quercus sp.) sor 

9. Budai Nagy Antal utcában juhar (Acer sp.) és mocsári ciprus (Taxodium distichum) fasorok 

10. Sportcentrumnál platánok (Platanus sp.) 

11. Eötvös utca hársfák (Tilia sp.) 

12. Temető előtti vörös juhar (Acer rubrum) sor 

Üzemtervezett erdők4 

• Északi véderdők: A belterületet határolják északról, a reptér felől. Az összes folt magán tulajdonban 
van. Rendeltetés szerint egy folttól eltekintve, ami közjóléti az összes többi gazdasági. Faállomány 
alapján leginkább kemény lombos, erdei fenyves, nyáras-akácos, elegyes-erdeifenyves foltok 
váltakoznak. Az erdőfoltok 50% tűzveszélyesség szempontjából nagymértékben 50% pedig 
kismértékben veszélyeztetett.  

• Déli véderdők: A belterületet dél, dél-nyugatról határolják. Tulajdonforma alapján az összes 
magántulajdonban van. Rendeltetés szerint gazdasági rendeltetésűek. Faállomány alapján a domináns 
az akácos. Tűzveszélyesség szempontjából az összes idetartozó folt kismértékben veszélyeztetett. 

Lakókertek 

Vecsésen a lakóterületek tekintetében a kertvárosias, falusias jelleg a jellemző, de kisebb területen 

kisvárosias rész is található. 

A kertvárosias és falusias jellegű beépítéseknél a magánkertek elsősorban a tulajdonosok számára 

biztosítanak lehetőség a rekreációra, pihenésre, sportra, játékra. Település szinten mikroklíma javító 

kondicionáló hatásuk jelentős.  

 

 

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

2Vecsés Város Önkormányzatának adatszolgáltatása 4 https://erdoterkep.nebih.gov.hu/  
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Zöldfelület fenntartás, gazdálkodás2 

A település zöldfelületeinek fenntartását, a fenntartási feladatok koordinálását Vecsés 

Önkormányzatának Üzemeltetési osztálya végzi. A település zöldfelületeinek kezelését belterületen a 

parkokban jelenleg két vállalkozó kezeli, továbbá az Önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások 

és közterületi segédmunkások. Külterületen és a parkokon kívül egy vállalkozó végzi. A fenntartási 

feladatok koordinálása jelenleg átszervezés alatt áll. 

Belterületen a parkok zöldfelületeit 8 alkalommal kaszáltatják, sövényvágásra 2 alkalommal, 

lombgyűjtésre 4 alkalommal kerül sor. A külterületi részeken és a parkokon kívüli zöldfelületeken 

pedig évi 4-5 alkalommal kaszáltatnak. 

A zöldfelületek fenntartásához jelenleg papír alapú adatbázist használ az Önkormányzat. A település 

teljes belterületére még nem készült fakataszter csak a Fő útra vonatkozóan mely szintén papír 

alapú. 

Ápolási és kivágási munkákra mindig favizsgálati jegyzőkönyv alapján kerül sor. Pótlás esetén azonos 

fajt alkalmaznak. Új fásítások esetén pedig a városi környezetet jól tűrő fajok közül választanak. 

Használt fajok pl.: hárs, platán, vadgesztenye, tölgy, juhar, kőris. 

Az elmúlt időszak jelentősebb felújításai fejlesztései: 

• 2017. Erzsébet tér felújítása 

• 2018. Patakpart felújítása, futópálya kialakítása 

• 2020. Epres területén lévő eperfák (74 db) ápolása 

• 2020-2021. Fő úti japán akácok (129 db) ápolása, kivágása, pótlása 

A jövőben pedig az alábbi területeken várhatóak fejlesztések: 

• Hősök Ligete 

• Szent István tér - park 

• Fő úti fasor megújításának folytatása 

• Halmy tér – játszótér 

• Göci – szabadidőpark 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

2Vecsés Város Önkormányzatának adatszolgáltatása  
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10.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A zöldfelületi rendszer vizsgálatának egyik kiemelt része a zöldfelületi ellátottság értékelése, mely egy 

főre, vagy területegységre számolva mutatja be a zöldfelületek átlagos méretét. Továbbá az 

ellátottságot a közösség által igénybe vehető zöldfelületek azon belül is kiemelten a zöldterületek 

nagysága és településen belüli elhelyezkedése és felszereltsége, állapota határozza meg. 

Vecsés népességszáma jelenleg 21311 fő, teljes területe pedig 3618 ha, ebből a rendezési terv 

alapján 13,08 ha zöldterület található így az egy lakosra jutó zöldterület nagysága 6,13m2/fő, amely a 

valóságban még kevesebb mivel ebbe az arányba a tervezett, jelenleg nem használható 

zöldterületeket is beleszámoltuk. A jelenleg ténylegesen használható zöldterületek nagysága 11,39 

ha ami alapján 5,34m2/fő zöldterületi ellátottságot kapunk egy lakosra nézve, ami a korábbi vizsgálati 

állapotban bemutatott 6,8m2/fő értékhez és az optimális 14m2/fő értékhez képest is igen alacsony.  

Ha az összes zöldfelületi intézményekkel (templomkertek, sportpályák, iskola- és óvodakertek stb.) 

bővített belterületi zöldfelületet (19,29 ha) nézzük kedvezőbb képet kapunk. Így 9,05 m2/fő 

zöldfelület jut egy lakosra. Sajnos ez az érték is kedvezőbb, mint a valóság mivel ez a szám a 

zöldfelületi intézmények telkének épületek nélküli területéből került számításra. Így a valóságban ezt 

az értéket az intézmények burkolt felületei tovább csökkentik. Számításunkhoz a földhivatali 

alapadatokat használtuk. A zöldterületek és intézményi zöldfelületek területéhez csatlakozik a 

belterület szegélye mentén elhelyezkedő erdő terület 63ha, melyből, funkció szempontjából egyetlen 

folt közjóléti rendeltetésű számolható be, ami 9,3 m2/fő-re emeli az arányt. 

Lakókerti zöldfelületek esetében jóval kedvezőbb értéket kapunk, mint a zöldterületek, zöldfelületek 

vizsgálata során. Vecsés teljes területéből 522,84 ha lakóterület melynek 80% kertvárosias, 16% 

pedig falusias, 4% pedig kisvárosias lakóterület. Figyelembe véve az ottani 50, 40 illetve 30 %-os 

legkisebb zöldfelületi arányokat 117m2/fő lakókerti arányt kapunk. Természetesen ez csak elméleti 

szám, feltételezhető, hogy a valóságban ez jóval kevesebb a telkek túlépítése és burkolása végett. 

Zöldterületek területi eloszlása 

Zöldfelületi ellátottság vizsgálatánál a területek méretén túl fontos figyelembe venni azok 

elhelyezkedését. A fenti belső zöldfelületi rendszert bemutató ábrán jól látható, hogy jelenleg Vecsés 

belterületén belül nem beszélhetünk egybefüggő rendszerről. A zöldfelületi elemek önálló 

szigetekként jelennek meg, a legtöbb esetben egyetlen kapcsolatot lakókertek biztosítanak közöttük.  

A zöldterületi ellátottságot egyaránt vizsgáltuk a jelenleg ténylegesen használható és a tervezett vagy 

használatba vonható potenciális zöldterületek függvényében. Az alábbi ábrán látható a lakóterületek 

távolsága a jelenleg üzemelő zöldterületektől. A közparkok általános felszereltségtől is függő 

vonzáskörzete általánosan 500 m míg a közkerteké 300 illetve 150 m. Négy kategóriába soroltuk a 

lakóterületeket a település zöldterületeitől való távolság alapján. Az első legkedvezőbb kategóriába 

azok a területek tartoznak melyek 100 m-es körzetén belül található zöldterület, a lakóterületek 11% 

tartozik ide. Második kategóriába a 100-300m közötti, harmadikba pedig a 300-500 m közötti 

távolságra található lakóterületek tartoznak. A második kategóriába a lakóterületek 44%, míg a 

harmadikba a 37% tartozik. Pozitívum, hogy kevés, összesen 6% az olyan telek, melynek 500 m-es 

körzetén belül ne helyezkedne el valamilyen zöldterület.  
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Ha csak a közkertek 300 m-es vonzáskörzetét nézzük elfogadhatónak, akkor a lakóterületek 43% 

ellátatlannak minősül. Jól kirajzolódik, hogy, a későbbiekben mely település részeken lenne 

szükséges bővíteni a zöldinfrastruktúrát.  

 

A jelenlegi állapotnál kedvezőbb képet mutat az ellátottság, ha kibővítjük a jelenleg meglévő, de nem 

használható és a tervezett zöldterületekkel. Ezekből a területekből kettő már közkertként egy pedig 

tervezett közparkként van feltüntetve a Település Szerkezeti tervében. Az előző ábrán alkalmazott 

kategóriák alapján értékeltük a tervezett állapotot is. Az első legkedvezőbb kategóriába a 

lakóterületek 13% tartozik (itt 3%-os emelkedés várható). A második kategóriába a lakóterületek 

51%, míg a harmadikba a 31% tartozik, ez 7 illetve 6%-os emelkedést jelent. Az előző esetben 6%-os 

legkedvezőtlenebb területek aránya 4%-ra csökken. 

A jelenlegi állapothoz hasonlóan megvizsgáltuk a közkertek 300 m-es vonzáskörzetét. Az ábrán is jól 

látható, hogy a tervezett kedvezőbb a jelenlegi állapothoz képest. A korábbi 43%-os érték 35%-ra 

csökkent. További tervezett zöldterület fejlesztésekkel ez az érték tovább csökkenthető. 

Készült a földhivatali alapadatok felhasználásával 

 

202. ábra: Lakóterületek távolsága zöldterületektől (jelenlegi állapot) 
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Játszóterek területi eloszlása 

A zöldfelületi rekreáció egy speciális ágazatát a közhasználatú játszóterek képezik. A gyermekkorú 

lakosság rekreációjának és fejlődésének fontos színterei. Különösen fontos szerepük van a kisvárosias 

lakóterületeken ahol nem rendelkeznek saját kerttel. Vecsés játszótéri ellátottságának 

bemutatásához, két különböző ábrát készítettünk. A fenti ábrán ábrázoltuk a lakóterületek játszótéri 

ellátottságának általános állapotát. A lakóterületek 29 %-nak a 300 m-es a 42 %-nak pedig 500 

közelében található játszótér a maradék 29 % az, ahol 500 m-nél messzebb található csak játszótér. 

Kisvárosias lakóterületek legnagyobb részéhez 300 m-en belül található játszótér. Egyedül az Akácfa 

lakópark esetében nem. Hiába van meg ott is lakópark felénél a megfelelő távolság a hozzájuk 

legközelebbi játszótér a bevásárló központ parkolójában található, ami a közelsége ellenére 

gyalogosan, babakocsival nem közelíthető meg. 

  

Készült a földhivatali alapadatok felhasználásával 

 

203. ábra: Lakóterületek távolsága zöldterületektől (tervezett állapot) 
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A lenti ábrán pedig játszótéri ellátottságának mostani ideiglenes állapotát mutatjuk be ahol a Halmi 

téri játszótér hiányzik. A játszótér csak ideiglenesen szünetel, később a téren belül áthelyezésre kerül. 

Az ábrán is jól látszik, hogy fontos a későbbi visszaállítása mivel a hiányával jelentősen növekedett az 

ellátatlan területek nagysága. Azoknak a területeknek a száma melyektől 500 m-nél messzebb 

található játszótér a korábbi 29%-os értékről 37%-ra emelkedett. Ezzel párhuzamosan azoknak a 

lakóterületeknek az aránya csökkent 29%-ról 23%-ra, melyeknek közelében 300 m-en belül 

található játszótér.  

Készült a földhivatali alapadatok felhasználásával 

 

Készült a földhivatali alapadatok felhasználásával 

 

204. ábra: Lakóterületek távolsága játszóterektől 

205. ábra: Lakóterületek távolsága játszóterektől (ideiglenes állapot 2021) 
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10.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

1. Nincs összefüggő zöldfelületi rendszer az egyes elemek önálló szigetekként jelennek meg a város 
hálózatában. 

2. A zöldfelületi rendszer közterületi része jelentős mennyiségi és esetenként minőségi hiányokkal küzd.  
3. A korábbi vizsgálat óta tovább csökkentek az erdő területek. Az ott említett nyugati véderdők 

átsorolásra kerültek. 
4. A zöldfelületek fenntartását, gondozását nehezíti a folyamatos munkaerőhiány, a szakember hiány, 

szűkös anyagi források, munkaszervezési problémák. 
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11. Közlekedés      

 

11.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

 

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 egykori 4. számú főút, mára már M4 gyorsforgalmi út 

(vastagított barna jelölés) Vecsés és Üllő belterületét elkerülő szakasza 2x2 sávos gyorsforgalmi út. 

VECSÉS TÉRSÉGÉNEK KÖZLEKEDÉSI ALAPSZERKEZETE 

 

206. ábra: Vecsés térségének közlekedési alapszerkezete 

 

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, keresztmetszeti és 
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vonalvezetési adottságai alacsony szolgáltatási szintet és elégtelen forgalombiztonságot 

eredményeznek.”127 Az M0 térségi forgalomelosztó szerepét azonban jelentősen „korlátozza, hogy 

viseli a helsinki IV. és V. transzeurópai folyosó jelentős tranzitforgalmát.”128 

 

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

Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal, amely az M4 gyorsforgalmi úttól 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. A 100a jelű vonal felújítása jelenleg (2021. nyarán-őszén) zajlik, annak kapacitáshiányos 

állapota valószínűleg mérséklésre (részben megszüntetésre) kerül. 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 fenti ábrán sárgával jelölve.) 

 

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. 

 
127 PMTK I. kötet; 86. o.  

128 Uo. 90. o. 
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207. ábra: Nemzetközi jelentőségű európai közlekedési folyosók 

Az elsődleges közúti tranzitpozíció 

hiánya grafikailag ábrázolva: 

 

208. ábra: Az elsődleges közúti 
tranzitpozíció hiánya grafikailag ábrázolva 

 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 nemzetközi jelentőségű közúti közlekedési kapcsolatok tehát Vecsést mintegy ollóba fogva 

képeznek tőle északra és délre logisztikai központokat: 
 Jobb oldali ábra forrása: „Város és térsége” - Budapest város- és területfejlesztési tervezése 2014-2020 

 

209. ábra: Budapest-térsége 

 

210. ábra: Nemzetközi, országos és térségi 
közlekedési kapcsolatok 
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 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 (Budaörsi medence, Csepeli szabadkikötő, Ferihegyi térség) 

egyike. A versenyelőny kompenzálhatatlan (talán csak a XVIII. kerület a kivétel ez alól), mert a 

repülőtér előnyei szigorúan monoton csökkennek a reptértől való távolság növekedésével129, és 

ebben a tekintetben Vecsés pozicionális előnye behozhatatlan. Mindemellett az is kijelenthető, hogy 

„a légi közlekedés hatékonyan csak intermodális rendszerbe integráltan tud működni”130, amihez 

Vecsés ismét csak 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 megközelítése 

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

megszűnésével korábbi jelentősége, gyűjtő-elosztó szerepe is csökkent.”131 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. 

 

A kötött pályás elővárosi közlekedés szerepének és arányának legfontosabb kérdéseire világos 

válaszokat ad a felülvizsgált megyei stratégia: „A városi, elővárosi kötöttpályás vonalak közötti 

integráció ma még hiányzik. […] Általában ez a forgalom a pálya kapacitásának csupán 50-70%-át 

adja a fővároson kívüli szakaszokon. Kapacitása határán egyetlen vonalként az esztergomi vonal 

üzemel. Ennek ellenére a környéki forgalom lehetőségeit nagymértékben korlátozza, hogy az 

elővárosi- városközi- és nemzetközi személyforgalom, valamint a belföldi- és nemzetközi áruforgalom 

ugyanazon az általában rossz műszaki feltételekkel rendelkező pályatesten halad.  

[…]  

A megye területén összesen 99 MÁV és HÉV állomás, illetve megálló működik, ennek ellenére az 

elővárosi közlekedést igénybe vevő napi ingázók 15 %-a esetében közvetlen kötöttpályás kapcsolat 

nem áll rendelkezésre.  A főváros határát naponta átlépő mintegy 1 millió 202 ezer utasból 755 000 

fő ma személygépkocsival lép a főváros területére, a vasút és a HÉV 249 ezer utast szállít, míg 

autóbusszal átlagosan 198 ezer utas közlekedik. Mindez azt jelenti, hogy az elővárosi 

személyforgalomnak közel nyolctizedét a közúti forgalom adja, ami nemcsak a közlekedési 

rendszerek, de a környezetterhelés szempontjából is kedvezőtlen megoszlás.”132 

 

A kiemelkedő mértékű gépkocsi-használattal járó ingázást és a kötött pályás infrastruktúra 

kapacitásait összevetve megállapítható, hogy a kötött pályás közlekedés területén mennyiségi és 

 
129 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. 

130 Dr. Legeza Enikő: A repülőtér és környezetének kapcsolata (BME Közlekedésgazdasági tanszék) – 
http://www.kgazd.bme.hu/kgazd_public/elegeza 6.o. 
131 PMTK I. köt. 84. o.  

132 fPMTK, 67.sk.o. (kiemelések tőlem) 

http://www.kgazd.bme.hu/kgazd_public/elegeza
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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. Az alábbi, a hivatáscélú ingázás kapcsán az 1. 

fejezetben már használt térképen kirajzolódó forgalmi „kép” teljesen egyértelműen mutatja a 

leterheltség irányát és mértékét, amely szituáció – annak ellenére, hogy 2008 után ilyen adattartalmú 

modellezést nem találtunk – lényegét tekintve nem változott 2010-2020 között. 

A hiányzó integráció, a rossz műszaki feltételek és (ezt is hozzá kell tennünk) a hiányzó 

infrastruktúra133 miatt a kötött pályás közlekedés az elővárosi közlekedésben (és leginkább a 

hivatáscélú ingázás területén) akkor sem képes nagyobb, jelentősebb és növekvő szerepet 

betölteni, ha az elméleti kapacitáshatárt még koránt sem érte el.  

 
211. ábra: Vasúthálózat forgalmi térképe, 2020 

Forrás: fPMTK 

 

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 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.”134  

A személyforgalom infrastruktúrájának terheltségi adatai mellett beszédes a közúti teherforgalom 

nagyságát mutató térkép is. Ezen – azon túl, hogy ismét világosan látszik Vecsés közúti 

szállítmányozási „ollóban” (az M3 és az M5 ollójában) való elhelyezkedése – jól látható, hogy a 

 
133 „A megye területén összesen 99 MÁV és HÉV állomás, illetve megálló működik, ennek ellenére az elővárosi 

közlekedést igénybe vevő napi ingázók 15 %-a esetében közvetlen kötöttpályás kapcsolat nem áll 

rendelkezésre.” (fPMTK, 68. o.) 

134 PMTK I. köt. 87. o. 
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legnagyobb forgalmú Budapest – Ausztria vonal (M1) után legforgalmasabbnak mondható M3 és M5 

logisztikai vonalak határozzák meg a keleti agglomeráció gazdasági infrastruktúrájának kereteit, 

természetesen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mellett. 

 
TEHERGÉPKOCSIK MODELLEZETT FORGALOMNAGYSÁGA 2008-BAN 

 
212. ábra: Tehergépkocsik modellezett forgalomnagysága 2008-ban 

 Forrás: PMTK 

 

11.2. Közúti közlekedés 

 

 11.2.1. Országos fő- és közúthálózati kapcsolatok 

Vecsés országos főúthálózati kapcsolatait az M0 autópálya és az M4 gyorsforgalmi út 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. főútnál. 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 42.000 Ej/nap értéket, a forgalom közel 50 %-a (Ej-ben) nehéz forgalom. 

Az M4 gyorsforgalmi út Vecsés és Üllő belterületét elkerülő szakasza 2x2 sávos elsőrendű főút, 

gyorsforgalmi úttá fejleszthető paraméterekkel. 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 a 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 39.000 Ej/nap, 

teljesen kihasználja az út kapacitását. A repülőtéri csomópont és az M0 között a forgalmi terhelés 

26.300 Ej/nap. 

A 4.sz. főút az M4 gyorsforgalmi út 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 11.500 Ej/nap. 

A csomóponttól északra az M4 gyorsforgalmi út 2x2 forgalmi sávos, a főváros határánál, az Airport 

Business Park-hoz vezető út (Lincoln út) csomópontja különszintű, 2 körforgalmú alcsomóponttal és a 
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Budapest Airport felé megnyitott úttal. Az Üllői úti csomópontot a vasúti szintbeli 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 u.i 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 6.000-6.600 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. főútnál 11.000 Ej/nap. 

A 46301 jelű bekötő út a vasútállomás kapcsolata. 

 

 11.2.2. Települési úthálózati kapcsolatok 

 

A helyi utak közül a legfontosabb útvonal a Széchényi u., 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 u. Kedvezőtlen, hogy egyik útnak sincs Bp. XVIII. kerület felé a 

főúthálózattól független kapcsolata. 

 

A Széchenyi u. és Lőrinci u. 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 u. és a Deák F. u. – Budai Nagy Antal u. a 

Dózsa György útra vezetik a forgalmat. A Toldy Ferenc u. – Zrínyi Miklós u. útvonalon Vecsés keleti 

része felé van a belterületi úthálózat második szintbeni átjárója a MÁV ceglédi vonalán.  

 

A keleti területen a 4. számú főúttól a vasúti átjáróhoz vezető Iskola u. – Ady E. u. – Szép u. – Virág u. 

