
 

 

 

 

 

 

Bicske város 
integrált településfejlesztési 

stratégiája 
 

I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 

 

 

KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 

„Közép-Dunántúli Operatív Program – Fenntartható 
településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált 

Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” 

  



Bicske város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltáró munkarész 

2 

 

Készült: a Belügyminisztérium megbízásából 
a KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 sz. projekt keretében 

   

Készítette: KD-ITS KONZORCIUM  

 Konzorciumvezető: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 

 A konzorcium tagjai:  Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. 

 Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, 
Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft. 

 MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 

 PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet 
Tervező és Tanácsadó Kft. 

 TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. 

 VÁROS-TEAMPANNON Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bicske– Budapest – Székesfehérvár, 2015.  



Bicske város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltáró munkarész 

3 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

BEVEZETÉS ................................................................................................................................... 9 

1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ .............................................................................................. 11 

1.1 Településhálózati összefüggések ................................................................................... 11 

1.2 Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata .............................. 13 

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK) ..... 13 

1.2.2 Kapcsolódás Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához ....... 15 

1.2.3 Kapcsolódás egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz ..................... 16 

1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata ........................................... 17 

1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT) ..................................................................... 17 

1.3.2 Fejér Megye Területrendezési Terve ........................................................................ 18 

1.4 A szomszédos települések hatályos szerkezeti terveinek Bicske Város fejlesztését 

befolyásoló megállapításai ........................................................................................... 19 

1.5 Hatályos településfejlesztési döntések .......................................................................... 20 

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált Városfejlesztési Stratégia 

megállapításai ........................................................................................................... 20 

1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések ............................. 25 

1.6 Településrendezési Terv előzményeinek vizsgálata ....................................................... 25 

1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök ............................................................ 25 

1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei .................... 25 

1.7 A település társadalma ................................................................................................. 25 

1.7.1 Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 

jövedelmi viszonyok, életminőség ............................................................................ 25 

1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok ................................. 36 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők ......................................................................... 36 

1.8 A település humán infrastruktúrája .............................................................................. 37 

1.8.1 Humán közszolgáltatások: oktatás, egészségügy, szociális közszolgáltatások, 

közművelődés, .......................................................................................................... 37 

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása ...................................................................................... 43 

1.9 A település gazdasága .................................................................................................. 45 

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre ................................................................... 45 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői ......................................................... 47 



Bicske város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltáró munkarész 

4 

 

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő 

fontosabb elképzelések ............................................................................................. 50 

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők ............................................. 52 

1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) ................................................................. 54 

1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz és intézményrendszere ..... 55 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program............................................. 55 

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere ............. 58 

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység .............................................................................. 58 

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika................................................................................................ 59 

1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás.................................................................................... 59 

1.10.6 Intézményfenntartás ................................................................................................. 59 

1.10.7 Energiagazdálkodás ................................................................................................... 62 

1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások ........................................................................... 62 

1.12 Táji és természeti adottságok vizsgálata........................................................................ 63 

1.12.1 Természeti adottságok .............................................................................................. 63 

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet ......................................................................................... 63 

1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek ............................................. 64 

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése ................................................... 65 

1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata ..................................................................................... 66 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei .................................................................. 66 

1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái ........................................................ 67 

1.14 Az épített környezet vizsgálata ..................................................................................... 67 

1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata ................................................................................ 67 

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata ........................................................................................ 71 

1.14.3 Önkormányzati tulajdon kataszter ............................................................................ 71 

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése ........................................... 72 

1.14.5 Az építmények vizsgálata .......................................................................................... 72 

1.14.6 Az épített környezet értékei ...................................................................................... 73 

1.15 Közlekedés ................................................................................................................... 75 

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok ............................................................................ 75 

1.15.2 Közúti közlekedés ...................................................................................................... 75 

1.15.3 Közösségi közlekedés ................................................................................................ 77 



Bicske város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltáró munkarész 

5 

 

1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés .......................................................................... 78 

1.15.5 Parkolás ..................................................................................................................... 79 

1.16 Közművesítés ............................................................................................................... 79 

1.16.1 Víziközművek ............................................................................................................. 79 

1.16.2 Energia ...................................................................................................................... 80 

1.16.3 Elektronikus hírközlés ............................................................................................... 80 

1.17 környezetvédelem ....................................................................................................... 80 

1.17.1 Talaj ........................................................................................................................... 80 

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek ..................................................................................... 81 

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme ...................................................................................... 81 

1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés ................................................................................................ 81 

1.17.5 Sugárzás védelem ...................................................................................................... 81 

1.17.6 Hulladékkezelés ......................................................................................................... 81 

1.17.7 Vizuális környezetterhelés ........................................................................................ 82 

1.17.8 Árvízvédelem ............................................................................................................. 82 

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák ............................................... 82 

1.18 Katasztrófavédelem ..................................................................................................... 82 

1.18.1 Építésföldtani korlátok .............................................................................................. 82 

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség ........................................................................................ 83 

1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők ......................................................................... 83 

1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely ......................................................................................... 83 

1.20 Városi klíma ................................................................................................................. 83 

2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ ............................................................................................... 84 

3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ ............................................................................................. 88 

3.1.1 A folyamatok értékelése ........................................................................................... 88 

3.1.2 A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 

összefoglaló értékelése ............................................................................................. 88 

3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata ........................................................... 92 

3.2 Problématérkép / Értéktérkép ...................................................................................... 93 

3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező városrészek .................................................................. 96 

3.3.1 A városrészek kijelölése ............................................................................................ 96 

3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek ...................................... 114 



Bicske város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltáró munkarész 

6 

 

3.3.3 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek .............................................. 117 

MELLÉKLETEK ............................................................................................................................ 118 

 

TÁBLÁZATJEGYZÉK 

1. táblázat - A Bicskei járás települései 2013-ban ............................................................................... 12 

2. táblázat – Korábbi IVS megvalósult és meg nem valósult fejlesztési céljai .................................... 24 

3. táblázat - Bicske népességszám változása megyei és országos összehasonlításban 2001-2013 ... 26 

4. táblázat - Bicske lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos összehasonlításban (2001, 

2011) ...................................................................................................................................................... 30 

5. táblázat – Segélytípusok és a támogatások eseteinek száma ......................................................... 33 

6. táblázat – Bicskei lakásállomány komfortszintje és közműellátottsága (2011) ............................. 35 

7. táblázat – Bicske sport szervezetei .................................................................................................. 43 

8. táblázat – Bicske esélyegyenlőségi programban azonosított problémák és a program intézkedései

 ............................................................................................................................................................... 43 

9. táblázat – A működő vállalkozások létszám kategóriánként, 2012 ................................................ 45 

10. táblázat – A működő vállalkozások száma a nemzetgazdasági ágakban, 2012 ........................... 46 

11. táblázat - Bicske legnagyobb foglalkoztató vállalatai 2014-ben ................................................... 50 

12. táblázat - Az iparűzési adóbevétel alakulása 2006-2014 között ................................................... 51 

13. táblázat - Jelentősebb gazdasági célú támogatások (2007-2013) ................................................. 52 

14. táblázat - A költségvetés bevételi tételei 2014-ban (eFt) ............................................................. 56 

15. táblázat - A költségvetés kiadási tételeinek alakulása 2013-ban (eFt) ......................................... 56 

16. táblázat – Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok .......................................................... 56 

17. táblázat – Önkormányzati bérlakások ........................................................................................... 59 

18. táblázat – SWOT analízis ................................................................................................................ 88 

19. táblázat - A Telepi lakóterület SWOT-analízise ........................................................................... 101 

20. táblázat - A Bihari utca és környezete SWOT-analízise ............................................................... 102 

21. táblázat - A Vasúti megálló környéke SWOT-analízise ................................................................ 103 

22. táblázat - A Vasút menti övezet SWOT-analízise ......................................................................... 104 

23. táblázat - A Nyugati lakóterület SWOT-analízise ......................................................................... 106 

24. táblázat - A Városközpont SWOT-analízise .................................................................................. 107 

25. táblázat - A mezőgazdasági, erdőgazdasági terület SWOT-analízise .......................................... 108 

26. táblázat - A Szőlőhegy területek SWOT-analízise ........................................................................ 111 

27. táblázat – Bicske déli külterületei SWOT-analízise ...................................................................... 112 



Bicske város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltáró munkarész 

7 

 

28. táblázat - Az M1 Ipari Park SWOT- analízise ................................................................................ 113 

29. táblázat - M1 menti gazdasági  és iparterület SWOT-analízise ................................................... 114 

30. táblázat - Bicske szegregátumai és veszélyeztetett területei a KSH 2001-es népszámlálási adatai 

és az önkormányzati adatok alapján.................................................................................................. 115 

 

ÁBRAJEGYZÉK 

1. ábra - Az OFTK célrendszere ............................................................................................................. 14 

2. ábra - Fejér megye területfejlesztési koncepciójának és programjának célrendszere .................. 16 

3. ábra – Bicske Településfejlesztési Stratégiája, 2012 ....................................................................... 21 

4. ábra – Bicske népességszámának alakulása 2011-2013 .................................................................. 26 

5. ábra - Bicske népmozgalmi adatai országos és megyei összehasonlításban (2000-2013) (fő/1000 

lakos) ..................................................................................................................................................... 27 

6. ábra – Vándorlási egyenleg Bicskén 2000-2013. évek között (fő/ezer lakos) ................................ 28 

7. ábra – Bicske népességének korösszetétele 2001, 2011 ................................................................. 28 

8. ábra – Öregedési index ..................................................................................................................... 29 

9. ábra – A város lakóinak nemzetiségi kötődése 2011-ben ............................................................... 30 

10. ábra – A munkanélküliség egy naptári éven belüli alakulása 2014-ben ....................................... 32 

11. ábra – Foglalkoztatottak foglalkozási főcsoport szerint 2011 (%) ................................................ 32 

12. ábra – Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem Bicskén (Ft) ...................................................... 33 

13. ábra – Nappali tagozatos középiskolai tanulók számának változása (fő) (2001-2013) ................ 39 

14. ábra – Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft) ........................................................... 47 

15. ábra - A szolgáltatás alágazatokban regisztrált vállalkozások száma, 2013 ................................. 48 

16. ábra - Ezer lakosra jutó kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül) (db) ... 48 

17. ábra – Egy szállásférőhelyre jutó vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db) ........................ 49 

18. ábra – Külföldi vendégéjszakák aránya a szálláshelyeken ............................................................ 50 

19. ábra – A lakásállomány kor szerinti megoszlása Bicskén, 2011 .................................................... 54 

20. ábra – Lakásállomány kor szerinti megoszlása Fejér megyében, 2011......................................... 55 

21. ábra - A lakónépesség számának megoszlása Bicske városrészeiben, 2011 ................................ 99 

22. ábra - Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya Bicske városrészeiben, 2011 (%) .............. 99 

23. ábra - A lakónépesség korcsoportos összetétele Bicske városrészeiben, 2011 (%) ................... 100 

24. ábra - Munkanélküliek aránya Bicske városrészeiben (%) .......................................................... 100 

 

 



Bicske város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltáró munkarész 

8 

 

TÉRKÉPJEGYZÉK 

1. térkép - A Bicskei járás települései .................................................................................................. 12 

2. térkép - Városhálózat (külső és belső városi gyűrű) ........................................................................ 15 

3. térkép - Bicske az Országos Területrendezési Tervben (OTrT), 2014. ............................................. 17 

4. térkép - Fejér megye területrendezési terve, térségi szerkezeti terv ............................................. 18 

5. térkép – Részletek az OTrT-ből ......................................................................................................... 19 

6. térkép – Bicske M1 ipari park ........................................................................................................... 54 

7. térkép - Természetvédelmi oltalom alatt álló területek Bicskén .................................................... 65 

8. térkép - Településszerkezeti Terv..................................................................................................... 69 

9. térkép – Bicske Városközpont funkcióellátottsága ......................................................................... 70 

10. térkép – Konfliktusokkal terhelt és alulhasznosított területek Bicske ......................................... 70 

11. térkép – Önkormányzati tulajdon .................................................................................................. 72 

12. térkép – Bicske elérhetősége ......................................................................................................... 76 

13. térkép – Kerékpáros és gyalogos közlekedési infrastruktúra ....................................................... 78 

14. térkép – Bicskei lakások közműellátottsága .................................................................................. 79 

15. térkép – Bicske értéktérképe ......................................................................................................... 94 

16. térkép – Bicske problématérképe .................................................................................................. 95 

17. térkép – Bicske belterületi városrészei .......................................................................................... 97 

18. térkép – Bicske külterületi városrészei .......................................................................................... 98 

19. térkép –Bicske Szőlőhegyi területek ............................................................................................ 109 

20. térkép – Bicske M1 menti gazdasági területek ............................................................................ 113 

21. térkép - Bicske szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei 2001-es népszámlálás adatai 

alapján ................................................................................................................................................. 114 

22. térkép - Bicske szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei ...................................... 116 

23. térkép - Bicske szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei ...................................... 116 

 

file://MAPI-SRV01/Public/Termelés/Önkormányzat/járásszékhely%20ITS/!KD/01_Bicske/MV/Munkaanyagok/Bicske_MV_BMvél_0812.docx%23_Toc427241430


Bicske város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltáró munkarész 

9 

 

BEVEZETÉS 

A Kormány 2012-ben rendeletet alkotott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet). A rendelet szerint az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban: ITS) tartalmi követelményrendszere 
megváltozott, ami szükségessé teszi Bicske Város középtávot átfogó fejlesztési stratégiájának 
újragondolását és az ITS elkészítését.  

Habár a városnak 2012-ben készült átfogó stratégia a város középtávú általános társadalmi-gazdasági 
fejlesztési tervéről, de azóta oly mértékben változtak meg a külső és belső tényezők, hogy a fenti 
jogszabályi változások mellett szükséges új alapokra helyezni Bicske településfejlesztéssel kapcsolatos 
jövőképét. 

 

A megváltozott külső tényezők: 

- megváltoztak a piaci, gazdasági körülmények, befektetési tendenciák (gazdasági világválság 
hatásai), 

- előtérbe kerültek korábban kisebb jelentőséggel kezelt szempontok, mint pl. az 
energiahatékonyság, a fenntarthatóság, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kérdése, 

- megújult az EU kohéziós politikája („Európa 2020”, amely az Európai Unió 2010-ben útnak 
indított növekedési és foglalkoztatási stratégiája), ezzel (részben) összefüggésben megújult a 
nemzeti szintű területfejlesztési koncepció (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció, amelyet az Országgyűlés az 1/2014 (I.3.) OGY határozatával elfogadott), új területi 
(megyei) és ágazati tervezési dokumentumok készültek el. 

A megváltozott belső tényezők: 

- a válság és a kormányzati politika hatására változtak egyes társadalmi (demográfiai), gazdasági 
folyamatok, illetve átalakultak a feltételrendszerek, 

- jelentősen változott az önkormányzatok feladatköre (intézményfenntartás, közművelődés 
stb.), 

- szükségessé vált az elmúlt években megvalósult fejlesztések eredményeinek, az elmúlt időszak 
tapasztalatainak kiértékelése. 

 

Jelen munka célja tehát az, hogy a korábbi stratégiát kiindulási alapnak tekintve, de az azóta eltelt 
időszak megváltozott külső-belső körülményeit figyelembe véve elkészüljön Bicske Város középtávú 
(4-10 év) Integrált Településfejlesztési Stratégiája. Ennek első fázisa a Megalapozó vizsgálat, mely 
arra hivatott, hogy a település jelenlegi helyzetének bemutatásával, elemezésével és kiértékelésével 
megfelelő alapot nyújtson az ITS megalkotásához. 

A Megalapozó vizsgálat elsődlegesen az alábbi forrásokból származó adatok, információk, 
dokumentumok felhasználásával készült: 

- a Bicskei Közös Önkormányzati Hivatal adatszolgáltatása, 
- Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Bicskére és a Bicskei járásra vonatkozó kimutatásai, 
- az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer ITS tervezését 

támogató alkalmazása (röviden: TeIR ITS), 
- önkormányzati vagyonkataszter és vagyongazdálkodási adatok, 
- intézmények adatszolgáltatása, 
- nyilvánosan elérhető adatbázisok. 
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Hiszünk abban, hogy a Megalapozó vizsgálatra épülő Integrált Településfejlesztési Stratégia 
eredményeképpen Bicske városa a legnagyobb mértékben ki tudja használni fejlődési potenciálját a 
2014-2020-as időszakban és olyan módon kerül kialakításra a dokumentum, hogy az abban 
megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket teljes mértékben támogatni tudják az EU Strukturális és 
Beruházási alapjai. 
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1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Térségi kapcsolatok 

Bicske közlekedés-földrajzi helyzete kedvezőnek tekinthető. A város a TEN-T nemzetközi hálózat részét 
képező M1 gyorsforgalmi út mellett helyezkedik el. A kelet-nyugat irányú közlekedési tengelyen 
keresztül nyugat felé a két megyei jogú város Tatabánya és Győr, valamint az osztrák főváros, Bécs is 
elérhetővé válik. A város helyzetét tekintve jelentős előnynek tekinthetjük kelet felé a főváros 
közelségét, és a további autópályák (az M0-án keresztül az M6, M5, M3) könnyű, gyors elérhetőségét 
(az elérhetőséget lásd bővebben később). Hasonlóan kedvező Bicske vasúti kapcsolata is, hiszen az 
újabb korszerűsítés előtt álló Budapest-Hegyeshalom vasútvonal szintén nemzetközi kapcsolatot jelent 
Bécs felé, valamint a budapesti déli vasúti összekötő hídon keresztül a keleti területek. 

A gyorsforgalmi úttal párhuzamosan haladó 1. sz. főútnak fontos kapcsolati szerepe van az 
elérhetőségben: csak ezen a főúton keresztül oldható meg a gyorsforgalmi út bicskei csomópontjának 
megközelítése, valamint a dél felé vezető 811. sz. és az észak felé vezető 102. sz. főúthoz való 
csatlakozás. 

A város észak-déli közlekedési kapcsolatai ugyanakkor sajátos képet mutatnak. Az északi kapcsolatot 
Esztergom felé a várostól 10 km-re keletre újonnan kijelölt 102. sz. főút jelenti a herceghalmi 
csomópontból, amely jelenleg települési belterületeken vezet keresztül. 

Bicske a Közép-magyarországi régió közvetlen közelében helyezkedik el, Budapesttel minden területen 
szoros a kapcsolata. A főváros közelsége sajátos, egyedülálló helyzetet teremt, gazdasági és társadalmi 
szempontból is egyaránt meghatározó. Habár nem tartozik Pest megyéhez és a Budapesti 
Agglomerációhoz, de a Közép-magyarországi régió Budapest-centrikus településrendszeréhez 
kapcsolódik a város. Pest megye és Budapest migrációs és a szuburbanizáció folyamatai egyre inkább 
meghatározók a település életében.  

 

Települési funkciók bemutatása: 

A településeknek a településhálózatban betöltött szerepére legközvetlenebbül a 
településhierarchiában elfoglalt pozíció utal. A települések körén belül kimutatható hierarchikus 
tagolódás a települési alapfunkciók mennyiségétől és sokféleségétől függ. A települési alapfunkciók 
közé pedig a tágan értelmezett szolgáltatási ágak – pl. oktatás, kulturális intézmények, egészségügy, 
kereskedelem, igazgatás és igazságszolgáltatás, a pénz- és biztosításügy stb. – mindennapos igényeket 
kielégítő intézményei, illetve tevékenységei tartoznak. 

A településhierarchiában elfoglalt helyzet, az ehhez szorosan kötődő infrastrukturális ellátottság, 
intézményi ellátottság mellett a legfontosabb differenciáló tényező a települések és városok között ma 
elsősorban a jövedelemszerzés lehetőségei, ezek határozzák meg egy-egy térség helyzetét. 

A település saját alapfokú közintézményi szolgáltatásait képes kielégíteni, de közép- és felsőfokú 
intézmény-ellátottsági szempontból erőteljesen kapcsolódik a közeli nagyobb településekhez 
(Budapest, Tatabánya, Székesfehérvár). Bicske a Bicskei járás (13 település) központja, így 
összességében mintegy 35.000 fős népesség középfokú intézmény-ellátását biztosítja.  

 

Funkcionális vonzáskörzet lehatárolás: 

Tatabánya és Budapest közelsége miatt Bicske vonzáskörzete és térségi szerepe korlátozott. Bicske 
vonzáskörzetét elsősorban a járás területe jelenti. A Vértes Többcélú Kistérségi Társulás megszűnőben 
van. A járás települései közül a társulásnak nem tagja Csákvár, de a járás településein túl Gánt, Kajászó 
és Vál a társulás tagja volt.  A járás települései társulás keretében biztosítják az orvosi ügyeletet és a 
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szociális közszolgáltatásokat (Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás). 

Bicske, mint járási központ alap‐ és középfokú intézményi szolgáltatásokat nyújt a környező 
települések lakói számára, illetve az itt található jelentősebb cégek (Vincotech, MagyarMET, Spar, 
Tesco) komoly szerepet játszanak nemcsak Bicske, hanem a vonzáskörzetében levő települések 
lakóinak foglalkoztatásában is. A település lakói a közép‐ és felsőfokú intézményi szolgáltatásokat 
főként a közeli nagyobb településeken, Budapesten, Tatabányán és Székesfehérváron veszik igénybe. 

A járás legnépesebb települése Bicske, de városi jogállással az 5ezer fős lakónépességű Csákvár is 
rendelkezik.  

1. térkép - A Bicskei járás települései 

 

Forrás: jarasinfo.hu 

 
1. táblázat - A Bicskei járás települései 2013-ban 

Település Jogállás Terület (ha) Lakónépesség (fő) 

Alcsútdoboz község 50,71 1 461 

Bicske város 77,08 11 911 

Bodmér község 7,17 244 

Csabdi község 17,02 1 182 

Csákvár város 118,76 5 204 

Etyek község 53,27 4 105 

Felcsút község 22,02 1 832 

Mány község 44,72 2 382 

Óbarok község 19,26 778 

Szár község 22,63 1 637 

Tabajd község 26,57 903 

Újbarok község 1,49 408 

Vértesacsa község 36,19 1 759 

Vértesboglár község 23,21 878 

Forrás: KSH T-Star 
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1.2 TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA  

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK) 

A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra való felkészülés idején hazánkban alapvetően 
megváltoztak a terület- és településfejlesztés törvényi és szervezeti keretei. Az Országgyűlés 2014. 
január 3-án elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló határozatot, ezzel új irányt szabott az ország, a térségek és a települések 
fejlesztéséhez. 

A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció a további tervezés – így az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiák kidolgozása és elfogadása - során is figyelembe veendő - horizontális szempontként 
határozta meg: 

 a befogadást – a társadalmi felzárkózás támogatását, 
 az esélyegyenlőség megteremtését, a nemzetiségi identitás erősítését, 
 a fenntartható fejlődést– fenntartható növekedést, 
 az értékmegőrzést és az intelligens növekedést. 

A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció a nemzeti jövőkép elérése érdekében négy hosszú távú, 2030-
ig szóló átfogó fejlesztési célt jelölt ki.  

 értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 
 népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 
 természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 

védelme, 
 térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

Az átfogó célok megvalósulása érdekében specifikus és területi célkitűzések kerültek meghatározásra. 
A célok a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi 
szereplőknek szólnak, így a járásközponti városi ITS-ek számára is kirajzolják azokat a fejlesztési 
súlypontokat, amelyekre a középtávú fejlesztési feladatok épülhetnek.  

A szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok az alábbiak: 

 versenyképes, innovatív gazdaság, 
 gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, 
 életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, 
 kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,  
 értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,  
 jó állam, szolgáltató állam és biztonság, 
 stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme. 