útvonal vonalvezetése és kiépítettsége hálózati szerepének nem felel meg. A terület gyűjtőútja a 

Jókai Mór u., keleti irányból csatlakozik hozzá a Vecsési dűlő megközelítő útja, amely a MÁV vonalat 

szintben keresztezi. 

 

A település központjának területén gyűjtőút funkciójú út a Károlyi u., illetve a Fő u. és a Telepi u. felé 

kapcsolatot biztosító Bartók Béla u. és Kossuth Lajos utca. A vasútállomás forgalmát a Bajcsy 

Zsilinszky u. bonyolítja le. 

 

Az M4-től északra levő településrészen a régi Ecseri u. biztosítja a temető és a repülőtér felé eső 

külterületek megközelítését.  
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11.3. Közösségi közlekedés 

 

 11.3.1. Közúti közlekedés 

 

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 település közösségi buszforgalmát a VOLÁN biztosítja. Három fő útvonalon 5 járat közlekedik. 

 

Az 575. számú járat Budapest – Ecser – Gyömrő – Maglód – Ecser – Budapest útvonalon jár Vecsés 

észak-nyugati részét érintve, Vecsés Nyugat megálló néven, átszállást biztosítva a 200E járatra. 

 

Az 576-577-578. számú járatok Budapest – Vecsés – Gyál – Vecsés – Budapest útvonalon járnak, 

Vecsés egész területén több megállóval rendelkezve. 

 

Az 580-581. számú járatok Budapest – Üllő – Monor útvonalon járnak, a Liszt Ferenc repülőtér D 

portáját érintve, Vecsés területén a Market Centrál megállóval indulva, hat vecsési megállóval 

rendelkezve. 

 

VOLÁNBUSZJÁRATOK VECSÉS TÉRSÉGÉBEN 

 
213. ábra: Volánbuszjáratok Vecsés térségében 

Forrás: www.volanbusz.hu 

 

 

 

 

 11.3.2. Vasúti közlekedés 

http://www.volanbusz.hu/
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Vecsésen áthalad a Budapest, Nyugati pu. – Cegléd, 100a. sz. vasúti fővonal. A vonal kétirányú, 

villamosított. A vonal jelentős elővárosi személyforgalmat bonyolít le, de emellett jelentős 

teherforgalommal is bír. 

 

Vecsés vasúti személyforgalmát a Vecsés vasútállomás és Vecsés–Kertekalja megállóhelyek 

bonyolítják le. Az utasforgalmi létesítmények a vonal felújításakor kiépültek. 

 

 11.3.3. 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. Megközelítő útja és 

forgalma a települést érinti. A 2 Terminál megközelítő útjának forgalma jelentős 8-900 E/óra/irány, 

amelynek mintegy 80%-a budapesti irányú. 

 

 

11.4. 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. 

 

A gyalogosforgalom két fő akadálya a vasútvonal és a 4. sz. főút. A vasútvonalon gyalogos felüljáró 

átvezetés csak a Telepi utcánál van, a felüljáró felújítás előtt áll. Közlekedési lámpával irányított 

gyalogos átkelő van a Tompa u. – Angyal u. vonalában a Vecsés–Kertekalja megállóhelyhez 

kapcsolódóan. A vasút Vecsés állomásnál az átjárás feltételeit gyalogos aluljáró biztosítja. A 

jelzőlámpás átkelőhelyek sűrűsége az elmúlt években javult az útvonalon. 

 

 

11.5. Parkolás 

 

Vecsés városban a köztéri parkolás ingyenes, parkolási rendelettel jelenleg nem rendelkezik. 

 

Konfliktus a légi utasforgalomhoz kapcsolódó (a Liszt Ferenc Repülőtér fizetős parkolójában való 

parkolást kiváltó) személygépjármű-parkoltatás lakóterületen vagy vegyes funkciójú belterületen. 

A parkolás a repülőtéri forgalommal kapcsolatosan és a városközpontban okoz elsősorban 

problémát. A helyi szabályozás egyelőre nem korlátozza a nem a lakáshatással összefüggő parkolók 

létesítését a lakóterületen. 

 

Az üzleti célú, magántelkeken való parkoltatás nagy közúti forgalmat ugyan nem generál, mert az 

autók napokig pakolnak egyhelyben, azonban egyrészről a lakótelken megnövekedett 

gépkocsiforgalom helyben (az utcában, a környező utcákban és a szomszédos telkek vonatkozásában) 

jelentős problémát jelent, másrészről a lakótelek leburkolása a felporzás, a zöldfelületvesztés és a 

nyári hősugárzás következtében további kellemetlen következményekkel jár. 
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A városon belül parkolás területén az Üllői út mentén és a városközpontban mutatkoznak további 

hiányok és problémák. 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 repülőtér-fővárosi buszviszonylat M4-nél lévő megállója környezetében. A 

vasútállomások mellett az elmúlt években létesültek parkolók, kerékpártárolók, de a Fő út – M4 

kereszteződés környezetében is szükséges lenne egy nagyobb méretű P+R és B+R parkoló építésére. 

A Shell üzemanyagtöltő melletti rendezetlen parkolás is jelzi ennek időszerűségét. 

 

Látható, hogy a repülőtér jelentette zajterhelés mára már csak a település lakóterületének kis részét 

érinti csak, az ezzel kapcsolatos konfliktusok mára kezelhetővé váltak. Konfliktus forrásává 

ugyanakkor a repülőtér-használat parkolással összefüggő negatív externális hatása (a légi 

utasforgalomhoz kapcsolódó, a Liszt Ferenc Repülőtér fizetős parkolójában való parkolást kiváltó 

személygépjármű-parkoltatás) vált. 
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12. Közművesítés 

Jelen fejezetben összefoglalva mutatjuk be a település közmű ellátottságát, az alfejezetekben az 
egyes közmű szakágakat külön grafikonokkal jellemezve. Az adatok a KSH tájékoztatási adatbázisából 
származnak. 

12.1. Víziközművek 

12.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

A település kiépített vízellátó rendszerrel rendelkezik, melynek üzemeltetője az Dél-Pest Megyei 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. Az ellátott területek az alábbi ábrán láthatóak. 

 

 

Vecsés területén a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2020-ban 7085 db, 

ami 84%-os az ellátottságot jelent. A grafikonokon jól látszik, hogy ez az ellátottság az elmúlt 

időszakban hol rosszabb, hol kedvezőbb képet mutatott, a bővülő lakóterületek függvényében. Maga 

a vezeték hálózat folyamatos bővülést mutat, 2020-ra jelentősebb növekedés látható, így 108,9 km a 

teljes kiépített ivóvízvezeték hálózat hossza.  

A településen az összes szolgáltatott víz mennyisége átlagosan 1062,27 m3, 2020-ban az összes 

szolgáltatott víz 84,5%-a került ki a háztartásokból. 2013 és 2020 között a szolgáltatott víz 

mennyisége fokozatos növekedést mutat. 

 

Forrás: https://ekozmu.e-epites.hu/ 

Forrás: https://ekozmu.e-epites.hu/ 

 

214. ábra: Közüzemi ivóvízvezeték hálózat 



256 
 

 

 

12.1.2. Szennyvízelvezetés 

A település döntően gravitációs üzemű, elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózattal 

rendelkezik. A közüzemi szennyvízgyűjtő hálózat hossza 107,4 km. A hálózat utoljára 2018-ban 

bővült 1,1 km-es új szakasszal. Vecsés szennyvizei a település déli részén üzemelő szennyvíz-

végátemelőn keresztül jutnak a fővárosi csatornahálózatba.  
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Forrás: https://ekozmu.e-epites.hu/ 

 

215. ábra: Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt 
lakások száma 

216. ábra: Szolgáltatott víz mennyisége 

Forrás: KSH 

217. ábra: Szennyvízelvezető hálózat 
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A településen a csatornázottság (közcsatornába bekapcsolt lakások száma/lakásállomány) 2020-ban 

78,23%-os. A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatában elvezett összes, illetve háztartásokból származó 

szennyvíz mennyisége 2013-2020 között folyamatos növekedést mutat. Az összes elvezetett 

szennyvíz 84,57%-a származik háztartásokból. 

 

 

12.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A térség felszíni vizeinek mennyiségét döntően az időjárási és földrajzi (pl. csapadék, lefolyás, 
párolgás) viszonyok határozzák meg. A kül- és belterületeken a felszíni vízelvezetés nyílt árkos 
rendszerrel történik. Burkolt csapadékvíz elvezető árok inkább a frekventált területeken jellemző. A 
talaj adottságoknak köszönhetően a csapadék vizek túlnyomó részben elszikkadnak, illetve a 
település felszíni vizeit a csatornák fogadják be.1 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében levő csatornák: 

• Gyáli 1. főcsatorna 

•  Gyáli 2. főcsatorna 

• Gyáli 17. csatorna 

Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat kezelésében levő csatornák: 

• Gyáli 15. csatorna 

• Gyáli 16. csatorna 

• Gyáli 21. csatorna 

• 161. csatorna 

• 171. csatorna 

• 172. csatorna 

• 103. csatorna 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

1Vecsés Város Településszerkezeti Terve (TSZT)  
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219. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt 
lakások száma 

218. ábra: Elvezetett  szennyvíz mennyisége 

Forrás: KSH 
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Üllő város Önkormányzat kezelésében levő csatorna:  

• 102. csatorna 

Budapest Airport kezelésében levő csatornák: 

• L-11. csatorna 

• G1. csatorna 

• F1. csatorna 

• F2. csatorna  

12.2. Energia 

12.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 

távhőellátás és más ellátórendszerek) 

Villamos energia 

Vecsés közigazgatási területén 2021. szeptember 1-jétől az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. végzi 

a villamos energiaszolgáltatást. A vizsgált 2013 és 2020 közötti időszak adatai még a korábbi 

szolgáltatótól az ELMŰ Hálózati Kft.-től származnak. A településre 132 kV-os betáplálás Ócsa-

Felsőpakony felöl érkezik. A település dél-keleti szélétől szabadvezetéken halad a külső-Gyáli útig, 

onnan földkábelen keresztül érkezik a Széchenyi utcai alállomásig, ami a Vecsés ellátását biztosítja. A 

településen belül a szabadvezetékek alkalmazása a jellemző, de az utak szilárd burkolatának ki és 

átépítésekor a beépített és beépítésre szánt területeken, ha lehetőség van rá földkábel alkalmazása 

az előirányzott. A lenti ábrán látható Vecsés belterületének energetikai hálózata.1 

 

 

A szolgáltatott összes villamos energia és a háztartások részére szolgáltatott villamos energia 2013 és 

2020 között folyamatos növekvő tendenciát mutat. A villamos energiafogyasztók és háztartási 

Forrás: https://ekozmu.e-epites.hu/ 

 

220. ábra: Belterületi villamos energia hálózat 
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villamosenergia-fogyasztók számában is hasonló tendencia figyelhető meg. 2020-ban az összes 

szolgáltatott villamos energia 57,33%-át a háztartások részére szolgáltatott villamos energia képezi. 

A KSH adatbázisa alapján, Vecsés területén a kisfeszültségű villamos energia elosztóhálózat hossza 

121,6 km. 

  

 222. ábra: Szolgáltatott villamosenergia mennyisége 
Forrás: KSH 

Közvilágítás 

Vecsés közvilágítása jellemzően a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A 

közép- és kisfeszültségű hálózathoz hasonlóan az utak szilárd burkolatának ki és átépítésekor a 

beépített és beépítésre szánt területeken hálózat kiépítése illetve a meglévő hálózat rekonstrukciója, 

ha lehetőség van rá földkábeles elhelyezéssel valósuljon meg. Kivételt képeznek ez alól a települési 

jelentőségű úthálózat részei ott az Önkormányzat kötelezővé tenné a földkábel használatát. 

Kiszolgáló és lakó utaknál föld feletti vezetés esetén a közvilágítást a 0,4 kV-os, és a távközlési 

szabadvezetékekkel közös oszlopsoron kell elhelyezni.1 

Gázellátás 

Vecsés közigazgatási területén az OPUS TIGÁZ Zrt. végzi a földgázelosztási tevékenységet. Az országos 

szénhidrogén-hálózatból a vecsési csomópontba fut be a Hajdúszoboszló-Vecsés, a Zsámbok-Vecsés 

és a Városföld-Vecsés nagynyomású földgázszállító vezeték egyaránt. A település gázátadó állomása 

a csomópontnál üzemel. Vecsésen kívül az állomás Ecser ellátását is biztosítja. A csomóponton belül a 

Ferihegyi repülőtér ellátására külön gázátadó üzemel.2 

Vecsés területén belül középnyomású hálózat található, mely a telkekre egyedi 

nyomásszabályozókon keresztül biztosítja az ellátást. A belterület gázvezetékkel jól feltárt, az összes 

gázcsőhálózat hossza 137,8 km. (Vecsés Város Településszerkezeti Terve (TSZT),2 Vecsés Város Hosszútávú 

Településfejlesztési Koncepciója 2014-2028 I. kötet Helyzetfeltárás és Helyzetelemzés alapján.) 

Forrás: KSH 

221. ábra: Villamosenergia-fogyasztók száma 
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A gázfogyasztók 93,72% háztartási fogyasztó, melyből a lakásállomány 99,81%-a gázzal fűtött 2020-

ban. A háztartások részére szolgáltatott gáz az összes szolgáltatott gáz mennyiségének 69,74%-a. 

2013 és 2020 között a szolgáltatott gáz mennyisége és a gázfogyasztók száma eltérő tendenciájú 

változást mutat.  

 

 

  

Forrás: https://ekozmu.e-epites.hu/ 
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Forrás: KSH 

223. ábra: Belterületi gázellátás 

225. ábra: Gázfogyasztók száma 224. ábra: Szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége 
Forrás: KSH 
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12.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 

lehetőségei 

A megújuló energiaforrások (napenergia, szélenergia, vízenergia, geotermikus energia, biomassza) 

közül Vecsés területén főként a napenergia, a geotermikus energia és a biomassza felhasználás 

feltételei adottak. 

Napenergia 

A Nap energia hasznosításnak két alapvető módja létezik: 

• Aktív energiatermelés– naperőművek, napkollektorok, napelemek használata 

• Passzív energiatermelés – épületek tájolása, építőanyag megválasztása stb. 

Vecsés és környéke napenergia hasznosítás szempontjából kielégítő adottságokkal rendelkezik. A 

globálsugárzás átlagos éves összege (a Napból érkező közvetlen sugárzás valamint az égbolt minden 

részéről érkező szórt sugárzás összege) 4600 MJ/m2 értékű.3 

 

 

Napenergia jelenlegi hasznosítása Vecsésen: 

• Önkormányzati intézmények 

• Lakóházak 

• Vállalkozások pld.: 
▪ BIBUS Magyarország 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

3http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/sugarzas/ 

  

Forrás:http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/

sugarzas/ 

226. ábra: A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege Magyarországon (2000-2009) 
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Szélenergia 

A térségben az uralkodó szélirány észak-nyugati. Az átlagos szélsebesség (2,5 – 3,0 m/s) megfelel az 

országos átlagnak.4 

Geotermikus energia 

A geotermikus energia alapja a Föld belsejében termelődő és tárolódó hő. Szűkebb értelemben a 

felszín alatti víz hőtartalmában rejlő energia, mivel egyes szakirodalom szerint gazdaságosan a földhő 

csak  hévíz közvetítésével hasznosítható. Tágabb értelemben a földi hőáram következtében a 

kéregben mindenütt jelenlévő, nem szoláris eredetű termikus energia.5 

A geotermikus energia kiaknázási lehetőségeinél több paramétert szükséges figyelembe venni. Ezek 

közül a 200 °C-os izotermafelület mélysége megmutatja, hogy a felszíntől milyen távol található a 200 

°C-os hőmérsékletű kőzetréteg. Az adott hőmérsékletű izotermafelület mélysége Vecsés esetében az 

ország más területeihez viszonyítva sekélyebben, 3500-4000 m mélységben található.5 

 
227. ábra: 200 oC-os izotermafelület mélysége és konszolidáltsága 

Forrás:http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch04.html 

A geotermikus energia hasznosításának módjai, technológiái:6 

• villamos energiatermelés 

• közvetlen hőhasznosítás 

• hőszivattyú 

 

Geotermikus energia jelenlegi hasznosítása Vecsésen: 

• Bálint Ágnes Kulturális Központ 

• CBA Vecsés Center 

• Airport Hotel Stáció 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

4https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/szel/ 

5http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch04.htm 
6http://kornyezet.elte.hu/cimlap/hu/kornytan/Zarovizsga/Vedes_prez/100621/BalintNora.pdf 
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Biomassza7 

A világ negyedik legelterjedtebb energiaforrása a biomassza, mely hasznosításának alapja az égés és 

az azzal járó hőenergia felszabadulás. 

Biomassza energiaforrások: 

• Mezőgazdasági termények melléktermékei, hulladékai (szalma, kukorica-szár/csutka stb.) 

• Energetikai célra termesztett növények (repce, cukorrépa, különböző fafajok) 

• Állati eredetű biomassza (trágya stb.) 

• Erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermék, illetve hulladék (fa apríték, nyesedék, forgács, 
fűrészpor, háncs stb.) 

Felhasználási lehetőségei: 

1. Közvetlenül: 

• Tüzeléssel, előkészítés nélkül, vagy előkészítés után 

2. Közvetve: 

• Kémiai átalakítás után (cseppfolyósítás, elgázosítás), folyékony üzemanyagként vagy éghető gázként 

• Alkohollá erjesztés után üzemanyagként 

• Növényi olajok észterezésével biodízelként 

• Anaerob fermentálás után biogázként 

A biomassza energetikai célú hasznosítására elsősorban a hagyományos agrártermelési ágazatokban 

keletkező mező- és erdőgazdasági melléktermékek és hulladékok hasznosításának, az energetikai 

erdőgazdaság (energiaerdők) és az energetikai célú növénytermesztés (energianövények) keretén 

belül van lehetőség. Ezen források hasznosítására hazánkban reális lehetőségek kínálkoznak. 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

7 Monoki Ákos: Biomassza energia, Nyíregyházi Főiskola, http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/ 

Biomassza/Biomassza.html   
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12.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Vecsés önkormányzati intézményeinek értékeléséhez elsődlegesen a 2015-2020-as időszakra 

készített Vecsés Város Integrál Településfejlesztési Stratégiáját (ITS) vettük alapul. Megvizsgáltuk az 

itt megfogalmazott energiahatékonysági célokat, fejlesztési programokat és tervezett 

beavatkozásokat. A vizsgált időszakban Vecsés tematikus céljai közé tartozott a 

Közintézményrendszer energetikai és infrastrukturális fejlesztése (SC6). Ebből is látszik, hogy ez a 

terület kiemelten fontos a város vezetésének. A program keretén belül három különböző léptékben 

tervezték az épületek korszerűsítését. Első esetben az intézmények csak részleges energetikai 

fejlesztés, második esetben az intézmény funkciójának megtartása mellett teljes energetikai 

korszerűsítést is magában foglaló teljes infrastrukturális fejlesztés valósulna meg. A harmadik 

csoportba pedig olyan intézmények kerültek melyek új funkciót is kapnának a második esetben leírt 

teljes infrastrukturális fejlesztés mellett. Az alábbi táblázatba összegyűjtöttük a projekt elemeit és a 

tervezett beavatkozásokat. 

Intézmény 
Tervezett energetikai 

fejlesztés 2020-ig 

Megvalósult 

fejlesztés 

Tervezett energetikai 

fejlesztés 2020 után 

1.Polgármesteri 

Hivatal 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Külső 

hőszigetelés, 

nyílászáró csere, 

új tető szigetelt 

födémmel, VRV 

fűtési rendszer 

Nincs tervben fejlesztés 

2.Petőfi Sándor Római 

Katolikus Iskola 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 

Kazánház és fűtési 

rendszerkorszerűsítés 

3.Gróf Andrássy Gyula 

Általános Iskola 

Infrastrukturális 

fejlesztés, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 
Nincs tervben fejlesztés 

4.Grassalkovich Antal 

Német Nemzetiségi 

Iskola 

Infrastrukturális 

fejlesztés, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Fűtési rendszer 

korszerűsítése 

Napelemek 

felhelyezése, 

tornacsarnok 

szigetelése 

5.Halmi téri Iskola 
Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 
Nincs tervben fejlesztés 

6.Tündérkert Óvoda 
Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

2009-ben teljesen 

felújítva 
Nincs tervben fejlesztés 

7.Falusi Óvoda 
Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

2009-ben teljesen 

felújítva 
Nincs tervben fejlesztés 
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Intézmény 
Tervezett energetikai 

fejlesztés 2020-ig 

Megvalósult 

fejlesztés 

Tervezett energetikai 

fejlesztés 2020 után 

8.Mosolyország Óvoda 

(Kisfaludy u.) 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 

Épület teljes felújítása 

mellett (teljes 

energetika) új épület 

építése is tervben van 

9.Mosolyország Óvoda 

Tompa u.-i tagóvodája 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 

Átköltözik az anya 

intézmény új épületébe 

10.Bálint Ágnes Óvoda 

Infrastrukturális 

fejlesztés, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

A Deák Ferenc 

utcai része 

2011-ben 

készült el 

Napelem telepítés, 

Toldi utcai rész 

lebontása után új 

épület építése a cél 

11.CSASE 

Infrastrukturális 

fejlesztés, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 
Lebontásra kerül 

12.Gondozási Központ 

Infrastrukturális 

fejlesztés, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Felújítás elkészült Nincs tervben fejlesztés 

13.Szakorvosi rendelő 

Infrastrukturális 

fejlesztés, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Kazáncsere Napelemek telepítése 

14.Mentőállomás és 

Alapellátási Központ 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

2019-ben készült 

el 
Napelemek telepítése 

15.Gyermekorvosi 

Rendelő és védőnői 

szolgálat 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 

Energetikai beruházás 

tervezés alatt 

16.Régi Művelődési Ház 

(Károly u. 1.) 

Teljes rekonstrukció és 

funkcióváltás, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 
Lebontásra kerül 
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Intézmény 
Tervezett energetikai 

fejlesztés 2020-ig 

Megvalósult 

fejlesztés 

Tervezett energetikai 

fejlesztés 2020 után 

17.Városi Könyvtár 

Teljes rekonstrukció és 

funkcióváltás, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 
Lebontásra kerül 

18.Egykori Ifjúsági 

Könyvtár épülete 

Teljes rekonstrukció és 

funkcióváltás, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 

Tervezetten a civil 

szervezetek kapják, 

energetikai beruházás 

tervezés alatt 

19.Fő u. 112. és a 

Hideghéti-ház 

Teljes rekonstrukció és 

funkcióváltás, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 

Funkció megtalálása és 

energetikai beruházás 

tervezés alatt 

20.Cifra Csárda 

Teljes rekonstrukció és 

funkcióváltás, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Felújítás elkészült 

Nincs tervben fejlesztés 

(maximum napelem 

telepítés) 

21.Vecsési Rendőrörs 

Teljes rekonstrukció és 

funkcióváltás, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Felújítás elkészült 

Nincs tervben fejlesztés 

(maximum napelem 

telepítés) 

22.Semmelweis 

Bölcsőde 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 
Nincs tervben fejlesztés 

23.Bálint Ágnes 

Kulturális Központ 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 
Nincs tervben fejlesztés 

24.Oktatási Intézmények 

Központi Konyhája 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 

Napelem telepítés, 

kimenő szennyvíz 

esetleges hasznosítása 

tervezés alatt 

46. táblázat: Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 
Forrás: Vecsés Város Integrál Településfejlesztési Stratégiája 2015-2020, Önkormányzati adatszolgáltatás 

Értékelés során három csoportba soroltuk az intézményeket, az elsőbe a táblázatban zöld színnel 

jelzett (legsikeresebb) csoportba azok az intézmények tartoznak melyekbe mostanáig megtörtént a 
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tervezett beavatkozás. A projektben résztvevő intézmények 42% esett ebbe a csoportba. Ezeknek az 

intézmények a 60%-nál további fejlesztéseket is terveznek. A tervezett fejlesztésekből a legtöbb 

esetben napelemes rendszerrel szeretnék tovább bővíteni az infrastruktúrát. A második csoportot 

sárgával jelöltük, és azokat intézményeket soroltuk ide, melyeknél mostanáig nem történt még meg a 

tervezett fejlesztés, de továbbra is tervben van, a közeljövőben várható. Ebbe a második csoportba 

az intézmények 29% tartozik. A maradék 29%-ba pedig azok az intézmények tartoznak, melyeknél 

mostanáig nem valósult meg a tervezett projekt és nincs is tervben fejlesztés. Az utolsó csoportba 

tartozó intézmények 43%-nál azért nincs további fejlesztési terv, mert lebontásra kerülnek. 

A fent bemutatott középtávú ITS programjában szereplő intézményeken kívül még az alábbi 

önkormányzati intézményekben történt vagy várható a közeljövőben energetikai fejlesztés. 

Intézmény Megvalósult fejlesztés 
Tervezett energetikai fejlesztés 

2021 után 

A volt TIGÁZ épület (most 
CSASE) 

Belső felújítás megtörtént 
az alsó szinten 

Külső hőszigetelés, nyílászáró 
csere és napelem várható 

47. táblázat: ITS programján kívül fejlesztett intézmények 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Intézmény Tervezett energetikai fejlesztés 2021 után 

VVFT és VVG épület (Károly u. 2. ) Teljes energetikai fejlesztés várható 

Szolgálati és bérlakások Részbeni energetikai fejlesztés várható 

A volt mentőpont a Lőrinci úton Teljes energetikai fejlesztés várható 

Vértesi utcai kiállító terem Teljes energetikai fejlesztés várható 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi Iskola melletti 
emeletes lakóház Teljes energetikai fejlesztés várható 

Védőnői szolgálat (Eötvös u.) melletti ingatlan Fejlesztési terv tervezés alatt 
48. táblázat: ITS programján kívül tervezett energetikai fejlesztések 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

12.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények) 

Vecsés területén jelenleg 5 nagyobb szolgáltató biztosítja az elektronikus hírközlést:  

• DIGIT KFT. 

• Magyar Telekom 

• MVM NET Zrt 

• Invitech ICT Services Kft 

• Vodafone Magyarország Zrt 

A szolgáltatások biztosításához egyaránt alkalmaznak föld feletti szabadvezetékes és földalatti 

földkábeles technológiát.  
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Vezetékes hálózat tekintetében a KSH Vecsés területéről csak 2015-től vezet adatbázist a bekapcsolt 

fővonalak számáról, 2020-ban 6656 egyéni fővonal 167 darab üzleti fővonal és 16 darab nyilvános 

és 478 darab egyéb fővonalat tartottak számon. Ez azt jelenti, hogy a lakások 79,23% rendelkezik 

vezetékes telefonnal. 

A 2013-2019 közötti időszakban fokozatosan nőtt a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások 

száma. 2013-ban még csak a lakások 43%-ban van volt hálózatba kapcsolt kábeltelevízió, ez az érték 

2019-re 86,88%-ra emelkedett. 

A településen a nyilvántartott időszakot (2013-2020 között) vizsgálva az internet-előfizetések száma 

folyamatosan növekedett (34%-kal 2013-hoz képest), a településen optikai kábeles, kábeltelevízió 

hálózaton keresztül biztosított és egyéb kapcsolaton keresztül (LAN, bérelt vonal, modemes, vezeték 

nélküli internet). 2020-ban az internetes előfizetések 51,37% optikai kábelen, 35,76% kábeltelevízió 

hálózaton keresztül kapta a szolgáltatást. 

Forrás: https://ekozmu.e-epites.hu/ 

 

228. ábra: Hírközlési hálózat 
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Vezeték nélküli létesítmények tekintetében Vecsés területén is elérhető az országos tekintetben 

három legnagyobb szolgáltató (Magyar Telekom, Telenor, Vodafon Magyarország Zrt) 

• A Magyar Telekom Vecsés területén 13 antennát üzemeltet. 

• A Telenor Vecsés területén 4 antennát üzemeltet. 

• A Vodafon Vecsés területén 4 antennát üzemeltet. 

•  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

2 Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója 2014-2028 I. kötet Helyzetfeltárás és Helyzetelemzés alapján  
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Forrás: KSH 

231. ábra: Fővonalak száma 232. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 
Forrás: KSH 

230. ábra: Internet-előfizetések száma 
Forrás: KSH 

229. ábra: Internet-előfizetések száma 
Forrás: KSH 
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13. Környezet- és katasztrófavédelem       

  

13.1. Talaj 

Vecsés talajai váltakozóan homokos és réti talajok. A talajszennyezettség 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. 

13.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

Vecsés területe a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek, illetőleg a nitrát-

érzékeny területek közé tartozik. A csatornázottság mértéke a 100%-ot közelíti, a rákötések aránya 

azonban még mindig elmarad a kívánttól, 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 helyezni. 

 

233. ábra: Vecsés vízbázisvédelmi területei 
Forrás: Vecsés város ITS-e 
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Vecsés I. vízbázisra mint üzemelő, sérülékeny földtani környezetű ívóvízbázis biztonságba 

helyezésére vonatkozóan a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság megbízásából az ENVICOM 2000 

Kft. készített 2007. novemberben dokumentált diagnosztikai vizsgálatot. A dokumentáció alapján 

számítástechnikai modellezéssel meghatározott védőövezet a KTVF:35479-4/2012 számon 

módosított KTVF:11811-1/2010. számú határozattal került lehatárolásra. A módosítás a Vecsés I. 

vízbázis 8 db termelőkútjának tömedékelésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt tartalmazza. A 

határozat alapján a VI/a. és IX. jelű kutakat tartalék kútként, míg az I. számú kutat figyelőkútként 

kívánják üzemeltetni. 

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 rétegbeli védőidom felszínközeli 

részét a mellékelt ábra szerint javasolt feltüntetni a Településszerkezeti Terven. 

Vecsés szennyvizeit és csapadékvizeit a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep gyűjti össze és tisztítja.135 A 

térségi szennyvízterhelést lakosegyenértékben kifejezve Pest megye településeinek viszonylatában 

Vecsés a legterheltebb (15.000 lakosegyenérték feletti terhelésű) területek közé tartozott 2013-

ban, miközben a felszín alatti vizek és a nitrát-érzékenység tekintetében a terület rendkívül érzékeny. 

Mindezekből látszik, hogy a 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. 

Fontos eredmény, hogy a korábbi talajvízszennyezés kármentesítése a Richter Gedeon Nyrt. 

Széchenyi út – Lőrinci út sarkán lévő telephelyen a 2010-es évek közepén megtörtént, itt 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 humán egészségügyi 

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. 

VECSÉS VÁROS SZENNYVÍZGYŰJTŐ-HÁLÓZATTAL KAPCSOLATOS TÖRZSADATAI 

 
135 Fővárosi Környezeti Állapotértékelés. 2011, 48.o. 
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234. ábra: Vecsés szennyvízgyűjtő-hálózattal kapcsolatos törzsadatai 

Forrás: TeIR 

 

13.3. Levegőtisztaság és annak 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 M4) 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 település 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 az 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.  
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13.4. 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 Budapest 

Airport Zrt. megbízásából a VIBROCOMP Kft. készített vizsgálatokat és számítógépes prognózist. Az 

érintett önkormányzatokkal és hatóságokkal való több körös egyeztetés után ez évben várható a 

zajgátló övezetek telekhatáros kijelöléséről szóló jogerős határozata Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Légügyi Hivatala tájékoztatása alapján. 

A zajgátló védőövezet kijelölését megalapozó dokumentáció alapján a zajhatárértéket jelző nappali 

izofon nem érinti Vecsés belterületét, azonban az éjszakai kis mértékben érinti Vecsés északi lakott 

részét. 

 

235. ábra: Nappali határértékek 

 

236. ábra Éjszakai határértékek 

  

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 2014-re elkészíttette a Budapest Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér környezetében kijelölt zajgátló védőövezet terveit. 

A REPÜLŐTÉR ZAJGÁTLÓ VÉDŐÖVEZETÉNEK TERVE 

 
237. ábra: A repülőtér zajgátló védőövezetének terve 

Forrás: www.budapest.hu  

 

http://www.budapest.hu/
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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 három fő részre bontható:  

1. A településen a 4. számú főút miatt átmenő forgalom, amely azonban az M4-es elkerülő 
megépülésével jelentősen mérséklődött. Egyéb vonatkozásban az M0-tól távoli fekvés és az elkerülő 
M4-est leárnyékoló véderdő miatt a gyorsforgalmi utak zajterhelése a településre nézve nem jelentős. 

2. A 0202-es út teljes kiépülése hiányában az M5-ről Gyálon keresztül érkező és a fővárost a városon 
keresztül elérni akaró tehergépjármű-forgalom.  

3. A Cegléd-Budapest vasúti fővonal okozta zajterhelés. Ezen terhelésre válaszul már a vonal több 
szakaszán kiépült a lakóterületek  

 

 

13.5. Sugárzásvédelem 

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. 

 

 

13.6. Hulladékkezelés 

A 90-es évek végéig Vecsésen több felhagyott kavicsbánya fogadta a kommunális hulladékot, azt az 

FKFV még Budapestről is szállította erre a területre. Jelenleg a kommunális hulladékszállítást az 

önkormányzati tulajdonú Vecsési Városgondnok Kft. végzi és a Gyáli illetőségű FCC Magyarország Kft. 

(egykori ASA) korszerű regionális hulladéklerakó helyére szállítja a 90-es évek vége óta. A szeletív 

hulladékgyűjtés rendszere a településen mára kiépült és működik.  

Az illegális lerakások a perifériális külterületi szakaszokon, a jól megközelíthető dűlőutak mentén 

néhol jelentős mértéket öltenek. Veszélyes hulladékok tekintetében (a kisebb autójavító és egyéb 

kisipari üzemeket kivéve) főként a Richter Gedeon Nyrt. ideiglenes veszélyes hulladéklerakóját kell 

megemlíteni, amely azonban 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 véderdősávot is telepített, amely mára 

beálltnak tekinthető. 
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13.7. Vizuális környezetterhelés  

 

Ahogy az Magyarországon számos település esetében jelent problémát, Vecsés esetében is a város 

településképét befolyásoló és a város vezetésének szabályozás tekintetében régóta problémát 

jelentő vizuális környezetterhelő jelenség a kihelyezett reklámtáblák környezetidegen kavalkádja, 

főként a városon áthaladó 4. sz. főút és a Telepi út mentén. A város jelenleg még keresi a 

szabályozásnak azt a módját, amely a piaci és a települési érdekek összeegyeztetése mellett képes 

orvosolni, de legalábbis tompítani a jelenséget. 

 

  

13.8. Árvízvédelem  

 

A településen geográfiai adottságai és helyzete miatt árvízvédelmi feladatok problémák nincsenek. 

 

 

13.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

[Levegőtisztaság] 

A levegő tisztaságát két faktor veszélyezteti leginkább. Az egyik egyértelműen a közlekedésből 

származó levegőszennyezés (az M4-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. 

[Felszíni vízelvezető rendszerek] 

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.  

[Vízvédelem] 

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. 

[Zajvédelem] 
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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. 

 

[Területek funkcióváltása] 

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 a 2000-es évek eleje óta. A 

korábbi mezőgazdasági dominanciájú településből mára egy logisztikai-szolgáltató, hatalmas 

sebességgel agglomerálódó település bontakozott ki. 
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14. Városi klíma 

A települések klímája jelentősen eltér az őket körülvevő természetes vagy természet közeli 
területektől. Egy-egy településen teljesen sajátos klimatikus viszonyok alakulhatnak ki, ezt nevezzük 
városklímának. A városok adottságaitól függően lokális mikroklímák alakulnak ki, melyek napszaktól, 
időjárástól, közlekedéstől és egyéb mesterséges tényezőktől egyaránt változhatnak. Ezeket a 
hatásokat fokozzák vagy csökkentik a település természeti adottságai. 1 

A városi klímát a következő tényezők befolyásolják 

• Térségi adottságok 
▪ Éghajlat 
▪ Széljárás 
▪ Domborzat 

• Természeti adottságok 
▪ Mikrodomborzat 
▪ Vízrendszer 
▪ Ökológiai hálózat 

• Zöldfelületi rendszer 
▪ Zöldfelületek mérete, intenzitása 
▪ Zöldfelületek elhelyezkedése 

• Épített környezet 
▪ Beépítési struktúra 
▪ Burkolt felületek 

• Károsanyag-kibocsájtások 

Térségi adottságok 

A település éghajlati adottságait tekintve alapvetően mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistáj. A 

napfényes órák száma évi 1910 és 1940 közötti, ebből nyáron közel 780, télen 180 órán át süt a nap. 

Az évi középhőmérséklet 10,0-10,2 celsius fok. A tenyészidőszak középhőmérséklete 17,0-17,5 celsius 

fok. A napi középhőmérséklet közel 200 napon keresztül meghaladja a 10 celsius fokot. A fagymentes 

időszak évi 186-196 nap hosszúságú. A legmagasabb nyári hőmérsékletek sokévi átlaga kevéssel 34 

celsius fok fölötti. A legalacsonyabb téli hőmérsékletek átlaga -15,5 és -15,8 celsius fok közötti. Az évi 

átlagos csapadékösszeg 520-550 mm közötti. A hótakarós napok átlagos évi száma 30, az átlagos 

maximális hóvastagság 15 cm. Az uralkodó szélirány az északnyugati, átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s 

közötti. 2 

 

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

1Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről, 

Belügyminisztérium – VÁTI, Budapest (2011) 2 Magyarország kistájainak katasztere (2010) 
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Természeti adottságok 

Mikrodomborzati adottságok 

Vecsés domborzati adottságainak vizsgálatát a digitális alapadatok felhasználásával végeztük el. A 

vizsgálat során a magassági illetve lejtőviszonyokat elemeztük. A település legalacsonyabb pontja a 

település déli részén található, itt 111,5 m körüli tengerszint feletti magasságot mérhetünk, a 

legmagasabb pontja a település északi részén, a reptér területén 145 m körüli. A belterület 130-115 

m közötti tengerszint feletti magasságon helyezkedik el. A település északi és déli sarkai között 33,5 

m-es szintkülönbség. 

A lejtésviszonyokat tekintve a település szinte teljesen sík területen fekszik, 5 %-osnál magasabb 

lejtés az autó utak és csatornák nyomvonalán kívül csak apró külön álló foltokban található, de a 

meredekség ott nem haladja meg 17%-ot. A lenti ábrán kirajzolódó utak legmeredekebb részei a 

lehajtók melyeknél a rézsűk lejtése 25-40% közé esik. Vecsés területén 40%-nál magasabb lejtésű 

terület nem található. A lejtők meredekség vizsgálatát az alábbi csoportosítás szerint végeztük el.  

Lejtők 

Lejtőkategória Lejtés [%] Minősítés Megjegyzés 

I. < 5 %  Sík Erózió hatása nem jellemző 

II 5 -12 %  Enyhén lejtős Gépesítési, sáncolási határ 

III. 12-17%  Lejtős Speciális szántást igényel 

IV. 17-25%  Enyhén meredek A szántóföldi művelés határa 

V. 25-40%  Meredek Szántóföldként nem művelhető 

VI. > 40%  Nagyon meredek Csak erdőként hasznosítható 

49. táblázat: Lejtők besorolása 
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_teő11/cho1S04.html 
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238. ábra: Vecsés domborzata 
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239. ábra: Vecsés lejtés vizsgálata 
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Zöldfelületi rendszer 

Vecsés zöldfelületi ellátottságát a 1.13. Zöldfelületi rendszer fejezetben részletesen bemutattuk. 

Mely alapján elmondható, hogy Vecsés zöldfelületi rendszere jelenleg erősen hiányos, a meglévő 

zöldterületek szigetes elhelyezkedésűek, nem alkotnak összefüggő hálózatot. Állandó kapcsolatot 

közöttük leginkább az őket körül vevő lakókertek hálózata biztosítja.  

Városi klíma szempontjából a korábban vizsgált elsődlegesen belterületi zöldfelületi rendszeren kívül 

érdemes Vecsés teljes területét megvizsgálni. Összesítve a zöldfelületi rendszer külterületi részeit, az 

erdőterületeket, gyepes területeket, szántókat, gyümölcsösöket, mocsaras területeket, vízfelületeket 

a belterületi zöldterületekkel és zöldfelületi intézményekkel 1350 ha zöldfelületet kapunk ami a 

település területének 37%. Ez az érték a valóságnál kedvezőbb képet mutat mivel a legtöbb esetben a 

beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek esetében sem beszélhetünk 100%-os növény 

borítottságról. Figyelembe véve a HÉSZ által előírt legkisebb zöldfelületi arányokat 1015 ha 

zöldfelületet kapunk ami a település egészének 28% .Összesítve az összes építési övezet és övezet 

legkisebb zöldfelületi értékét a 1804 ha minimum zöldfelületet kapunk amihez ha hozzá adjuk a 

vízfelületek területét (44ha) 1848 ha biológiailag aktív felületet kapunk, ami a település területének 

51%. Az 1350 ha zöldfelületből 1180 ha fátlan ami az összes zöldfelület 87%. 

A zöldfelületi rendszer és ellátottság vizsgálatán felül Vecsés területét külön vizsgáltuk a Normalizált 

vegetációs index (NDVI) felhasználásával is. 

Az NDVI egy dimenziómentes mérőszám, amely egy adott terület vegetációs aktivitását fejezi ki. 

Értékét a növényzet által a közeli infravörös (NIR) és a látható vörös (RED) sugárzási tartományban 

visszavert intenzitások különbségének és összegének hányadosa szolgáltatja. Az NDVI érték 

összefüggésben van a növényzet klorofill tartalmával, és közvetve a növények egészségi állapotával, 

így települések zöldfelületei (növényzettel borított területei) minőségének, a zöldfelület 

intenzitásának megállapítására is alkalmazható. 

Az NDVI számítás során -1 és +1 közötti értékek keletkezhetnek. Ezeket az értékeket a további 

számítások megkönnyítése érdekében 9 kategóriára osztottuk. Térképes megjelenítés már az 

alábbiak szerint történt. 

NDVI számítás megjelenítése 

Kategória 

sorszáma 
Jelmagyarázat felirata NDVI érték Jellemző felület 

1 Növényzettel nem fedett terület -1 - 0 Vízfelület, hómező, felhő 

2 Alacsony mértékű növényborítottság 0 - 0,1 Mesterséges felület, sziklás, köves, csupasz 
talaj 3  0,1 – 0,2 

4  0,2 – 0,3 

Növényzet (minél magasabb érték, annál 
magasabb mértékű a növényborítottság) 

5  0,3 – 0,4 

6  0,4 – 0,5 

7  0,5 – 0,6 

8  0,6 – 0,7 

9 Magas mértékű növényborítottság 0,7 – 1 

50. táblázat: NDVI számítás kategóriái 

Az NDVI számításához Landsat 8 űrfelvételeket használtunk (Forrás: U.S. Geological Survey, 

http://earthexplorer.usgs.gov/), ahol a 4-as sáv a látható vörös, az 5-es a közeli infravörös tartományt 

mutatja. Az űrfelvételek felbontása 30x30 méter, azaz pixelenként ekkora területet fednek le. 
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A Vecsés területére készített, normalizált vegetációs index számítás eredményét az alábbi ábrákon 

mutatjuk be. Az ábrákon piros színnel jelöltük az alacsony, pirosas zöld, halványzöld színnel a 

közepes, zöld színnel a magas mértékű növényborítottságot. A felhasznált LANDSAT 8 műholdfelvétel 

készítési ideje 2021. június 26. 