 

A területi specifikus célok, amelyek Bicske tervezését is érintik: 

- többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat, 
 a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése, 
 összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása. 
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1. ábra - Az OFTK célrendszere  

 
Forrás: Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepció célrendszer 

 

Bicske nem került nevesítésre az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban, de a 
városhálózati térkép alapján a város egyrészt a Budapesti agglomeráció részét képezi, másrészt a 
Budapest körüli 40-80 km-es ipari-logisztikai gyűrű mentén található. A térkép alapján Bicske a 
Tatabányai agglomerálódó térség részeként is értelmezhető.  
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2. térkép - Városhálózat (külső és belső városi gyűrű) 

 

Forrás: OFTK 

 
Az OFTK-ban megfogalmazott Fejér megyei fejlesztési irányok közül a „A Győr-Tatabánya-Komárom-
Mór-Székesfehérvár-Dunaújváros-Paks-Kecskemét ipari/logisztikai nagyklaszterek közötti közlekedési 
hálózatok kialakítása” célkitűzés fogja leginkább érinteni Bicskét. 

1.2.2 Kapcsolódás Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához 

A Fejér megyei operatív program megállapítása alapján a megyében a legnagyobb foglalkoztatók a 
városokban, ezen belül elsősorban Székesfehérváron, továbbá Dunaújvárosban találhatók. A 
nagyvárosok mellett sajátos gazdasági funkcióval bírnak: Bicske (logisztika), Gárdony (turizmus) és Mór 
(borvidék, jármű- és elektronikai ipar). 

A Fejér megyei operatív program alapján a „Budapesti agglomeráció vonzáskörzete” funkcionális 
térségbe tartozik Bicske. A térség jelentős funkcionális szerepeket betöltő városai között van Bicske 
(logisztikai), mivel Budapest – Bécs közlekedési folyosónak köszönhetően további jelentős 
ipari/logisztikai cégek települhetnek a város térségébe. 
 
A program célkitűzései közül az alábbiak elérésében lesz komoly szerepe Bicskének: 

 4. területi prioritás: Országos közlekedési csomópontokhoz köthető közlekedési és logisztikai 
fejlesztések 

 7. területi prioritás: A növekedési pólusok és alközpontok (Dunaújváros, Székesfehérvár, Mór, 
Bicske) pozíciójának növelése a versenyképes szereplők támogatásával és a hálózatosodó helyi 
gazdaság ösztönzésével  
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2. ábra - Fejér megye területfejlesztési koncepciójának és programjának célrendszere 

 
Forrás: Fejér megye operatív program 2014-20 

1.2.3 Kapcsolódás egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz 

Fejér megye turisztikai koncepciója (2004) 

A Fejér megyei turisztikai program nem nevesíti Bicskét és annak turisztikai értékeit, de az alábbi három 
fejlesztésre javasolt turisztikai termék kör alapján a Bicskei turisztikai adottságokra is alapoz a program. 

A fejlesztésre javasolt turisztikai termékek a következőek Fejér megyében: 

1. arculatformáló, exkluzív turisztikai termékek (a hivatás, a kulturális és élmény, a gyógy, a 
sport, az öko turizmus);  

2. egyéb, szokványos turisztikai termékek (a viziturizmus, a természetjárás, a lovas, a bor, a 
kastély, a falusi, a kerékpáros, a vadász, a horgász, az ifjúsági és a 3. korosztály turizmus); 

3. rész szolgáltatások fejlesztése (a tranzit és a kiránduló forgalom gazdasági hozamának 
növelése, illetve a különösebb vonzerővel nem rendelkező térségek turizmusba való 
bekapcsolódásának elősegítése érdekében). 

Ezek közül a kastély turizmus érinti leginkább Bicskét a Batthyány-kastély vonatkozásában. 
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1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA  

1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

3. térkép - Bicske az Országos Területrendezési Tervben (OTrT), 2014. 

 

 

JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ 
SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE 

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ 
ERDŐTERÜLET ÖVEZETE 

 

ORSZÁGOS VÍZMINŐSÉG VÉDELMI TERÜLET 
ÖVEZETE 

 

TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL 
KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET ÖVEZETE 

ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ 
TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

 

ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETE 

Forrás: TÉRPORT 2014 
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Az Országos Területrendezési Terv a város külterületének északi részén a megyei területrendezési 
tervnél jóval nagyobb összefüggő erdőterületet jelölt ki, ebbe a korábban gyepterületként jelölt 
mezőgazdasági területek egy részét is belevonta. Övezeti érintettség tekintetében az országos terv 
szerényebb a megyei területrendezési tervnél: a megyei terv szerinti ökológiai puffer terület már nem 
része a módosított OTrT szerint országos ökológiai hálózatnak, a település déli részén a tájképvédelmi 
övezeti érintettségű terület is sokkal kisebb, mint a megyei terven, viszont az északi területrész 
érintettsége csak annyiban változott, hogy a bauxitbánya területe kikerült az övezetből. Hasonlóan 
jóval kisebb az országos jelentőségű vízminőség-védelmi terület övezete. Nem érintett a város területe 
a kiváló termőhelyű adottságú szántóterület övezete által sem, de még az újonnan bevezetett jó 
termőhelyi adottságú területek övezete is kisebb mértékben érinti, mint a megyei tervben szereplő 
kiváló termőhelyű szántóterületeké. Új övezet a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, mely kisebb 
mozaikokban érinti a város területét, viszont települési területen is találhatók ilyen mozaikok. 

1.3.2 Fejér Megye Területrendezési Terve 

4. térkép - Fejér megye területrendezési terve, térségi szerkezeti terv 

 

2009, tervező VÁTI, forrás: TÉRPORT  

Fejér megye területrendezési terve 2009-ben készült, tehát még a legújabb OTrT módosítás előtt. 
Ennek megfelelően a benne foglaltak csak részben tekinthetők kiindulási alapnak (pl. települési térség 
tekintetében). Itt a legfeltűnőbb a város területének jelentős északi és déli irányú bővítése, városias 
települési térségként. A déli bővítési terület (Póc-tető) Alcsútdoboz területére is átnyúlik, itt viszont, a 
törvényi előírásoknak megfelelően (közigazgatási alapú kijelölés), már hagyományos vidéki települési 
térségként lett a terület szabályozva. Az északi terület közlekedési infrastruktúrával átszőtt, jó 
megközelíthetősége a terjeszkedés lehetőségét ebbe az irányba indokolttá teszi, noha a közeli Érd és 
Tatabánya megyei jogú városok is bőséges területkínálattal bírnak. Nagyvonalúan jelöl ki települési 
térséget a terv a Szent-László pataktól keletre, a vasút és az 1-es főút között is. Kevésbé szerencsés a 
települési térség a Csabdi halastó térségében. A déli terület hasznosításával kapcsolatos befektetői 
elképzelés, noha nem a kijelöléskor tervezett módon, most is napirenden van. A térségi szerkezeti terv 
vegyes területfelhasználású térségi területfelhasználást nem tartalmaz, a térségi jelentőségű 
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szőlőterületeket a várostól északkeletre és keletre „felülsraffozással” jeleníti meg, tekintettel a 
szőlőkataszteri területek OTrT által biztosított védelmére. Sajátos eszközökkel jeleníti meg a terv a 
gyepterületeket, melyek az új városias települési térséggel is átfednek. 

 

 

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ 
SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE 

5. térkép – Részletek az OTrT-
ből 

 

TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ TÁJKÉPVÉDELMI 
TERÜLET ÖVEZETE 

 

 
KIEMELTEN ÉRZÉKENY FELSZÍN ALATTI 

VÍZMINŐSÉG VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 
 

 

MAGTERÜLET, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÉS 
PUFFERTERÜLET ÖVEZETE 

 
KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ 

ERDŐTERÜLET ÖVEZETE 

 

ERDŐTELEPÍTÉSRE ALKALMAS TERÜLET 
ÖVEZETE 

2009, tervező VÁTI, forrás: TÉRPORT 

 

Bicske déli részét jelentős mértékben érinti a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete, míg 
az északi részen a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és az erdőtelepítésre alkalmas területek 
övezetei kisebb mozaikokban érintik. Jelentős a város tájképvédelmi érintettsége. A kiemelten 
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete a város nagy részén korlátozza a lehetséges 
használati módok körét. Az országos ökológiai hálózat főleg a település északi részét érinti, de 
magterület található a vízfolyások mentén a délkeleti részen is. 

1.4 A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEINEK BICSKE VÁROS FEJLESZTÉSÉT 

BEFOLYÁSOLÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Bicskével szomszédos települések: Tatabánya, Szárliget, Tarján, Csabdi, Mány, Etyek, Felcsút, 
Alcsútdoboz. A térség több települését érintő szabályozási tervmódosítást igénylő tervezett 
beavatkozás a TEN-T vasúthálózat-fejlesztés részét képező nyomvonal-korrekció, állomásfejlesztés és 
intermodális csomópontfejlesztés, mely Bicskén is tervezett. A települések jelentős gazdaságiterület-
kínálata értelemszerűen befolyásoló tényező, hiszen egymás konkurenciái. Megállapítható 
ugyanakkor, hogy ha valahol van létjogosultsága a jelentős hosszabb távon is bővülést biztosító 
kínálatnak az országban, akkor a Budapest-Bécs közötti nemzetközi közlekedési folyosóra kapcsolódó 
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zóna biztosan az a terület. Fejér megye területrendezési tervének térségi szerkezeti tervlapja szerint a 
Bicske déli részén fejlesztésre kijelölt terület déli része átnyúlik Alcsútdoboz területére. A Felcsút közös 
önkormányzati hivatali honlapon elérhető, 2009-es keltezésű szabályozási terv szerint a területen 
kertvárosias lakóterületet, golfpályát, horgásztavat terveztek. 

Felcsút északi részén jelentős méretű kereskedelmi-szolgáltató terület kerül kijelölésre korábbi 
településközponti vegyes terület helyén, a település északi határán. Emellett Felcsút területén IV. 
kategóriájú repülőtér számára történt területkijelölés. Amennyiben ennek használatba vétele a 
tervezett célra megvalósul, ennek lehetnek (pozitív és negatív) gazdasági és (negatív) környezeti 
hatásai Bicske vonatkozásában. Egyéb településrendezési döntéseknek nincs a fejlesztésre jelentős 
hatása. 

1.5 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK  

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált Városfejlesztési Stratégia 
megállapításai 

Bicske település Önkormányzata a 2007-2013-as időszak pályázati rendszeréhez igazodóan Integrált 
Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban IVS) készítését kezdeményezte 2010-ben, mely 2011-ben 
65/2011. (III.31.) testületi határozattal elfogadásra került. Az IVS 2012-ben a 237/2012. (IX.27.) 
önkormányzati rendelettel módosításra került. A stratégiában az alábbi átfogó, középtávú és városrészi 
célokat fogalmazta meg a város. A stratégia hosszú távú és középtávú céljai jelenleg is fontos 
célkitűzései a városnak. Az IVS-ben tervezett projektek közül ugyanakkor több megvalósult (pl: 
hulladékválogató), így a készülő ITS-nél egyes akcióterületek módosításra szorulnak, míg más 
városrészekben új akcióterületek kijelölése indokolt (Bicske szíve park területén). A 2012-es IVS-ben 
tervezett és megvalósult projektek közül az Egészségügyi központ fejlesztése kiemelendő, ennek a 
projektnek a folytatása tervezett. Az Egészségügyi központ és a szomszédos Toronyépület fejlesztésére 
is készült 2014-ben egy megvalósíthatósági tanulmány, mely több alternatívát javasol az épületek 
fejlesztésére. A Csillagvizsgáló és mauzóleum turisztikai célú hasznosítására egy megvalósíthatósági 
tanulmány készült. Az intermodális csomópontra is elkészültek a tervek az IVS elfogadása óta.
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3. ábra – Bicske Településfejlesztési Stratégiája, 2012 
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Forrás: IVS 2012 
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2. táblázat – Korábbi IVS megvalósult és meg nem valósult fejlesztési céljai 

Akcióterület Megvalósult célok Részben megvalósult célok Meg nem valósult célok 

Telep alközpont AT 

Potenciális fejlesztési terület (vegyes 
funkciók megtelepítés és kialakítása) 

Mikro-társadalmi kertészet projekt – 
közösségépítés 

Bihari utca AT 

Társadalmi integrációs és 
összetartozás erősítése 

Intézményfejlesztés 

Lakóterületi fejlesztés 

Intermodális központ AT 

Infrastruktúrafejlesztés – út és közmű 

Intermodális csomópont kialakítása 

P+R, B+R 

Vasútmegálló korszerűsítése 

Útfejlesztése 

Jobb megközelítés-összeköttetés biztosítása (felüljáró) 

Gazdasági szféra bővítése és bevonzása – volt szerkezetkész épületek hasznosítása vagy szociális 
létesítmény kialakítása (idősek otthona, árvaház, stb.) 

Energia AT 

Alternatív energia megtelepítése és hasznosítása 

Bicske közműellátási korszerűséhez hozzájáruló beruházások megtelepítése 

Városközpont AT 

Építészeti örökség, épületek felújítása 

Korszerű, többfunkciós közösségi tér kialakítása 

Parkolás megoldása 

Minőségi kiskereskedelem megtelepítése 

Turisztikai fogadóbázis kiépítése 

Rendezvények 

Kerékpár-kölcsönző rendszer kiépítése 

Kiskereskedelem élénkítése (piac és üzletkínálat bővítése) 

Tömbfeltárás, lakások kialakítása 

Intézmények elhelyezésének racionalizálása (pl. hivatal áthelyezése) 

Káposztás AT Központfejlesztés, új intézmények elhelyezése 

Kastély AT 

Építészeti örökség felújítása és turisztikai hasznosítása a Hegyi kastély – Batthyány kastély 
közötti történelmi tanösvény része 

Rendezvények 

Bemutatást szolgáló elemek kialakítása 

Lakófejlesztés AT Lakóterületi fejlesztés 

Csillagvizsgáló AT 

Aknamentesítés 

Infrastruktúrafejlesztés – út és közmű 

Műemléki épületegyüttes rehabilitálása és új építések 

Turisztikai fogadóhely kialakítása 

Erdei tanösvények kialakítása 

Babos-hegy és Galagonyás közti turisztikai út, összeköttetés biztosítása és megvalósítása, a Hegyi 
kastély – Batthyány kastély közötti történelmi tanösvény része 

Galagonyás AT 

Üdülőfunkció komfortossá tétele – rendezvények 

Belvároshoz közeli részeken lakóterületté való minősítést előkészítő tanulmányok és 
településrendezési szerződések/megállapodások előkészítése 

Falusi turizmushoz kapcsolódó fejlesztések elindítása – pincék, borút 
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Belvároshoz közeli részeken lakóterületté való minősítést előkészítő tanulmányok és 
településrendezési szerződések/megállapodások előkészítése 

Ásványvízkincs AT Ásványvíz palackozó üzem és logisztikai központ létrehozása 

Gazdasági és ipari 
területek AT 

M1 menti, arra alkalmas területek gazdasági és ipari területekké alakítása 

Potenciális befektetők vonzása 

1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

Településfejlesztési és rendezési szerződéseket nem kötöttek a településen. 

1.6 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA  

1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök 

A város hatályos településrendezési eszközei: 

• Településszerkezeti terv: 281/2009. (VII.24.) kt. határozat, 

• Helyi építési szabályzat: 18/2009. (VII. 27.) önk. rendelet. 

1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei 

A településszerkezeti terv számos fejlesztési elképzelést tartalmaz a közlekedéshálózattal, valamint a 
területhasználattal kapcsolatban. A közlekedéshálózat fejlesztésének főbb elemei: déli elkerülő út, új 
térségi mellékúti kapcsolat Gyúró felé, déli elkerülő út. A fejlesztések közül semelyik sem valósult meg. 

A fejlesztési területek közül ki kell emelni a gazdasági területeket. Ezek a területek jórészt az 1-es 
főúttól északra és délre, a Mányi út mentén találhatók, a halastó és a szőlők közötti területen viszont 
különleges terület és üdülőházas üdülőterület tervezett. A különleges terület funkciója nem definiált. 
A Póc-tető területén az alcsútdobozi tervben foglaltakhoz illeszkedő területhasználat került kijelölésre. 
A fejlesztési területek nem települtek be. 

1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

1.7.1 Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi 
viszonyok, életminőség 

1.7.1.1 Demográfia 

 

Bicske állandó és lakónépessége mind az országos, mind a Fejér megyei csökkenő tendenciákkal 
ellentétben folyamatosan növekedett 2001 és 2013 között. A két népszámlálás között még 4% pontos, 
míg 2013-ig 2 év alatt 3% pontos növekedés figyelhető meg. A lakó- és állandó népesség közti eltérés 
jelentősebb, mint a megyei vagy az országos átlag. 
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3. táblázat - Bicske népességszám változása megyei és országos összehasonlításban 2001-2013 

Adattípus 2001 2011 2013 

Lakónépesség 
2011/2001 

(%) 

Lakónépesség 
2013/2011 

(%) 

Lakó-
népesség 
/ állandó 
népesség 

2001 

Lakó-
népesség / 

állandó 
népesség 

2011 

Állandó 
népesség 
(város) 

11 342 12 098 12 440   

97,9 96,3 

Lakónépesség 
(város)  

11 103 11 652 12 009 
104,7 103,0 

Állandó 
népesség 
(megye) 

430 482 431 759 430 136 
  

99,6 97,7 

Lakónépesség 
(megye) 

428 922 421 927 419 506 98,4 99,4 

Állandó 
népesség 
(ország) 

10 270 
425 

10 
092 081 

10 051 
837 

  

99,1 98,4 

Lakónépesség 
(ország)  

10 174 
853 

9 931 925 9 877 365 97,6 99,4 

Forrás: KSH T-Star 2013 

 

A város népesség száma 2000. évtől folyamatosan növekedett, 2006-ban kiugróan magas volt, de 
2007-re a népességszám visszaesett a 2005. évi szintre. Azóta szintén folyamatos növekedés figyelhető 
meg, a 2013. évi adatok szerint a népesség száma meghaladja a 12 000 főt.  

4. ábra – Bicske népességszámának alakulása 2011-2013 

 

Forrás: TEIR ITS modul 
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A város népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 151,2 fő/km2, ami 2001-hez képest (144 
fő/km2) növekedést mutat. Az érték a megyei átlagnál (79,4 fő/km2 2011-ben) jóval magasabb.  

A város népmozgalmi adatai alapján megállapítható, hogy a várost a megyei járásközpontok átlagánál 
kisebb mértékű természetes fogyás jellemzi 2009 óta. A járási értékek általában rosszabbak a városinál, 
de követik a bicskei tendenciákat. Bicske esetében a megyei járásközpontok tendenciájától eltérően 
2001., 2005., és 2008. évben a természetes szaporodás jellemző. 2009-től azonban Bicskén is kizárólag 
a természetes fogyás figyelhető meg, ami növekvő mértékű, 2013-ban megközelítette a -4%-ot.  

5. ábra - Bicske népmozgalmi adatai országos és megyei összehasonlításban (2000-2013) (fő/1000 
lakos) 

 

Forrás: TEIR ITS modul 

 

A vándorlási egyenleg 2000-től ingadozó, 2008-ig többségben pozitív értékeket mutat. 2008-ban 
kiugróan több ember érkezett a városba, mint amennyi elhagyta azt. 2009-től ingadozó, de negatív 
vándorlási egyenleg jellemezte a várost, egészen 2013-ig, akkor újra pozitív a mutató értéke. A járásra 
az elmúlt 10 évben a bevándorlás túlsúlya volt jellemző, mint ahogy a megye járásközpontjainak átlaga 
is 2008 óta pozitív. 
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6. ábra – Vándorlási egyenleg Bicskén 2000-2013. évek között (fő/ezer lakos) 

 

Forrás: TEIR ITS modul 

 

2001 és 2011 között a 60 év felettiek javára változott Bicske korszerkezete. Ezzel párhuzamosan a 14 
év alattiak aránya 16,6%-ról 14,9%-ra csökkent. Az 15-59 évesek aránya csaknem változatlan, 
mindössze 2% ponttal csökkent. 

7. ábra – Bicske népességének korösszetétele 2001, 2011 

  

Forrás: TEIR ITS modul 

 

A város öregedési indexe 2001-ben 104,1 %, míg 2011-ben már 141% volt. A város öregedési indexe 
az országos és a megyei járásközpontok átlagánál is jóval alacsonyabb, a járási átlagnál viszont 
magasabb. 
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8. ábra – Öregedési index 

 

Forrás: TEIR ITS modul 

Összességében elmondható, hogy a két népszámlálás között eltelt időben a városban a népesség 
életkora öregedő tendenciát mutat, de ennek mértéke jóval kisebb, mint ami a Fejér megyei 
járásközpontokra vagy az országos átlagra jellemző érték.  

A népesség nemek szerinti megoszlását vizsgálva 2013-ban a városban a népesség 49%-a nő 51%-a 
férfi. A nemek közötti arány 2001-hez képest csak kis mértékben változott (51% a nők aránya, 49% a 
férfiaké). 

 

1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel 

Bicskén a cigány nemzetiséghez tartozók aránya a legmagasabb, meghaladja a lakosság 6%-át. A német 
nemzetiséghez tartozók aránya (1,6%) is jelentős, de ukránok, szerbek, románok, horvátok is élnek a 
településen. A nemzetiségi választópolgárok száma a 2014. évi választás adatai alapján: 382 fő roma, 
5 fő német és 6 fő görög lakos. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik a városban. Jellemző 
továbbá a városra a nem hazai nemzetiségek magas aránya (0,8%), ami a Bicskén működő 
menekülttáborra vezethető vissza. 
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9. ábra – A város lakóinak nemzetiségi kötődése 2011-ben 

 

Forrás: KSH Helységnévtár 

1.7.1.3 Képzettség 

A lakosság iskolai végzettségére jellemző 2001-ben és 2011-ben is, hogy magas a legfeljebb általános 
iskolai végzettségűek aránya, arányuk nőtt a vizsgált időszakban, 2011. évben mind a megyei mind az 
országos értékeket meghaladja. Az érettségivel rendelkezők aránya elmaradt az országos és a megye 
járásközpont településeinek átlagától, de arányuk több mint 7%-kal növekedett. E két csoportba 
tartozók aránya megegyezik 2011. évi adatok szerint, a lakosság több mint felét teszik ki. Az érettségi 
nélküli középfokú végzettséggel rendelkezők aránya is növekedett a két népszámlálás között. 

Habár az egyetemi és főiskolai végzettségűek aránya jelentősen elmarad az országos és a megye 
járásközpont településeinek átlagától, összességében Bicske lakosságának iskolai végzettsége 
növekedett a két népszámlálás között az érettségivel és felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
arányának növekedésével. 

 

4. táblázat - Bicske lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos összehasonlításban 
(2001, 2011) 

Adattípus 2001 2011 

Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek a 7 éves és idősebbek 
arányában (%) 

Bicske 26,2 27 

megyei járásközpontok 24,4 22,9 

országos 26,3 25 

Érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7 éves és 
idősebbek arányában (%) 
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Adattípus 2001 2011 

megyei járásközpontok 23,5 31 

országos 20,5 27,5 

Érettségi nélküli középfokú végzettséggel, mint legmagasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők a 7 éves és idősebbek arányában (%) 

Bicske 20,5  20,7 

megyei járásközpontok 21,6 18,9 

országos 21,1 19,5 

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel 
rendelkezők a 7 éves és idősebbek arányában (%) 

Bicske 7,5 11,8 

megyei járásközpontok 11,4 17,1 

országos 9,8 15,5 

Forrás: TEIR ITS modul 

 

1.7.1.4 Foglalkoztatottság 

Bicskén a 15-64 éves népességen belül a foglalkoztatottak aránya 54,6% volt 2001-ben, mely 2011-re 
58%-ra emelkedett. Mindkét vizsgált időszakban a foglalkoztatottak aránya az országos átlaghoz 
képest kedvezőbb Bicskén, de a megye járásközpont településeinek átlaga alatt volt. 