Növényborítást tekintve Vecsés területére a következő megállapítások szűrhetők le: 

• A legalacsonyabb NDVI értékkel a Vecsési horgásztó rendelkezik. 

• A belterületen közepes (0.2-0.3 és 0.3-0.4) NDVI értékeket tapasztalunk, köszönhetően a 
kertvárosias és falusias zöldfelületekkel tagolt beépítésnek. 

• A külterületen a szántók a művelésmód és a termesztett növényfaj függvényében erősen 
változó zöldfelület intenzitással bírnak, ezeket kitakarva reálisabb képet láthatunk. 

• Közepes NDVI értékkel rendelkező külterület (0.2-0.3 és 0.3-0.4) (a szántókat leszámítva) a 
település észak, észak-keleti területein a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területein 
tapasztalható. 

• A legjelentősebb vegetációs aktivitással (0.7-1) (az éppen dús vegetációval fedett szántók 
kivételével) a település déli sarkában elhelyezkedő gazdasági területet körül ölelő, illetve a 
várostól északra, délre és nyugatra lévő kisebb erdőfoltok rendelkeznek. 

 

Forrás: http://earthexplorer.usgs.gov/ Landsat 8 űrfelvétel felhasználásával készült 
240. ábra: NDVI számítás belterületre 
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241. ábra: Vecsés NDVI vizsgálata 
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Vízrendszer 

Vecsés vízrendszerét elsődlegesen alábbi csatornák alkotják. Elhelyezkedésük a következő oldalon 

látható. Jellemzően a település külterületi részén haladnak. Legjelentősebbnek a Gyáli 1. főcsatorna 

tekinthető melyet Gyáli patak néven is emlegetnek. A belterület déli határát is érinti szegélyként 

funkcionálva a lakóterületeket körülvevő mezőgazdasági területektől. A csatornákon kívül két 

horgásztó található még a területen. 

• Gyáli 1. főcsatorna 

•  Gyáli 2. főcsatorna 

• Gyáli 17. csatorna 

• Gyáli 15. csatorna 

• Gyáli 16. csatorna 

• Gyáli 21. csatorna 

• 161. csatorna 

• 171. csatorna 

• 172. csatorna 

• 103. csatorna 

• 102. csatorna 

• L-11. csatorna 

• G1. csatorna 

• F1. csatorna 

• F2. csatorna  
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Ökológiai hálózat 

Vecsés területe ökológia folyosóval és 

magterülettel is érintett. Az ökológiai 

folyosó olyan kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervekben megállapított 

övezet, amelybe olyan területek – többnyire 

lineáris kiterjedésű, folytonos vagy 

megszakított élőhelyek, élőhelysávok, 

élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, 

élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek 

döntő részben természetes eredetűek, és 

amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz 

tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, 

pufferterületek) közötti biológiai 

kapcsolatok biztosítására. Ezek az ökológiai 

folyosók kedvezően hatnak a település 

klímájára. Zöldfelületi tervezés során 

kitűzendő cél lehet a belterületi 

zöldfelületek összekapcsolása a meglévő 

ökológiai folyosókkal. 

 

Ökológiai folyosóval érintett területek és a magterület az alábbi ábrán láthatóak. A folyosó területei 

leginkább a déli részt beszövő csatornahálózat mentén kerültek kijelölésre. 

 

Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 

242. ábra: Ökológiai hálózat Vecsés területén 
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243. ábra: Vecsés vízrendszere 
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Épített környezet 

Beépítési struktúra 

Vecsés városszerkezetileg nem rendelkezik természetesen kialakult városközponttal, helyett négy 

jelentős alközpont köré szerveződik a város.3 

1. a Felső-telepen a Petőfi tér környezetében a Károly utcára is kiterjedően; 
2. a Halmi-telepen a Halmy tér környékére koncentrálódva; 
3. az Andrássy-telepen az Erzsébet tér környezetében; 
4. a Faluban a Fő útnak az Ecseri út – Iskola utca közötti szakaszára koncentrálódva 

A belterületi részt lakó, intézményi, településközponti és zöldterületek hálózata alkotja. A 

lakóterületek három típusba sorolhatók (kisvárosias, kertvárosias és falusi). Az intézményi területek 

jellemzően a főutak és a belső városmag közé ékelődve alakultak ki. A zöldterületek pedig önálló 

szigetekként jelennek a lakó és intézményi területek között. 

 

Az ingatlanok beépítettségének mértékét a földhivatali alaptérkép adatai alapján vizsgáltuk. A 

beépítetlen ingatlanokat fehér, a növekvő beépítettségi mértéket sötétedő színekkel jelöltük az 

alábbi ábrán. 

Az alaptérkép szerint a településen 9749 db ingatlan található. Ebből 3505 db (36%) beépítetlen, 

melyek túlnyomó többsége a külterületen található. A településen az 6-20%-os beépítettségi arány 

2692 db (27%) és a 21-30%-os arány 2301 db (23%) a legjellemzőbb. A magasabb mértékű, 50% 

feletti beépítés nem számottevő (1,2%). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

3 Vecsés város Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) 

Forrás: Vecsés TSZT 
244. ábra: Vecsés TSZT kivágat 
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A település helyi építési szabályzata (HÉSZ) alapján vizsgáltuk a potenciális épület magasságokat. 

Kisvárosias lakóterületeken 4-12,5 m között változik övezettől függően, legmagasabb LK-4-es építési 

övezetben, amely a főút mentén található. A kertvárosias lakóterületeken 3,5-7,5 m, míg a falusias 

lakóterületeken 4-7 m között változik. Településközpont területeken a megengedett legnagyobb 

épületmagasság 10 m, míg az intézményi vegyes területeken övezettől függően 25 m is lehet. 

Kereskedelmi-szolgáltató és ipari funkciójú gazdasági területeken a megengedett magasság 4,5-20 m 

között változik.4 

 

 

Burkolt felületek 

A városi klíma egyik legmeghatározóbb tényezője a burkolt és biológiailag aktív felületek aránya. A 

biológiailag aktív zöldfelületek vizsgálatához hasonlóan a burkolt felületek mértékének 

meghatározásához a TSZT-t, HÉSZ-t és a földhivatali alapadatokat vettük alapul. Ezen adatok korlátai 

miatt egy a valósághoz közelítő, de nem pontos értéket kapunk. 

Az építési övezetek esetében azok területéből kivonva a legkisebb zöldfelületi értéket, megkaptuk az 

ott megengedett maximálisan burkolható területek méretét melyek összesített értéke 1498 ha. 

Ehhez hozzáadjuk, a többi övezet összesített legnagyobb beépítettségét terepszint felett 159 ha-t. 

Ebből kivonhatjuk a földhivatali alapadatok alapján 140 ha-nyi (12880 db) épületet, így a maximálisan 

burkolható területek mérete megközelítőleg 1517 ha ami Vecsés területének 41%. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

4 6/2016.(IV.28.) rendelet Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 

Készült a földhivatali alapadatok felshasználásával 

245. ábra: Beépítettség vizsgálat Vecsés belterületén 
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Károsanyag-kibocsájtások 

Vecsés környezeti állapotát a 1.13. Környezetvédelem (és település üzemeltetés) fejezetben 

részletes vizsgáltuk .Ebben a fejezetben csak a klimatikus hatásokat kedvezőtlen irányba erősítő 

légszennyező folyamatokat és anyagokat emeljük ki. 

Vecsés a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet 

meghatározása szerint a „Budapest és környéke légszennyezettségi zónában” helyezkedik el. A 

település levegőminőségét így erősen befolyásolja Budapest közelsége.  

Az Országos Levegőszennyezettségi Mérőhálózat adatai alapján a település közelében automata 

mérőállomás Vecséshez legközelebb Budapest XVIII. kerületében, a Gilice téren található.2020-as 

évösszesítő értékeit az alábbi táblázat mutatja be. 

NO2 NOx SO2 CO O3 PM10 PM2,5 

Jó Jó Kiváló Kiváló Jó Jó Jó 

51. táblázat: Gilice téren található mérőállomás évösszesítő értékei 
Forrás: 2020. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján, Országos 

Meteorológiai Szolgálat, 2021 

1. Az évösszesítő adatokon felül megvizsgáltuk a határérték túllépéseket is az adott évben melyeket az 
alábbi táblázat foglal össze. Ezeken felül 2020-ban 4 alkalommal történt szálló por (PM10) tájék 

oztatási küszöb túllépés. 

NO2 

1 óra 

(>100 

μg/m3 ) 

NOx SO2 

1 óra  
(>250 

μg/m3 )  
 

CO 

1 óra 

(>10000 

μg/m3 ) 

O3 

8 óra 

(>120 

μg/m3 ) 

PM10 

24 óra 

(>50 

μg/m3 ) 

PM2,5 

1 év (>26 

μg/m3 ) 

7db - 0db 0db 2db 30db 0db 

52. táblázat: 2020-as határérték túllépések 
Forrás: 2020. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján, Országos 

Meteorológiai Szolgálat, 2021 

Vecsés légszennyezettségét alapvetően a következő tényezők határozzák meg5: 

2. Közlekedés 
3. Mezőgazdasági tevékenységIpari tevékenység 
4. Épületfűtés 
5. Meterológiai körülmények 

A felsorolt tényezőkön belül legjelentősebbnek a közlekedés tekinthető mely a nitrogén-oxidok, a 

szén-monoxid, a benzol és karcinogén szén-hidrogének döntő részéért felelős. Különleges 

légszennyező tevékenységképpen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelsége végett a légi 

forgalmat is meg kell említeni.5 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

5 Vecsés Város Környezetvédelmi Programja 2016-2020 
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A városi klíma rövid és hosszú távú helyzete és hatása a klímaváltozás tükrében 

Éghajlati elemek változása a városi klíma hatására 

A városi beépített felszíneknek eltérő a hőháztartása. Ez hatással van a különböző éghajlati elemek, 

hőmérséklet, párolgás, csapadékképződés valamint légcirkuláció folyamataira is. 

Hőmérséklet 

A városklíma már régebb óta érezhető és egyik legalaposabban tanulmányozott kísérő jelensége, 

hatása a „városi hősziget” más néven hősziget effektus. A városok felszíni hőmérséklete jelentősen 

meghaladja a külterületek, városon kívüli területek hőmérsékletét. Ez az érték 1-1,7C° éves 

átlaghőmérsékleti különbséget is jelenthet. Ezt a hőmérséklet különbséget hősziget-intenzitásnak 

nevezik. A legmagasabb eltéréseket a nyári szélcsendes időszakban lehet megfigyelni.1,6 

Vecsés hősziget-intenzitásának bemutatására Landsat 8 űrfelvételeket használtunk (Forrás: U.S. 

Geological Survey, http://earthexplorer.usgs.gov/). Az űrfelvételek felbontása 30x30 méter, azaz 

pixelenként ekkora területet fednek le. A felvételek készítésének ideje 2021.09.07.  

A felvételen bemutatott értékek elsősorban tájékozató értékűek, a település különböző 

felszínborításai közötti hőmérséklet különbségek bemutatására szolgának. Pontos eredmény végett 

további műszeres vizsgálatok szükségesek. Az ábrán látható, hogy az értékek 16,6 C° és 32,7C° között 

változnak. Jól kirajzolódnak a mocsaras és erdős területek ahol a legalacsonyabb (16-19C°) a 

hőmérséklet. A belterületi részen átlagosan 23-24C° értékek találhatóak. A legmagasabb értékek a 

település belterületéhez csatlakozó gazdasági területeken és a déli részeken található (parlagon 

hagyott) mezőgazdasági területeken láthatók. A felvétel időpontjában a pirossal jelölt mezőgazdasági 

területek nem rendelkeztek növényborítottsággal. 

Vecsés potenciálisi hőszigeteinek feltérképezése fontos jövőbeli klíma adaptációs cél. Általuk meg 

lehet határozni az elsődlegesen beavatkozást igénylő területeket.  

Csapadék 

A burkolt felületek vízvisszatartása, és a magasabb hőmérséklet következtében a relatív nedvesség 

tartalom akár 8-10%-os csökkenést is mutathat a városon kívüli területekhez képest. Ezzel 

ellentétben a kutatások a csapadék mennyiségének növekedését figyelték meg.5 

Vecsés területén a felszíni vízelvezetés még nem teljesen megoldott, a mezőgazdasági területek nagy 

része belvízzel érintett ezért a csapadékok elvezetése és megfelelő hasznosítása szintén jelentős 

klíma adaptációs cél. Ennek legjobb megoldása a fenntartható csatornahálózat kialakítása, hiszen a 

hagyományos vízrendezéssel szemben ahol csapadékvíz minél gyorsabb, szabályozottabb elvezetése 

volt a cél. A klímaváltozás és a fenntarthatóság ezeknek a vizeknek a megőrzését, hasznosítását 

támogatja és igényli, így a természetes lefolyási viszonyokhoz kell visszatérni a tervezés során.1 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

6A városklíma jellegzetességei és hatásai (2014), 1Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok klímaváltozással 

kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről, Belügyminisztérium – VÁTI, Budapest (2011) 
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246. ábra: Vecsés felszíni hőmérséklet vizsgálata 
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Légmozgások 

A beépítettség következtében a szélsebességég 20-30%-kal alacsonyabb, míg a szélcsendes időszakok 

5-20%-kal gyakoribbak. A beépítési struktúra hatására csatornahatás vagy akár saját szélrendszer is 

kialakulhat. 6 

Mivel Vecsés területén a lakóterületek 96% kertvárosias vagy falusias ezért jelenleg jelentős 

légmozás változás nincs. A későbbi beépítéseknél érdemes klímabarát megoldásokat alkalmazni. 

 

Vecsés éghajlatváltozási tendenciái országos viszonylatban 

A klímaváltozással és felmelegedéssel járó negatív városi klimatikus folyamatok hatásai egyre 

jelentősebbek lehetnek, továbbá gyakoriságuk is növekszik, ezért is fontos a városi klíma vizsgálatán 

felül az országos folyamatokat is megvizsgálni. A különböző klimatikus folyamtokon belül kiemelt 

fontosságú a változások irányának és számszerű mértékének vizsgálata. Egyaránt vizsgáltuk a már 

begyűjtött mérési adatok alapján megfigyelt változásokat és az ezekre az adatokra épülő és 

modellszimulációkat. 

Hazánk az éghajlatváltozás valószínűsíthető következményeinek tekintetében Európa 

legsérülékenyebb országai közé tartozik a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) 

alkalmazkodási jövőképe szerint. Országos szinten a hőhullámok gyarapodása és a jelenleginél 

szélsőségesebb vízjárás várható. Melyek fokozzák az aszályhajlamot, az erdőtüzek kialakulását, 

továbbá jelentős közegészségügyi hatással is bírnak. Ezeknek a negatív folyamatoknak a Vecsést 

érintő mértékét a fent említett módszerekkel egyaránt vizsgáltuk.6,7 

 

Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) mérései alapján várható változások és jelenlegi helyzet 

Hőmérséklet és hőmérsékleti szélsőségek alakulása 

Magyarország átlagos középhőmérséklete jelentősen 1 °C-ot meghaladó mértékben nőtt az elmúlt 

időszakban. Ez a növekedés az ország észak-keleti és középső területein így Vecsést is érintve a 

magasabb. 1981 és 2016 között Vecsésen az éves középhőmérséklet közel 1,5-1,55 °C-kal 

emelkedett.8 

A hőmérséklet emelkedésén kívül Vecsés térségégét különösen erőteljesen érinti a hőmérsékleti 

extrétumok gyakoriságának növekedése. A hőhullámos napok száma az OMSZ által vizsgált 

időszakban 12-14 napos emelkedést mutatott, ami nagyon magasnak mondható. A hőhullámos 

napok veszélyei közül fontos kiemelni, hogy jelentős egészségügyi kockázatot jelentenek Páldy és 

Bobvos 2008-as publikációja alapján 25 °C-os napi átlaghőmérséklet felett 15%-kal is magasabb 

lehet a napi halálozási arány. 8 

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

6A városklíma jellegzetességei és hatásai (2014) 7 Vecsés város klímavédelmi stratégiai koncepciójának megalapozása  
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Csapadék és csapadék szélsőségek alakulása 

A hőmérsékleti változások vizsgálatával ellentétben az éghajlatváltozás hatására bekövetkező 

csapadék tendenciákat idő és térbeni változékonysága miatt jóval nehezebb kimutatni. Míg a 

hőmérsékleti változások egyértelmű növekedést mutatnak addig az OMSZ által vizsgált 1961 és 2016 

közötti 56 éves időszak vizsgálati eredményei nem egyértelműek. A csapadékváltozásokat százalékos 

változással mutatják be, mivel jobban az kifejezi a különböző folyamatokat mintha az adatokat 

miliméterben tüntetnék fel. A százalékos adatoknál a feltételezett változás becslésére exponenciális 

trendbecslést alkalmaznak.8 

 

 

A vizsgált időszak elemzése alapján elmondható, hogy jelentősebb csapadék csökkenés elsősorban a 

nyugati országrészben valamint a Dunántúl középső részén volt megfigyelhető. Vecsés területén az 

éves csapadékösszeg 6-12 %-ot emelkedett. 8 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

8 https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/ 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

https://www.met.hu/ 

 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

 

248. ábra: Az éves középhőmérsékletek változásának területi 
eloszlása az 1981–2016 időszakban 

247. ábra: Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet > 
25°C) az 1981–2016-es időszakban 

250. ábra: Az éves csapadékösszeg %-os változása 1961 és 2016 
között. 

249. ábra: A nyári átlagos napi csapadékintenzitás (átlagos 
csapadékosság) változása az 1961–2016 időszakban 
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A Csapadék szélsőségek alakulásának tekintetében elmondható, hogy országos átlagban a 

csapadékos napok száma csökken. A 20 mm-t meghaladó napok száma enyhén, míg száraz időszakok 

hossza jelentősen növekedett a 20. század eleje óta. Az átlagos napi csapadékos napok száma a nyári 

időszakban szintén jelentősen növekedett. Vecsés területén ez a növekedés meghaladta a napi 2 

mm-t. 8 

Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer modellszimulációi alapján várható változások 

2016. év tavaszától elindult az új Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR), 

melynek célja a települési és ágazati döntés-előkészítés segítsége egy olyan térképes adatbázissal, 

amely a várható éghajlatváltozás befolyásoló tényezőit, modellezésen alapuló számítási eredményeit 

tartalmazza. Az alábbiakban Vecsés főbb, az adatbázisban szereplő éghajlatváltozást meghatározó 

tényezőit ismertetjük, kitekintéssel a NATéR 2021-2050 időszakra vonatkozó modellezési 

eredményeivel. 

Aszályindex 

 

 

Vecsés területén a módosított Pálfai-féle aszályindex átlagos értéke 4,5-4,75. 

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer klímamodellei a 2021-2050 közötti időszakra az 

aszályindex 0,25-0,5 pontos növekedését jelzik előre, azaz országos viszonylatban Vecsés térsége az 

aszályosodás szempontjából veszélyeztetett területek közé tartozik. 

 

 

 

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

8 https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/ 

  

Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 
Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 

252. ábra: A módosított Pálfai-féle aszályindex, 1961–1990 251. ábra: A módosított Pálfai-féle aszályindex várható 
változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN- 



295 

 

Ariditási index 

 

Vecsés területén az ariditási index átlagos értéke 0,8-0,85, ez alapján a térségben a párolgásra 

rendelkezésre álló energia több, mint amennyi a lehulló csapadék légkörbe történő vissza-

juttatásához szükséges lenne, vagyis arid területről van szó. 

A NATéR klímamodeljei a 2021-2050 közötti időszakra az ariditási index -0,2 - -0,15 pontos változását 

jelzik előre. 

Hőségriadós napok 

 

 

Vecsés területén a hőségriadós napok száma a vizsgált időszakon belü 4-5 volt, mely az országos 

átlagnál kicsivel magasabb. 

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer klímamodellei alapján 2021-2050 között Vecsés 

területén 20-25 hőségriadós nap várható ami jelentősen magasabb a korábbi vizsgálati periódushoz 

képest.  

 

 

Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 
Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 

253. ábra: Ariditási index, 1961–1990 254. ábra: Az ariditási index várható változása a 2021–2050 
időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján 

256. ábra: A hőségriadós napok száma Magyarországon az 
1961–1990 időszakban 

255. ábra: A hőségriadós napok számának várható változása 
a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate 

Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 
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Csapadékos napok száma 

 

Vecsés területén a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma a vizsgált időszakon belül átlagosan 

0,5- 1 napot tett ki, mely érték az országos átlaggal megegyező. 

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer klímamodellei alapján 2021-2050 között Vecsés 

területén a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma 0,5- 1 maradna. 

Csapadék mennyisége 

 

 

Vecsés területén az évi csapadékösszeg a vizsgált időszakon belül 525-550 mm közötti volt, mely az 

országos átlagnál kicsivel kevesebb. 

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer klímamodellei alapján 2021-2050 között Vecsés 

területén -25-0 mm-rel kevesebb csapadék várható. 

 

 

Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 
Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 

Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 

258. ábra: A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma 
Magyarországon az 1961–1990 időszakban (napok 

257. ábra: A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok számának 
várható változása Magyarországon a 2021–2050 időszakra az 

ALADIN-Climate 

259. ábra: Átlagos évi csapadékösszeg Magyarországon az 
1961-1990 időszakban (mm) 

260. ábra: A csapadék várható változása Magyarországon a 
2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate 

Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 
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Összegzés: 

Vecsés mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistájba tartozik. Az uralkodó szélirány északnyugati, ami 

Budapest közelsége miatt hátránynak tekinthető légszennyezettségi okokból. Domborzatát tekintve 

szinte teljesen sík az 5%-nál magasabb lejtésű jelentős méretű terület nem található, így nincs 

természetes akadálya a település átszellőzésének. Alapvetően a zöldfelületi rendszere hiányos, de 

klimatikus szempontból sokat javít a település élhetőségén a magas lakókerti arány. Legjelentősebb 

területei az erdős és mocsaras területek. A település beépítés szempontjából legdominánsabb részei 

a lakóterületek. Intenzívebb beépítésű intézményi területek jellemzően a főutak és a belső városmag 

közé ékelődve alakultak ki. A zöldterületek pedig önálló szigetekként jelennek a lakó és intézményi 

területek között. A településen az 6-20%-os és a 21-30%-os beépítettségi arány a jellemző. A 

magasabb mértékű, 50% feletti beépítés nem számottevő. A házak legnagyobb százaléka 3,5-7,5m-es 

magasságú. Nem jellemzőek a nagyon magas épületek, így mesterséges akadálya sincs az 

átszellőzésnek. Levegőminőség szempontjából megállapítható, hogy a légszennyező anyagok közül a 

különböző mérettartományba eső szálló por jelenléte okozza a legtöbb gondot, szerencsére még 

riasztási küszöb átlépésre nem került sor. A szálló por legjelentősebb forrása a parlagon heverő 

mezőgazdasági területek. A csekély mértékű iparosodás végett nincs jelentős ipari légszennyezés. Így 

a klímaváltozás szempontjából jelentős légszennyezők üvegházhatású gázok a közlekedésből és az 

épületek energiafelhasználásából adódnak.  
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2.2. Területi lehatárolás 

2.2.1. A várostérség lehatárolása, bemutatása 

2.2.1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATOK (ÖSSZEFOGLALÓ) 

Vecsés 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. 

 

Vecsés térségi és településhálózati pozicionálásának szerkezete: 

 Közép-Magyarországi régió  Pest Megye  Monori Kistérség  Vecsési Járás 

      

  Budapest agglomerációs övezete  A „Ferihegy-térség” része 

 

 tényező város szerepe települések köre 
települések száma és/vagy 

felsorolása 

A
.)

 K
ö

tö
tt

 

kö
zi

ga
zg

a

tá
si

 

eg
ys

é
g 

   

járásközpont járás települési Ecser, Maglód, Üllő, Vecsés 

körjegyzőség 

léte 

körjegyzőségi 

központ 
a körjegyzőségéhez tartozó települések nem releváns 

B
.)

 R
u

ga
lm

as
 

agglomerálódás 
agglomerációs 

központ 
nem releváns 

Vecsés Budapest délkeleti 

agglomerációs gyűrűjének 

része, a fővárosból való 

kiköltözés egyik célterülete. 

foglalkoztatás vonzásközpont136 

A vecsési lakosok jelentős részben 

ingáznak munkavégzés céljából 

Budapestre, helyükre pedig 

naponta érkeznek szintén 

munkavégzés céljából a megye ún. 

„hátsóbb” (azaz Budapesttől 

távolabb eső) településeiről. Ez az 

ún. „HELYETTESÍTŐ INGÁZÁS” 

jelensége. 

Bénye, Ecser, Felsőpakony, 

Gomba, Gyál, Gyömrő, 

Maglód, Monor, 

Monorierdő, Sülysáp, Üllő 

funkcionális 
szolgáltató 

a város által nyújtott alap, és közép-szintű 

köz- és piaci szolgáltatásokat napi szinten 

Ecser, Gyál, Maglód, Üllő 

 
136 Javasolt forrás: KSH Munkaerőpiaci körzetek Magyarországon c. tanulmány (2017) 



299 

 

 tényező város szerepe települések köre 
települések száma és/vagy 

felsorolása 

központ igénybe vevő térségi lakosok települései 

szolgáltatói 

hálózati 

központok (nem 

szükségszerűen) 

bizonyos térségi szinten szervezett (köz) 

szolgáltatásokban résztvevő települések 

köre (társulások pl. szociális gondozás, 

idősellátás, családsegítés, orvosi ügyelet 

stb.) 

nem releváns 

fejlesztési cél 

alapon 

a térségi 

fejlesztéseket 

koordináló 

önkormányzat 

(nem feltétlen, 

hiszen 

ágazatonként 

eltérő lehet a 

központ pl. 

szennyvízkezelés) 

közmű, turisztikai fejlesztések és 

szolgáltatások, beszállítói hálózatok 

(jellemzően csak az agráriumban, 

hagyományos város-vidék kapcsolat-

rendszer) 

Pest megye települései 

53. táblázat: Vecsés pozicionálása 

2.2.1.2. Járási szint: VECSÉSI JÁRÁS 

Vecsés járásközpont, ezért jelentős, elsősorban adminisztratív területi kapcsolatrendszert jelent a 

járási kontextus. A VECSÉSI JÁRÁS települései: 

 
261. ábra: Vecsési járás 

Forrás: TeIR 

2.2.1.3. Kistérségi szint: MONORI KISTÉRSÉG 

A MONORI KISTÉRSÉG Pest megye délkeleti részén, a Gödöllői-dombság és az Alföld határán 

helyezkedik el. Területe 449 km2, lakónépessége a 2019-es adatok szerint 121.357 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. 
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262. ábra: Monori kistérség 

Forrás: TeIR 

 

2.2.1.4. Nagytérségi szint: FUNKCIONÁLIS VÁROSTÉRSÉG 

Fejlesztési szempontból, az egyes beavatkozások és a beavatkozások eredményeképpen létrejövő 

fejlesztések funkcionalitása szempontjából egy település tényleges településhálózati 

összefüggésrendszerét az ún. FUNKCIONÁLIS VÁROSTÉRSÉG települései adják. Vecsés esetében mindez 

egy olyan, igen lényeges szereplővel, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel és annak 

üzemeltetőjével, a Budapest Airport Zrt.-vel egészül ki, amely nemcsak meghatározza a funkcionális 

várostérség településeinek gazdaságát, foglalkoztatási mutatóit és ezeken keresztül a településeken 

élhető élet minőségét, de ezen a szereplőn keresztül (egyelőre csak területtulajdonosként137) a 

Magyar Állam is jelen van a területi kontextus egészében. 

Vecsés FUNKCIONÁLIS VÁROSTÉRSÉGÉNEK TERÜLETI ELEMEI: 

 Budapest dél-keleti kerületei 

 az ún. délkeleti agglomerációs szektor települései 

 a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel és annak üzemeltetőjével, a Budapest Airport Zrt. 

 

A FUNKCIONÁLIS VÁROSTÉRSÉG TERÜLETI VETÜLETE: 

 
263. ábra: A funkcionális várostérség területi vetülete 

Forrás: TeIR 

 
137 Az FVS készítésekor (2021. október – november már ismert a Magyar Állam szándéka, melynek értelmében 

meg kívánja vásárolni a Budapest Airportot, de a tulajdonosváltásra és az adás-vételre még nem került sor. 
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A dél-keleti agglomerációs szektor geográfiai és funkcionális aspektusok szerinti azonosítása: 

 
264. ábra: A dél-keleti agglomerációs szektor geográfiai és funkcionális aspektusok szerinti azonosítása 

Forrás: Lakatos Miklós – Kapitány Gabriella: A munkaerő napi mozgása (ingázása) és közlekedése Budapesten és a fővárosi 

agglomerációban, a népszámlálási adatok alapján II. rész Területi Statisztika 56 (2). 

 

A funkcionális várostérség elemei: 

❖ Budapest XVII. kerület 

❖ Budapest XVIII. kerület 

❖ Budapest XXIII. kerület 

❖ Alsónémedi 

❖ Ecser 

❖ Felsőpakony 

❖ Gyál 

❖ Gyömrő 

❖ Maglód 

❖ Ócsa 

❖ Üllő 

❖ Vecsés 

❖ Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – Budapest Airport 
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2.3. Helyzetértékelés, szintézis138 

2.3.1. Prosperáló város 

Vecsés prosperitását nagymértékben meghatározza centrális földrajzi elhelyezkedése, a főváros 

közelsége, a főváros agglomerációs gyűrűjéhez tartozás, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtér melletti pozíció. 

▪ A szakmai elemzések világossá tették: a repülőtér szomszédsága kompenzálhatatlan versenyelőnyt 

jelent. Vecsés gazdaságföldrajzilag országos jelentőségű KAPU-térség. Ez egyszerre jelent primér 

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

Mindemellett azonban fontos kiemelni, hogy elsődleges közúti tranzitpozíciója nincsen, ami egyet jelent azzal, 
hogy a város gazdasági teljesítménye a kívánatosnál nagyobb mértékben ki van téve a repülőtér 
teljesítményének és a főváros munkaerőpiaci keresleti mutatóinak. 

▪ Ahogy az a Monori Kistérségre irányuló elemzésben már elhangzott: a kistérség bár átlag alatti 

vállalkozássűrűséggel rendelkező kistérségnek számít, a megyei trendektől eltérően jelentős a 

szolgáltatással foglalkozók aránya és kimondottan alacsony a mezőgazdaságban tevékenykedő 

vállalkozások aránya. Mindez a szolgáltatásalapú gazdaság megtelepítésére és továbbfejlesztésére 

predesztinálja a kistérséget és Vecsést is. 

▪ Különleges gazdaságföldrajzi pozíciója, országos jelentőségű gazdasági KAPU-térség szerepe kiváló 

lehetőséget kínál Vecsésnek a logisztikai szektor és a logisztikai szektorhoz kapcsolódó szektorok (pl. 

raktározás, szállítmányozáshoz kötődő szolgáltatások, stb.) fokozott megtelepítésére. 

A logisztikai szektor igazi erejét a szektornak 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.139 Az agglomerációs térség részeként Vecsés egyrészről annak a fővárosi 
„kiszolgáló gyűrűnek”140 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.   

▪ Vállalkozásszerkezetileg rendkívül fontos, és valószínűleg nem csak Vecsésre jellemző sajátosság, hogy 

nagyon széles az olló141 a regisztrált és a működő vállalkozások között: a vállalkozásoknak 

majdnem a fele valójában nem működik (azaz adót sem fizet). Ráadásul ezen a téren egy szigorúan 

monoton romló tendencia mutatkozott 2008-2013 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. Ez az érték később javult ugyan, de 2017-ben is csak 

a regisztrált vállalkozások 53%-a működött, 2018-ban pedig 59%-a.  

▪ Ugyanilyen szignifikáns, a gazdaság szerkezetét és a helyi gazdasági folyamatokat meghatározó 

gazdaságszerkezeti sajátosság, hogy Vecsésen a regisztrált vállalkozások 95-96%-a 0-9 főt 

 
138 A Helyzetértékelés során azokban a dimenziókban, ahol az releváns, a Térségi összefüggéseket kék színű, 

kövér betűtípussal jelöljük. 

139 Lásd még: PMTK II. köt. 116. o. 

140 PMTK II. köt. 143. o. 

141 Az olló annál szélesebb, minél kisebb a működő vállalkozások aránya a regisztrált vállalkozásokhoz képest. 



303 

 

foglalkoztató mikrovállalkozás, amely bármilyen magas szám is, de megfelel a magyarországi 

átlagértéknek, sőt kismértékben még kedvezőbb is annál. 

▪ A fenti, torznak mondható, mert berögzült növekedési korlátokat jelző szerkezeti sajátosság 

egyértelműen felelős azért, hogy a nem vecsési székhelyű vállalkozások átlagos adóereje jelentősen 

magasabb, 2,1-2,9-szerese a vecsési székhelyűeknek. A vizsgálat rámutat arra is, hogy a nagyobb 

adóerőt képviselő, nem vecsési székhelyű vállalkozások országos jelentőségű hazai, valamint 

nemzetközi vállalatok.  

▪ A méretbeli sajátosság, a „kicsiség” az oka annak is, hogy a kis méretű helyi vállalkozások nem tudnak 

megfelelő költségen fejlett infrastruktúrájú gazdasági területre jutni. Nagyrészt költségmegtakarítási 

okokból lakóterületen végzik tevékenységüket, amely amellett, hogy nem kellőképpen hatékony 

megoldás, jelentős társadalmi konfliktusokhoz is vezet. 

▪ A részletes elemzések megmutatták azt is, hogy Vecsés megfelelő mennyiségű és minőségű 

bevonható gazdasági-kereskedelmi besorolású területtel rendelkezik, de azok infrastrukturális 

ellátottságát és a helyi vállalkozások számára nyújtott gazdasági támogató szolgáltatásokat jelentős 

mértékben fejleszteni szükséges. 

A PROSPERÁLÓ VÁROS dimenziójában a helyzetértékelő szintézis alapját az, a Helyzetfeltárás 7.4. 

fejezetében bemutatott, a gazdasági területre vonatkozó belátásokat összesítő SWOT-elemzés 

foglalja legjobban össze, amely alapján a várost és annak fejlődési irányait ebben a dimenzióban 

értékelni lehet. 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Centrális geostratégiai 

pozíció  

→ a budapesti 

agglomerációs zóna része 

A város komparatív versenyelőnyét adó elem (a 

repülőtér) átalakulása a személyszállítás terén 

kedvezőtlen irányú: a charter-turizmus irányába mozdult 

el.  → 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 40-45%-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 A gazdasági-befektetési területek jelentős részének 
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magas gazdasági teljesítménye 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 még a 2010-es évek 

végén sem 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 

Fejlődési potenciál a turisztikai ágazatban 

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) 

 

Alacsony vállalkozási intenzitás (a magyar átlag alatti a 

Monori kistérségben) 

Kedvezőtlen (de a hazai helyzetnek megfelelő) a 

vállalkozás-szerkezet (mikrovállalkozások 95-96%-os 

súlya) 

Koherens és teljes körű fejlesztési koncepció- és 

stratégiarendszerrel rendelkezik a város 

Továbbra is 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 

csökkenése továbbgyűrűzik a logisztikai, a logisztikai 
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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 folyamatosan fejlődő 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 

 

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 

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 növelhető  

A légi áruforgalom (CARGO-ágazat) tovább fejlődik, 

tudásintenzív szolgáltatási tevékenységek épülnek 

köréje. 

 
Az Önkormányzat üzleti nyilvántartásainak 

fejlesztésével, a befektetői kapcsolatháló 

fejlesztésével jelentős gazdasági erő mozgósítható → 

logisztikai, kereskedelmi és ipari területen további 

erősödés 

Megújuló energiaforrások felhasználása a 
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közintézmények energiaellátásában 

→ Városgazdálkodási haszon: közintézmények 

ellátása 

 

A fenti SWOT-elemzés alapján mind a problémaanalízis, mind a fejlesztési irányok kijelölése során két 

helyi stratégiai terület és egy térségi kontextus adja a PROSPERÁLÓ VÁROS fejlesztési dimenzióját: 

 

Gazdasági-ipari területek 

fejlesztése 
 

Helyi gazdasági szereplők 

vállalkozási feltételeinek javítása 
 Térségi közlekedésfejlesztés 

     

Működő gazdasági területek 

közmű- és közlekedési 

infrastruktúrájának 

fejlesztése. 

 

Vecsés egyik legfontosabb, a 

területhasználathoz kapcsolódó 

konfliktusok közül is kiemelkedő 

problémája a lakóövezetekben 

folytatott gazdasági, ipari, 

kereskedelmi tevékenység. A 

probléma megoldása a HELYI 

GAZDASÁGI SZEREPLŐK 

GAZDASÁGI TERÜLETRE 

JUTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL 

lehetséges csak. 

 

 

 

A Budapest – Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér 

közlekedési kapcsolatának 

Vecsést is kiszolgáló 

minőségi és 

kapacitásfejlesztése 

    

A város észak-keleti részén 

már dinamizálódó gazdasági-

ipari terület további 

fejlesztésével jelentős 

gazdasági decentrum 

alakítható ki.  

(„KELETI KAPU”-projekt) 

  

A megyén belüli közlekedési 

vonalak sugaras formájúak, 

Budapest-központúak. 

Szükséges a harántoló 

úthálózat fejlesztése 

     

A 0202 számú út 

fejlesztésével és a jelenlegi, a 

fővárossal határos gazdasági 

zóna déli irányba történő 

fejlesztésével egy DÉLI 

GAZDASÁGI TENGELY 

alakítható ki, további 

gazdasági decentrum-

területet létrehozva ezzel. 

   

Intermodális közlekedési 

csomópont kialakítsa 

szükséges a város, a 

repülőtér és a repülőtérre 

vezető gyorsforgalmi út 

csomópontjában. Ez a 

fejlesztés nemcsak 

közlekedésbiztonsági 

célokat szolgálna, de a 

logisztikai szektor támogató 

infrastruktúrájaként a 

logisztikai szolgáltatások 

fejlesztését is jelentené. 
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A Lanyi-terület és Vecsés 

észak-keleti gazdasági 

területeinek 

dinamizálásához szükség 

van újabb közlekedési 

csomópont kialakítására az 

M4 (korábbi 4. sz. főút) 

mentén. 

     

54. táblázat: Prosperáló város 

2.3.2. Zöldülő város 

Amennyire erős mutatókat, fejlett rendszereket és a magyarországi átlagnál jóval kedvezőbb 

lehetőségeket mutat a Helyzetértékelés a PROSPERÁLÓ VÁROS dimenziójában, annyira sok a 

hiányjelenség, az elmaradt fejlesztés és a fejlődési szükséglet a ZÖLDÜLŐ VÁROS dimenziójában.  

A város éppen ezért ZÖLD ÁTÁLLÁS ’21 PROGRAM néven egy átfogó, öt kulcsterületet átfogó, a zöld- és a 

kék infrastruktúra fejlesztését, valamint a ZÖLDÜLŐ VÁROS dimenzió humán, lakossági 

szemléletformálási akcióit magába foglaló fejlesztési projektegyüttest tervez megvalósítani. 

A Zöldülő város dimenzióban tervezett fejlesztések öt kulcsterülete: 

LEVEGŐ  VÍZ  
ZÖLD 

INFRASTRUKTÚRA 
 

ENERGIAFOGYASZTÁS 

ÉS ZÖLD ENERGIA 
 

HULLADÉK-

GAZDÁLKODÁS 

 

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 M4) 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 település 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.  
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A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet 

meghatározása szerint Vecsés területe az 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 mint agglomerációs település, a repülőtér-térség egyik fontos szállítmányozási és 

kereskedelmi központja, valamint közlekedési tranzitpozíciót elfoglaló település fokozott 

mértékben van kitéve a tehergépjármű-forgalomnak, a megnövekedett mértékű, nagyrészt a 

munkahelyi ingázásból fakadó autóforgalomnak. 

Mind levegőtisztasági, mind zajterhelési és gépkocsi, főként tehergépjármű-forgalmi szempontból 

kulcsprojekt a 0202-es jelű út fejlesztése, amely a város egyik legrégibb és legszükségesebb 

fejlesztési igénye. A déli, gyakran poros, földútjellegű utakon zajló, különösen az M5-Budapest 

kapcsolatot Vecsésen keresztül lerövidítő tehergépjármű-forgalom kiemelkedően magas szállópor-

koncentrációt is jelent. A közvetlen összefüggés direkt igazolása nélkül is aggodalomra ad okot a 

településen diagnosztizált kiugróan magas tüdőrák-megbetegedés. 

A fejlesztés eredményeképpen olyan a várost délről elkerülő útvonal jöhet létre, amely a csatlakozó 

forgalomszabályozási rendelkezésekkel kiegészülve alkalmas arra, hogy a jelenleg a város déli részén 

keresztülhaladó teherforgalmat a városon kívül tartsa és külterületi részeken vezesse el. 

 

265. ábra: Vecsés – M5 autópálya 

Az út lényegében a város déli külterületén Ny-K-i tengelyként köti össze a város XVIII. kerületi és 

keleti határát. Különös jelentőséget ad neki, hogy a keleti végén található az egyetlen, Vecsés 

közigazgatási határain belül lévő M0-csatlakozási pont (fel- és lehajtó). Az utat teljes hosszában 

szilárd burkolatú úttá fejlesztve ez az út jelenthetné a kapcsolatot az M0 és a város észak-nyugati 

részének ipari területei között, az M0-ról való lehajtás/felhajtás lehetőségével tehermentesítve a déli 

lakóövezeteket az M5-autópálya irányából érkező extrém méretűátmenő teherforgalom alól. 

Mindez a ZÖLDÜLŐ VÁROS dimenzió mellett a MEGTARTÓ VÁROS dimenziónak is kulcsprojektje. 

A levegőminőség javítása mellett az „egészséges lakosság”-célkitűzés elérését is szolgálja a 

kerékpárúthálózat fejlesztése. A zöld közlekedési infrastruktúra fejlesztése (akárcsak a 0202 számú út 
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projektje) a ZÖLDÜLŐ VÁROS dimenzió mellett a MEGTARTÓ VÁROS dimenziónak is meghatározó 

projektje. 