A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség százalékában 2013-ban 3,8%, ami 
az országos, megyei járásközpontok és a járási átlagnál is jóval alacsonyabb. 180 napnál hosszabb ideje 
regisztrált munkanélküliek aránya (az összes munkanélküli százalékában) is alacsonyabb az országos és 
a megyei járásközpontok átlagánál. Legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek 
aránya (az összes munkanélküli százalékában) az országos átlagot kis mértékben, a megyei 
járásközpontok átlagát jelentősen meghaladja. Tehát megállapítható, hogy a munkanélküliség az 
alacsony iskolai végzettségűeket jelentősen érinti a településen. 2013-ban a 25 év alatti regisztrált 
munkanélküliek aránya 14%, a 45 év felettiek aránya 45,6%, tehát a 45 év felettiek foglalkoztatása 
jelent nagyobb problémát a városban. 

A munkanélküliség országosan és Fejér megyére is jellemző éves ciklikussága Bicskén is megfigyelhető. 
A munkanélküliek aránya az országos és a megyei átlag alatt volt a 2014-es év során.  
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10. ábra – A munkanélküliség egy naptári éven belüli alakulása 2014-ben 

 

Forrás: nfsz.munka.hu, 2014 

 

2011-ben a naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya 51,8%, az ingázók aránya enyhén 
növekedett 2001 és 2011 között (2001-ben 48,3%). A lakosság fele naponta ingázik a településről, ami 
Budapest, Tatabánya és Székesfehérvár közelségének és az ott rendelkezésre álló 
munkalehetőségeknek köszönhető.  

A város foglalkoztatottainak jelentős része iparban, építőiparban dolgozik. Az egyéb szellemi 
foglalkozású főcsoportba is nagyszámú munkavállaló sorolható, melynek oka hogy az önkormányzat is 
jelentős foglalkoztató. A településen továbbá a kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozásúak valamint 
a vezető értelmiségi foglalkozásúak aránya is meghatározó. Bicskén a mezőgazdaság nem játszik 
jelentős szerepet a foglalkoztatásban. 

11. ábra – Foglalkoztatottak foglalkozási főcsoport szerint 2011 (%) 

 

Forrás: KSH, 2011 Népszámlálás 
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1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok 

A száz lakosra jutó adófizetők száma 2000 és 2012 között 1-2% pontos ingadozásokkal (40,7 fő 2012-
ben) gyakorlatilag stagnált, számuk az országos és Fejér megyei járásközpont településeinek átlaga 
alatt van. Az egy lakosra jutó belföldi jövedelem az országos átlag körül mozgott az elmúlt 10 évben, a 
Fejér megyei járásközpontok átlagos értékétől viszont jelentősen elmaradt.  

12. ábra – Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem Bicskén (Ft) 

 

Forrás: TEIR ITS modul 

A segélytípusok többségénél 2013-ban jóval több volt az esetek száma, mint 2009-ben. 2009-hez 
képest nőtt a cigány nemzetiséghez tartozó segélyt igénylő lakosok száma.  

 
5. táblázat – Segélytípusok és a támogatások eseteinek száma 
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Segélytípusok és a támogatások eseteinek száma 2009 2013 

Átmeneti segélyezés esetei (eset/év) 466 838 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetei (eset/év) 179 221 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli 
ellátásban részesítettek átlagos száma (fő/év) 0 0 

Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (fő/év) 584 727 

Átmeneti segélyezésben részesültek száma (fő/év) 357 643 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma (fő/év) 142 156 

Lakáscélú helyi támogatásban részesültek száma (fő/év) 0 0 

Időskorúak járadékában részesítettek évi átlagos száma (fő/év) 6 10 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos 
száma (fő/év) 523 604 

Temetési segélyezés eseteinek száma (eset/év) 85 88 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma (fő/év) 229 278 

Ápolási díjban részesítettek évi átlagos száma (fő/év) 43 90 
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Forrás: KSH T-Star 2013 

 

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.) módosítása értelmében a 
kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1. napjától a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az 
ellátások a következőek:  

 aktív korúak ellátása,  

 időskorúak járadéka,  

 ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),  

 közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),  

 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  

 

Hatáskörváltozás az aktív korúak ellátásában van, ennek keretében kétféle ellátástípust állapíthat majd 
meg a járási hivatal: a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és új ellátásként az egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támogatást.  

A rendszeres szociális segély elnevezésű támogatás megszűnik. 

 

A módosítás érinti továbbá az alábbi ellátási formákat, mivel ezek 2015. március 1. napjától kikerülnek 
az Szt.-ből: 

 lakásfenntartási támogatás, 

 adósságkezelési szolgáltatás, 

 méltányossági ápolási díj, 

 méltányossági közgyógyellátás 

2015. március 1. napjától a helyi önkormányzatok felelőssége nő a helyi közösség szociális 
biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában, mivel egyéb támogatásról a települési 
önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési 
támogatás. 

Az önkormányzatoknak a települési támogatásról rendeletet kell alkotniuk. Az önkormányzat maga 
dönti el, hogy a támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén, milyen 
összegű támogatást nyújt.  

Az Szt. által meghatározott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. (A létfenntartást 
veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond, illetve a nyújtható támogatás összegének 
meghatározására az önkormányzat jogosult.) 

Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan alábbiak szerint 
rögzíti: 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen  

Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma (fő/év) 32 25 

Óvodáztatási támogatásban részesültek száma (fő/év) 0 27 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos havi száma 
(fő/év) 99 153 
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a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 
részére,  

c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,  

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.  

A szociális intézményrendszerben és ellátásokban bevezetett módosítások hatása csak később, a jelen 
megalapozó vizsgálatok lezárása után lesz nyomon követhető és elemezhető. 

 

1.7.1.6 Életminőség 

Az emberek életminőségét komolyan meghatározza, hogy milyen komfortfokozatú és ellátottságú 
lakásban élnek. A városban a háztartások életminősége a következőképpen alakult 2011-ben: a lakások 
70%-a volt összkomfortos, mely meghaladja a megyei 67%-os átlagot. A komfortos lakások aránya 
(24%) a megyei átlaghoz hasonló (25%). A félkomfortos és komfort nélküli lakások aránya kicsivel a 
megyei átlag fölött van. A lakások ellátottságát vizsgálva megállapítható, hogy a lakások 97%-a hálózati 
vízvezetékkel ellátott, 93%-a szennyvízhálózatba bekötött (megyei átlag csak 77%) és 96%-a 
vízöblítéses WC-vel rendelkezik. 

 

6. táblázat – Bicskei lakásállomány komfortszintje és közműellátottsága (2011) 

 

2011 

város  megye  

az összes háztartás %-ában 

Háztartások összesen:  4 111 174 710 

háztartások a lakás komfortossága szerint    

összkomfortos  70,3 67,1 

komfortos  24,4 25,9 

félkomfortos 3,1 2,5 

komfort nélküli  3,1 4,0 

szükség- és egyéb lakás 0,6 0,5 

háztartások a lakás felszereltsége szerint  0,0 0,0 

hálózati vízvezetékkel 97,5 96,5 

házi vízvezetékkel 1,3 1,6 

meleg folyóvízzel 95,1 94,6 

közcsatornával 93,3 77,6 

házi csatornával 5,5 20,5 

vízöblítéses WC-vel 96,2 95,3 

Forrás: KSH T-Star 2013 

A lakosság egészségi állapotára vonatkozó megállapításokból is következtethetünk a lakosság 
életminőségére. Bicskén a leggyakoribb halálokok a KSH országos adatai szerint a keringési rendszer 
megbetegedései miatt bekövetkezett halálesetek, második helyen állnak a daganatos halálozások, a 
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harmadik helyen a gasztrointestinális rendszer zavarai miatt bekövetkezett halálozások. A 
gasztrointesztinális megbetegedések szintén legfőbb okozói a felsorolt faktoroknak, ehhez kapcsolódik 
még az alkoholfogyasztás, mint jelentős kockázati tényező. 

1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Jövedelmi viszonyok, képzettség vagy gazdasági tevékenység alapján nem alakultak ki egymástól 
élesen elkülönülő társadalmi csoportok a városban. A társadalmi különbségek térbeli megjelenésének 
egyetlen formája a városban kialakuló szegregátumok. A város társadalmának leszakadó rétegét az 
alacsonyan képzett, munkanélküliséggel küzdő, rossz lakáskörülmények között, főként külterületen élő 
lakosság képezi.  

Társadalmi konfliktusokra van példa a bicskei menekülttábor és a bicskei lakosok között. A 
menekülttáborban tartózkodók számára Bicske jellemzően tranzit állomásként szolgál. A tábort 1989-
ben alapították, jelenleg kb. 400 fő lakik átmenetileg ott, de voltak évek, mikor elérte a 753 főt is a 
menekültek száma. A tábor környékén károkat okoznak a menekültek, mely társadalmi konfliktust okoz 
a városban. A problémák enyhítése érdekében 2015. évben az Önkormányzat együttműködési 
megállapodást köt a befogadó intézménnyel.  

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők  

A Bykchei család adataival már 1258-ból is találkozhatunk: ennek több generációja több uralkodó alatt 
gyarapította a család birtokait. A székesfehérvári István Király Múzeum kutatásai szerint a Bicskei-
medencében, a Szent László-patak mentén már a honfoglalás előtt is voltak települések. A különböző 
adománylevelek bizonyítják, hogy a Bykchei család birtokaival, a terület helyzetével, változásaival, 
tulajdonjogával évszázadokon át foglalkoztak. Az ismert és bizonyítható adatok szerint Bicske - korabeli 
változatok alapján Bykche, Biccke, Bykcze, Biczke, Bitske - már 1306-ban létezett, amikor Botond fiai, 
leszármazottai, János és Péter bicskei birtokukon engedélyt kaptak vámszedésre. 

A középkori adatok között említésre méltó a Bicskei család részére 1443. június 10-én kiadott 
"Pallosjog", amely elismeri I. Ulászló híveinek, Bicskei János fiainak (Benedek, György, Mihály, István és 
János) hűségét, és a pecsétes írás felhatalmazza őket arra, hogy a birtokon törvény szerint saját maguk 
is eljárhassanak. A mohácsi vész után, a török hódoltság idején (1541-1686) Bicske is török uralom alá 
jutott. Székesfehérvár 1543-i eleste után Bicske és vidéke Komárom megyéhez került. A zűrzavaros 
időkben a település, illetve lakossága sokat szenvedett. 

A település 1773-ig volt falu, 1773-tól 1871-ig mezőváros, illetve 1872. január 1-jétől nagyközség, 
közben 1688-tól 1877-ig járási székhely. 1877-től 1946-ig a Váli járáshoz tartozott, majd 1947-től 1983. 
december 31-ig, a járások megszűnéséig ismét járási székhely volt. A korábbi századokban Fejér 
megyéhez tartozott, majd 1647-ben Komárom megyéhez került. 1693-tól folyamatosan Fejér megyei 
terület. 1984. január 1-jétől városi jogú nagyközség, 1986. január 1-jétől város.  

 

Bicske sokszínű kulturális élettel rendelkezik, az év minden időszakában különböző kulturális 
programok kerülnek megrendezésre, elsősorban a Petőfi Művelődési Központban. Az intézménynek 
meghatározó szerepe van a járásban és a környező településeken egyaránt. Jelentősebb kulturális 
eseményeknek, minőségi programoknak is helyet ad a kulturális intézmény: hangversenyeknek, 
fotókiállításoknak, különböző iparművészeti és műtárgyak kiállításainak. A művelődési központ széles 
körű lehetőséget nyújt kulturális kikapcsolódásra, művelődésre a város lakói számára. A központ 
nyugdíjasklubnak, barangolók klubjának, diabétesz klubnak, tánc, kézműves és sakk kluboknak, 
óvodáskorúak foglalkozásainak ad otthont. Foglalkozások és tanfolyamok széles körét biztosítja a helyi 
lakosságnak. Bicske Város Önkormányzata rendszeresen támogatja az általa létrehozott Bicske TV 
Közalapítványt. 
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A főbb események Bicske kulturális életében: 

 Bicskei napok, 

 Adventi és karácsonyi programok, 

 Újévi koncert, 

 Farsang, 

 Húsvéti ünnepek, 

 Rock koncertek. 

Civil szerveződések 

A városban 43 bejegyzett civil szervezet működik, leginkább a sporttal, szociális és egészségüggyel, 
kultúrával, valamint környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet végeznek. 

A civil szervezetek számára a város éves költségvetésében forrást különít el, melyből a civil szervezetek 
kérelmére a képviselő testület dönt az adott évi működési támogatási összegről. A civil szervezetek a 
helyi rendezvények szervezésében is szorosan együttműködnek az önkormányzattal. 

1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA  

1.8.1 Humán közszolgáltatások: oktatás, egészségügy, szociális közszolgáltatások, közművelődés,  

1.8.1.1. Oktatás  

Bicskén egy bölcsőde két csoporttal, 24 férőhellyel működik, a bölcsődei férőhelyek kihasználtsága 
117%-os. 

A városban egy szakmailag önálló önkormányzati óvoda működik, három feladat-ellátási helyen. Az 
intézmény alapítója Bicske Város Önkormányzata. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. Nevelési oktatási intézményként gondoskodik az óvodai ellátásról a gyermek 
hároméves korától a gyermek tankötelezettsége teljesítésének megkezdéséig. 

Az intézmény 3 tagintézménnyel a következő maximális férőhelyszámmal működik: 

• Szivárvány Tagóvoda – 118 fő  

• József Attila utcai Tagóvoda – 102 fő 

• Kakas Tagóvoda – 200 fő 

A felvehető maximális létszám: 420 fő 

Engedélyezett csoportok száma: 19 

 Szivárvány Tagóvoda – 5 csoport 

 József Attila utcai Tagóvoda – 5 csoport 

 Kakas Tagóvoda – 9 csoport 

Korábban a település cigány nemzetiségiek által lakott területrészén működő óvodába szinte 100%-ig 
cigány nemzetiségű gyermekek jártak. A képviselő-testület ezt a tagintézményt bezárta, az ide járó 
gyermekeket a város másik három intézményében gyermekszám arányosan elosztotta (lakóhely 
közelségét figyelembe véve), az óvodába járást pedig helyi kisiskolás buszjárattal könnyítette.  

Az óvodai férőhelyek kihasználtsága megfelelőnek mondható. Az óvoda 420 férőhellyel rendelkezik, a 
tényleges gyermekszámok 2012-ben 424 és 2013-ban pedig 420 volt. A csoportszámot tekintve az 
óvoda 19 csoportot képes indítani a férőhely alapján. 
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A Szivárvány óvodában német nemzetiségi csoport működik. 

A városban családi napközi nem működik. 

 

Alapfokú oktatás 

A településen 4 általános iskola üzemel, melyből háromnak a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) a fenntartója. Az általános iskolai nappali oktatásban résztvevő tanulók száma 2013/2014-es 
tanévben 1000 fő volt. Az elmúlt években (2001 óta) ez a szám csökkenő tendenciát mutat.  

A Képviselő-testület 2011. március 31-én (71/2011.(III.31.) Kt. Határozatával fogadta el a Csokonai 
Vitéz Mihály általános Iskola átszervezését, új pedagógiai programját és szakmai koncepcióját, melynek 
célja integrációt elősegítő intézkedések bevezetése volt. A program keretében 2011/2012 tanév 
kezdetekor a hátrányos, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minden osztályban, mind 
alsó-, mind felső tagozaton egyenlő arányban kerültek elhelyezésre, ami egyúttal megszüntette a 
spontán módon kialakult szegregációt is.  

A városban az alapfokú oktatás két épületben zajlik, az egyik épületbe csak alsó tagozatos, a másik 
épületbe csak felső tagozatos diákok járnak. A program bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok jók.  

A May Lasho Trajo – Jobb Élet Egyesület 2013. június 1-től Tanodát működtet a városban. Az intézmény 
fenntartására Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül nyílt lehetőség. A pályázat célja a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai lemorzsolódásának csökkentése, 
célcsoportja az általános iskola 5-8., valamint 9-10. osztályos tanulók. A program keretében 40 diák 
délutáni felzárkóztató oktatása valósult meg.  

Az említett intézményeken kívül a Szent László Általános Iskola, a Prelúdium Művészeti Iskola és a 
Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája továbbá 
a Fejér Megyei Önkormányzati fenntartású József Attila Általános és Speciális Szakiskola található 
működik a településen. 

A város iskoláiba más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya 17,9% volt a 2013/2014-es 
tanévben. Ez a szám ingadozó (16-18% között mozog) 2008 óta, de jelentősnek mondható. 

 

Középfokú oktatás 

A városban három középfokú oktatási intézmény található, melyek a következő képzéskínálattal 
rendelkeznek: 

Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János Gimnáziuma és Postaforgalmi Szakközépiskolája: 

• gimnáziumi rendvédelmi csoport; humán-nyelvi csoportok 

• szakközépiskola: kereskedelem és marketing üzleti adminisztráció szakmacsoport 

Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola: 

• élelmiszer- és vegyiáru eladó, virágkötő szakképzés  

Pannon Középiskola és Szakiskola Bicskei Tagintézmény felnőttképzéseket szervez, melynek helyszíne 
a Vajda János Gimnázium épülete. 

A nappali tagozatos középiskolai tanulók számában az elmúlt 10 évben a 2011-es csúcs után jelentős 
visszaesés figyelhető meg 2012-re, 2013-ra ismét nőtt a tanulók száma (346 fő). 
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13. ábra – Nappali tagozatos középiskolai tanulók számának változása (fő) (2001-2013) 

 

Forrás: TEIR ITS modul 

A két gimnázium képzéskínálatára jellemző, hogy csak részben nyújt olyan képzést, ami segítené a 
végzett tanulók elhelyezkedését. Az egyik gimnázium megtartása mellett, a másik szakképző 
intézménnyé történő átalakítása szükséges. A településen működő vállalkozások részéről igény 
mutatkozik fémipari megmunkálóra, finommechanikai műszerészre, munkaerőre a Spar Húsfeldolgozó 
üzembe. Az egyik gimnázium átalakítását az is indokolja továbbá, hogy a bicskei gimnazisták 
többségben nem Bicskén, hanem a környező nagyobb városokba járnak gimnáziumba (Budapest, 
Tatabánya, Székesfehérvár, Felcsút, Zsámbék). 

 

Kollégiumi ellátás  

A református templom mellett található az 1797-ben épült eklektikus stílusú épületben működött a 
középiskola kollégiuma. Megszűntével a zeneiskola költözött a helyére. 

 

Felsőfokú oktatás  

Nem működik felsőoktatási intézmény a városban. A bicskei fiatalok felsőfokú végzettsége elsősorban 
a budapesti felsőoktatási intézményekben szereznek. 

 

1.8.1.2. Egészségügy 

 

Alapellátás  

A városban 6 háziorvos és 2 gyermekorvos praxis működik. Az egy orvosra jutó lakosság száma 1 501,1 
fő, ami az országos és a megye járásközpont településeinek átlagához hasonló érték. 

A városban 3 gyógyszertár működik. A védőnői álláshelyek számát illetően 5 db területi körzet és 2 db 
iskolai körzet található a városban, melyből egy területi körzeti álláshely jelenleg nincs betöltve.  

Az orvosi ügyelet a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás keretében biztosított. A 
Társulás tagjai: Bicske, Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál és 
Vértesacsa. 
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Szakellátás 

A járóbeteg szakellátásban való megjelenés és a beavatkozások száma 2004-hez képest jelentősen nőtt 
Bicskén, köszönhetően az utóbbi években az egészségügyi ellátások területén végbement 
fejlesztéseknek. 

Bicskén 1973 óta működik a szakorvosi rendelőintézet. Jelenleg az önkormányzat fenntartásában 
működik az Egészségügyi Központ. Az épület önkormányzati tulajdonban van, a Bicskei Egészségügyi 
Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. az üzemeltető, mely 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság. 
A Központ működését a Bicske Járóbeteg Szakorvosi Ellátásáért Közhasznú Alapítvány támogatja. Az 
utóbbi évek fejlesztésének köszönhetően az ellátás köre jelentősen bővült. Ezzel párhuzamosan 
megújult és kibővült az orvosi eszközpark és megkezdődött az Egészségügyi Központ középtávú 
fejlesztési koncepciójának kidolgozása. A szakorvosi ellátások mellett a rászorulók fizioterápiát és 
gyógytornát is igénybe vehetnek. A laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vérvételt helyben végzik.  

Szakrendelések: 

• Allergológia 
• Audiológia 
• Belgyógyászat 
• Belgyógyászat – Diabetológia 
• Belgyógyászat – Nefrológia 
• Endokrinológia 
• Fül – orr – gégészet 
• Gasztroenterológia 
• Gyermek pszichiátria 
• Ideggyógyászat 
• Kardiológia 
• Nőgyógyászat 
• Onkológia 
• Ortopédia 
• Pszichiátria 
• Reumatológia 
• Röntgen – ultrahang 
• Sebészet 
• Szemészet 
• Traumatológia 
• Urológia 

A városnak saját mentőállomása és mentőautója van. Fekvő beteg ellátására szolgáló egészségügyi 
intézmény nincs a városban, kórházi ellátásra szoruló betegek Fejér, Pest, Komárom- Esztergom, 
Veszprém megyei kórházakba, vagy Budapestre kerülnek. 

 

1.8.1.3. Szociális közszolgáltatások 

A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. június 
30-án alakult, a bekövetkezett jogszabályi változások okán, a korábban mikrotársulási formában 
működő intézmények integrálásával. A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás keretében működik az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 
Kapcsolat Központ. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó a Társulás (Bicske, Alcsútdoboz, 
Csabdi és Óbarok) által közösen fenntartott költségvetési szerv.  

Társulás tagjai: 
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• Alcsútdoboz Község Önkormányzata 

• Bicske Város Önkormányzata 

• Csabdi Község Önkormányzata 

• Óbarok Község Önkormányzata 

Családsegítő Szolgálat 

A szociális munkások szociális, egzisztenciális, mentálhigiénés problémák megoldásához nyújtanak 
segítséget. 

A Gyermekjóléti Szolgálat célja a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítése. Az intézmény szervezési, gondozási és szolgáltatási feladatokat végez, a 
szociális munka módszereit, eszközeit alkalmazva. 

Szolgáltatások: 

• Családgondozás 
• Adósságkezelési tanácsadás 
• Rendszeres szociális segélyben részesülőkkel kapcsolattartás 
• Előrefizetős árammérőt használók részére kódgenerálás 
• Munkanélküliek munkához jutás segítése (Foglalkoztatási Információs Pont) 
• Mediáció (konfliktusok kezelésére) 
• Ruhaadományok gyűjtése és közvetítése 
• Jogi tanácsadás 
• Csoportos klubfoglalkozások: Háztartási klub (adósságkezelési szolgáltatásban 

részesülőknek), rendszeres szociális segélyben részesülők beilleszkedését elősegítő 
csoportja, fogyatékkal élők klubja 

• Szabadidős programok szervezése, közvetítése 
• Drogprevenciós program működtetése 

 

Gondozási Központ 

A Gondozási Központ idősek és fogyatékkal élők alap és szakosított szociális ellátását biztosító 
intézmény. 