*** 

Vecsés területe a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek, illetőleg a nitrát-

érzékeny területek közé tartozik. A csatornázottság mértéke a 100%-ot közelíti, a rákötések aránya 

azonban még mindig elmarad a kívánttól, 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 helyezni. 

Rövid- és középtávon megvalósítandó fejlesztési feladatot jelentenek az ivóvízminőség-javítás terén 

szükséges, első sorban a magas vas- és mangántartalmat csökkentő beruházási szükségletek, 

valamint települési belterületi csapadékvíz- és belvíz-elvezetés infrastruktúrájának fejlesztése. 

*** 

A környezeti fenntarthatóság és az EU-s célkitűzések egyaránt szükségessé teszik a fosszilis alapú 

energiák használatának csökkentését (rövid- és középtávon), majd az energiaellátásnak döntő 

mértékben a megújuló energiaforrásokra való alapozását (hosszútáv). A megújuló energiaforrások 

arányának növelése nem csak a természet állapotának javítását eredményezi a karbonsemleges 

technológiák következtében, de externális hatásai a városgazdálkodási rendszerekben is 

megmutatkoznak. Az önkormányzati fenntartású intézmények energetikai korszerűsítése a 2014-

2020 közötti időszakban folyamatos volt. Az alábbi táblázatba összegyűjtöttük a projekt megvalósult 

elemeit és a tervezett beavatkozásokat: 

Intézmény 
Tervezett energetikai 

fejlesztés 2020-ig 

Megvalósult 

fejlesztés 

Tervezett energetikai 

fejlesztés 2020 után 

1.Polgármesteri 

Hivatal 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Külső 

hőszigetelés, 

nyílászáró csere, 

új tető szigetelt 

födémmel, VRV 

fűtési rendszer 

Nincs tervben fejlesztés 

2.Petőfi Sándor Római 

Katolikus Iskola 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 

Kazánház és fűtési 

rendszerkorszerűsítés 

3.Gróf Andrássy Gyula 

Általános Iskola 

Infrastrukturális 

fejlesztés, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 
Nincs tervben fejlesztés 
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Intézmény 
Tervezett energetikai 

fejlesztés 2020-ig 

Megvalósult 

fejlesztés 

Tervezett energetikai 

fejlesztés 2020 után 

4.Grassalkovich Antal 

Német Nemzetiségi 

Iskola 

Infrastrukturális 

fejlesztés, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Fűtési rendszer 

korszerűsítése 

Napelemek 

felhelyezése, 

tornacsarnok 

szigetelése 

5.Halmi téri Iskola 
Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 
Nincs tervben fejlesztés 

6.Tündérkert Óvoda 
Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

2009-ben teljesen 

felújítva 
Nincs tervben fejlesztés 

7.Falusi Óvoda 
Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

2009-ben teljesen 

felújítva 
Nincs tervben fejlesztés 

8.Mosolyország Óvoda 

(Kisfaludy u.) 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 

Épület teljes felújítása 

mellett (teljes 

energetika) új épület 

építése is tervben van 

9.Mosolyország Óvoda 

Tompa u.-i tagóvodája 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 

Átköltözik az anya 

intézmény új épületébe 

10.Bálint Ágnes Óvoda 

Infrastrukturális 

fejlesztés, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

A Deák Ferenc 

utcai része 

2011-ben 

készült el 

Napelem telepítés, 

Toldi utcai rész 

lebontása után új 

épület építése a cél 

11.CSASE 

Infrastrukturális 

fejlesztés, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 
Lebontásra kerül 

12.Gondozási Központ 

Infrastrukturális 

fejlesztés, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Felújítás elkészült Nincs tervben fejlesztés 

13.Szakorvosi rendelő 

Infrastrukturális 

fejlesztés, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

Kazáncsere Napelemek telepítése 
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Intézmény 
Tervezett energetikai 

fejlesztés 2020-ig 

Megvalósult 

fejlesztés 

Tervezett energetikai 

fejlesztés 2020 után 

eredményez 

14.Mentőállomás és 

Alapellátási Központ 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

2019-ben készült 

el 
Napelemek telepítése 

15.Gyermekorvosi 

Rendelő és védőnői 

szolgálat 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 

Energetikai beruházás 

tervezés alatt 

16.Régi Művelődési Ház 

(Károly u. 1.) 

Teljes rekonstrukció és 

funkcióváltás, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 
Lebontásra kerül 

17.Városi Könyvtár 

Teljes rekonstrukció és 

funkcióváltás, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 
Lebontásra kerül 

18.Egykori Ifjúsági 

Könyvtár épülete 

Teljes rekonstrukció és 

funkcióváltás, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 

Tervezetten a civil 

szervezetek kapják, 

energetikai beruházás 

tervezés alatt 

19.Fő u. 112. és a 

Hideghéti-ház 

Teljes rekonstrukció és 

funkcióváltás, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 

Funkció megtalálása és 

energetikai beruházás 

tervezés alatt 

20.Cifra Csárda 

Teljes rekonstrukció és 

funkcióváltás, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Felújítás elkészült 

Nincs tervben fejlesztés 

(maximum napelem 

telepítés) 

21.Vecsési Rendőrörs 

Teljes rekonstrukció és 

funkcióváltás, amely 

energetikai fejlesztést és 

hatékonyságnövelést is 

eredményez 

Felújítás elkészült 

Nincs tervben fejlesztés 

(maximum napelem 

telepítés) 



312 

 

Intézmény 
Tervezett energetikai 

fejlesztés 2020-ig 

Megvalósult 

fejlesztés 

Tervezett energetikai 

fejlesztés 2020 után 

22.Semmelweis 

Bölcsőde 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 
Nincs tervben fejlesztés 

23.Bálint Ágnes 

Kulturális Központ 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 
Nincs tervben fejlesztés 

24.Oktatási Intézmények 

Központi Konyhája 

Energetikai fejlesztés és 

korszerűsítés 

Nincs megvalósult 

fejlesztés 

Napelem telepítés, 

kimenő szennyvíz 

esetleges hasznosítása 

tervezés alatt 

55. táblázat: Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Intézmény Megvalósult fejlesztés 
Tervezett energetikai fejlesztés 

2021 után 

A volt TIGÁZ épület (most 
CSASE) 

Belső felújítás megtörtént 
az alsó szinten 

Külső hőszigetelés, nyílászáró 
csere és napelem várható 

56. táblázat: ITS programján kívül fejlesztett intézmények 

Intézmény Tervezett energetikai fejlesztés 2021 után 

VVFT és VVG épület (Károly u. 2. ) Teljes energetikai fejlesztés várható 

Szolgálati és bérlakások Részbeni energetikai fejlesztés várható 

A volt mentőpont a Lőrinci úton Teljes energetikai fejlesztés várható 

Vértesi utcai kiállító terem Teljes energetikai fejlesztés várható 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi Iskola melletti 
emeletes lakóház Teljes energetikai fejlesztés várható 

Védőnői szolgálat (Eötvös u.) melletti ingatlan Fejlesztési terv tervezés alatt 
57. táblázat: ITS programján kívül tervezett energetikai fejlesztések 

Az elért eredmények ellenére azonban a program folytatása vagy II. ütemének megvalósítása 

szükséges. Ezek értelmében az önkormányzat a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban szükségesnek látja 

egy, az önkormányzati fenntartás intézmények átfogó energetikai korszerűsítését felölelő program 

megvalósítását. 

A város a fejlesztési ciklus végére le kívánja egyben rakni egy, az intelligens energiarendszerek 

megtelepítését és használatát eredményező rendszer alapjait, amelynek kiteljesítését azonban 

ebben a fejlesztési ciklusban nem tervezi. Az intelligens energiarendszerek használata egyben a 

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST is feltételezi, ezért részletesebb tárgyalására a DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MENETREND 

keretei között kerül sor. 

*** 

Vecsés népességszáma jelenleg 21311 fő, teljes területe pedig 3618 ha, ebből a rendezési terv 

alapján 13,08 ha zöldterület található így az egy lakosra jutó zöldterület nagysága 6,13m2/fő, amely a 

valóságban még kevesebb mivel ebbe az arányba a tervezett, jelenleg nem használható 

zöldterületeket is beleszámoltuk. A jelenleg ténylegesen használható zöldterületek nagysága 11,39 
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ha ami alapján 5,34m2/fő zöldterületi ellátottságot kapunk egy lakosra nézve, ami a korábbi vizsgálati 

állapotban bemutatott 6,8m2/fő értékhez és az optimális 14m2/fő értékhez képest is igen alacsony.  

Ha az összes zöldfelületi intézményekkel (templomkertek, sportpályák, iskola- és óvodakertek stb.) 

bővített belterületi zöldfelületet (19,29 ha) nézzük kedvezőbb képet kapunk. Így 9,05 m2/fő 

zöldfelület jut egy lakosra. Sajnos ez az érték is kedvezőbb, mint a valóság mivel ez a szám a 

zöldfelületi intézmények telkének épületek nélküli területéből került számításra. Így a valóságban ezt 

az értéket az intézmények burkolt felületei tovább csökkentik. Számításunkhoz a földhivatali 

alapadatokat használtuk. A zöldterületek és intézményi zöldfelületek területéhez csatlakozik a 

belterület szegélye mentén elhelyezkedő erdő terület 63ha, melyből, funkció szempontjából egyetlen 

folt közjóléti rendeltetésű számolható be, ami 9,3 m2/fő-re emeli az arányt. 

Lakókerti zöldfelületek esetében jóval kedvezőbb értéket kapunk, mint a zöldterületek, zöldfelületek 

vizsgálata során. Vecsés teljes területéből 522,84 ha lakóterület melynek 80% kertvárosias, 16% 

pedig falusias, 4% pedig kisvárosias lakóterület. Figyelembe véve az ottani 50, 40 illetve 30 %-os 

legkisebb zöldfelületi arányokat 117m2/fő lakókerti arányt kapunk. Természetesen ez csak elméleti 

szám, feltételezhető, hogy a valóságban ez jóval kevesebb a telkek túlépítése és burkolása végett. 

Zöldterületek területi eloszlása 

Zöldfelületi ellátottság vizsgálatánál a területek méretén túl fontos figyelembe venni azok 

elhelyezkedését. A fenti belső zöldfelületi rendszert bemutató ábrán jól látható, hogy jelenleg Vecsés 

belterületén belül nem beszélhetünk egybefüggő rendszerről. A zöldfelületi elemek önálló 

szigetekként jelennek meg, a legtöbb esetben egyetlen kapcsolatot lakókertek biztosítanak közöttük.  

A zöldterületi ellátottságot egyaránt vizsgáltuk a jelenleg ténylegesen használható és a tervezett vagy 

használatba vonható potenciális zöldterületek függvényében. Az alábbi ábrán látható a lakóterületek 

távolsága a jelenleg üzemelő zöldterületektől. A közparkok általános felszereltségtől is függő 

vonzáskörzete általánosan 500 m míg a közkerteké 300 illetve 150 m. Négy kategóriába soroltuk a 

lakóterületeket a település zöldterületeitől való távolság alapján. Az első legkedvezőbb kategóriába 

azok a területek tartoznak melyek 100 m-es körzetén belül található zöldterület, a lakóterületek 11% 

tartozik ide. Második kategóriába a 100-300m közötti, harmadikba pedig a 300-500 m közötti 

távolságra található lakóterületek tartoznak. A második kategóriába a lakóterületek 44%, míg a 

harmadikba a 37% tartozik. Pozitívum, hogy kevés, összesen 6% az olyan telek, melynek 500 m-es 

körzetén belül ne helyezkedne el valamilyen zöldterület.  
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Ha csak a közkertek 300 m-es vonzáskörzetét nézzük elfogadhatónak, akkor a lakóterületek 43% 

ellátatlannak minősül. Jól kirajzolódik, hogy, a későbbiekben mely település részeken lenne 

szükséges bővíteni a zöldinfrastruktúrát.  

 

A jelenlegi állapotnál kedvezőbb képet mutat az ellátottság, ha kibővítjük a jelenleg meglévő, de nem 

használható és a tervezett zöldterületekkel. Ezekből a területekből kettő már közkertként egy pedig 

tervezett közparkként van feltüntetve a Település Szerkezeti tervében. Az előző ábrán alkalmazott 

kategóriák alapján értékeltük a tervezett állapotot is. Az első legkedvezőbb kategóriába a 

lakóterületek 13% tartozik (itt 3%-os emelkedés várható). A második kategóriába a lakóterületek 

51%, míg a harmadikba a 31% tartozik, ez 7 illetve 6%-os emelkedést jelent. Az előző esetben 6%-os 

legkedvezőtlenebb területek aránya 4%-ra csökken. 

A jelenlegi állapothoz hasonlóan megvizsgáltuk a közkertek 300 m-es vonzáskörzetét. Az ábrán is jól 

látható, hogy a tervezett kedvezőbb a jelenlegi állapothoz képest. A korábbi 43%-os érték 35%-ra 

csökkent. További tervezett zöldterület fejlesztésekkel ez az érték tovább csökkenthető. 

Készült a földhivatali alapadatok felhasználásával 

 

266. ábra: Lakóterületek távolsága zöldterületektől (jelenlegi állapot) 
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*** 

Ami az ötödik, a hulladékgazdálkodási területet illeti, a város rendkívül nagy lépéseket tett A szelektív 

hulladékgyűjtés rendszere kiépült, de a rendszer további fejlesztése (pl. hulladékszelektáló udvar) és 

lakossági szemléletformálás szükséges. 

 

2.3.3. Digitális város 

A zöldfelületi rendszer, a zöld- és kék infrastruktúra mellett, sőt, inkább azt is meghaladó mértékben 

mutatkoznak hiányok a digitális város-szolgáltatások terén. Az okosmegoldásokat, digitális 

rendszereket használó rendszerek teljes spektrumának (energetikai, közlekedési, ügyviteli) alapoktól 

kezdődő kiépítése szükséges 2021-2027 között. A területen mutatkozó lemaradás nem hozható be a 

lakosság és az önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú intézmények, hivatalok, cégek dolgozóinak 

digitális írástudását és kompetenciáit fejlesztő képzések, programok nélkül. 

Az ezen a területen mutatkozó lemaradás(részleges) ledolgozásnak területeit és tervezett 

menetrendjét a DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MENETREND (6.5.2. fejezet) tartalmazza. 

 

 

 

Készült a földhivatali alapadatok felhasználásával 

 

267. ábra: Lakóterületek távolsága zöldterületektől (tervezett állapot) 
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2.3.4. Megtartó város 

Vecsés, elsősorban Magyarországon belüli centrális, a fővároshoz közeli elhelyezkedése, belakható, 

családias mérete és rendezettsége miatt élhető, pozitív vándorlási különbözettel és pozitív vándorlási 

egyenleggel rendelkező kisváros. 

Ugyanakkor nem szabad szem elől téveszteni a következő problémákat: 

▪ a vándorlási egyenleg 2019-ben „bezuhant”, annak 2020-as helyreállása pedig a COVID-pandémia 

okozta helyzet torzító hatása miatt nem jelent megnyugtató, rendszerszerűnek visszaigazolható 

javulást; 

▪ a halálozások száma már több, mint egy évtizede meghaladja az élve születések számát, azaz a 

gyarapodó népességszámot és a pozitív vándorlási mutatóka az odavándorlások magas száma 

biztosítja; 

▪ a település népességének kb. 5%-a minden évben elhagyja a várost, ami az odavándorlók ezt 

kompenzáló, még magasabb száma ellenére is elgondolkodtat, szignifikáns adat; 

▪ a város öregségi mutatója a 2016-tól tapasztalható látványos javulás ellenére is elég magas, a 

kistérségben csak az agglomerációs gyűrűtől távol eső, ún. „hátsóbb települések”, Bénye, Csévharaszt, 

Káva és Nyáregyháza rendelkeznek rosszabb számmal.142 

Kedvező adatok ugyanakkor: 

✓ a foglalkoztatási adatok; 

✓ nagyon alacsony a tartós munkanélküliek száma; 

✓ jónak mondható a település korösszetétele; 

✓ magas a magyar viszonyok között magasnak számító, évi 5-10 millió ft- közötti adóalap után adózók 

száma, sőt arányuk a 2015-16-os 9-10%-ról 2021-re 21%-ra nő; 

✓ a település kiválóan közművesített; 

✓ intézményi ellátottsága teljes. 

Az Önkormányzat az adottságok/lehetőségek használatával, a hiányok, a konfliktusok megszüntetése 

vagy mérséklése érdekében öt területen tervez beavatkozásokat a város megtartó erejének 

növelése, a városban élhető élet minőségének javítása érdekében. 

EGÉSZSÉGES 

KÖRNYEZET 
 

EGÉSZSÉGES 

TÁRSADALOM 
 

VÁROSIAS 

KÖRNYEZET ÉS 

SZOLGÁLTATÁSOK 

 
INTÉZMÉNYHÁLÓZAT 

FEJLESZTÉSE 
 

TERÜLETHASZNÁLATI 

KONFLIKTUSOK 

FELSZÁMOLÁSA 

         

Ivóvízminőség javítása, 

az ivóvíz vas- és 

mangántartalmának 

csökkentése 

 

Zöld közlekedési 

formák fejlesztése: 

kerékpárút-hálózat, 

gyalogutak-járdák 

fejlesztése 

 

Városközpont 

funkcionális 

fejlesztése: a hivatali 

és kereskedelmi 

funkciók mellett 

egyéb, szabadidő-

 

Humán infrastruktúra 

minőségi és mennyiségi 

fejlesztése 

 

A városon belüli, 

magánházaknál 

végzett 

parkolóbiztosítási 

tevékenységek, a 

repülőtér 

 
142 Ecser értéke olyan csekély mértékben tér csak el Vecsésétől, hogy a két érték lényegében azonosnak 

tekinthető. 
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eltöltéshez, 

kultúrához, 

rekreációhoz kötődő 

szolgáltatások 

megtelepítése 

utasforgalmához 

kötődő, ún. „reptéri 

parkoltatás” 

szabályozása-

megszüntetése 

         

A levegőminőség 

javítása: a 0202 sz. út 

fejlesztésével déli 

elkerülő útvonal 

létesítése a 

tehergépjármű-

forgalom számára 

 

Sportcélú 

infrastruktúra 

fejlesztése:  

„VECSÉS SPORTOL” 

PROGRAM 

 

A klasszikus 

városközpont-

szerkezet erősítése 

(Vecsés 

településszerkezeti 

sajátossága a hiányzó 

klasszikus 

városközpont) 

 

Humán infrastruktúra 

energetikai 

korszerűsítése 

 

Lakóterületeken 

végzett gazdasági 

tevékenységek 

visszaszorítása, a 

gazdasági 

tevékenységek ipari-

gazdasági területre 

jutásának támogatása. 

         

Zöldfelületek 

fejlesztése és bővítése: 

parkok és rekreációs 

zónák létrehozása, 

fásítási program 

 

Humán infrastruktúra 

energetikai 

korszerűsítése 

 

Városi decentrumok, 

alközpontok 

létrehozása, 

támogatása 

    

         

    

Az elővárosi 
közlekedési formák és 
lehetőségek 
fejlesztése a 100a 
vasútvonal, a 
Budapest – Repülőtér 
közötti kötöttpályás 
közlekedés 
fejlesztésével, 
valamint az elővárosi 
kötöttpályás 
közösségi közlekedési 
vonal (50-es villamos) 
tfogó fejlesztésével. 

    

58. táblázat: Öt területe a tervezett beruházásoknak 

 

2.3.5. Kiszolgáló város 

Vecsésnek talán a KISZOLGÁLÓ VÁROS dimenziójában van a legkevesebb elmaradása, ebben a 
dimenzióban tekinthető leginkább fejlettnek a város. A hivatali és önkormányzati ügyintézés, 
valamint a járási kormányhivatali ügyvitel üzemszerűen és megbízhatóan, kevés lakossági panasszal, 
magas elégedettégi mutatókkal működik. 

A városi közszolgáltatásokat az önkormányzat saját tulajdonú cégein, fenntartott intézményein, 
szerződéses partnerein keresztül teljeskörűen biztosítja. 

Fejlesztési szükségletként azonosítható azonban: 

o a digitális írástudás és kompetenciák fejlesztése az önkormányzati intézmények és hivatalok dolgozói 

körében; 

o az online ügyintézés erősítése, az online ügyintézési formák és platformok fejlesztése.  
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2.4 A város irányítási és működési modellje 

2.4.1 Irányítási modell 

Az irányítási modell alapját, ahogyan az minden önkormányzatnál megszokott és előírt, az 

önkormányzat működésének kereteit adó és meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzat 

(ÖSZMSZ) jelenti, amelynek hatályos formáját az önkormányzat Képviselőtestülete a 19/2019. 

(XII.12.) önkormányzati rendelet a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

elnevezésű rendeletével fogadta el. 

 

Az ÖSZMSZ rendelkezik az egyes jogosultságok, kötelezettségek, hatáskörök meghatározásáról és az 

önkormányzati döntéshozatal folyamatának kérdésében. A Képviselőtestület döntéshozatali 

munkáját 

o döntéselőkészítési 

o véleményezési 

o előterjesztési 

jogköreit gyakorolva hat szakmai bizottság segíti, melyek tagjairól, elnökeiről szintén az ÖSZMSZ 

rendelkezik. 