Az alábbi szociális szolgáltatásokat nyújtja: 

• Étkeztetés: szociális rászorultság esetén vehető igénybe a hét minden napján azok 
számára, akik saját maguk, valamint családtagjaik számára nem képesek biztosítani, 
igénybe vehető házhozszállítással és saját elvitellel. 

• Házi segítségnyújtás: azoknak a személyeknek biztosítjuk munkanapokon, akik segítséggel 
saját lakásukban önmaguk ellátására képesek. 

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: vezetékes telefonvonallal rendelkező beteg, 
egyedülálló személyek részére az év minden napján biztosított távfelügyelet készenléti 
szolgálattal. 

• Nappali ellátás: a hét minden napján napközbeni bent tartózkodást, igény szerint étkezést, 
szabadidős programokat biztosít azoknak, akik napközben társaságra vágynak. 

• Támogató szolgálat: fogyatékkal élő személyek számára munkanapokon biztosított ellátás, 
melynek elemei a szállító szolgálat speciális járművel, személyi segítés az otthonukban élő 
fogyatékkal élők számára az önálló életvitel fenntartásához, valamint információs 
szolgáltatás. 

• Ellátás: idősek átmeneti gondozásában nyújtott teljes ellátás, melynek tartalma 1 év lehet. 
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• Átmeneti elhelyezés: átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás. 

 

Pénzbeli, természetbeni ellátások  

Bicske Város Önkormányzata a szociális törvényben, valamint az egyes szociális ellátások 
szabályozásáról szóló helyi rendeletében meghatározott módon és feltételekkel az alábbi pénzbeli és 
természetbeni ellátásokat biztosítja az illetékességi területén élő szociálisan rászorultak részére. 

Pénzbeli ellátások: 

• aktív korúak ellátása 

• lakásfenntartási támogatás 

• ápolási díj 

• átmeneti segély 

• születési támogatás 

• temetési segély 

Természetbeni ellátások: 

• köztemetés 

• közgyógyellátási igazolvány 

• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása 

A szociális törvény felhatalmazása alapján természetbeni szociális ellátásként nyújtható még 
részben vagy teljes egészében: 

• lakásfenntartási támogatás 

• átmeneti segély 

• temetési segély 

A gyermekvédelmi törvényben, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletében 
meghatározott módon és feltételekkel az alábbi pénzbeli ellátásokat biztosítja: 

• rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

• ösztönző támogatás 

• étkeztetéshez önkormányzati térítési díjtámogatás 

 

1.8.1.4 Közösségi művelődés, kultúra 

A Nagy Károly Városi Könyvtár a következő funkciókat látja el: 

 Dokumentumok helyben használata és kölcsönzése, számítógép és internethasználata. 

 Scennelés, nyomtatás, fénymásolás, fax küldése és fogadása. 

 Tájékoztatás, irodalomkutatás, EU információs dokumentumtár. 

 DVD jogtár, helyi rendeletek és Képviselő-testületi jegyzőkönyvek használata. 

 Irodalomnépszerűsítő rendezvények szervezése. 

 Gyerekeknek könyvtárhasználati és helyismereti vetélkedők, előadások és szabadidős 
foglalkozások szervezése, lebonyolítása. 

Petőfi Művelődési Központ 



Bicske város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltáró munkarész 

43 

 

A bicskei Petőfi Művelődési Központ 1929-ben épült. Annak idején Kis Ferenc „Turul” vendéglője volt, 
éttermi, kocsmai, tánctermi, szállodai részlegekkel. Nagy tánctermében felállított színpadon helybéli 
színjátszók, társadalmi szervezetek tartották előadásaikat, tánc- és egyéb vigadalmaikat, 
összejöveteleiket. Ott működött megszűnéséig a történelmi bicskei kaszinó, mely a Habsburg elnyomás 
ideje alatt éltetője, irányítója volt a bicskei ifjúságnak. A háború alatt szétlőtték és helyreállítása után 
1948-ban a művelődési otthont helyezték ide. 

A Petőfi Művelődési Központ 57 éve működik. Felújított formában, 1991-ben adták át. Tetejére Várady 
Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész készítette el az idők folyamán elveszett turul helyett az új 
turulmadarat. A Művelődési Központban különböző tanfolyamok, klubok, körök, szakkörök, civil 
szervezetek és civil szerveződések működnek. Több, a várost és környékét érintő rendezvények és 
programok lebonyolításának is otthont ad.  

1979-ben indult a Bicskei Napok rendezvénysorozat, mely eddig 27 alkalommal került megrendezésre. 
A Bicskei Napok mellett a másik jelentős kulturális rendezvénysorozat a Kastély Estek nyári fesztivál, 
ami 10 éves múltra tekint vissza. 

A város rehabilitációs pályázat keretében folyamatban van a volt mozi épületének felújítása, mely az 
idei évben történő átadást követően Fiatalok Házaként fog működni.  

 

Sport 

A rekreációs és sportlétesítmények mennyisége nem kielégítő a városban a sportcsarnok hiánya és a 
sportpálya rossz állapota miatt. A tanuszoda 2008-ban nyitott meg Bicskén. 

A városban a következő 8 sportegyesület működik. 

7. táblázat – Bicske sport szervezetei 

A város sport szervezetei 

Bicskei Torna Club 

Bicskei Amatőr Tenisz Egyesület 

Bicskei Bihari János Sportegyesület 

Bicskei Lovassport Egyesület 

Bicskei Szabadidősport Egyesület 

Forrás: IVS 2012 

 

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) a város képviselő testülete a 312/2013. (X.22.) számú 
határozatával fogadta el a következő célkitűzések meghatározásával: 

 
8. táblázat – Bicske esélyegyenlőségi programban azonosított problémák és a program 

intézkedései 

Célcsoport 
 

Problémák beazonosítása 

 

Intézkedések 
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rövid megnevezéssel 

romák és/vagy 
mélyszegénységben 

élők 

 munkanélküliség, 
elhelyezkedési gondok 

 eladósodás 

 fűtési gondok 

 bonyolult a hivatalos 
ügyintézés 

 alacsony iskolai 
végzettséggel nyugdíj előtt 
állók elhelyezkedési 
nehézségei 

 közfoglalkoztatás lehetősége 

 lakás fenntartási támogatás 
igénybevétele 

 tűzifával való segítés 

 hivatalos ügyek nehézségei 

 közfoglalkoztatási program 
felülvizsgálata 

gyermekek 

 drogozás, bűnelkövetés 

 nem jutnak meleg ételhez a 
hátrányos helyzetű 
gyermekek 

 bántalmazások előfordulása 

 elszegényedés 

 éjszaka felügyelet nélkül 
utcán vannak a gyermekek 

 kerékpárút hiánya, 
közlekedési 
szabálytalanságok 

 prevenció  

 kedvezményes étkeztetés 
lehetősége 

 gyermekvédelmi jelzőrendszer 
hatékony működése 

 adományozás, ruhagyűjtés 

 polgárőrszolgálat éjszakai 
jelenléte 

 balesetmentes közlekedés 

nők 

 eltitkolt családon belüli 
erőszak  

 munkanélküliség 

 nincsenek megfelelő adatok 

 az intézmények nem 
alkalmazkodnak az 
igényekhez 

 Gyed, Gyes után nem tudnak 
visszatérni a munkába 

 jelzőrendszer működtetése 

 önkéntes munkára ösztönzés 

 van-e női esélyegyenlőség 

 gyerekek nappali ellátását célzó 
intézmények nyitva tartása 

 hasznos elfoglaltság 

idősek 

 a bűnelkövetők számára 
veszélyeztetett korosztály 

 kevesen vesznek részt a 
közösségi életben 

 nincs munkalehetőség, nem 
élnek aktív életmódot 

 kevesen használják az 
internetet 

 nők száma magasabb, férfiak 
korai elhalálozása 

 veszély esetén értesítendő 
szervek 

 idős kortárs közösséghez való 
tartozás 

 Aktív időskor 

 Kattints rá Nagyi! 

 Települési egészségnap, 
középpontban a férfiak 

 

fogyatékkal élők 
 járdalapok egyenetlensége, 

hiánya 
 A fogyatékkal élők biztonságáért 
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 településen élő látássérültek 
hozzáférése, információval 
való ellátása 

 önkormányzati tulajdonban 
lévő épületek, intézmények 
nem mindegyike 
akadálymentesített 

 Települési honlap vakbarát 
verziója 

 Intézmények 
akadálymentesítettsége 

Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program, 2013 

 

A HEP céljainak megvalósítása érdekében senior akadémia működik a városban, a könyvtárban pedig 
internet használatára oktatják az időskorúakat. 

1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

 

A Fejér megyei operatív program a megye gazdasági-logisztikai megerősödését a Budapest – Bécs 
közlekedési folyosónak köszönhetően, a Bicske térségébe települő ipari/logisztikai cégektől várja. 
Bicske tehát megyei szinten, mint logisztikai központ jelenik meg a programban.  

Bicske és vonzáskörzete több nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységnek ad helyet. A Bicske 
térségének déli területe jelentős mezőgazdasági hagyományokkal rendelkezik, a várostól északra pedig 
erdőgazdálkodás folyik. Az ipari alágazatoknak hagyományos szerepe van a térségben. Mányon 
kőszénbányászattal foglalkoztak, Óbarokon bauxitbányák voltak, melyek a 80-as években szűntek meg. 
Az autópálya közvetlen környezetében a 90-es évek közepétől a kedvező közlekedési lehetőségeket 
előnyben részesítő szállítmányozási és logisztikai telephelyek, vállalkozások jelentek meg, melyek a 
város gazdaságának a motorjai. A térségben az ipari, ezen belül a gépipari tevékenységnek, illetve az 
ehhez kapcsolódó alágazatoknak több mint egy évszázados múltja van. Tatabánya közelsége révén a 
bányászattal kapcsolatos gépipari tevékenységek (gyártás, karbantartás, üzemeltetés) a mechanika, 
gépészet és elektronika széles területein igényeltek nagyszámú felkészült munkaerőt. Tatabánya és 
Bicske térségébe számos elektronikai és gépipari üzem települt és foglalkoztat szakképzett munkaerőt, 
ennek ellenére rengetegen ingáznak a térségből Budapestre. 

A városban a regisztrált vállalkozások száma 1244 db 2012-ben (1251 db 2013-ban), számuk 2007-től 
növekszik. A működő vállalkozások száma 604 db a 2012. évi adatok szerint.  

A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma a megye esetében 55, míg Bicske értéke némileg 
alacsonyabb, 51.  

A vállalkozások abszolút és lakosság arányos száma nem mutatja kielégítően a város relatív gazdasági 
erejét, ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások szerkezetét alkalmazotti 
létszáma szerint is.  

9. táblázat – A működő vállalkozások létszám kategóriánként, 2012 

Területi egység  működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám alapján  

 1-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 249- X fő 

 mikro kis  közép  nagy  

Bicske 575 20 6 3 
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Fejér megye 22 447 878 150 486 

Bicske részesedése a megyei 
szummából (%) 

2,7% 2,3% 4% 0.6% 

Forrás: KSH T-Star 2013 

 

Fejér megyében és Bicskén 2012-ben 1-9 főt foglalkoztató vállalkozások száma a legmagasabb, ezt 
követi a 10-49 fős vállalkozások száma. Bicskén 6 db 50-249 főt foglalkoztató vállalat működött 2012-
ben. A megye 249 főnél több embert foglalkoztató vállalatainak száma kiemelkedően magas, de a 486 
vállalat közül csak 3 bicskei cég. A legnagyobb foglalkoztató a Vinotech Hungária Kft. alkalmazottainak 
száma megközelíti az 500 főt. Bicske a megyei 1-9 főt foglalkoztató vállalatok számából részesedik a 
legnagyobb mértékben. 

 

A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti 
megoszlása, mely lehetővé teszi a domináns ágazatok beazonosítását és összehasonlítását a megyei 
jellemzőkkel.  

 

10. táblázat – A működő vállalkozások száma a nemzetgazdasági ágakban, 2012 

Gazdasági ág 
Bicske 

db 

Fejér megye 

db 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 15 935 

bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar, 
villamosenergia, gáz, gőzellátás, 
légkondicionálás, vízellátás 51 2 113 

építőipar 65 2 562 

kereskedelem, gépjárműjavítás 132 4 554 

szállítás, raktározás 11 1 068 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 21 1 012 

információ, kommunikáció 26 1 016 

Forrás: KSH T-Star 2013 

 

Fejér megyében és Bicskén is a legtöbb vállalkozás a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági 
ágban tevékenykedik. Az iparban és az építőiparban is meghatározó számú vállalkozás működik, de 
összértékük se haladja meg a kereskedelmi, gépjárműjavítás alágazatban működő vállalkozások 
számát. A legkevesebb vállalkozás a szállítás, raktározás és a mezőgazdaság ágakban végzi 
tevékenységét. Az információ, kommunikáció alágazat jelenléte szintén számottevő a városban. 

A város gazdasági szervezeteinek értéktermelő képességére következtethetünk az egy lakosra jutó 
bruttó hozzáadott érték alakulásából. A település esetében ez az érték 2006-tól folyamatosan 
növekedett és jóval meghaladta a Fejér megyei járásközpont településeinek átlagos értékét. A 2009-
es országos szintű visszaesés Bicskén is érzékelhető volt, de a válság évei után enyhén növekvő 
tendencia jellemző. Az országos, megyei járásközpontok és bicskei járás átlagos egy lakosra jutó bruttó 
hozzáadott értéke alig fele a Bicskei 5963 ezer Ft-os (2013-ban) értéknek, tehát Bicske egy főre jutó 
bruttó hozzáadott értéke mind térségi, mind országos viszonylatban kiemelkedő. 
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14. ábra – Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft)   

 

Forrás: TEIR ITS modul 

 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

 

1.9.2.1 Mezőgazdaság 

Bicske a Zsámbéki‐medence legnyugatibb részén fekszik. A Zsámbéki‐medence a Budai-hegység, a Pilis, 
a Gerecse hegyvonulatai és az Etyeki‐dombság lankái között húzódik. A medence kisvízfolyásokkal 
tagolt, enyhén hullámzó síkság, melynek nagy részét a mezőgazdasági hagyományoknak megfelelő 
búza‐, kukorica‐, napraforgótáblák borítják. A mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya 
csökkent az elmúlt 5 évben (13,7%-ról 11,8%-ra 2009 és 2013 között). A mezőgazdaság 
foglalkoztatásban való szerepe ugyanakkor jelentős. Kis családi gazdaságok (kertészet, szőlő, bor) és 
nagy élelmiszer feldolgozók (Spar Húsfeldolgozó, Herceghalom tejfeldolgozó) jelen vannak a 
településen. 

1.9.2.2 Ipar 

Az iparban-és építőiparban regisztrált vállalkozások aránya enyhén csökkent 2008 óta, aránya 13,4% 
2013-ban. Az ipari –és építő ipari vállalkozások több mint a fele feldolgozóipari vállalkozás, másik 
csaknem fele építőipari. Egyes ágazatokban egyáltalán nem működnek vállalkozások (pl: bányászat).  

 

1.9.2.3 Szolgáltatások 

A szolgáltatásokban regisztrált vállalkozások aránya enyhén növekedett 2010 óta, 2013-ban 74,8% 
volt. A kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatba tartozik a legtöbb működő vállalkozás. A szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenység alágazatokban is kiemelkedő számú vállalkozás működik. Ezt követi 
a pénzügyi, biztosítási tevékenységet végző vállalatok. 
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15. ábra - A szolgáltatás alágazatokban regisztrált vállalkozások száma, 2013 

 

Forrás: KSH T-Star 2013 

A városban található sokrétű szolgáltatást nyújtó kereskedelmi üzletek magas száma (ezer lakosra jutó 
száma: 15 db 2013-ban, kétszerese a járási átlagnak), is annak jele, hogy Bicske a térségen belül 
központi szerepet tölt be. Ugyanakkor a kiskereskedelmi üzletek száma a 2009-ig folyamatosan 
csökkent, a 2011. évi enyhe növekedés óta stagnál. 

16. ábra - Ezer lakosra jutó kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül) (db) 

 

Forrás: TEIR ITS modul 

Az élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma 2000 óta ingadozásokkal, de csökken a környező 
nagyvárosok kereslet elszívó hatása miatt. 

 

Turizmus 

Bicskén az épített környezet védett elemei és a természeti környezet nyújt vonzó látnivalókat. 
Legmeghatározóbb nevezetesség a barokk Batthyány-kastély és park, mely nyaranta szabadtéri 
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rendezvényeknek ad otthont. A Forster kastély programnak része a Batthyány-kastély, jelenleg 
gyermekotthon működik benne. Jelenleg pályázati forrásból a park felújítása zajlik. 

A rendezvények megtartására is alkalmas Juhász és Báder pince egyike a Galagonyás déli részén 
található színvonalas pincéknek.  

A nyári időszakban Bicske keleti részén található tavak nyújtanak további kikapcsolódási, szórakozási 
lehetőséget, mintegy 50 hektáron. A gazdag madárvilággal rendelkező tavak közül az 1. sz. főúthoz 
közelebbi tavon a horgászás is engedélyezett. 

A város egyik nevezetessége a Csillagvizsgáló és a Mauzóleum. Mindkettő felújítására rendelkezik a 
város jogerős engedélyes tervekkel, a beruházások ez idáig forráshiány miatt nem valósultak meg.  

Ezzel párhuzamosan az egy szállásférőhelyre jutó vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban 
folyamatosan az országos, a járási és a megye járásközpont településeinek átlaga felett volt, annak 
ellenére, hogy a vendégéjszakák száma évről évre jelentős ingadozásokat mutat. Ezzel párhuzamosan 
a vendégéjszakák száma a 2006, 2010 és 2013-ban volt kiemelkedően magas. 

17. ábra – Egy szállásférőhelyre jutó vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db) 

 

Forrás: TEIR ITS modul 

A külföldi vendégéjszakák aránya a szálláshelyeken megyei járásközpontok átlagánál is magasabb, 
egyes években az országos átlagot is meghaladja. 
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18. ábra – Külföldi vendégéjszakák aránya a szálláshelyeken 

 

Forrás: TEIR ITS modul 

 

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fontosabb 
elképzelések 

A városban a legjelentősebb foglalkoztatók a nagy vállalatok. A városban 10 nagyvállalat található, 
melyek foglalkoztatják a városi, illetve a jó közlekedésnek köszönhetően a járásban élő lakosokat 
(Vincotech Hungária Kft., Magyarmet Bt., Vivber Kft., Technocar-MC 2003 Kft., Huonker Kft., Bicskei 
Egészségügyi Nonprofit Kft., Cargobull Szerviz Kft., Mad-Werk Kft., Herceghalom Interat Zrt., Papinóth 
Sütőipari Kft.). A vállalatok foglalkoztatotti létszáma 27 és 473 fő között van.  

Az alábbi (10. táblázat) listában nem kerülnek bemutatásra a bolti kiskereskedelemmel foglalkozó 
cégek, mert a város vonatkozásában nem áll rendelkezésre adat a helyi boltokban foglalkoztatottak 
létszámáról. A SPAR Magyarország Kft. esetében az országosan foglalkoztatott létszám meghaladja a 
14.000 főt, de arról nem érhető el adat, hogy a bicskei központjukban és élelmiszerboltban mekkora a 
foglalkoztatotti létszám, bár valószínűleg az egyik legnagyobb létszámot foglalkoztatók közé tartozik a 
cég. 

11. táblázat - Bicske legnagyobb foglalkoztató vállalatai 2014-ben 

Foglalkoztató Tevékenységi kör  
Foglalkozt

atottak 
száma 

Vincotech Hungária Kft. elektronikai alkatrészek gyártása 473 

Magyarmet Bt. acélöntés 273 

Vivber Kft. egyéb általános gépgyártás 155 

Technocar-MC 2003 Kft. fémmegmunkálás 133 

Huonker Kft. fémmegmunkálás 72 

Bicskei Egészségügyi 
Nonprofit Kft. szakorvosi járóbeteg ellátás 40 

Cargobull Szerviz Kft. gépjárműjavítás, karbantartás 34 
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Foglalkoztató Tevékenységi kör  
Foglalkozt

atottak 
száma 

Mad-Werk Kft. fémmegmunkálás 29 

Herceghalom Interat Zrt. 
mezőgazdasági gépgyártás, javítás, alkatrész 
kereskedelem 28 

Papinóth Sütőipari Kft. kenyér, friss pékáru gyártás 27 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Munkahelyteremtő beruházások 

Az elmúlt évek legjelentősebb munkahelyteremtő beruházása a Spar Húsfeldolgozó üzem megnyitása 
volt 2005-ben, melynek 2013-as bővítésével a meglévő 115 munkahely mellett további 35 jött létre. A 
vállalat közel 15 új Scania/Schwarzmüller tehergépjárművet is vásárolt, ezzel további 45 munkahelyet 
teremtett. 

Jelentős munkahelyteremtő beruházásnak tekinthető a Technocar-MC-2003 Kft. betelepülése. A 
vállalat 2013 őszén telepítette le Bicskére 70 fős budapesti gyártóegységét és menedzsmentjét. 

2015-ben a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében épülő válogató 
csarnok további 20 munkahelyet teremt. A Magyarmet Finomöntöde Bt. 25 új munkahelyet teremtett 
ebben az évben. 

Iparűzési adóbevételek-legnagyobb adózók: 

Az önkormányzat gazdasági szervezetek által befizetett iparűzési adóból származó bevételei a válság 
miatti 2009-10-es visszaesést követően folyamatosan növekedtek az elmúlt években. Megállapítható, 
hogy a vizsgált időszakban az öt legnagyobb adózó befizetései teszik ki az iparűzési adó bevétel 50-60 
%-át.  

12. táblázat - Az iparűzési adóbevétel alakulása 2006-2014 között 

év  
Összes iparűzési 
adó bevétel (Ft) 

Öt legnagyobb 
adózó bevétel 

(Ft) 

Összbevételi 
arány (%) 

2008 586 438 849 356 150 500 61% 

2009 576 294 696 295 162 500 51% 

2010 491 865 467 259 886 900 53% 

2011 616 085 272 354 142 450 57% 

2012 747 475 349 402 806 810 54% 

2013 785 477 439 414 472 330 53% 

2014 838 396 849 465 597 250 56% 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Vállalati fejlesztések: 

A bicskei gazdasági szervezetek közül WINNER TRIÓ Kft., Q PHARMA Kft. és a TCT HUNGARY Kft. nyerte 
el a legnagyobb összegű támogatásokat a 2007-13-as támogatási ciklusban, de a Magyarmet Bt. is két 
jelentős összegű beruházást valósított meg támogatás segítségével. Különböző típusú technológiai 
fejlesztések történtek ezeknél a vállalatoknál, többek között gyógyszeripari és fémipari technológia 
fejlesztések. 
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13. táblázat - Jelentősebb gazdasági célú támogatások (2007-2013) 

Vállalkozás neve /pályázó  Pályázat célja/ tartalma  
Támogatási 
összeg (Ft)  

WINNER TRIÓ Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Biofermentált III. fázisú csiperke gombakomposzt 
energiatakaros termesztésének technológiai 
fejlesztése 

599 250 000 

Q PHARMA 
Gyógyszerkereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Gyógyszer logisztikai infrastruktúra fejlesztése a Q 
Pharma Kft.-nél 

496 296 300 

TCT HUNGARY Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

A TCT Hungary Kft. Értékesítés Támogató 
rendszerének kiépítése 

142 400 536 

MAGYARMET Finomöntöde 
Betéti Társaság 

Technológiai fejlesztést és kapacitásbővítést 
elősegítő beruházások megvalósítása a Magyarmet 
Bt-nél. 

104 059 112 

MAGYARMET Finomöntöde 
Betéti Társaság 

Technológiakorszerűsítést szolgáló fejlesztések 
megvalósítása a Magyarmet Finomöntöde Bt-nél. 