A hat szakmai bizottság: 

1. Gazdasági Bizottság 

2. Kulturális Bizottság 

3. Sport Bizottság 

4. Környezetvédelmi Bizottság 

5. Pénzügyi Bizottság 

6. Szociális Bizottság 

 

Az Önkormányzat tevékenységének és a város fejlesztésének irányvonalát, valamint a kiemelt célokat 

az Önkormányzat Gazdasági Programja, a város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciója (TFK) 

és a város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) tartalmazza. Ebbe a rendszerbe épül be 

elkészülését követően a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS). A Gazdasági 

Programtervezetének előkészítéséről és a Képviselő-testület alakuló ülését követő fél éven belül 

történő előterjesztéséről a polgármester gondoskodik. 

 

Az FVS megvalósításáért a polgármester és a polgármesteri titkárság mellett felel: 

o a Gazdasági Bizottság, amely részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok egyeztetésében 

és véleményezi a gazdasági, pénzügyi kihatású előterjesztéseket; az Önkormányzatot érintő 

vállalkozásfejlesztési elképzeléseket; 

o a Környezetvédelmi Bizottság, amely részt vesz a kül- és belterületi szabályozási terv kidolgozásában 

és módosításában; véleményezi a szabályozási tervek előkészítését, továbbá a meglévő rendezési 

tervek továbbfejlesztését, illetve szükség szerint a módosított rendezési tervek kidolgozását; 

figyelemmel kíséri a település forgalmi rendjét, a helyi közlekedés alakulását és véleményezi a helyi 

közutak forgalmi rendje alakításának környezetvédelmi vonatkozásait; figyelemmel kíséri az 

ivóvízellátást, szennyvízelvezetést- és tisztítást, ezekkel kapcsolatban intézkedést kezdeményez, 

javaslatot tesz; 

o a Kulturális Bizottság, amelynek hatáskörébe tartozik a köznevelési intézményekkel kapcsolatos 

fenntartói döntések előkészítése és az óvodai ellátás fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, 

amely terület a vecsési FVS egyik fontos, részben a város TVP-jébe is bekerült beavatkozási terület. 

 

Az FVS gerincét képező irányvonalak (stratégiai nagyszerkezetek): 
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o városfejlesztési 

o közműfejlesztési 

o zöld átállási 

o digitális átállási 

kompetenciák az ÖSZMSZ és a gyakorlati megvalósítás feladatainak telepítése következtében a 

következő helyeken jelennek meg: 

 

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ZÖLD ÁTÁLLÁSI KOMPETENCIÁK: 

 

Önkormányzat 

Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi Bizottság 

Sport Bizottság 

Főépítészi Hivatal 

Polgármesteri Hivatal  Vagyongazdálkodási Osztály 

Megvalósítás intézményrendszere Vecsési Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 

 

KÖZMŰFEJLESZTÉSI PROJEKTEK SORÁN FELMERÜLŐ KOMPETENCIÁK: 

 

Önkormányzat 

Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi Bizottság 

Főépítészi Hivatal 

Polgármesteri Hivatal  Vagyongazdálkodási Osztály 

Megvalósítás intézményrendszere Vecsési Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 

 

DIGITÁLIS ÁTÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KOMPETENCIÁK: 

 

Önkormányzat Gazdasági Bizottság 

Polgármesteri Hivatal  Informatikai Osztály 

Megvalósítás intézményrendszere Vecsési Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 

 

*** 

 

Az Önkormányzat irányítási alapelve a partnerségi kormányzás, a közszolgálat kifejezés szolgálati 

elemének előtérbe helyezése. A Képviselőtestület és a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ei ugyan 

meghatározhatják és meg is kell határozniuk a formális döntéshozatal folyamatait, de az 

Önkormányzat az informális és civil véleménynyilvánítás és kezdeményezési lehetőségek formáinak 

és gyakorlatának kiépítését is mindig szem előtt tartotta. 
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A partnerségi folyamatban résztvevők a stratégiai tervezésbe és végrehajtásba való 

bekapcsolódásának több állandó fóruma is van. Ezek: 

▪ Állandó online véleménynyilvánítási lehetőség és online ötletláda: 

https://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/otletlada ; 

▪ Rendszeres lakossági közmeghallgatások; 

▪ Rendszeres polgármesteri tájékoztatók és beszámolók a helyi Iparkamarában a gazdasági élet szereplői 

számára. 

 

A projekttervek, projektötletek becsatornázásának informális rendje mára gyakorlattá vált és 

kiépült a városban: 

 

! 

 

*** 

 

PROJEKTÖTLET 

Lakosság

Szervezet

Gazdasági szereplő

Önkormányzati egység

Önkormányzati vezetés

részéről

PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ

A Vecsés Városközpont-
fejlesztő Kft. készíti el, első 
véleményezés céljából.

FEJLESZTÉSI SUPPORT-
SZOLGÁLTATÁST is nyújt a 
Kft. civil, nem szakmai 
projektötlet esetében.

SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉS

Érintett önkormányzati 
egységek, egyéb 
stakeholderek 
véleményezési fázisa

HIVATALOS BECSATORNÁZÁS

A véleményekkel kiegészített 
összefoglalóból 
ELŐTERJESZTÉS-TERVEZET 
készül:

Kitűzésre kerül, hogy melyik 
Testületi Ülésen tárgyalja / 
fogadja el az Önkormányzat a 
fejlesztési ötletet.

SZAKBIZOTTSÁGOK  VÉLEMÉNYEZÉSE

Az illetékes szakbizottságok 
vélemnyezik az 
ELŐTERJESZTÉS-TERVEZETET

TESTÜLETI ÜLÉS

Az Önkormányzat Testületi 
Ülésen tárgyalja az 
Előterjesztést, és elfogadja 
vagy elutasítja azt.

https://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/otletlada
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A formális döntéshozatal és a Projektciklus-menedzsment (PCM) folyamatának lépései tekintetében a 

Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat fejlesztési portfóliójáért felelős Vecsés Városközpont-

fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. (VVFT) az elsődleges aktorok. 

Az egyes, fejlesztési javaslatokat, megvalósítandó beruházásokat tartalmazó előterjesztések ugyanis 

a VVFT-n és a Hivatal Igazgatási Osztályán keresztül kerülhetnek az Önkormányzat képviselőtestülete 

elé. A rendszerbe így bekerülő javaslatok/projekttervek a Hivatal szakmai osztályainak 

véleményezését követően kerülnek a képviselőtestületi szakbizottságok, majd a Képviselőtestület 

elé. 

A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT SZINTJEINEK BEMUTATÁSA: 

 

 

 

Fejlesztési ötlet

• FELMERÜLÉSI SZINT

• Civil/Külsős vagy 
Hivatalon belüli

Fejlesztési 

javaslat

• BECSATORNÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK SZINTJE

• Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Kft.

• Polgármester Titkársága

Szakmai 
javaslati  anyag 

• POLGÁRMESTERI HIVATAL SZINTJE

• Igazgatási Osztály

Javaslati anyag 
szakmai 

véleményezése

• POLGÁRMESTERI HIVATAL SZINTJE

• Illetékes szakmai osztály(ok) véleményezési és 
projektalakítási fázisa

Előterjesztés

• ÖNKORMÁNYZAT SZINTJE

• Iletékes szakbizottság(ok) véleményezési fázisa

Képviselőtestületi 
döntés

• ÖNKORMÁNYZAT SZINTJE

• Képviselőtestületi ülés
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*** 

 

A fenti döntéshozatali mechanizmusok szintjeit vizsgálva látható, hogy az ÖNKORMÁNYZATI SZINTet 

megelőzően rendkívül fontos szerep jut: 

I. A POLGÁRMESTERI HIVATALnak mint az Önkormányzat végrehajtó szervének 

II. A VECSÉSI VÁROSKÖZPONT-FEJLESZTŐ PROJEKT NONPROFIT KFT.-nek mint az előkészítésben és később a 

megalósításban is kulcsszerepet játszó, az Önkormányzat fejlesztési projektcégévé fejlesztett 

egységnek. 

 

 

 

I. A POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A Polgármesteri Hivatal működését az Önkormányzathoz hasonlóan a hivatali Szervezeti és Működési 

Szabályzat (HSZMSZ) szabályozza. 

A HSZMSZ értelmében a Hivatal felépítése az alábbi organogrammal foglalható össze: 

 

268. ábra: Polgármesteri Hivatal felépítése 

II. A VECSÉSI VÁROSKÖZPONT-FEJLESZTŐ PROJEKT NONPROFIT KFT. 

A becsatornázás, a projektfejlesztés és a megvalósítás, sőt a nyomon követés ciklusában is primér 

szerep hárul a város – lényegében – városfejlesztő társaságára, a Vecsési Városközpont-fejlesztő 

Projekt Kft.-re (VVFT). 

A városfejlesztő társaság organogrammja: 

 

Minőségirányítási 

vezető 

Aljegyző 

Ügyvéd 

Igazgatási  

Osztály 

Informatika 

Adatvédelmi tisztviselő 

 

Titkárság 

 

Közbiztonsági és 

Környezetvédelmi 

Osztály 

Vagyongazdálkodási 

Osztály 

Pénzügyi Osztály 

Belső ellenőr 

Adó 

Osztály 

 

Üzemeltetési 

Osztály 

Jegyző 

Polgármester 

Pályázati referens 

 

Informatikai biztonsági 

felelős 

Főépítészi iroda 
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269. ábra: Városfejlesztő társaság felépítése 

 

A VVFT a teljes projektciklus folyamán kíséri a város projektjeit, a fejlesztési igény felmerülésétől a 
projekt becsatornázásán és tervezésén-fejlesztésén keresztül a gyakorlati megvalósításig s a 
monitorozási, nyomon követési munkákig. 

A városközpont-fejlesztési projekt I. ütemének lebonyolításra létrehozott projektcég 2012-t követően 
éppen azért vált a városfejlesztési teendőket  teljes projektciklus során ellátó szervezetté, mert az 
önkormányzat alapvető tapasztalata volt, hogy az egy kézben lévő, összefogott és koherens 
projektciklus-menedzsment a leginkbb hatékony és költségkímélő megoldás. 
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2.4.2 Működési modell 

A működési modell-térképen szereplő egységek, intézmények, intézményhálózatok a 2.1 és a 2.4.1 

fejezetekben részletesen bemutatásra kerültek! 

 
270. ábra: Működési modell 

   

2.4.3 Várostérségi koordináció 

A várostérségi koordináció formáira s mechanizmusaira éppen úgy jellemző annak rétegzett megléte, 

ahogy szerkezetének hiányossága is. 

Hiányosságként említhető, hogy 

o a kistérségi koordináció hiányzik, a Monori Kistérségi Társulás nem működik; 

o a törvény erejénél fogba megszüntetett Agglomerációs Tanács utódszervezete a gyáli polgármester 

kezdeményezésének köszönhetően létrejött ugyan, de tényleges, korábbi nagyságú érdekérvényesítő 

erővel nem rendelkezik. 

A térségi koordináció ténylegesen működő elemeit jelentik viszont: 

• a Pest megyével való rendszeres egyeztetési fórumok; 

• a Településrendezési eszközök szomszédos településekkel való véleményeztetésének tv. által előírt 

folyamatai;  
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• A térség öt településének (Ecser, Gyömrő, Maglód, Üllő, Vecsés) térségi együttműködése a közút- és 

vízhálózati fejlesztések megvalósítása, a tömegközlekedés összehangolásának kihívásai, a 

kerékpárúthálózat fejlesztése és a közétkeztetéshez kapcsolódó feladatok kapcsán. A résztvevő 

települések egyik fő célja továbbra is a közlekedés megreformálása az öt település között. 

• a fejlesztési egyeztetési fórumként is működő Repülőtér-térségi együttműködés: a ZAJ-BIZOTTSÁG, 

melynek elnöke Szlahó Csaba, Vecsés város polgármestere és tagjai a potenciális zajszennyezés által 

érintett települések és kerületek, egészen a XII. kerületig. 
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2.5. Kockázatok és lehetőségek értékelése 

A köznapi gondolkodás a ’kockázat’ fogalmához általában negatív képzeteket társít, így maga a 

fogalom a negativitás által meghatározott értelmezési mezőben leginkább talán a ’veszély’ 

fogalmához kerül közel. Ezzel szemben maga a fogalom (’kockázat’) értékét tekintve semleges: nem a 

negatív kimenetet (veszteség) és nem is a pozitív kimenetet (nyereség) adjuk meg vele, hanem az 

egyes kimenetek bizonytalanságát és ezen kimenetek részünkre való hasznosságát. A kockázat ezért 

leginkább a bizonytalanság fogalma, menedzselése a bizonytalanság kezelését jelenti. 

A kockázatot meghatározó, a szakirodalomban elfogadott alapkritériumok a kockázati esemény 

bekövetkezésének valószínűsége és a kockázati esemény bekövetkezése esetén annak a folyamatra, 

eseményre, szervezetre gyakorolt hatása. A kockázat ebben az értelemben a kettő szorzataként 

írható fel: K = f(v, h), ahol K = kockázat mértéke; v = a kockázathoz tartozó valószínűség; h = 

kockázathoz tartozó hatás mértéke. A kockázat mértéke megadásának pontosítása érdekében 

elfogadott kritériumok még a sebezhetőség, az esemény bekövetkezésének a sebessége vagy – 

elsősorban gyártástechnológiai folyamatokkal összefüggésben, a kockázatot mintegy ’hiba’-ként 

definiálva – a kimutathatóság. 

A sebezhetőség a szervezet kockázatra való fogékonyságát, a kockázati eseménynek való kitettségét 

jelenti, azaz arra vonatkozik, hogy milyen a védekezőképessége, mennyire ellenálló a szervezet a 

kockázattal szemben. Jelen Stratégiában: 

▪ az egyes kockázatokat dimenziónként külön-külön értékeljük; 

▪ egyes, indokolt esetben az Útmutatóban javasolt kockázatokat VESZÉLYKÉNT és LEHETŐSÉGKÉNT IS 

figyelembe vettünk, mert a város felkészültségétől, válaszképességétől függően az adott esemény 

jelenthet Veszélyt vagy Lehetőséget; 

▪ a fejlesztési és fejlesztéspolitikai kockázatokat külön részben, önállóan értékeltük, és tekintettel az 

FVS megvalósításának elsődleges kérdésére, a kockázati portfóliót Hőtérképen is megjelenítettük; 

▪ a kockázat szintjét az alábbi, az Önkormányzat kockázatvállalási hajlandósága alapján meghatározott 

skála szerint tekintjük súlyos kockázatnak (15+ érték) / jelentős lehetőségnek (15+ érték) és PIROS 

színnel jelöljük, vagy kritikus kockázatnak (20+ érték) / meghatározó jelentőségű lehetőségnek (20+ 

érték) és SÖTÉTBORDÓ színnel jelöljük. (A sárga és a piros zóna HATÁRára eső jelenségeket 

NARANCSSÁRGA színnel jelöljük.) 

 
▪ a NEGATÍV KOCKÁZATOKAT (VESZÉLYEK) 3 paraméter mentén értékeljük: a kockázat valószínűsége, 

bekövetkezése esetén a folyamatokra gyakorolt hatása és az önkormányzat sebezhetősége mentén 

értékeljük (Kockázat (K) = valószínűség (V) x hatás (H) + sebezhetőség (S), a POZITÍV KOCKÁZATOK 

(LEHETŐSÉGEK) tekintetében megmaradunk a leginkább bevett, 2 paraméteres értékelés mellett 

(Kockázat (K) = valószínűség (V) x hatás (H)); 

▪ a hatás és a valószínűség értékeit a következő skála szerint értelmezve: 

Érték Valószínűség Hatás Sebezhetőség 

1 Ritka Mellékes Teljes az ellenállóképesség 
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2 Nem valószínű, de előfordul Kicsi Megfelelő ellenállóképesség 

3 Lehetséges Mérsékelt/Közepes 
Mérsékelt kitettség: a veszély beavatkozást igényel, 

de rendelkezésre áll az elhárítás eszköz(rendszer)e 

4 Valószínű Nagy Erős kitettség 

5 Gyakori Extrém nagy Kritikus kitettség 

59. táblázat: Sebezhetőség értékelése 

2.5.1 Prosperáló város 

NEGATÍV KOCKÁZATOK (VESZÉLYEK) 

Kockázat 

jelölése 
Kockázat neve 

A kockázati jelenség és a reziliencia-

képesség értékelése 
V H S 

P1 

Az oktatási, képzési szerkezet nem 

szolgálja a város gazdasági igényeit, 

fejlődését, vagy nehezen 

befolyásolható  

A város, az önkormányzat 

befolyásolási képessége ezen a 

területen valóban korlátozott, de 

a képzési szerkezet jelenleg nem 

idegen a város gazdasági 

igényeitől. A képzési struktúra 

tudásgazdaság irányába való 

elmozdítása szükséges volna. 

2 3 4 

P2 
A város ágazati szerkezetének 

egyoldalúsága  

A Helyzetfeltárás során 

bemutattuk, hogy a várost 

összetett ágazati struktúra 

jellemzi, egyes húzóágazatok (pl. 

logisztika) már most jelentős 

szerkezeti rétegzettségben 

vannak jelen 

1 3 2 

P3 
A város telítődése, további 

iparterületek hiánya  

A város bőségesen rendelkezik 

szabad gazdasági-kereskedelmi és 

ipari területekkel 

1 2 1 

P4 
A város barnamezős területeinek a 

forgalomképtelensége, 

kihasználatlansága  

A városban kicsi a barnamezős 

területek aránya, de azok 

forgalomképesek, 

dinamizálhatóak 

1 2 1 

P5 

A város 

nagyfoglalkoztatójának/meghatározó 

ágazatának esetleges kivonulása  

A város nagyfoglalkoztatói olyan 

mértékű tőkebefektetési 

elköteleződést mutatnak 

(végrehajtott beruházások), hogy 

kivonulásuk esélye igen csekély. 

Mivel Vecsés adóbevételeinek 

jelentős részét ilyen típusú 

vállalatok fizetik, és ezek adóereje 

2,9-szer nagyobb a vecsési 

3 5 5 
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székhelyű, döntően, 96%-ban 

mikrovállalkozásokhoz képest, 

kivonulásuk jelentős hatással 

bírna.  

 

A város IPA-bevételeinek mintegy 

¼-ét 2 db (!) cég fizeti, és összesen 

5 db cég fizeti az IPA 33%-át. 

 

Ráadásul kimondottan jelentős 

kitettséget jelent, hogy az 

önkormányzat alig rendelkezik 

eszközzel a megtartásuk, 

befolyásolásuk tekintetében. 

P6 

A város nem képes megküzdeni a 

helyi munkaerőnek a szomszédos 

munkaerő-vonzáskörzet által történő 

elszívásával 

Mivel Vecsés egyik 

szomszédtelepülése a főváros, 

ennek a jelenségnek a 

valószínűsége igen nagy. 

Ugyanakkor hatását jelentősen 

mérsékli, hogy a megye hátsóbb, 

a fővárostól távolabb eső részeiről 

pedig Vecsésre történik napi 

szintű munkacélú ingázás (ez az 

ún. „helyettesítő ingázás”). 

5 3 4 

P7 

A magán befektetések elmaradása, 

elhalasztása, másik térségbe 

irányulása  

Ennek kockázata minden 

településen, így Vecsésen is 

fennáll, de vonzó földrajzi és 

gazdaságföldrajzi elhelyezkedése, 

a repülőtérhez való közelsége, 

rendezett viszonyai és a telekadó 

hiánya mérséklik ennek a 

veszélynek a valószínűségét. 

2 3 2 

P8 
A gazdasági infrastruktúra fejlesztése 

lassú ütemben tud csak haladni  

A veszély reális, az önkormányzati 

források önmagukban nem adnak 

elég lehetőséget ebben a 

tekintetben. Ugyanakkor a 

pályázati források és a 

magánbefektetések hatékonyan 

egészítik ki a forrásösszetételt. 

4 4 3 

P9 Az önkormányzat kevés fejlesztési 

forrást, magántőkét tud a gazdaság 

Az önkormányzat a pályázatok 

tekintetében hatékonyan 
4 4 3 
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fejlesztésére bevonni  működött eddig. A magántőke 

bevonása terén sok még a 

tennivaló, a befektetésösztönzés 

külön intézményestett egységben 

való ellátása megfontolás tárgyát 

képezi. 

P10 

A vállalkozói, fejlesztési 

együttműködések nem jönnek létre, 

nincs helyi vállalkozói ökoszisztéma  

A helyi vállalkozói ökoszisztémát a 

piac nagyrészt létrehozta, alakítja, 

segítésére és az iniciatív 

tevékenységek ellátása 

érdekébenVecsésen működik a 

helyi Ipartestület. 

3 3 2 

P11 

A szabályozási környezet változása 

(jogszabályok, ösztönzők, ágazati 

politikák stb.) kedvezőtlenebb 

gazdasági környezetet teremt  

Historikus adatok alapján 

értékelve a veszély. 
4 3 5 

P12 

A globális klímaváltozás begyűrűzése 

kedvezőtlen gazdasági folyamatokat 

indít el helyben  

Rövid- és rövid középtávon a 

veszély mérsékelt, amelyet a 

város meglévő stratégiai 

rendszerei és cselekvési tervei, 

valamint az újonnan készülő 

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ÉS 

KLÍMASTRATÉGIA megfelelően 

kezelnek. 

2 2 2 

P13 

A globális egészségügyi 

válsághelyzetek, járványok 

számottevő lokális negatív gazdasági 

hatásokat indukálnak  

A város cselekvési tervei 

megfelelő álaszképességet 

biztosítanak, a 2019-2020-as 

COVID-járvány tapasztalatai 

beépültek e válaszrendszerekbe. 

3 2 2 

P14 

A globális gazdasági változásoknak 

(innovációk, új hálózatok, 

technológiaváltás) az élvonalhoz 

viszonyított eltávolító hatása 

érvényesül  

A globális vállalatok számára 

Vecsés egyelőre célterületet 

jelent. kivonulásuk esélye igen 

csekély. 