84 134 915 

DANUBIA PHARMA 
Gyógyszerkereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Mikrobiológiai és gyógyszervizsgáló laboratórium és 
irodainfrastruktúra kialakítása 

78 980 000 

Forrás: http://palyazat.gov.hu/fejlesztesi_informaciok 

 

 

Gazdaságfejlesztési célú együttműködések: 

A turisztikai desztinációk egységbe szervezésére Bicske nem hozott létre illetve nem csatlakozott TDM 
szervezethez. Az Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága, és a Helyi Értéktár Bizottság 
gondoskodik a turisztikai fejlesztésekről. A meglévő helyi értéktár megtöltése a tervek között szerepel.  

Jelenleg a városban nem folyik semmilyen klaszter tevékenység. 

 

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők  

Elérhetőség 

Bicske közlekedés-földrajzi helyzete kedvezőnek tekinthető. A város a TEN-T nemzetközi hálózat részét 
képező M1 gyorsforgalmi út mellett helyezkedik el. A kelet-nyugat irányú közlekedési tengelyen 
keresztül nyugat felé a két megyei jogú város Tatabánya és Győr, valamint az osztrák főváros, Bécs is 
elérhetővé válik. A város helyzetét tekintve jelentős előnynek tekinthetjük kelet felé a főváros 
közelségét, és a további autópályák (az M0-án keresztül az M6, M5, M3) könnyű, gyors elérhetőségét. 
Hasonlóan kedvező Bicske vasúti kapcsolata is, hiszen az újabb korszerűsítés előtt álló Budapest-
Hegyeshalom vasútvonal, szintén nemzetközi kapcsolatot jelent Bécs felé, valamint a budapesti déli 
vasúti összekötő hídon keresztül a keleti területek. 

A gyorsforgalmi úttal párhuzamosan haladó 1. sz. főútnak fontos kapcsolati szerepe van az 
elérhetőségben: csak ezen a főúton keresztül oldható meg a gyorsforgalmi út bicskei csomópontjának, 
valamint a dél felé vezető 811. sz. és az észak felé vezető 102. sz. főúthoz való csatlakozás. 

http://palyazat.gov.hu/fejlesztesi_informaciok
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Munkaerő képzettsége  

Az egyetemi és főiskolai végzettségűek aránya jelentősen elmarad az országos és a megye járásközpont 
településeinek átlagától. Bicske lakosságának iskolai végzettsége ugyanakkor növekedett a két 
népszámlálás között az érettségivel és felsőfokú végzettségűek arányának növekedésével. A munkaerő 
piacra jellemző, hogy elsősorban alacsony végzettségűekre van szükség. A szakképzés átalakítása 
fontos, a helyben működő vállalkozások számára húsipari, fémmegmunkálás és logisztika területén 
járatos diákok képzése. Az önkormányzat a gimnázium átalakításával szakközépiskola létrehozását 
tervezi annak érdekében, hogy a város középfokú képzéskínálata illeszkedjen a munkaerő piaci 
kereslethez. 

 

K+F és innovációs láncok 

Bicske városában a Vincotech Hungária Elektronikai Gyártó Kft. tevékenységében jelenik meg a 
kutatás‐fejlesztés. A cég a Mitsubishi Electric Corporation tagja, németországi központtal, és 
magyarországi fejlesztő és gyártó részleggel rendelkezik. A Bicskén működő kutatás‐fejlesztési 
részlegében magas színvonalú teljesítmény‐elektronikai áramkörök tervezése és gyártása történik ipari 
hajtásokhoz és napenergiás inverterekhez. A cégnél foglalkoztatottak száma eléri a 450 főt, melynek 
negyede felsőfokú végzettségű.  

Továbbá érdemes lenne a bicskei vállalkozások herceghalmi Talentis-hez és a székesfehérvári 
Technopoliszhoz való csatlakozását ösztönözni. A régióban ugyanis megindult a tudásparkok 
kialakítása. Az egyik ilyen fejlesztés a Talentis program keretében a Zsámbéki-medencében 
Herceghalmon 2009-ben épült Talentis Innovációs Központ. Talentis Technológiai park épült a Bicskei 
járásban Mányon. Etyeken a program keretében rendezvényközpont épült. 

Az innovációs igényeket ugyancsak előtérbe helyezi a Bécs-Budapest nagyrégióban elhelyezkedő több 
innovációs centrumot, növekedési központot magába foglaló innovációs terület kiépülése (Ajka, 
Bábolna, Bicske, Dunaújváros, Esztergom, Komárom, Mór, Pápa, Székesfehérvár, Várpalota, Veszprém, 
Tatabánya). 

 

Gazdasági infrastruktúra 

A Bicske‐M1 Ipari Park és Logisztikai Központ iparterület besorolású ingatlan együttes Budapest és 
Győr között félúton, az M1 autópálya nyugati és keleti oldalán helyezkedik el. A két ingatlant az 
autópálya alatt áthaladó, jó minőségű aszfaltút köti össze. Az ipari park hátránya más iparterülethez 
viszonyítva, hogy nincs autópálya lejárója és nem látható az autópályáról. 

Az ipari park nyugati oldalán 185 ezer m2‐en vasútállomás, teherpályaudvar, kamionkikötő, 
vámszabadterület és logisztikai központ funkciójú ingatlan, a keleti oldalon pedig 550 ezer m2‐es, 
kutatás‐fejlesztés, gyártás és logisztikai központ funkciójú terület található, melyen mintegy 7.340 m2 
iroda és 1.800 m2 üzemcsarnok meglévő épület áll rendelkezésre. Az ipari park beépítetlen területéből 
mintegy 600 ezer m2 fogadókész, rekultivált terület. Jelenleg a parkban két vállalkozás működik: 
VIVIEN Ásványvíz és Üdítőital Zrt. és a Fatechnika Mérnökiroda Kft.  
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6. térkép – Bicske M1 ipari park 

 

Forrás: bicskeipark.hu 

További ipari hasznosítású terület lehet a Spar Húsfeldolgozó melletti terület, mely jó adottságokkal 
rendelkezik, ezért gazdasági célú fejlesztése indokolt. 

A Póc-tető területen eredetileg golf-pálya és lakópark megvalósítását tervezete egy beruházó, de 
felszámolás alá került, így a fejlesztés nem valósult meg. A területnek új tulajdonosa van, akinek új 
fejlesztési elképzelései vannak a terület vonatkozásában.  

 
1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

A város teljes lakásállománya 2013-ban 4123 db volt, ami 2001-hez képest 8,9%-kal, (340 db-al) nőtt. 
A lakások 28%-a 1946 és 1970 között épült, 23%-uk 1971 és 1980 között, tehát a lakásállomány több 
mint 50%-a legalább 40-50 éves. A megyei átlag ugyanakkor meghaladja az 50%-ot. Az újonnan épített 
(elmúlt 10 évben) lakások 9,5%-át teszi ki a teljes lakásállománynak. Az elmúlt 20 évben épült lakások 
aránya viszonylag magas, 16,7%. 

19. ábra – A lakásállomány kor szerinti megoszlása Bicskén, 2011 
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Forrás: KSH 2011 Népszámlálás 

 

20. ábra – Lakásállomány kor szerinti megoszlása Fejér megyében, 2011 

 

Forrás: KSH 2011 Népszámlálás 

A lakások komfortfokozat és felszereltség szerinti megoszlása korábban bemutatásra került, az 
önkormányzati bérlakás állomány jellemzőit pedig az 1.10.5-ben tárgyaljuk.  

Lakáspiac jelenlegi helyzetére a kínálati piac jellemző. A lakások átlagos m2 ára az elmúlt időszakban 
eladott/kiadott lakásoknál 128 ezer Ft. A legmagasabb lakásárak a Belvárosi és Központi felújított 
lakásokra jellemző, a legalacsonyabb árak az Erőmű-lakótelepre. Az eladott családi házak átlagára 101 
ezer Ft/m2. A családi házak a csendes, kertvárosias városrészekben a legdrágábbak, a városközponthoz 
közeli területeken pedig a legalacsonyabbak. 

A kiadott lakásépítési engedélyek száma 0 db 2013-ban, 3 db 2014-ben. Több lakásos társasház nem 
épült, az Akácfa utcai 32 lakásos ingatlanra 2014. év decemberében kérték meg a használatba vételi 
engedélyt.  

1.10 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ ÉS 

INTÉZMÉNYRENDSZERE  

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Bicske város zárszámadása alapján megállapítható, hogy a város teljesített költségvetési bevétele 
1.405.610 ezer Ft, míg teljesített költségvetési kiadása 1.405.610 ezer Ft. A működési bevételek értéke 
120.927 ezer Ft volt, a finanszírozási bevétele 361.982 ezer Ft volt. 
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14. táblázat - A költségvetés bevételi tételei 2014-ban (eFt) 

(Működési 
bevételek) 

(Felhalmozási 
és tőke jellegű 

bevételek) 

(Finanszírozási 
bevételek) 

(Hitelbevétele
k AH-n kívül 

120 927 eFt 2 000 eFt 361 982 eFt 6 000 eFt 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Az önkormányzati költségvetések kiadásai közül a működési kiadások összege 281.208 ezer Ft, a 
Felhalmozási célú kiadások összege pedig 13.565 ezer Ft volt 2013-ban. 

15. táblázat - A költségvetés kiadási tételeinek alakulása 2013-ban (eFt) 

(Működési 
kiadások) 

(Felhalmozási 
és tőke 
jellegű 

kiadások) 

(Finanszírozás
i kiadások) 

281 208 eFt 13 565 eFt 254 649 eFt 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Vagyongazdálkodás 

Az Önkormányzat 29/2014 (XII. 22.) önkormányzati rendelete rendelkezik az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól. 

Az önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen) 3.463.907.404 Ft. A forgalomképes vagyon bruttó 
értéke 2014 dec.31-én a vagyonkataszter szerint 874.769.010,-Ft.  

2007 évben a nettó tárgyi eszköz vagyon 7.953.229 ezer Ft, 2010. évben a nettó tárgyi eszköz vagyon: 
7.814.067eFt, 2014-ben 8.395.848 ezer Ft, tehát növekedett a város vagyona az elmúlt években. 

A többségi tulajdonosi joggal rendelkező önkormányzati tulajdonú, illetve irányítású társasági 
részesedéseket az alábbi táblázat foglalja össze: 

16. táblázat – Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

Cég neve Cím Részesedés 

Bicskei Üdülőtábor 
Nonprofit Kft 

2060 Bicske, 
Hősök tere 4. 100% 

Bicskei Egészségügyi 
Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft 

2060 Bicske, 
Kossuth tér 17. 100% 

Bicske Építő Kft. 

2060 Bicske, 
Kossuth Lajos út 
60-62. 100% 

Bicske-Csabdi-Mány 
Víztermelő és 
Szolgáltató Kft 

2060 Bicske, 
Kossuth tér 14. 76,60% 

Zöld Bicske Nonprofit 
Kft.* 

2060 Bicske, 
Csákvári út 45. 16,70% 

Fejérvíz Zrt. 

8000 
Székesfehérvár, 
Királysor 3-15. 2,86% 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
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Gazdasági Program  

A város a 2014-20-ra szóló Gazdasági programjában a lakossági igényeket felmérve az alábbi 
fejlesztéseket tűzte ki célul: 

Városi fejlesztések 

 Intermodális vasúti és közösségi központ létrehozása 

 Vízrendezési tervek elkészítése 

 Árvízvédelem 

 Mozi épület felújítása 

 Kamerák beszerzése 

 Bérlakások felújítása, gázkazánok cseréje 

 Szennyvízvezeték kiépítése 

 Kisfaludy u. gyalogátkelőhely kialakítása 

 Csabdi utca buszmegálló és gyalogátkelőhely, világítás tervezése 

 Közvilágítás korszerűsítése 

 Ady E. u. 13. sz. alatti épület felújítása 

 Járási Hivatalhoz parkoló kiépítése 

 Ivóvízrendszer fejlesztése gördülő terv alapján 

 Szennyvízberuházás gördülő terv alapján 

 Északi csapadékvíz övárok kialakítása, rendszeres karbantartása 

 Járdaépítési, felújítási program folytatása  

 Nem szilárd burkolatú utak aszfaltozása  

 Kerékpárút kialakítása a városközpontba és az iskolákhoz, valamint a vasútállomáshoz 

 Általános Iskola bővítése, tető felújítása 

 Kakas óvodához járda és gyalogosátkelő kialakítása 

 LIDL áruházhoz biztonságos gyalogátkelőhely kialakítása 

 Bicske Szíve Park további fejlesztése: futópályák, sétáló utak, parkoló kiépítése, közvilágítás 
kiépítése, tó környezetének rendbetétele 

 Csillagvizsgáló megépítésével az idegenforgalom fellendítése 

 Kossuth tér parkolási problémáinak megoldása 

 Közbiztonság növelése térfigyelő kamerák kihelyezésével, fokozott járőri szolgálattal 

 Szemétszállítás kiterjesztése a zártkertekre, illegális szemétlerakások megakadályozása, 
szervezett üvegszállítás megoldása 

 Bicske alsó vasútállomás Akácfa utcai oldalán parkolók kialakítása 

 Petőfi térről a Losonczi utca felé, a vasúti síneken történő közlekedés megakadályozására 
felüljáró építése 

 Galagonyás környékének rendbetétele 

 Zánkai tábor népszerűsítése 

 Temetői megállapodások felülvizsgálata 

 Gimnázium színvonalának emelése 

 Buszpályaudvarra buszváró kialakítása 

 Vasútállomásra kerékpártároló kialakítása 

 Intézmények energia hatékony felújítása, napelemes rendszerek kialakítása 

 Elektromos töltőállomás felépítése 

 Vállalkozói Fórum létrehozása 

 Bicske Kártya bevezetése 

 Helyi szálláslehetőségekről adatbázis kialakítása 

 Városi tömegközlekedés korszerűsítése 

 Helyi wi-fi hálózat kiépítése 
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Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

 Bölcsőde épületének felújítása, nyílászárók cseréje 

 Bölcsődei férőhelyek bővítése 

 Gondozási Központ Szakmai Egység új telephelyének (Ady E.u.2.) felújítása 

 Támogató Szolgálat részére gépkocsi beszerzés 

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

 Raktározás megoldása 

 Nyílászárók cseréje 

 Városi helytörténeti gyűjtemény elhelyezése, kiállítása 

 Zánkai tábor felújítása 

 Ifjúság háza tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása 

 Informatika fejlesztése 

 Nagy Károly Városi Könyvtár fűtéskorszerűsítése 

 Zeneiskola fejlesztése 

Bicskei Polgármesteri Hivatal 

 Informatikai rendszer felújítása 

 

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Bicske városában a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a város képviselő testülete 
rendelkezik. A képviselő-testület az általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt többek 
között az erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, az egyes ilyen jellegű pályázatokhoz 
szükséges önerő biztosításáról. Ezen túlmentően a testület feladata a város térbeli fejlődését 
nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
elfogadása és/vagy módosítása. A képviselő-testület döntéseinek előkészítésében fontos szerepet 
játszanak a képviselőtestület különböző bizottságai, amelyek az alábbiak: 

 Humánerőforrás Bizottság, 

 Város-és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, 

 Gazdálkodási Bizottság. 

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Az elmúlt években az önkormányzat számos gazdaságfejlesztést célzó tevékenységet hajtott végre. A 
város fejlesztéseinek középpontjában a gazdaságfejlesztés áll. 

Közvetlen eszközök  

A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök között szerepel új gazdasági területek kijelölése 
a 102-es út mentén, amennyiben az út Bicske mentén fog elhaladni. A város rendkívül fontosnak tartja 
az ipari parkhoz autópálya lejáró építését. A Póc-tető területén az ipari-gazdasági övezet rehabilitációja 
van tervbe véve. 

Közvetett eszközök  

Az önkormányzat igyekszik mediátor szerepet betölteni a vállalkozások, illetve oktatási képzési 
intézmények között. A városi környezet gazdaságélénkítést célzó fejlesztései (rehabilitáció, közterület 
fejlesztés) szintén gazdaságfejlesztő hatásúak lehetnek. 
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1.10.4 Foglalkoztatáspolitika 

Kifejezetten a fiatalok, képzett csoportok foglakoztatását és letelepedését ösztönző önkormányzati 
politika nincs a városban. A Bursa Hungarica ösztöndíjban a bicskei fiatalok is részesülhetnek. 

A bicskei önkormányzat és a Bicskei Gazdasági Szervezet (GESZ) számára a tavalyi évben 513 fő 
támogatására állapított meg közfoglalkoztatási támogatást a Munkaügyi Központ. 2014-ig a 
közfoglalkoztatásban növekvő számú lakos vett részt.  

A közfoglalkoztatás szervezésében elsősorban az önkormányzatok és intézményeik illetve civil 
szervezetek vesznek részt. Bicskén a Bicskei Baptista Misszió Alapítvány és a Baptista Szeretetszolgálat 
játszik fontos szerepet a közfoglalkoztatásban. A közfoglalkoztatottak főként kommunális és kisegítő 
adminisztratív tevékenységet végeznek. 

1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás 

Az Önkormányzat eredeti bérlakás állománya 2014-ben 15 db lakás volt. A bérlakások többsége a 
városközpontban helyezkedik el. A lakások bérbeadását Bicske Városi Önkormányzat 
Képviselőtestületének a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 20/2005. (IV. 29.) 
rendelete szabályozza. Önkormányzati bérlakásoknak két típusa van: szociális alapú és költség alapú 
(pályázni kell, Képviselő testület dönt), illetve 9 lakás esetében a rendőrség bérlőkijelölési joggal 
rendelkezik. 

A bérlakások mindegyikét bérlik jelenleg, többségben civil szervezetek, egyesületek és vállalatok. 5 
bérlakást ingyen használnak a bérlők. 

17. táblázat – Önkormányzati bérlakások 

Alapterület 
(m2) Cím Bérlő neve Előírás 

 Ady E. u. 11.  Karitasz  ingyen 

180 Aradi vértanúk u. 18 Baptista szeretetszolgálat   

57 Bartók B. u. 2-4. Repülős Egyesület   

10 Kossuth tér 14. Agrárkamara   

32 Kossuth tér 14. Falugazdászok   

  Kossuth tér 14/B.  Bicske Városi TV ingyen 

44 Kossuth tér 17. Káhn Istvánné   

99 Kossuth tér 19. Fiatalok háza (volt Mozi)    

53 Kossuth tér 17. Vöröskereszt ingyen 

  Bihari u. 9. CKÖ ingyen 

75 Kossuth u. 15. EFI iroda ingyen 

187 Szt. István u. 74. Főkefe Kft   

20 db 
parkoló Tűzoltóság udvara Vincotech Kft   

  Nagy K. u. 5. büfé Széplaki Árpád   

19,26 Nagy Károly u. 5. szolárium, masszázs Széplaki Árpád   

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

1.10.6 Intézményfenntartás 

A fejezetben Bicske Város Önkormányzatának jelenlegi intézményrendszere kerül bemutatásra. A 
város szervezetrendszere a Hivatalból, valamint az önkormányzati fenntartású intézményekből és az 
önkormányzati tulajdonú társaságokból áll.  
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Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek:  

 Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár,  

 Bicskei Gazdasági Szervezet- BGSZ,  

 Bicske Városi Óvoda,  

 Bicske Városi Konyha.  

Társulás által fenntartott költségvetési szervek:  

 Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

Bicske város önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai a következők:  

 Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft.  

 Bicskei Építő Kft.  

 Zöld Bicske Nonprofit Kft.  

 Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.  
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Forrás: Intézményirányítási modell című Bicske város önkormányzatának szervezetfejlesztése 
ÁROP projekt keretében készült tanulmány 

 

INTÉZMÉNYEK

Önkormányzat által fenntartottak Társulás által fenntartottak

Kapcsolat Központ Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás

32 fő

Bicskei Gazdasági Szervezet

27 fő

Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár

18 fő

Bicskei Polgármesteri Hivatal

43 fő

Gazdasági Társaságok

Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft.

Bicskei Építő Kft.

Társulás

Kapcsolat Központ 

Intézményfenntartó Társulás

Bicskei Városi Óvoda

102 fő

Zöld Bicske Nonprofit Kft.

Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft.

Bicske és Környéke Orvosi 

Ügyeleti Társulás

Vértes Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás
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1.10.7 Energiagazdálkodás 

A település lakásállományának majdnem 100%-a rendelkezik villamosenergia ellátással. A jelenlegi 
120/20 kV-os alállomás 400 kV-os fejelését tervezi az iparág. Föld felett került elhelyezésre a villamos 
energia ellátás, a vezetékes távközlési hálózat vezetékei, amely a település arculatát jelentősen 
meghatározza. A villany és közvilágítás ellátását az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja. 
A korszerű energiaellátásra a kiépített földgáz hálózat rendelkezésre áll. A nagy-középnyomású vezeték 
a Zsámbék átadóállomás felől érkezik a fogadóállomásig. A nyomásszabályozótól középnyomáson 
üzemel az elosztó hálózat. A vezetékes gázellátottság 77%-os mértékű, a gázellátást a Tigáz Zrt. 
biztosítja. 

A megújuló energiák közül a nap, szél, biomassza és geotermikus energia együttes használatára van 
lehetőség Bicskén. 

Energia megtakarítást eredményező beavatkozások nem történtek az utóbbi években az 
önkormányzati intézményekben. 

1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi önkormányzatok által 
ellátandó településüzemeltetési feladatokat a következők szerint definiálja: köztemetők kialakítása és 
fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi 
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. Tágabb értelemben a településüzemeltetési 
feladatok körébe sorolhatjuk a településen élő lakosság, vállalkozások, intézmények 
közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek kielégítéséhez, illetve az élhető, 
fenntartható települési környezet megteremtéséhez és fenntartásához szükséges, az önkormányzat 
által nyújtott szolgáltatásokat is (a törvényben definiáltak mellett például: hó- és síkosságmentesítési 
feladatok, szúnyoggyérítés, köztisztaság, hulladékelszállítás biztosítása, kutak üzemeltetése, 
csapadékvíz-csatornák karbantartása, utcanév-táblák kihelyezése, külterületi ingatlanok 
gyommentesítése stb.). 

Az önkormányzat ezen feladatokat, összetettségük miatt az önkormányzat többségi tulajdonában álló 
Bicskei Gazdasági Szervezeten keresztül látja el az alábbi feladatokat: 

Építményüzemeltetés: 

 önkormányzati intézmények karbantartása, 

 zászlók kihelyezése, 

 játszóterek fenntartása, 

 rágcsálóirtás, 

 hirdető és tájékoztató táblák karbantartása, 

 KRESZ-táblák karbantartása, pótlása. 
Egyéb takarítás: 

 közterületek takarítása, gondozandó területen a szétszórt szemét összegyűjtése, 

 buszmegállók é környékük takarítása, karbantartása, 

 közterületi hulladékgyűjtők ürítése, javítása és karbantartása, valamint a szelektív 
hulladékgyűjtő sziget környezetének takarítása, 

 útpadkák, árkok tisztítása, rendezése, 

 közterületi berendezések kihelyezése, karbantartása, 

 kézi, gépi síkosság mentesítés, 

 Zöldterület - kezelés (fa gallyazás, fűnyírás, parkosítás, 

 kézi, gépi kaszálás, elszállítás, 

 sövények nyírása, 
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 egynyári növények kiültetése, ápolása, megvásárlása, 

 lomb gyűjtése, 

 parlagfű gyommentesítés, 

 fagallyazás, fafenntartás, 
 
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

Gyepmesteri Telep üzemeltetése: 

A Bicskei Ebrendészeti (Gyepmesteri) Telepet a Bicskei Gazdasági Szervezet működteti, ellátja a 
meghatározott állategészségügyi feladatokat és szolgáltatásokat Bicske Város Önkormányzatának 
megbízásából. 

1.12 TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA  

1.12.1 Természeti adottságok  

A természeti adottságok részletes leírása a 281/2009. (VII.24.) sz. képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott településszerkezeti terv műszaki leírásának 16-18. oldalán található. 

Bicske közigazgatási területének északi része a Gerecsevidék (Nyugati- és Keleti-Gerecse, Gerecsei 
kismedencék), déli része a Bicske-Zsámbéki medence (Etyeki dombság) tájegységhez tartozik. Az 
erősen tagolt, karsztos, eróziós északi rész és a mérsékelten tagolt, enyhén hullámos déli dombsági 
területek alapvetően meghatározzák a természeti adottságokat, így a tájhasználatot, és a tájképet is. 

Bicske térsége nyersanyagokban gazdag, a közigazgatási terület nyugati, Nagyegyháza – Óbarok felé 
eső részén barnakőszén-telepek és bauxit található. A település közigazgatási területén több tájegység 
találkozik, ez a talajtani adottságokban is tükröződik. Mezőgazdasági hasznosítás szempontjából 
kiemelendő, hogy Zsámbéki-medencéhez tartozó déli részeket igen kedvező víz- és tápanyag-
gazdálkodású (III. talajminőségi osztályba tartozó) mészlepedékes csernozjom talajok borítják. 

A hazánkban viszonylag magas éves csapadékmennyiség ellenére a terület vízhiánnyal küzd. A karsztos 
mészkő alapkőzet ugyanis gyorsan elnyeli a csapadékot, csökkenti a felszíni vízrendszer arányát. A 
terület három jelentősebb állandó vízfolyása a Váli-víz, a Szt. László patak és a Sajgó patak, melyeken 
összesen három halastó üzemel. 

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

Bicske tájhasználata, tájszerkezete a településrendezési tervhez készült műleírásban részletesen 
bemutatásra került. A város tájhasználata és tájszerkezete röviden a következőképpen foglalható 
össze. 

1.12.2.1 Tájhasználat értékelése 

A vizsgált terület tájhasználata a fent ismertetett természeti tényezőkön (azaz a kistájakon) alapul és 
alapvetően három, területileg jól elkülöníthető, a telekszerkezetben is megjelenő térségből áll. 

Az M1-es autópályától északra az erdő uralkodik. A nagyobb erdők és kisebb erdőfoltok – erdősávok 
között, a közepes méretű telkeken mozaikosan jelenik meg a mezőgazdasági hasznosítás, melynek 
döntő része gyepterület. Azaz itt a terület természetessége, a biodiverzitás és a tájkép mozaikossága 
is magas. 

A közigazgatási határ autópályától délre eső külterületén a nagytáblás szántó művelés a jellemző. A 
tájkép itt kevésbé változatos, a Bicske-Zsámbéki medence termékeny talaján elsősorban gabonafélék 
termesztése folyik, melyet az enyhe lankák bozótos-erdős területei törnek meg. 
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A belterülettől északkeletre és délkeletre található az Etyeki borvidék részét képező Baboshegy, 
Galagonyás és Máléhegy. A telkek itt rendkívül aprók, a keskeny telkeken kertgazdálkodás, elsősorban 
szőlőművelés a jellemző. A Máléhegyen és a Galagonyáson közel 20 ha-on gazdálkodik a Juhász 
Borászati Kft. 

A három nagyobb térségen túl a Szt. László patak menti kisebb vizes területek mutatnak tájképileg 
egységes karaktert. A patak keskeny völgye több tónak is otthont ad, a vizek kísérőnövényzeteként fűz-
nyár puhafa ligeterdő és lágyszárú élőhelyek (pl. magassásos) váltakoznak. 

1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek 

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Tájképvédelmi szempontból az OTrT szerint kiemelten kezelendő terület az északi, gerecsei terület 
szinte egésze, és délen a Szt. László patak völgye (és a mellette található, fásszárú állománnyal borított 
domboldal. 

. 

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték, emlék 

A vizsgált területet három, európai szintű oltalom alatt álló Natura 2000 terület érinti. Délen a Pócalja 
(HUDI20041) Natura 2000 SCI, északon pedig a Déli-Gerecse (HUDI20015) Natura 2000 SCI és a Gerecse 
(HUDI10003) Natura 2000 SPA terület található. Az érintett helyrajzi számok listáját a 14/2010. (V. 11.) 
KVvM rendelet 1. és 4. melléklete tartalmazza. ( 

Bicskét érinti az országos jelentőségű Vértesi Tájvédelmi Körzet, melynek védettségét a 146/2007. (XII. 
27.) Kormányrendelet határozta el. A tájvédelmi körzettel érintett ingatlanok listáját a rendelet 1. 
melléklete tartalmazza.  

Hazai szintű természetvédelmi oltalom alatt álló és Ramsari terület Bicskén nem található. A területen 
3 db ex lege védett forrás található. A Batthyány-kastélyhoz tartozó 10 ha-os kert műemléki 
védettséget élvez. A Baboshegy, a Galagonyás és a Máléhegy az Etyeki borvidék része. 

Természetvédelmi oltalomra érdemes a Kisegyházpusztától nyugatra, a Váli-vizen és mellékágán lévő 
tórendszer térsége, a Szent László-víz völgye, a Bicskétől DK-re lévő Telepi tó térsége és attól délre – 
Óbarok és Nagyegyháza között húzódó Lóingató-hegy sziklasora. 
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7. térkép - Természetvédelmi oltalom alatt álló területek Bicskén 

 
Forrás: saját szerkesztés a Természetvédelmi Információs Rendszer alapján 

1.12.3.3 Ökológiai hálózat 

A megyei területrendezési terv magterületként zöld színnel jelöli az M1-es autópályától északra eső 
erdős területeket, a Bicskét érintő Váli-víz és a Bicskét átszelő Szt. László patak völgyének egyes részeit. 
A Váli-víz menti terület további része narancsszínnel jelölt, országos jelentőségű ökológiai folyosó, 
melynél a Szt. László Patak völgye értékesebb élőhelyeket kapcsol össze, azonban ezek mozaikossága 
az itt szintén kijelölt folyosó funkcióját gyengíti. A közigazgatási határ északi részén is kijelöltek 
ökológiai folyosót, melyet sárga színnel jelölt pufferterület vesz körbe. 

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 

Bicskén öt tájhasználati konfliktus fedezhető fel: 

• A belterület délnyugati határán található egykori laktanya vizuális tájhasználati konfliktust 
jelent. A lakótelep környezete rendezett, de az épületek leromlott állapotban vannak. 

• Az M1 autópálya némi elválasztó hatással rendelkezik, ugyanakkor ez nem jelentős. A 
nyomvonal a lakott területektől távolabb halad, így a zaj- és porhatás is elhanyagolható. Szemben az 
1. sz. főúttal, mely a lakott terület szélén halad, kereskedelmi-szolgáltató területeket felfűzve. Egy ilyen 
jelentős út belterületen lokális hatásként ugyan, de lég- és zajszennyezést generál. 

• A Csabdi-halastó és a belterület között egy kisebb degradált terület található, az egykori, 
feltételezhetően ideiglenes anyaglerakóként üzemelő terület rekultivációjával feloldható a konfliktus. 
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• A külterület autópályától északra eső részén elszórtan kisebb ipari és turisztikai létesítmények 
találhatók, melyek látványában darabolják a tájat. A létesítmények jelenlegi száma nem zavaró, de 
törekedni kell arra, hogy ne is emelkedjen – az ugyanis már vizuális konfliktust eredményezne. 

• A közigazgatási határ délnyugati szélén található a Bicskei Regionális Hulladékkezelő Telep. A 
gödörfeltöltéses/dombépítéses eljárással lerakott hulladék természetéből fakadóan konfliktusforrást 
jelenthet, de itt a folyamatos tájrehabilitáció (cserjetelepítés) és a takarófásítás miatt hatása 
elhanyagolható. 

1.13 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

A város zöldfelületi rendszere és értékei a 2009-ben készített településrendezési tervben részletesen 
bemutatásra került. A település zöldfelületi rendszerét egyrészt a kiterjedt parkok adják, másrészt a 
települési fasorok, harmadrészt pedig az egyes városrészek telkeinek zöldfelületi aránya. 

A település szerkezete szempontjából legjelentősebb zöldfelület a Batthyány-kastély történeti 
kertjének zöldfelülete, valamint a település központjában lévő Kossuth Lajos tér zöldfelülete. 
Batthyány Tivadar gróf 1796-99 között építette a város észak-keleti részén található kastélyt, melynek 
három szárnya által közrefogott területén díszudvart létesített, az épület köré pedig – hazánkban az 
elsők között – angolparkot telepített. Az angolparkban eredetileg nagy kiterjedésű gyepfelületek, 
honos facsoportok, kanyargós utak, lugasok, patak, hidak, grották, üvegházak, virágházak voltak. 
Kiterjedése – a kastély két világháború közötti funkcióváltozását követően – jelentősen lecsökkent, ma 
12,5 ha-os.1 Az angolpark felújítása hivatalosan tavaly kezdődött meg. A projekt keretében újjáépítik 
az angolpark útrendszerét egykori útszelvények régészeti feltárásai alapján. A díszmedencét és a 
szőnyegágyat képi források alapján állítják vissza. A fejlesztések során több ezer cserjét telepítenek, és 
locsolórendszert építenek ki, amelyet az alsókerti tóból fognak táplálnak. A rekonstrukció során a tó 
medrét rendezik, és megoldják a tó táplálását. A történeti kert felújítását követően (várhatóan 2015 
nyarától) a park több funkciót fog betölteni, mert nemcsak a gyermekotthont, és a bicskeieket fogja 
szolgálni, hanem a városba látogatókat is fogadja: kulturális és szabadidős programok helyszíne lesz.2 

A másik jelentős park a Kossuth Lajos tér közparkja a város szívében. A park a majdnem 1 ha-os 
kiterjedésével nemcsak településszerkezeti jelentőségű, hanem kondicionáló szerepe is kiemelkedő, 
hozzájárulva a helyi klíma (városi klíma) javításához. 

Elsősorban a város szélesebb közterületein (Prohászka Ottokár utca, Szent István utca, József Attila 
utca, Ady Endre utca) találhatók kisebb zöldfelületek, fasorok, melyeknek néhol a pótlására van 
szükség. Fontos ezeknek a fasoroknak a folyamatos fejlesztése, karbantartása, egyrészt a településkép 
javítása érdekében, másrészt a településen belüli zöldhálózat kialakításával a városi klíma javítása 
érdekében. 

Megemlítendő még a város keleti határán található Szent László-patak, mely az országos ökológiai 
hálózat részét képezi. Az ökológiai folyosóhoz közvetlenül kapcsolódik a kastély angolparkja. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a telken belül biztosított zöldfelületek is hozzájárulnak a 
település zöldfelületi rendszeréhez. Bicske jelentős része falusias lakóterület illetve kertvárosias 
lakóterület, ahol amellett, hogy a településszerkezetéből adódóan – főként az egykori 
településmagban – viszonylag nagy méretű ingatlanok találhatók, a követelményeknek megfelelően 
biztosítani kell a 40-50%-os zöldfelületi mértéket. Ezt akkor is ki kell emelni, ha a telkek nagyobb részét 

                                                           
1 http://www.historicgarden.net/?orszag=1&megye=7&varos=149 
2 http://www.bicske.hu/hu/felujitjak-a-bicskei-batthyany-kastely-parkjat, http://www.batthyany-bicske.hu/ 
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inkább művelik, és a növényborítottság inkább szezonálisnak tekinthető. Igaz ugyanakkor az is, hogy e 
zöldfelületek zöldtömege lényegesen kisebbnek tekinthető egy díszkerthez képest. 

1.13.1.1 Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A zöldfelületi ellátottságot viszonylag jónak tekinthetjük, hiszen a település nagy része mentes az 
intenzív beépítéstől, illetve az intenzívebben beépített részeken az is ellensúlyozott. Intenzívebb 
beépítés a városközpont és környékén és a település észak-nyugati részén elhelyezkedő kertvárosias 
lakóterületen található. Az előbbi klímáját a központban lévő Kossuth téri zöldterület javítja, az 
utóbbiét pedig az angolpark. Mindkét esetben megállapítható, hogy nem nagy kiterjedésű területekről 
van szó.  

A település régebben kialakult részeinek hagyományos településszerkezetéből adódóan nagyobb 
telkek alakultak ki, amelyeken eleve nagyobb zöldfelületi arányt lehet biztosítani. Igaz ugyan, hogy ezek 
a kertek a lakók saját ellátását szolgálják, azaz többségük konyhakertként működik, de azok szezonális 
növényborítottsága ellenére is a zöldfelületi ellátottságot javítják. A városi klíma javításában (a 
parkokhoz képest kisebb zöldtömegük miatt) kevésbé játszanak szerepet. 

1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái 

A belterületen kevés közterületi zöldfelület található, ezért a településrendezési terv újakat jelölt ki, 
egyrészt a Nagy Károly utcában, és a Rózsa utcában, másrészt az ökológiai folyosó részét képező Szent 
László-patak mentén. 

A legtöbb utcában nincs, vagy hiányosak a meglévő fasorok. Továbbá a legtöbb esetben nem alakult ki 
megfelelő közterületi zöldfelületi hálózat, hiányzik a kapcsolódás a külterületekhez, az ökológiai 
folyosókhoz. A szélesebb keresztmetszettel rendelkező utcák esetében el kell érni a fasorok 
folyamatossá tételét, új fasorok létesítését, hogy az így kialakuló, a nagyobb zöldfelületekhez, ökológiai 
folyosóhoz kapcsolódó összefüggő hálózat tovább javítsa a közterületek zöldfelületi ellátottságát, 
valamint a város klímáját. 

1.14 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA  

Az épített környezet vizsgálatát a 2011-ben elkészült IVS helyzetelemzési munkarésze3, valamint a 
2007-ben elkészült Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány Építészeti, Műemlékvédelmi 
Munkarésze4 részletesen tartalmazza. Bicske épített környezet alakítási kereteit a 18/2009. (VII.27.) 
képviselőtestületi rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat adja meg. A dokumentumok kitérnek 
a településszerkezetre és területhasználatra, foglalkoznak a településkarakterrel, ezen belül a 
telekszerkezettel, a beépítési módokkal, épülettípusokkal. A fejezet egyes kérdéskörei (pl.: 
telekstruktúra, épületállomány, építmények vizsgálata) az ITS szempontjából nem meghatározóak, 
ezért a jelen ITS-ben nem kerülnek bemutatásra. 

1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1 Településszerkezet, helyi sajátosságok vizsgálata 

A településen áthaladó Budapest-Hegyeshalom nemzetközi vasútvonal a belterületet egy nagyobb 
északi és egy kisebb déli településrészre bontja. 

                                                           
3 Portaterv Kft-Ecorys Kft.: Nagy Károly Integrált Városfejlesztési Stratégiája – Bicske, 2011. 13-15 oldal, 39-45. 
oldal. 
4 Planner-T Kft.: Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány, 2007. 
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A város történelmi településmagja a vasútállomástól észak-keletre helyezkedik el, mely falusias képet 
mutat (szabálytalan utcák, telekszerkezet). A tőle keletre alakult ki a jelenlegi városközpont, ahol az 
intézmények, a kereskedelem-szolgáltató egységek többsége összpontosul. A Hősök tere, a Kossuth 
tér és a Kossuth utca tengelyének környezetében figyelhető meg a legjobban a kisvárosias karakter. A 
vasút menti területeken a gazdasági területek és a temető területei a dominánsak. A vasúttól délre a 
kertvárosias területek jellemzőek, melyhez gazdasági területek, mezőgazdasági üzemek is 
kapcsolódnak. Nagyobb kiterjedésű kertvárosias lakóterületek találhatók még a település észak-
nyugati felén. Jelentős településszerkezeti elemnek tekinthető a főút északi részén elhelyezkedő 
Batthyány-kastély és parkja.  

A település szerkezetét meghatározó további területek a Szent László-patak, valamint a Csabdi és a 
Telepi halastó.  

A külterület szerkezete a tájszerkezet fejezetben kerül részletesen bemutatásra. 

1.14.1.2 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A beépítésre szánt területeket és beépítésre nem szánt területeket a hatályos településszerkezeti terv 
(281/2009. (VII. 24.) sz. kt. határozat rögzíti. A településszerkezet vizsgálatán keresztül az ITS-sel 
összefüggő releváns elemek a korábbi fejezetben már bemutatásra kerültek. Az ITS-sel összefüggésben 
ki kell emelni a fejlesztési területeket. 
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8. térkép - Településszerkezeti Terv 

 

Forrás: Részlet Bicske város Településszerkezeti Tervéből 

A jelenlegi tervben közel 240 ha új beépítésre szánt terület került kijelölésre, melyből 45 ha új 
lakóterület, 6 ha vegyes terület, 150 ha kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület, 8 ha ipari gazdasági 
terület, 18 ha üdülőházas terület és 16 ha különleges terület. Bicskén jelenleg nem található olyan 
barnamezős terület, melyek a későbbi fejlesztések színtere lehet, ugyanakkor meg kell említeni a 
laktanyát (a kapcsolódó elhagyatott panellakóteleppel együtt), mint alulhasznosított területet. A 
fejlesztési területeket a településszerkezeti terv sraffozott kitöltéssel mutatja. 

1.14.1.3 Funkciók vizsgálata 

Bicske életében 2013. január 1-jével, a járások újra alakításával, következett be egy jelentősebb 
változás. Ekkor a település járási központtá vált, és kialakították a Bicskei Járási Hivatalt, ahol az 
okmányiroda, a hatósági iroda, a gyámhivatal, a földhivatal, a munkaügy, az állat-egészségügy, illetve 
az élelmiszer-ellenőrző hivatal működik. A város járásközponti szerepéből adódóan 
intézményrendszere változatos, számos funkció található meg a településen az igazgatás, oktatás, 
egészségügy, kultúra, sport, vallás és a szociális intézménytípusok között. A jelentősebb 
közintézmények és a kereskedelem-szolgáltató egységek a Kossuth tér, a Hősök tere és a Batthyány-



Bicske város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltáró munkarész 

70 

 

kastély tengelye körül koncentrálódnak. Ennek megfelelően ezek a területek vegyes 
területfelhasználásba kerültek besorolásra (József Attila utca, Kossuth utca, Ady Endre utca). 

9. térkép – Bicske Városközpont funkcióellátottsága 

 

Forrás: saját szerkesztés (Város-Teampannon) 

2013-ban az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program támogatási rendszer 
keretében a KDOP-3.1.1./B-12 jelű, „Értékmegőrző és funkcióbővítő város-rehabilitáció a 10000 fő 
feletti és 20000 fő alatti városokban” című pályázatot elnyerte a település. A pályázatnak 
köszönhetően Bicskének lehetősége nyílt az alábbi fejlesztések megvalósításával az épített környezet 
minőségének javítására: városháza bővítése, katolikus templom és református parókia homlokzati 
felújítása, Hősök tere átépítése, illetve a „Fiatalok Háza” kialakítása. 

1.14.1.4 Alulhasznosított területek, konfliktussal terhelt területek 

Alulhasznosított, konfliktussal terhelt telkek a 
település déli részén találhatóak. Az egyik ilyen 
terület a volt laktanya telke a Csákvári úton. Az 
épületek kihasználatlanok, a telek azonban 
rendezett/karbantartott. Az épületek közül csak 
közvetlenül a vasútállomás mellett lévő van 

10. térkép – Konfliktusokkal terhelt és 
alulhasznosított területek Bicske 

Forrás: saját szerkesztés (Város-Teampannon) 
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használatban, mint lakóépület. A terület 
értékesnek tekinthető, hiszen a 
szomszédságában lévő vasútállomás 
intermodális csomóponti fejlesztések 
színhelye lesz, mellyel várhatóan a városrész 
megindul az alközponttá fejlődés útján. A 
terület nincs önkormányzati tulajdonban, 
jelenleg eladó. A másik ilyen terület az Akácfa 
utcában található, befejezetlen Erőmű 
lakótelep. A területen álló négy épület közül 
hármat befejeztek (folyamatos a lakók 
beköltözése), a negyedik továbbra is 
szerkezetkész állapotban van.   

A 2011-es IVS a Bihari utca környezetét említi, mint leromlott állapotú településrészt. Ez a terület nem 
csak fizikailag, de társadalmilag is elmaradottabb. A település többi részéhez képest az épített 
környezet elhanyagoltabb, az utcák rendezetlenek, kátyúsak, néhol nem burkoltak, az épületek 
vakolatlanok, befejezetlenek. 

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata 

A telekstruktúra vizsgálata településrendezési kérdés, az ITS szempontjából nem releváns. A fejlesztés 
szempontjából lényeges kérdés az önkormányzati tulajdonok elhelyezkedése. Ezt a következő fejezet 
mutatja be. 

1.14.3 Önkormányzati tulajdon kataszter 

A közlekedési célú közterületeken és a középületek telkein kívül önkormányzati tulajdonú telkek 
nagyrészt a település központjában találhatóak. Ezek közül jelentős kihasználatlan területek az uszoda 
körül helyezkednek el, ahol a településszerkezeti terv alapján a település vegyes és sportolási célú 
területfejlesztési szándékkal rendelkezik. Az alábbi ábra mutatja be az önkormányzati vagyon 
elhelyezkedését a város belterületén. A forgalomképes vagyonok kataszterét a táblázat mutatja. 
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11. térkép – Önkormányzati tulajdon 

 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés 

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése az ITS szempontjából nem meghatározó, az a 
településrendezési tervek feladata. 

1.14.5 Az építmények vizsgálata 

A város épületállománya megjelenésében, stílusában rendkívül vegyes képet mutat. A településen az 
egyszerű parasztházaktól kezdve, a klasszicista és barokk stílusjegyeket hordozó épületeken át, a 60-
as és 70-es évek jellegzetes több lakásos társasházakig minden típusú épület megtalálható.  

Az egykori történeti településmag területén többségében vagy átépített hagyományos parasztházak, 
és a 70-80-as években épült egyszintes lakóházak találhatók (pl. Arany János u., Vörösmarty utca, Szent 
István út, a vasúton túlra került Bihari utca stb.). Az épületekről általában elmondható, hogy jól 
karbantartottak, kivéve a Bihari utca és környékének egyes részeit.  
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A központ és környéke (Kossuth tér, Hősök tere) is vegyes képet mutat. A járásközponti szerepnek 
köszönhetően a területen számos intézményi épület található. A lakóházak földszinti részén elsősorban 
kereskedelmi és szolgáltató funkció jelenik meg. A Kossuth téri épületek eredetileg földszintesek 
voltak, de az utóbbi fél évszázadban a két illetve háromszintes épületek is megjelentek. Az egykori 
polgármesteri hivatal épülete mind magasságával, mind stílusával hangsúlyosan jelenik meg a téren. A 
területen több, a helyi építészeti örökség részét képező, igényes homlokzatú épület is áll. Ugyanakkor 
sajnálatos módon igénytelen kialakítású lakó- és kereskedelmi épületek is bekerültek a „zártsorokba”. 
A központban lévő épületekről általános elmondható, hogy jól karbantartottak.  

A központ részét alkotja a Szent István utca eleje is. Ezen a területen a lakóépületek mellett szintén 
megtalálhatók a kereskedelmi, szolgáltató egységek. Az épületek stílusa, kora igencsak változó, 
többségük egyszintes, ugyanakkor itt található az építészeti örökség részét képező református és a 
katolikus templom, valamint a kétszintes Göllner-ház.   

A városra annyira nem jellemző, de a Kisfaludy utca térségben megtalálhatók 60-70-es évek, 
nagyvárosias lakó jellegű sávházai, többlakásos társasházai. 