Mivel Vecsés adóbevételeinek 

jelentős részét ilyen típusú 

vállalatok fizetik, és ezek adóereje 

2,9-szer nagyobb a vecsési 

székhelyű, döntően, 96%-ban 

mikrovállalkozásokhoz képest. 

1 3 2 

P15 

A társadalmi modernizáció (a 

fogyasztói társadalom térnyerése, 

túlurbanizáció és zsúfoltság, 

elidegenedő társadalom, 

A város gondozott és őrzött 

„kisvárosiasága”, fejlesztései 

miatt ezek a veszélyek a 

3 3 2 
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polarizálódó társadalom stb.)  

begyűrűzése kedvezőtlen helyi 

gazdasági hatásokkal járhat  

kezelhetőség határain belül 

mozognak. 

60. táblázat: Prosperáló város  - Negatív kockázatok (veszélyek) 

 

POZITÍV KOCKÁZATOK (LEHETŐSÉGEK) 

Kockázat 

jelölése 
Kockázat neve A kockázati jelenség értékelése V H 

P16 
A város ágazati szerkezete rezliens, 

több lábon álló szerkezetet mutat, 

kiegyensúlyozott, versenyképes. 

Az ágazatok rétegzettsége magas, 

kedvező. A csatlakozó 

szolgáltatásokra épülő szektorok 

fejlesztésében azonban még komoly 

lehetőségek rejlenek 

3,5 3,5 

P17 

Az önkormányzat elegendő 

fejlesztési forrást, magántőkét tud a 

gazdaság fejlesztésére bevonni  

Lásd: „VESZÉLYEK”-nél leírtakat! 4 4 

P18 

A globális gazdasági változások 

(innovációk, új hálózatok, 

technológiaváltás) fokozzák a hely 

versenyképességét  

Tekintettel arra, hogy Vecsés 

gazdasága a kereskedelemre, a 

logisztikai szolgáltatásokra és az 

ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokra 

épül, amelyek meglehetősen 

innováció-érzékenyszektorok, ebben 

a tekintetben jelentős potenciálok 

rejlenek. 

3 5 

P19 

A társadalmi modernizáció (a 

fogyasztói társadalom térnyerése, 

túlurbanizáció és zsúfoltság, 

elidegenedő társadalom, 

polarizálódó társadalom stb.) 

begyűrűzése kedvező gazdasági 

folyamatokhoz vezet  

Az újra erőre kapó kiköltözési 

hullám a fővárosból jelentős plusz 

értékeket adhat a városnak az 

újonnan betelepedők révén, 

amennyiben sikerül elérni, hogy 

Vecsés szerepe ezen lakók 

tekintetében több legyen, mint az 

„alvóváros-szerep”. 

4 3 

61. táblázat: Prosperáló város  - Pozitív kockázatok (lehetőségek) 

 

2.5.2 Zöldülő város 

NEGATÍV KOCKÁZATOK (VESZÉLYEK) 

Kockázat 

jelölése 
Kockázat neve 

A kockázati jelenség és a reziliencia-

képesség értékelése 
V H S 

Z1 A városi zöld menetrend nem tud 

lépést tartani a kihívásokkal és a 

Megfelelő körültekintéssel, a város 

meglévő stratégiai rendszereivel és 

cselekvési terveivel, valamint az 

3 3 3 
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globális zöldülési folyamatokkal  újonnan készülő KÖRNYEZETVÉDELMI 

PROGRAM ÉS KLÍMASTRATÉGIÁval 

harmonizáló menetrend. 

Z2 
A megújuló erőforrások 

hasznosítása nem helyben, nem 

kellő mértékben történik  

Lakossági szemléletformáló 

programok és megvalósuló 

fejlesztések ezt a veszélyt 

nagymértékben csökkentik. 

Mindazonáltal financiális és 

szemléletbeli akadályok miatt 

ezzel a veszéllyel rövid és rövid 

középtávon számolni szükséges. 

4 3 3 

Z3 
Nem tud kialakulni a regionális 

energiaellátás, az országos hálózati 

függés megmarad  

Ennek valószínűsége rövid- és 

rövid középtávon magas, 

tekintettel az elmúlt évtizedek 

tapasztalataira. 

4 2 4 

Z4 

Nem következik be az elvárt 

mértékű javulás a lakossági 

szemléletben, nem fejlődik 

megfelelő mértékben a 

környezettudatosság 

Ez rendkívül komoly hatással volna 

a városi zöld programokra és 

tervekre. Éppen ezért a város már 

a TVP-keretében elnyert ESZA-

forrásainak egy részét is ilyen 

irányú szemléletformálásra kívánja 

fordítani. 

3 5 3 

Z5 

A szabályozási környezet változása 

(jogszabályok, ösztönzők, ágazati 

politikák stb.) kedvezőtlenebb 

fenntarthatósági körülményeket 

teremt  

Historikus adatok alapján értékelve 

a veszély. 
4 2 5 

Z6 

A társadalmi modernizáció (a 

fogyasztói társadalom térnyerése, 

túlurbanizáció és zsúfoltság, 

elidegenedő társadalom, 

polarizálódó társadalom stb.) 

begyűrűzése gátolja a 

fenntarthatóság meghonosodását  

Vecsés, méreteinél, jelentős 

bővülési lehetőségeinél, stratégiai 

céljainál (kisvárosias jelleg 

megőrzése) és az azokhoz igazodó 

szabályozási környezet, valamint a 

jelentősnek tekinthető Zöld 

Program („Zöld Átállás ’21”) 

következtében számol ezzel a 

veszéllyel, de inkább 

lehetőségként tekint a társadalmi 

modernizáció ezen jelenségeire. 

2 2 2 

62. táblázat: Zöldülő város  - Negatív kockázatok (veszélyek) 

POZITÍV KOCKÁZATOK (LEHETŐSÉGEK) 

Kockázat 

jelölése 
Kockázat neve A kockázati jelenség értékelése V H 
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Z7 
A megújuló erőforrások helyi 

hasznosítása megfelelő mértékű lesz  

Az eddigi tapasztalatok és a 

tervezett fejlesztések miatt ez az 

önkormányzati szektorban mindez 

valószínűsíthető, de financiális és 

szemléletbeli akadályok miatt ezzel 

rövid és rövid középtávon a 

lakossági és a vállalkozói szektorban 

még nem lehet komoly 

lehetőségként számolni. 

3 3 

Z8 Kiépül a város zöld imázsa  

Ez kulcsfontosságú, az amúgy a 

logisztikai lehetőségek kapcsán 

ismert város számára. A savanyító- 

és élelmiszeripari imázsra alapozott 

zöld imázs komoly erőforrás lehet. 

 

Tekintettel a jelenlegi, 

élelmiszeriparban meghonosodott 

imázs (a „vecsési” mint pozitív 

minőségjelző), valamint a 

megfelelően óvott, élhető 

kisvárosjelleg miatt ez a veszély 

csekély, de fokozottan foglalkozni a 

tehergépjármű-forgalom és a 

repülőtér negatív környezeti 

hatásaival, amelyek csökkentik a 

Lehetőség valószínűségét. 

3,5 5 

Z9 

A társadalmi modernizáció (a 

fogyasztói társadalom térnyerése, 

túlurbanizáció és zsúfoltság, 

elidegenedő társadalom, 

polarizálódó társadalom stb.) 

begyűrűzése elősegíti a 

fenntarthatóság meghonosodását  

Vecsés, méreteinél, jelentős 

bővülési lehetőségeinél, stratégiai 

céljainál (kisvárosias jelleg 

megőrzése) és az azokhoz igazodó 

szabályozási környezet, valamint a 

jelentősnek tekinthető Zöld Program 

(„Zöld Átállás ’21”) keretei között 

számol a társadalmi modernizáció 

ezen jelenségeivel és komoly 

lehetőségként tekint rá. 

3 5 

63. táblázat: Zöldülő város - Pozitív kockázatok (lehetőségek) 

2.5.3 Digitális város 

NEGATÍV KOCKÁZATOK (VESZÉLYEK) 

Kockázat 

jelölése 
Kockázat neve 

A kockázati jelenség és a reziliencia-

képesség értékelése 
V H S 
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D1 
Az oktatási, képzési szerkezet a 

saját útját járja, nem, vagy 

nehezen befolyásolható  

A központi tantervrendszer miatt a 

kockázat fennáll, de mind a 

központi rendszerek, mind pedig a 

helyi programok támogatják a 

digitális fejlődést. 

2 3 2 

D2 
A munkaerő digitális 

felkészültségnek elmaradása  

Ez Magyarország teljes területén 

veszély. A vecsési önkormányzat a 

rendelkezésére álló ESZA-források 

terhére digitális írástudást 

fejlesztő képzéseket indít. 

2 4 2 

D3 
A város vállalatainak digitális 

lemaradása  

A város vállalatai nemzetközi 

nagyvállalatok, melyek digitálisan 

igen felkészültek. 

1 2 3 

D4 
A város közszolgáltatóinak 

digitális lemaradása  

A közszolgáltatók digitális átállása 

előrehaladott. 
1 3 3 

D5 
A város ágazati szerkezetének 

digitális lemaradása  

Minden szereplő számára nyílik 

lehetőség a digitális felzárkózásra 

az önkormányzati és a központi 

fejlesztési források terhére. 

3 3 3 

D6 
A digitális infrastruktúra fejlesztése 

lassú ütemben tud csak haladni  

Ebben a tekintetben a mai 

technológiai fejlettség és a 

szereplők piaci érdekeltsége 

megfelelő védelmet jelent, 

magának a kockázatnak a 

mértékét is jelentősen csökkentve. 

2 4 4 

D7 
A helyi lakosok digitális 

felkészültségének elmaradása, 

Ez komoly kockázati tényező, a 

helyi felmérések alátámasztják, 

hogy ezen a területen sok a 

tennivaló. A vecsési önkormányzat 

a rendelkezésére álló ESZA-

források terhére digitális 

írástudást fejlesztő képzéseket 

indít. 

4 5 2 

D8 
A digitális innovációk elkerülik a 

térséget  

Ez a szektor sajátosságaiból 

fakadóan alacsony kockázat. 
1 3 3 

64. táblázat: Digitális város - Negatív kockázatok (veszélyek) 

POZITÍV KOCKÁZATOK (LEHETŐSÉGEK) 

Kockázat 

jelölése 
Kockázat neve A kockázati jelenség értékelése V H 

D9 A digitális szolgáltatások az A piaci érdekek mindennél 5 4 
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igényekhez igazodóan tudnak 

megjelenni  
hatékonyabban fejlesztik az 

elektronikus szolgáltatásokat. A 

COVID-veszélyhelyzet talán 

egyetlen pozitív hozadéka is a 

digitális szolgáltatások 

robbanásszerű fejlődése. 

D10 

A globális klímaváltozás 

begyűrűzése kedvező digitalizációs 

folyamatokat indít el helyben  

A klímahelyzet romlása vagy 

stagnálása mindenképpen erősíti a 

digitális lehetőségek használatát. 

4 4 

D11 

A globális egészségügyi 

válsághelyzetek, járványok 

kedvezően hatnak a digitalizációs 

folyamatokra  

A globális egészségügyi 

válsághelyzetek, járványok 

mindenképpen erősítik a digitális 

lehetőségek használatát. 

Ugyanakkor a COVID-járvány 

megkövetelte tanulási folyamatok 

és tudományos áttörések miatt a 

további globális egészségügyi 

válsághelyzetek esélye (V) rövid 

középtávon és középtávon 

csökken. 

4 4 

D12 

A globális gazdasági változások 

(innovációk, új hálózatok, 

technológiaváltás) hatékonyan 

ösztönzik a helyi digitális átállást  

A nemzetközi és piaci tendenciák 

ma már nem is lehetségesek 

digitalizáció nélkül. Vecsésszámára 

ez kiemelkedő lehetőség. 

4 3 

65. táblázat: Digitális város - Pozitív kockázatok (lehetőségek) 

2.5.4 Megtartó város 

NEGATÍV KOCKÁZATOK (VESZÉLYEK) 

Kockázat 

jelölése 
Kockázat neve 

A kockázati jelenség és a reziliencia-

képesség értékelése 
V H S 

M1 

A „kisváros” városias 

szolgáltatásai és településképe 

összességében nem érik el a lakók 

által elvárt városiassági szintet, a 

település „falusias” jellegű marad. 

Vecsés régóta küzd ezzel a 

problémával. 

Településszerkezetének 

sajátosságai: a hiányzó klasszikus 

városközpont és a falusias alapokra 

való építkezés máig éreztetik 

hatásukat. A 2021-2027 közötti 

fejlesztési időszakra kidolgozott 

fejlesztési program egyik 

legfontosabb stratégiai célja éppen 

ezért a városias jelleg és a városi 

szolgáltatások fejlesztése. 

4 5 3 
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M2 

A szabályozási környezet 

változása (jogszabályok, 

ösztönzők, ágazati politikák stb.) 

gátolja a város 

megtartóképességét  

Nem látszik olyan szabályozási 

környezet-mix, amely megfelelő 

szintű városi környezet és 

szolgáltatások biztosítása esetén 

ezt el tudná érni. 

2 3 2 

M3 

A társadalmi modernizáció (a 

fogyasztói társadalom térnyerése, 

túlurbanizáció és zsúfoltság, 

elidegenedő társadalom, 

polarizálódó társadalom stb.) 

begyűrűzése kedvezőtlenül hat a 

város megtartóképességére  

Reális veszélyként számol az 

önkormányzat ezzel a jelenséggel, 

de pontosan ennek elhárítása 

végett tervez a 2021-2027 közötti 

időszakra átfogó városfejlesztési és 

zöld átállási programot. 

3,5 4 2 

M4 

A város nem tud védekezni a 

főváros elszívó erejének túlzott 

mértékű jelentkezése ellen és ez 

csökkenti a város megtartó erejét 

A fővárosból való kiköltözési trend 

ennek esélyét csökkenti, de a 

veszély reális, oktatási téren 

(fővárosba bejáró tanulók) ez élő 

jelenség. 

3 5 3 

66. táblázat: Megtartó város - Negatív kockázatok (veszélyek) 

 

 

POZITÍV KOCKÁZATOK (LEHETŐSÉGEK) 

Kockázat 

jelölése 
Kockázat neve A kockázati jelenség értékelése V H 

M5 
A szolgáltatási mix lépést tud 

tartani a helyi igényekkel  

Ez egy valós, a városban élhető 

élet minőségt befolyásoló, akár 

kulcstényezővé is előlépni képes 

esemény. 

3,5 4,5 

M6 

A globális gazdasági változások 

(innovációk, új hálózatok, 

technológiaváltás) segítik a város 

megtartóképességét  

Tekintettel Vecsés gazdasági 

szerkezetére, a kereskedelem és a 

logisztikai iparágak strukturált, 

meghatározó jelenlétére, a 

nemzetközi szolgáltatók komoly 

szerepére (a helyi IPA mintegy 40-

45%-át ilyen vállalatok fizetik) ez 

komoly lehetőséget jelent. 

3 5 

67. táblázat: Megtartó város - Pozitív kockázatok (lehetőségek) 

2.5.5 Kiszolgáló város 

NEGATÍV KOCKÁZATOK (VESZÉLYEK) 

Kockázat 

jelölése 
Kockázat neve 

A kockázati jelenség és a reziliencia-

képesség értékelése 
V H S 
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K1 
A városi fizikai infrastruktúra 

fejlesztése lassú ütemben tud csak 

haladni  

Részben külső kockázat, aminek a 

város bár ki van téve, de a 

megelőző fejlesztésekről való 

gondoskodás révén, valamint a 

kapcsolathálók folyamatos 

erősítése és használata 

segítségével igyekszik mérsékelni. 

3 4 3 

K2 

A szabályozási környezet változása 

(jogszabályok, ösztönzők, ágazati 

politikák stb.) gátolja a város 

kiszolgáló/ellátóképességét  

Historikus adatok alapján ez a 

kockázat ebben a dimenzióban 

mérsékelt, de rugalmas 

rendeletelőkészítési és 

tartalékképzési gyakorlata, 

valamint folyamatos fejlesztési 

aktivitása segítségével az 

önkormányzat képes volna 

reagálni egy ilyen irányú 

változásra. 

2,5 3 2 

K3 

Adminisztráció nehézkessége, 

lassúsága nehezíti a város 

kiszolgálóképességét. 

A munkatársak folyamatos 

képzése és a kedvező munkahelyi 

mikroklíma miatt ezt a súlyos 

következményeket eredményező 

kockázatot kezeli az önkormányzat 

2 4 1 

K4 

Az adminisztrációban dolgozók 

oldalán felmerülő digitális 

írástudásbeli hiányosságok 

nehezítik az ügyintézés/kiszolgálás 

menetét 

Ebben a tekintetben nem csak a 

lakosságnak, de az 

adminisztrációnak is fejlődnie kell. 

Az ESZA-források egy részét erre 

fordítja az önkormányzat, de a 

jelenlegi felkészültségi szint emeli 

a kockázat szintjét. 

4 4 3 

68. táblázat: Kiszolgáló város - Negatív kockázatok (veszélyek) 

POZITÍV KOCKÁZATOK (LEHETŐSÉGEK) 

Kockázat 

jelölése 
Kockázat neve A kockázati jelenség értékelése V H 

K5 
A város meg tudja élni és igény 

szerint bővíteni tudja a zöld, 

érintetlen területeit  

Jelentős ZÖLD ÁTÁLLÁS programmal 

készül a város a 2021-2027 közötti 

időkre. A beavatkozások sikere 

külső eseményektől is függ, de 

szemléletformáló, 

környezettudatossági programok 

és megalapozott fejlesztési 

beavatkozások révén az 

önkormányzat olyan helyzetet 

igyekszik teremteni, amely egy 

3,5 4 
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egészségesebb, aktívabb lakossági 

összállapotot eredményez. 

K6 

Az új digitális fejlesztések és 

városfejlesztési programok 

olyan lakossági szolgáltatásokat 

tesznek lehetővé, amelyek 

növelik a város 

kiszolgálóképességét. 

A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS-program 

fejlesztései komoly lehetőséget 

rejtenek magukban: a lakosság 

számára primér módon hasznos, 

könnyen érzékelhető és 

használható változásokat hozhat. 

4 4 

69. táblázat: Kiszolgáló város - Pozitív kockázatok (lehetőségek) 

2.5.6. Fejlesztési és fejlesztéspolitikai kockázatok 

 

ID Kockázatok V H S 

1 Támogatási források szűkössége a KMR régióban 4,5 4,2 4,0 

2 Tematikus fókusz erőssége következtében hiányzó 
fejlesztési tengelyek/lehetőségek 

4,2 4,5 4,0 

3 Alacsony támogatási intenzitás a KMR régióban 4,5 3,8 4,0 

4 Megvalósítási többletköltségek a tervezés 
hiányosságai vagy a tervezés és a megvalósítás 
közötti időmúlás miatt 

3,0 2,7 3,0 

5 Magánforrások bevonása elmarad az elvárt mértéktől 2,8 3,8 2,0 

6 Fenntartási többletköltségek jelentkeznek és/vagy 
elmaradnak az elvárt bevételek 

2,5 2,8 2,0 

7 Tulajdonjogi problémák a fejlesztési területek 
vonatkozásában 

1,5 4,0 1,0 

8 Jogszabályi korlátok a megvalósítással szemben 0,9 4,0 2,0 

9 Szabályozási tervek elkészítésének és elfogadásának 
elhúzódása 

1,0 1,7 1,0 

10 Adminisztráció lassúsága: támogatási döntések 
elhúzódása, TSz-ek megkötésének körülményessége 

3,2 3,2 1,0 

11 Közbeszereztetési eljárások elhúzódása miatt 
bekövetkező időbeli csúszások a megvalósítás során 

4,0 3,2 3,0 

12 Kivitelezői oldalon jelentkező hibák miatt bekövetkező 
időbeli csúszások a megvalósítás során 

3,5 3,7 3,0 

13 Hatósági engedélyek megszerzésének elhúzódása 
miatt bekövetkező időbeli csúszások a megvalósítás 
során 

1,9 3,2 1,0 

14 A tervezett műszaki megoldások 
alkalmazhatatlansága miatt megdrágul vagy elmarad a 
fejlesztés 

1,7 3,0 1,0 

15 A térségi szereplők együttműködésének hiánya vagy 
elégtelen volta miatt elmaradnak nagyobb, térségi 
jelentőségű fejlesztések 

4,3 2,0 4,0 

16 Gazdasági depresszió következtében mutatkozó 
alacsony fejlesztési aktivitás következtében 
elmaradnak magánberuházások 

3,0 3,0 5,0 

17 A befektetésösztönzési aktivitás alacsony 
hatékonysága miatt nem teljesülnek a projektekkel 
szemben támasztott gazdasági elvárások 

3,8 3,7 2,0 

18 Lakossági konfliktusok a megvalósítás során 
tapasztalható kellemetlenségek (zaj, por, útlezárások, 
stb.) miatt 

1,4 1,2 1,0 

19 Társadalmi érdektelenség a fejlesztésekkel és azok 
eredményével kapcsolatban 

1,0 3,2 1,0 
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70. táblázat: Fejlesztési és fejlesztéspolitikai kockázatok 

FEJLESZTÉSI ÉS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KOCKÁZATI PORTFÓLIÓ HŐTÉRKÉPEN 

 

271. ábra: Fejlesztési és fejlesztéspolitikai kockázati portfólió hőtérképen 

 

 

 

 

 

 