Bicske legfiatalabb lakóterületei a vasúton túl, illetve a város észak-keleti részein találhatók. Ezek a 
területek a XX. sz. elején kezdtek kiépülni. Az előbbi területeken kevésbé, de az utóbbi területeken 
jellemzően keverednek az új építésű, valamint 60-80-as években épült nagy alapterületű családi házak. 
Általában elmondható, hogy az épületek jól karbantartottak, többségükben egy vagy kétszintesek.  

A vasúton túl található a tervezett erőműhöz készült befejezetlen lakótelepet, melynek szerkezetkész, 
hosszú időn át üresen álló épületeiben az utóbbi évtizedben lakásokat alakítottak ki. Ugyanerre lenne 
szükség a vasútállomás mellett lévő elhagyatott laktanya épületeiben is. 

Külön ki kell emelni, hogy jelentős építészeti értéket képvisel a Batthyány-kastély, melyben jelenleg 
gyermekotthon működik. 

A gazdasági épületek jellemzően a város szélén találhatók. Általában elmondható, hogy elsősorban a 
funkciójuknak megfelelő homlokzati kialakítással és szintszámmal épültek. Stílusában ugyanakkor 
kiemelkedik a Szent István út mellett található XX. sz. elején épült bicskei malomüzem főépülete. 

1.14.6 Az épített környezet értékei  

1.14.6.1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Bicske történeti településmagját a Batthyány kastély, a Kossuth tér és a Hősök tere, illetve ezek 
környezete alkotják. Az itt található együttesek mutatják a település jellegzetes városképét. A 
településszerkezet történeti kialakulását és a történeti településmag bemutatását Bicske város 
településrendezési tervéhez 2007-ben elkészült Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány 
részletesen taglalja. (Részletesen lásd a hatástanulmány 16. oldalát). 

1.14.6.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Több régészeti lelőhely is található Bicske közigazgatási területén belül, ahol őskori, római-kori, 
középkori, továbbá egyéb emlékeket lehet fellelni. Az örökségvédelmi hatástanulmány külön 
fejezetben részletesen foglalkozik a régészeti emlékek bemutatásával, a régészeti örökség értékeinek 
védettségével és a régészeti lelőhelyekkel. A legfrissebb adatok szerint egy védett és 35 nyilvántartott 
lelőhely található Bicske közigazgatási területén. A lelőhelyek lehatárolása a településrendezési 
eszközökben történik meg. Amennyiben valamely régészeti területet fejlesztés érint, hogy a 
régészettel összefüggő jogszabályok betartása mellett kell eljárni. A régészeti lelőhelyek részletes 
leírását lásd a hatástanulmány régészeti fejezetében. 
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1.14.6.3 Védett épített környezet, műemlékek és helyi védelem 

A hatástanulmány röviden ismerteti az országos és a helyi védett értékeket. Bicskén hét műemlék 
található, melyek a következők: 

Sor Műemlék megnevezése Címe Törzsszáma 

1. Batthyány kastély és parkja Kossuth utca 42. 1596 

2. Hegyi kastély és csillagvizsgáló romjai, 
mauzóleum 

Mányi út 1595 

3. Nepomuki Szent János szobor Hősök tere 10664 

4. Református lelkészlak Kossuth tér 2. 1593 

5. Református templom Szt. István u. 1594 

6. Római katolikus templom József Attila u. 1592 

7. Szent Flórián szobor Kossuth u. 51. 10131 

Az ITS szempontjából kiemelkedő fontosságú a Batthyány kastély és parkja, a csillagvizsgáló romjai, 
valamint a katolikus és református templom. A kastély és kertje, valamint a csillagvizsgáló olyannyira 
meghatározó a város életében, hogy célszerű lenne megvizsgálni az ITS készítése során azok turisztikai, 
vagy szabadidős tevékenységgel összefüggő fejlesztési lehetőségét. A Batthyány kastély az épített 
környezet értékei közül kiemelendő. Az épület és annak parkja már 80 éve gyermekotthonnak 
(Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskola) ad helyet. 
2015 nyaráig az Európai Unió támogatásával helyreállítják a kastély 12,5 hektáros parkját, amely a 
település turisztikai vonzerejét növeli, azáltal hogy igazi közösségi helyszínné, kulturális és szabadidős 
programok színterévé válik a terület. A történelmi kert részletes leírását a „Zöldfelületek fejezet” 
tartalmazza. Az előbbi épület hasznosítását nehezíti, hogy jelenleg gyermekotthon működik az 
épületében, az utóbbiét pedig az, hogy nagyon romos állapotban van. A műemléki védelem alatt álló 
épületeknek részletes építészeti leírását, történelmi kialakulását a hatástanulmány 19-21 oldalai 
tartalmazzák.  

A város több utcája településképi szempontból meghatározó. Ilyen a Prohászka Ottokár utca, a Szt. 
István u., a Hősök tere, valamint a Kossuth tér. A történelmi településkép az új építésű épületek, 
valamint a nem megfelelő szín és anyaghasználat miatt szétesőben van, ezért célszerű helyi rendelettel 
(helyrehozatali kötelezés, helyi értékvédelmi rendelet, településképi bejelentési és véleményezési 
eljárás) szabályozni a településkép alakulását. A város településképének és utcaképeinek részletes 
elemezését az örökségvédelmi hatástanulmány 7-16. oldala tartalmazza. A részletes elemezés 
magában foglalja az érintett épületek építészeti bemutatását, az egyedi arculatot biztosító építészeti 
karaktert. 

A város ezen felül számos helyi építészeti örökséggel rendelkezik. A helyi védett értékek (30 féle) között 
szerepel több közintézmény, mint például a Régi Községháza, a Városi Bíróság és Ügyészség épülete. 
Ezen felül még lakóházak, 7 köztéri szobor, 2 köztéri emlék és 7 emléktábla színesítik a város védett 
elemeit.  

1.14.6.4 Világörökségi és világörökségi várományos terület, nemzeti emlékhely 

A települést nem érinti világörökségi és világörökségi várományos terület, valamint nemzeti emlékhely 
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1.15 KÖZLEKEDÉS  

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Bicske közlekedés-földrajzi helyzete kedvezőnek tekinthető. A város a TEN-T nemzetközi hálózat 
részét képező M1 gyorsforgalmi út mellett helyezkedik el. A kelet-nyugat irányú közlekedési tengelyen 
keresztül nyugat felé a két megyei jogú város Tatabánya és Győr, valamint az osztrák főváros, Bécs is 
elérhetővé válik. A város helyzetét tekintve jelentős előnynek tekinthetjük kelet felé a főváros 
közelségét, és a további autópályák (az M0-án keresztül az M6, M5, M3) könnyű, gyors elérhetőségét 
(az elérhetőséget lásd bővebben később). Hasonlóan kedvező Bicske vasúti kapcsolata is. Az újabb 
korszerűsítés előtt álló Budapest-Hegyeshalom vasútvonal szintén nemzetközi kapcsolatot jelent Bécs 
és Nyugat-Európa felé, valamint a budapesti déli vasúti összekötő hídon keresztül a keleti területek 
irányába. 

Itt említendő meg a gyorsforgalmi úttal párhuzamosan haladó 1. sz. főút, melynek fontos kapcsolati 
szerepe van az elérhetőségben: csak ezen a főúton keresztül oldható meg a gyorsforgalmi út bicskei 
csomópontjának, valamint a dél felé vezető 811. sz. és az észak felé vezető 102. sz. főúthoz való 
csatlakozás. 

A város észak-déli közlekedési kapcsolatai ugyanakkor sajátos képet mutatnak. Az északi kapcsolatot 
Esztergom felé a várostól 10 km-re keletre újonnan kijelölt 102. sz. főút jelenti a herceghalmi 
csomópontból, amely jelenleg települési belterületeken vezet keresztül. A kormány elhatározott 
szándéka, hogy az Esztergom és az M1-es gyorsforgalmi út jó elérhetőségének megteremtése 
érdekében új nyomvonalon építik meg a településeket elkerülő főutat (1010/2015. 
Kormányhatározat). Ezzel a lépéssel nemcsak Esztergom válik gyorsabban elérhetővé, hanem a kis 
kapacitású Mária Valéria-hídon keresztül Szlovákia is. A fejlesztés kapcsán a város részéről igényként 
merült fel egy esetleges Bicske keleti csomópont kialakítása az M1 autópályán. 

Az M1-s autópálya kapcsán az M0-Tatabánya közötti szakasz 2×3 sávosra történő bővítésére 
megkezdődtek az előkészítő tervezések. Az 1222/2011. Kormányhatározat szerint ennek 
megvalósítása a III. programciklusban várható.  

Bicskétől 3 km-re nyugatra húzódó 811. sz. főút jelenti a város déli közlekedési kapcsolatait, melyen 
keresztül érhető el az 50 km-re fekvő megyeszékhely, Székesfehérvár, valamint az V. Helsinki folyosó 
részét képező M7-es gyorsforgalmi út (bár az M7 gyorsforgalmi út az M0-on keresztül időben 
gyorsabban elérhető). A fentiekből következően Bicske nem tekinthető klasszikus csomóponti helyzetű 
településnek, de az sem állítható, hogy nem rendelkezik észak-déli közlekedési kapcsolatokkal. A déli 
irányú kapcsolat javításának érdekében került kijelölésre déli irányban Gyúró és az M7 felé egy 
országos mellékút a Fejér megyei területrendezési tervben és a településszerkezeti tervben, melynek 
jelentősége, szükségessége erősen vitatható a vonalvezetés és a közelben lévő déli irányú 
kapcsolatokat tekintve. 

1.15.2 Közúti közlekedés 

A 2009-ben készült településrendezési terv a településen található közlekedési utakat már besorolta a 
tervezési kategóriákba, kijelölte a helyi gyűjtő út rendszert, valamint a javaslatot tett fejlesztésekre, 
melyeket a hatályos településszerkezeti terv is ábrázol.  

A járás és a város jó közlekedés-földrajzi elhelyezkedése miatt a gyorsforgalmi út és a főváros 
elérhetősége kitűnőnek tekinthető. Az autópálya csomópont a járás legmesszebb lévő településétől is 
mindössze 18 km-re helyezkedik el. Így nem véltetlen, hogy az M1-esen keresztül 45-60 perc alatt a 
fővárosba lehet érni.  
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A megyeszékhely a járásból csak a 811 főúton keresztül közelíthető meg. Általában 30-60 km-t kell 
utazni személygépkocsival Székesfehérvárig. A legtávolabb eső települések – így Bicske esetén 45 perc/ 
1 óra, a közelebb fekvő települések esetén akár félóra is elegendő a megyeszékhely elérésére. 

12. térkép – Bicske elérhetősége 

  

Autópálya-csomópont távolsága (km) a leggyorsabb 
közúti kapcsolatokon keresztül 

Székesfehérvár távolsága (km) a leggyorsabb közúti 
kapcsolatokon keresztül 

 

 

Főváros elérhetősége (perc) Székesfehérvár elérhetősége (perc) 

Forrás: TEIR ITS modul és saját szerkesztés 

A korábbi fejezetben bemutatásra került nagy térségi kapcsolatokat képező főút és gyorsforgalmi 
úthálózat. A hálózat szempontjából jelentős országos mellékutakon Bicske a környező településekről 
egyrészt az 1. sz. főútról közelíthető meg (pl. Újbarok, Szár) másrészt Óbarok ugyanakkor a 8101 sz. 
mellékútról is megközelíthető, mely egyben Bicske egyik fő bekötő útjának is tekinthető az 1. sz. 
főútról. A 11119. sz. mellékút Bicske másik fontos bekötőútja az 1. sz. főútról. Ehhez az úthoz 
kapcsolódik az 1. sz. főút csomópontjában az 1117. sz. Csabdi felé vezető országos mellékút, valamint 
a Mány és Zsámbék felé vezető 1104. sz. főút.  

A település közúthálózata nagyrészt kialakultnak tekinthetők, kapcsolathiány a Vörösmarty utca, Szent 
István út esetében, valamint a vasútvonal mentén van, melyet a településrendezési terv kezel. A belső 
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közúthálózat szempontjából ki kell emelni, hogy a nemzetközi vasútvonal a várost két részre osztja. 
Bicske déli része, mely a város közel 1/4-e, két vasúti felüljárón keresztül is megközelíthető: a 
Prohászka Ottokár úti felüljárón, valamint a Vörösmarty utcai felüljárón keresztül. A városrész a 
jelenleg működő funkciókat tekintve viszonylag jól megközelíthető. A városrészben elsősorban 
lakóterületek, a külterületen mezőgazdasági üzemek találhatók. A településrendezési terv a nagy távú 
fejlesztési igényekből adódó várható forgalomnövekedés miatt két közúti aluljáró és két felüljáró 
építését tervezte be.  

A közúthálózat jellegéből adódóan átmenő forgalomról nem lehet beszélni, hiszen az 1. sz. főút 
elkerüli a települést, dél felé pedig nincsen kiépített mellékút, sem olyan jelentős funkció, mely ezt 
megnövelné. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy a vasútállomás a város déli felén helyezkedik el, mely 
csak a belterületen keresztül közelíthető meg. 

A településen áthaladó 8101 sz. országos mellékút 17+500 m-es és 18+000 m-es szelvényénél, mely 
Bicske belterülete (Szent István út, József Attila u.), viszonylag magasabb forgalmat mértek: az előbbi 
szelvénynél 2490 E/nap, az utóbbinál, az 11119. sz. bekötőutat követően már 4624 E/nap 
járműforgalmat mértek. A forgalom jelentős hányadát a személygépkocsik adják (1710, 3505 j/nap), 
viszonylag magas az autóbusz forgalom (107, 157 jármű/nap), s nagyon alacsony a tehergépkocsi 
forgalom. A forgalmat egyértelműen az 11119. sz. út becsatlakozása növeli meg (4170 E/nap). A Tatai 
útból kiágazó és vasútállomásra vezető 81305. sz. út esetében 1694 j/nap forgalmat mértek, melyből 
400 jármű autóbusz, 800 jármű személygépkocsi volt. A kapacitás kihasználtsága a legforgalmasabb 
mérőponton 41% (11119 sz. út). A város forgalmát egyértelműen a város központi szerepe (ügyintézés, 
munkahely, eszközváltás) generálja (célforgalom). 

1.15.3 Közösségi közlekedés 

A járásközpont tömegközlekedésében jelentős szerepet játszik a távolsági és helyközi autóbusz, 
valamint a vonatközlekedés. A térség kiemelt eszközváltó pontja a Bicskei vasútállomás, ahonnan 
vonattal Budapest, Tatabánya, Győr felé lehet folytatni az utazást. A tömegközlekedés jellemzői 
részletesen bemutatásra kerültek az Intermodális Vasúti és Közösségi Központ létrehozása Bicske 
városában és a kistérség vonzáskörzetében című tanulmányban.5 

A város közlekedés-földrajzi adottsága lehetőséget ad intermodális vasúti és közösségi pont létre 
hozására, melynek kialakítására az előbbiekben hivatkozott tanulmány készült. A tanulmány célja a 
vasútállomás és környezetében az épületek, valamint a két oldalon lévő terek megújítása, az átszállási 
kapcsolatok korszerűsítése (busz végállomás, P+R, B+R kiépítésével), gyors elérhetőség feltételeinek 
biztosítása a helyi közúthálózat fejlesztésével, valamint a kapcsolt funkciók elhelyezése, fejlesztése. A 
tanulmány több változatot dolgozott ki a csomópont kialakítására. A költséghatékonyságot tekintve 
két változat került kiválasztásra: a „B” változat, melyben a Tatai út és a Csákvári között új összekötőút 
építése szerepel felüljáró kialakításával (így közvetlenül elérhetővé válik a vasútállomás a belterület 
érintése nélkül), valamint a „D” változat, melyben egy aluljáró is megépítésre kerülne a Szent István út 
és Csákvári utca között személygépkocsik, kerékpárosok, gyalogosok részére. A fejlesztésekkel a 
vasútállomás elérhetősége jelentősen javulhat a vasút mindkét oldalán. 

1.15.3.1 Közúti – autóbuszos közösségi közlekedés 

Bicske térségében két volántársaság biztosítja a távolsági, a helyközi és helyi közlekedtetést (Volánbusz 
Zrt., Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.). A főbb irányok: Székesfehérvár, 
Tatabánya, Budapest, de emellett ritkább járatindítással Veszprém, Balatonfüred, Esztergom, Zirc, 

                                                           
5 Intermodális Vasúti és Közösségi Központ létrehozása Bicske városában és a kistérség vonzáskörzetében, 
Közlekedés Kft. – Pro-Urbe Kft. konzorcium, 2012, Tervezők: Bősze Sándor, Rhorer Ádám, Kelen Csaba, Vincze 
Andrea, Fodor Eszter, Laufer Péter, Jenei Gábor, Gruber Tamás 
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Pápa, Mór, Kisbér is közvetlenül elérhető Bicskéről. A helyközi közlekedés legtöbb járata külön betér a 
vasútállomásra is, így az átszállási kapcsolatok megoldottak. Az autóbusz-forduló a vasútállomáson 
van, kiépített állásokkal. A vasútállomás és környezete rendezetlen. 

1.15.3.2 Kötöttpályás – vasúti közösségi közlekedés 

Kelenföldre szűk félóra alatt lehet eljutni 27 ütemesen, félóránként közlekedő személyvonattal és 10 
db két óránként közlekedő gyorsvonattal. Tatabánya 23 személyvonattal és 10 gyorsvonattal, Győr 
nyolc személyvonattal és tíz gyorsvonattal érhető el kb. 70-80 perc alatt.6 A déli irányú kapcsolatot 
jelentő 906. sz. Bicske-Székesfehérvár vasútvonalon 35 éve szűnt meg a forgalom (egy részét fel is 
számolták), nosztalgiavasútként történő részleges újjáélesztése van tervben Felcsútig. 

1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Különálló kerékpárutat nem építettek ki Bicske belterületén. A kenyi.hu adatai alapján a Szent István 
utcában jelöltek ki közel 900 m-nyi kerékpársávot. Egyéb esetben csak a közutak burkolatán a 
gépjárművekkel közös sávban lehet kerékpározni. A fő bekötő utak kerékpározás szempontjából 
forgalmasak, bizonyos esetekben (pl. Tatai út esetén) keskenyek. Az adatok alapján a Csabdi felé, 
valamint a vasútállomás felé vezető utak kis forgalmúak. 

13. térkép – Kerékpáros és gyalogos közlekedési infrastruktúra 

 

 

Kerékpározásra alkalmas útszakaszok főbb jellemzői  1 km kiépített járdára jutó kiépítetlen 
járdaszakaszok hossza (km) 

Forrás: kenyi.hu és TEIR ITS modul 

A Fejér megyei területrendezési terv szerint egyetlen térségi jelentőségű kerékpárút érinti a várost: 
Felcsút-Bicske-Zsámbék, melynek egy szakaszán már kijelölésre került az előbb említett kerékpársáv. 
A hatályos településszerkezeti terv ezen túlmenően több kerékpárutat határozott meg: az elkerülő 
utak mentén, a fő közlekedési utak mentén (országos mellékutak mellett), valamint Bicske 
városközponti részének feltárására. 

Az 1 km kiépített járdára jutó kiépítetlen járda hossza 0 km, azaz az adatok szerint nincsen olyan utca, 
ahol nem épült ki legalább egy oldali gyalogjárda. Ugyanez igaz a járás legtöbb településére is, a 
legrosszabb a helyzet Alcsútdobozon. Bicske esetében a településrendezési terv meghatározza, hogy 
„a gyalogosközlekedés számára a legfontosabb fejlesztés a főutcák zöldfolyosós, díszburkolatos 
kialakítása. Erre a javasolt úthálózat és az adottságok lehetőséget adnak.” 

                                                           
6 www.mav-start.hu menetrendi információi alapján. 
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1.15.5 Parkolás 

A településrendezési terv részletesen foglalkozott a város parkolásával, annak megoldásának 
javaslatával. A város járásközponti szerepéből adódóan a viszonylag magas forgalomhoz megfelelő 
kapacitású parkolókkal kell rendelkeznie. A város kereskedelmi egységein túl a legjelentősebb 
parkolókat a Szent István út mentén, Kossuth Lajos téren, valamint a vasútállomáson találhatjuk. Míg 
az előbbi viszonylag rendezettnek tekinthető, hiszen az autóbuszmegálló áthelyezésével új 
parkolóhelyeket lehetett építeni, a két utóbbi helyszínre településképi szempontból ráfér az alapos 
felújítás. A járási hivatal épületének megépítésével ugyanakkor újabb parkoló igény fog jelentkezni a 
városháza környékén. Rendezetlen a parkolás a temetők környékén, ahol ráadásul a Bicske alsó vasúti 
megálló is generálja a parkolási igényt. 

1.16 KÖZMŰVESÍTÉS 

1.16.1 Víziközművek 

A víziközművek állapotát, műszaki jellemzőit az IVS-hez, valamint a településrendezési tervhez készült 
vizsgálati munkarészek, valamint a településszerkezeti tervi leírás részletesen bemutatta, melynek 
zöme ma is aktuálisnak tekinthető. 

1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás 

A szolgáltatást változatlanul a Fejérvíz Zrt. végzi a térségben és a városban, az ivóvízhálózatra 
rácsatlakozott lakások aránya az adatok szerint 100%-os. A járásban Bicskén kívül még tíz járási 
településen tekinthető teljesnek a vezetékes ivóvíz ellátottság. 

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés 

A szennyvízelvezető hálózatra rácsatlakozott lakások aránya magasnak tekinthető Bicskén: 2001 és 
2012 között 70,3%-ról 80,0%-ra emelkedett a közcsatornára bekötött lakások aránya az 
ivóvízbekötéssel rendelkező lakások arányához képest, majd egy évre rá, 2013-ban hirtelen 10% 
ponttal növekedett ez az arány a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 2/2005. (II. 1.) önkormányzati 
rendelet 2012-es felülvizsgálatának következtében. Valószínűsíthető, hogy ez arány 2014-ben tovább 
emelkedett, de a növekedésnek korlátja van. A szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról 
szóló 26/2002. (II. 27.) Kormányrendelet 2. mellékletének 2014-es módosítása szerint Bicskén 
szükséges a csatornahálózat, valamint a meglévő szennyvíztisztító kapacitásának és technológiájának 
bővítése. 

14. térkép – Bicskei lakások közműellátottsága 

 

 

Közüzemi ivóvízhálózatra bekötött lakások 
arányának alakulása 2000 és 2013 között (%) 

Közüzemi ivóvízhálózatra kötött lakások aránya a 
Bicskei járásban 2013-ban (%) 
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A közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 
a vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások 

arányában 2001 és 2013 között (%) 

A közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a 
vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások 

arányában a Bicskei járásban 2013-ban (%) 

Forrás: TEIR ITS modul 

Az Országgyűlés 2011-ben alkotta meg azon törvényét, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú 
biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet 
szükséges készíteni. A Gördülő Fejlesztési Terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a 
beruházási terv. A Fejérvíz Zrt. 2014 közepére készítette el a fejlesztési tervet, mely 2015-2029 közötti 
időszakra szól. A fejlesztések a következő rendszereket érinti: Mány bányakút vízszolgáltató rendszer, 
Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás, Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer. Az 
önkormányzat 2014-ben a következő kiegészítéseket kérte: Zsámbék, Herceghalom ivóvíz összekötő 
vezeték kiépítése, Jókai utcai szennyvíz átemelő bővítés, Árpád u szennyvíz vezeték átépítés, Bicske 
zártkertek ki nem épített területein ivóvíz hálózat kiépítés, 1. sz. főút-M 1 autópálya-M 1 autópálya 
felhajtó út- Csabdi u. által határolt terület ivóvíz és szennyvízelvezető-hálózatának kiépítése. 

  

1.16.2 Energia 

Az energiával összefüggő helyzetfeltárás az Önkormányzat gazdálkodása című fejezetben található. 

1.16.3 Elektronikus hírközlés 

Az elektronikus hírközléssel kapcsolatosan információk a korábbi rendezési tervekben és az IVS 
vizsgálati munkarészében részletesen bemutatásra kerültek, melyeket itt nem ismétlünk meg. 

A közművekkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a településszerkezeti tervben számos 
fejlesztési terület került kijelölésre, azok kialakítása során a közműveket fejleszteni szükséges. A 
közműfejlesztéseket a településrendezési terv alátámasztó munkarésze térképen mutatta be. 

1.17 KÖRNYEZETVÉDELEM  

1.17.1 Talaj 

A talaj szennyezése a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kötött lakásokból, az itt keletkező 
szennyvizek helytelen gyűjtéséből, valamint a mezőgazdasági területek túlzott mértékű 
műtrágyázásából következhet. Tekintettel arra, hogy Bicske belterületén a csatornahálózat kiépült a 
rákötések ösztönzésével tovább csökkenthető a talaj szennyezése. A mezőgazdasági eredetű 
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szennyezés – a művelt területek elhelyezkedése miatt – elsősorban a külterület déli részén fordulhat 
elő, megelőzése gondos műtrágya-adagolással és alkalmazási móddal oldható meg. 

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek 

Bicske településrendezési eszközeiben a felszín alatti vizek védelme érdekében nyílt karsztterületek és 
a tervezett ásványvíztermelés "B" hidrogeológiai védőterülete került lehatárolásra. Jelentős 
vízszennyező forrásról nincs tudomásunk. Elsősorban talajszennyezés és az illegális hulladéklerakás 
jelenthet veszélyt a talajvízre. 

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme 

A településrendezési terv műleírása az alábbiakban összegzi Bicske levegőtisztaság-védelmi helyzetét: 

„Bicske légszennyezettség szempontjából a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a 10. (az 
ország többi területe) légszennyezettségi zónába tartozik, mely az ország területének a 
rendeletben kiemelt térségein és kijelölt városain kívüli részeit foglalja magában. A 10. 
zónába sorolás a település kedvező légszennyezettségi állapotát tükrözi, hiszen a zóna 
jellemzője, hogy a légszennyezettség egyik főbb légszennyező anyag tekintetében sem 
haladja meg az immissziós határértékeket, az alsó vizsgálati küszöb alatt, vagy az alsó és 
a felső vizsgálati küszöb között van. Meghatározásra kerültek a légszennyezettség 
szempontjából ökológiailag sérülékeny területek, ahol szigorúbb határértékek érvényesek. 
Bicske közigazgatási területét érintően a település erdőterületei - kivéve az elsődleges 
rendeltetésük szerint védelmi célokat szolgáló erdők közül a településvédelmi erdők, 
valamint az új létesítmények védelmi övezetében létrehozott erdősávok - valamint a 
történelmi borvidék szőlőterületei kezelendők ökológiailag sérülékeny területként.” 

1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés 

Bicske közigazgatási területén jelentős ipari eredetű zajforrás nincs. A Kossuth utcai Vincotech 
Hungária Kft. bicskei üzemterületének Batthyány utca felé eső részére új egységet telepítettek 2013-
ban, melyet a környéken élők panaszai nyomán 2014-ben zajvédő fallal vettek körbe. 

Közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés Bicskén az 1. sz. főút mentén van jelen legerősebben. A főút 
kis mértékben lakóterületet is érint. Viszonylag magas a belterületen áthaladó 8101., 8126., és a 11119. 
sz. országos mellékút forgalma, a terhelés jelentős csökkenése Bicske közigazgatási és közlekedési 
szerepe miatt nem várható. 

1.17.5 Sugárzás védelem 

Sugárterhelésről Bicske térségében nincs tudomásunk. 

1.17.6 Hulladékkezelés 

A város tagja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszernek. E térségi rendszer 
keretében részletesen kidolgozott elképzelések vannak a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű 
megvalósítására. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. látja el Bicske városán túl további tizenöt település, 
Piliscsaba, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Pilismarót, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, 
Pilisjászfalu, Üröm, Nagykovácsi, Felcsút, Sóskút, Tárnok,  és Zsámbék lakossági és 
ipari  hulladékszállítási tevékenységét is. A Kft. korábban magánkézben volt, ma már önkormányzati 
tulajdonú cég. A Rumpold-Bicske Kft. (később Saubermacher-Bicske Kft.) kezelésében álló Bicskei 
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Regionális Hulladékkezelő Telep 2010-ig működött. A Duna-Vértes köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Társulás, melynek Bicske is tagja, 2014-ben kezdte el egy hulladékválogató 
építését az Állatvásár téren. 

1.17.7 Vizuális környezetterhelés 

A településen kevés jelentős vizuálisan zavaró elem. A fent említett honvédségi lakótelep leromlott 
épületegyüttese rontja a településképet, melyet a környezetében lévő családi házak takarása enyhít. 
Nagyobb területet érint az 1. sz. főút mellett a kereskedelmi-ipari épületek településképtől idegen 
tömegformálása, néhány elhanyagolt telek és az egyre növekvő számú reklámtábla. 

1.17.8 Árvízvédelem 

Bicskén a Szt. László patak időnkénti magas vízállása jelent közvetlen árvízveszélyt. 2010 májusában 20 
lakóházat veszélyeztetett és több család kiköltöztetését tette szükségessé egy levonuló árhullám. A 
patak egy mesterséges, trapéz mederben folyik, melynek mélysége több helyen (az átlagos vízszint 
fölött) 1 méter körüli. A szabályozott patakmeder gyors lefolyást biztosít, ugyanakkor segíti a 
villámárvizek kialakulását. 

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

Bicske közigazgatási területén komoly gondot okoz az illegális hulladéklerakás. A beszámolók alapján 
több külterületi út mellett is alkalmanként nagy mennyiségű hulladék jelenik meg, mely jelentős 
környezeti kockázattal és vizuális szennyezéssel jár. 

Bicskén egy bányatelek található, a „Bicske IV. (Óbarok XI.) – bauxit”, melynek állapota: „bezárt (nem 
törölt)”. A bányavállalkozó (Andrew Benedetto Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság) környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik „nem veszélyes hulladékok előkezelése és 
hasznosítása” hulladékgazdálkodási tevékenységre. A gazdálkodás/művelés – igény szerinti – 
befejezése után javasolt a tájrendezés haladéktalan megkezdése. 

Bicske város környezetvédelmi állapota alapvetően jó. Nincs jelentős ipari létesítmény, bányaterület, 
mely a környezetet szennyezné. A vizuális környezetszennyezés kis léptékű, könnyen orvosolható, az 
illegális hulladéklerakók felszámolása folyamatosan zajlik. A közlekedési eredetű (kis területet érintő) 
környezetterhelés elleni védekezés aránylag nagyobb beruházás-igényű feladat. 

1.18 KATASZTRÓFAVÉDELEM 

A katasztrófavédelem kérdésköre elsősorban a településrendezéshez kötődik, hiszen a veszélyeztetett 
területek elhelyezkedése határozza meg az építést és a beépítésre szánt területek kijelölését. A 
fejlesztésnek elsősorban a kármegelőzésben van szerepe. 

1.18.1 Építésföldtani korlátok 

A Fejér megyei területrendezési terv Bicskét a földtani veszélyforrás területének övezetébe sorolja. 
Csúszásveszélyes területek Bicskétől nyugatra az országos mellékút és főút által közbezárt területen, 
valamint a közigazgatási terület északi részén, elsősorban a dombvidéki területeken és 
erdőterületeken található. A területek beépített területeket nem érintenek. 
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1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 

A Fejér megyei területrendezési terv nem jelölt ki nagyvízi meder területét, valamint rendszeresen 
belvízjárta terület övezetét. A belvizek megfelelő levezetését a település belterületén található 
csatornák biztosítják. A településen visszatérő probléma a szántóföldek felöl érkező víztöbbletek 
elvezetése.  

A belterület határán folyik a Szent László-patak, mely a 2012-ben készült előzetes kockázatbecslés 
ország jelentése szerint jelentős kockázatú kisvízfolyásnak tekinthető, azaz fennáll a veszélye, hogy a 
villámárvizek veszélyeztetik az épített környezetet illetve a kulturális örökséget. A patak mentén 
védmű nem épült ki, a völgyzárógáttal kiépített halastavak kellő lehetőséget biztosítanak a megfelelő 
vízszintszabályozásra.7 

1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők 

Kedvezőtlen morfológiai adottságú, valamint mélységi és magassági korlátozások nincsenek Bicske 
területén. A térségi jelentőségű hulladéklerakó, valamint a szennyvíztisztító esetében ugyanakkor 1000 
illetve 500 méteres védőterület került kijelölésre. 

1.19 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 

A Fejér megyei területrendezési terv ásványi nyersanyag-gazdálkodási területbe sorolja Bicske 
közigazgatási területét. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján elérhető 2015. február 9-ei 
adatbázisa szerint Bicske területén egy ásványi nyersanyag lelőhely található. A bányatelek neve 
„Bicske IV. (Óbarok XI.) – bauxit”, ahol a nevének megfelelően bauxit bányászható. Bányászati jogot az 
Andrew Benedetto Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kapta, de a bánya a nyilvántartási adatok 
szerint bezárt. 

1.20 VÁROSI KLÍMA 

A városi klíma a zöldfelületi rendszerrel, a település szerkezetével, a beépítés intenzitásával, valamint 
a vízfelületekkel függ össze, mely részletesen bemutatásra került a zöldfelület fejezetben. Sajnálatos 
módon nagyon kevés a közterületi zöldfelület, a legkiterjedtebb a Kossuth Lajos téri, de kevés a 
közterületi fasor is. Emellett a falusias lakóterületek és a kertvárosias lakóterületek aránya jelentős, 
melyeknek alapvetően magas a zöldfelületi arányuk.  A városi klíma javításában (a parkokhoz képest 
kisebb zöldtömegük miatt) kisebb szerepű, ugyanakkor mindenképpen előnyös, hogy kevésbé intenzív 
beépítésű területekről van szó. 

Intenzívebb beépítés a városközpont és környékén és a település észak-nyugati részén elhelyezkedő 
kertvárosias lakóterület egyes részein található. Az előbbi klímáját a központban lévő Kossuth téri 
zöldterület javítja, az utóbbiét pedig a Batthyány-kastély kiterjedt angolparkja.  

Jelentős hatással van a város klímájára, hogy a település keleti felén kiterjedt vízfelületek találhatók, 
illetve a belterülettől északra összefüggő erdőségek helyezkednek el. 

                                                           
7 http://www.kotivizig.hu/doksik/akk/elozetes_kockazatbecsles_orszagjelentes.pdf 
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

Társadalom - demográfiai viszonyok és tendenciák  

Bicske állandó és lakónépessége mind az országos, mind a Fejér megyei csökkenő tendenciákkal 
ellentétben folyamatosan növekedett 2001 és 2013 között. A város népmozgalmi adatai alapján 
megállapítható, hogy a várost a megyei járásközpontok átlagánál kisebb mértékű természetes fogyás 
jellemzi 2009 óta, melyet a bevándorlás is ellensúlyoz. 

A városra a társadalom elöregedése jellemző, de ennek mértéke az országos és a megyei 
járásközpontok átlagánál is jóval alacsonyabb, a járási átlagnál viszont magasabb. Ennek ellenére az 
óvodák és általános iskolák még megfelelő kihasználtsággal tudnak működni. 

Bicskén a cigány nemzetiséghez tartozók aránya a legmagasabb, de németek, ukránok, szerbek, 
románok, horvátok is élnek a településen. Jellemző a városra a nem hazai nemzetiségek relatív magas 
aránya (0,8%), ami a Bicskén található menekülttáborra vezethető vissza. A menekülttáborban 
tartózkodók számára a város jellemzően egy tranzit állomás. A tábor környékén gyakran károkat 
okoznak a menekültek, mely társadalmi konfliktust okoz a városban.  

Bicske lakosságának iskolai végzettsége összességében javult a két népszámlálás között az érettségivel 
és felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növekedésével.  

Bicskén a foglalkoztatottak aránya emelkedett 2001 és 2011 (58%) között. Mindkét vizsgált időszakban 
az országos átlaghoz képest kedvezőbb a foglalkoztatottak aránya Bicskén, de a megye járásközpont 
településeinek átlaga alatt maradt. A munkanélküliség az országos, megyei járásközpontok valamint 
járási átlagnál is jóval alacsonyabb. Megállapítható tehát, hogy a foglalkoztatási helyzet kedvező a 
városban, a munkanélküliség főként az alacsony iskolai végzettségűeket és a 45 év felettieket érinti.  

A lakosság fele naponta ingázik a településről, ami Budapest, Tatabánya és Székesfehérvár 
közelségének és az ott rendelkezésre álló munkalehetőségeknek köszönhető.  

A város foglalkoztatottainak jelentős része az iparban, és építőiparban dolgozik, de sok a szellemi 
foglalkozású munkavállaló is. A felsőfokú végzettségű lakosokat főként a Spar Magyarország Kft., a 
Vincotech Kft, az Egészségügyi Központ, a Bicskei Járási Hivatal, Bicske Város Önkormányzata és 
intézményei foglalkoztatják. 

A város társadalmának leszakadó rétegét az alacsonyan képzett, munkanélküliséggel küzdő, rossz 
lakáskörülmények között élő lakosság képezi, akik főként a város délkeleti peremén élnek. 

 

Intézmény-rendszer - közszolgáltatások 

Az óvodák és bölcsődék kihasználtsága megfelelőnek mondható Bicske esetében, a 6 általános 
iskolában a tanulók száma viszont csökkenő tendenciát mutat 2001 óta. 

A város nagy hangsúlyt fektet a cigány nemzetiségű gyermekek óvodai és iskolai integrációjára. 
Korábban a település cigány nemzetiségiek által lakott területrészén működő óvoda bezárásra került, 
az ide járó gyermekeket a város másik három intézményében arányosan elosztották. A Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola esetében jelentős integrációt segítő intézkedéseket hajtottak végre. A 
városban Tanoda működik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai 
lemorzsolódásának csökkentése érdekében. A roma gyermekek integrációja tekintetében az elmúlt 
években jók a tapasztalatok. 

A város oktatási funkciója jelentős a járásban, a város iskoláiba más településről bejáró általános iskolai 
tanulók aránya magas (17,9% 2011-ben). 

A két gimnázium képzéskínálatának átalakítása szükséges mivel jelenleg nem nyújt olyan képzést, ami 
segítené a végzett tanulók helyben történő elhelyezkedését. Az egyik gimnázium megtartása mellett, 
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a másik szakképző helyi igényeknek megfelelő képzést nyújtó intézménnyé történő átalakítása 
szükséges, melyet az is indokol, hogy a bicskei gimnazisták többségben nem Bicskén járnak 
gimnáziumba.  

Bicskén az önkormányzat fenntartásában működik az Egészségügyi Központ. Az utóbbi évek 
fejlesztésének köszönhetően a szakrendelések száma megduplázódott. Ezzel párhuzamosan megújult 
és kibővült az orvosi eszközpark és megkezdődött az Egészségügyi Központ középtávú fejlesztési 
koncepciójának kidolgozása.  

Fekvő beteg ellátásra szolgáló egészségügyi intézmény nincs a városban, a kórházi ellátásra szoruló 
betegek Fejér, Pest, Komárom- Esztergom, Veszprém megyei kórházakba, vagy Budapestre kerülnek. 

A szociális közszolgáltatásokat a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás (Bicske, Alcsútdoboz, Csabdi és Óbarok) biztosítja. 

Bicske sokszínű kulturális élettel rendelkezik, az év minden időszakában különböző kulturális 
programok kerülnek megrendezésre, elsősorban a Petőfi Művelődési Központban. 

 

Gazdaság szerkezet és dinamika 

A városban a regisztrált vállalkozások száma 2007-től folyamatosan növekedett. Fejér megyében és 
Bicskén is a kisvállalkozások száma a legmagasabb. A megye 249 főnél több embert foglalkoztató 
vállalatainak a száma kiemelkedően magas. A 486 vállalat közül 3 bicskei cég, az egyik közülük közel 
500 embert foglalkoztat (Vinotech Hungária Kft). 

A bicskei vállalatok értéktermelő képessége (egy főre jutó bruttó hozzáadott érték) országos 
viszonylatban is kiemelkedő. 

A mezőgazdaságban és iparban-és építőiparban regisztrált vállalkozások aránya csökkent az elmúlt 5 
évben, azonban a mezőgazdaság és az ipar foglalkoztatásban betöltött szerepe jelentős. Kis családi 
gazdaságok (kertészet, szőlő, bor), nagy élelmiszer feldolgozók (Spar Húsfeldolgozó, Herceghalom 
tejfeldolgozó) és gépipari vállalatok működnek a településen. A szolgáltatásokban regisztrált 
vállalkozások aránya emelkedett 2010 óta (2013-ban 74,8%).  

A városban található sokrétű szolgáltatást nyújtó kereskedelmi üzletek magas száma annak jele, hogy 
Bicske a térségen belül központi szerepet tölt be, ugyanakkor a kiskereskedelmi üzletek száma, az 
élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma folyamatosan csökken vagy stagnál a környező 
nagyvárosok kereslet elszívó hatása miatt. 

Bicskén az épített környezet védett elemei és a természeti környezet nyújt vonzó turisztikai 
látnivalókat. Legmeghatározóbb nevezetesség a barokk Batthyány-kastély és park. 

A városban a legjelentősebb foglalkoztatók a nagy vállalatok. A városban 10 nagyvállalat található, 
melyek foglalkoztatják a városi, illetve a jó közlekedésnek köszönhetően a járásban élő lakosokat. 

A városban az elmúlt években több jelentős munkahelyteremtő beruházás valósult meg. A 
legjelentősebb a Spar Húsfeldolgozó üzem megnyitása volt 2005-ben, melynek 2013-as bővítésével a 
meglévő 115 munkahely mellett további 35 jött létre.  

A munkaerő piacra jellemző, hogy elsősorban alacsony végzettségűekre van szüksége a betelepült 
vállalatoknak. A szakképzés átalakítása a helyi igények figyelembe vételével nagyon fontos, a helyben 
működő vállalkozások számára húsipari, fémmegmunkálás és logisztika területén járatos diákok 
képzése létfontosságú.  

Bicske városában a Vincotech Hungária Elektronikai Gyártó Kft. tevékenységében jelenik meg a 
kutatás‐fejlesztés.  
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A város legjelentősebb iparterülete a Bicske‐M1 Ipari Park és Logisztikai Központ melynek kiváló a 
földrajzi elhelyezkedése, de nagy hátránya hogy nem rendelkezik autópálya lehajtóval. További ipari 
hasznosításra alkalmas a Spar Húsfeldolgozó melletti terület, mely jó adottságokkal rendelkezik, így 
gazdasági célú fejlesztése indokolt.  

 

Táji és természeti adottságok  
Bicske két nagytáj találkozásánál fekszik, mely meghatározza a két eltérő adottságú terület 
morfológiáját, klimatikus viszonyait, talaját, ezáltal területhasználatát és indirekt módon a védendő 
természeti értékeit is. Az északi, gerecsei oldalra inkább a természetesség jellemző, mely a védett 
területek elhelyezkedésében is megjelenik (Natura 2000, országos ökológiai hálózat, tájképvédelem). 
A déli, dombsági rész alapvetően mezőgazdasági hasznosítású, a vízfolyások természetes 
növénytakarója itt fontos ökológiai hálózati elemet képez. Bicske közigazgatási területén ennek a 
kettősségnek köszönhetően a természeti területek és a mezőgazdasági táj harmonikus egységet képez, 
jó egyensúlyok alakultak ki. 

A tájhasználati konfliktusok sem kiterjedésüket, sem erősségüket tekintve nem jelentősek, ugyanakkor 
kezelésük a város számára előnyös hatásokkal járna. 

A település nagy része kompakt egységként jelenik meg, az ember és a táj kapcsolata megfelelő. A 
fejlesztés szempontjából a természetvédelmi területek jelentős korlátozást nem jelentenek, 
ugyanakkor a természeti adottságok (szőlőhegyek, tavak, északi erdős terület) a város jó 
elérhetőségére alapozva jó lehetőséget nyújtanak a borászat, a természetjáró- és aktív turizmus 
fejlesztésére. 

 

Zöldfelületek 

A településen a legjelentősebb zöldfelületek a Kossuth Lajos téri közterületi zöldterület, valamint a 
Batthyány-kastély 12,5 ha-os angolparkja. A városközpont zöldterületét nemrég újították fel, a 
kastélypark rekonstrukciója viszont jelenleg is folyamatban van. A felújítást követően az angolpark a 
kulturális és szabadidős programok színterévé válik, jelentős turisztikai vonzerőt fog jelenteni. A 
településen csak a szélesebb főutcákon vannak említésre érdemes fasorok, de azoknak nincs meg a 
megfelelő kapcsolódása a közparkokhoz, valamint az ökológiai hálózathoz. A közparkok száma igen 
kevés a településen, ezért valamint a zöldfelületi rendszer erősítése érdekében a hatályos 
településrendezési terv több helyen is zöldterületet jelölt ki. 

Ugyanakkor megállapítható, hogy a település egészét tekintve a zöldfelületi ellátottság 
kiegyensúlyozottnak tekinthető arra alapozva, hogy alacsony az intenzíven beépített területek aránya, 
és inkább a hagyományos településszerkezettel jellemezhető nagy telekkel rendelkező területek 
aránya dominál, ahol elsősorban kertművelés folyik. A területek városi klímában betöltött szerepe 
ugyanakkor kevésbé jellemző, hiszen sokkal kisebb a kertek zöldtömege, mint egy hagyományos 
parknak, vagy díszkertnek. 

 

Épített környezet   

Bicske városa jó közlekedési kapcsolatokkal ellátott, kompakt települési szerkezettel rendelkező járási 
központ. A Hősök tere, a Kossuth tér és a Batthyány-kastély park együttes környezete képezi a 
település magját. Ezt a falusias képet tükröző településmagot kertvárosias és falusias területek veszik 
körbe. A Budapest-Hegyeshalom vasútvonal két részre osztja a várost. A vasúttól délre található 
településrész elmaradottabb, néhol elhanyagoltabb településképet mutat. Bicske fejlődésének jövője 
a hatályos szerkezeti terv alapján kijelölt 240 ha új beépítésre szánt területtel biztosított. 
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A 2013-ban újra kialakított járási rendszer a város életében jelentős változást okozott. A település a 
járásközponti szerepköre miatt új funkcióval egészült ki, a már korábban is változatos 
intézményrendszere mellett. Az intézmények többsége a már említett településmag (városközpont) 
környezetében helyezkednek el. Itt fontos kiemelni az oktatási intézményei közül a Batthyány-
kastélyban működő gyermekotthont és általános iskolát. 

A településen több jelentősebb védett érték is található. Ezek közül öt országos jelentőségű, mint a 
már említett Batthyány-kastély és annak parkja, mely felújításának befejezését 2015 nyarára tervezik. 
A város történelmi múltját tekintve 30 helyi védett érték tekinthető meg, melyek között több épület, 
köztéri szobor és emlék, valamint emléktábla is szerepel. Bicske régészeti területekben is bővelkedik, 
a 29 lelőhelyen többek között őskori, római-kori és középkori emlékek lelhetők fel. 

 

Közlekedési hálózat és minősége 

Bicske közlekedés-földrajzi helyzete kitűnőnek tekinthető, mivel a TEN-T hálózat részét képező M1 
gyorsforgalmi út, valamint a Budapest-Bécs nemzetközi vasútvonal mellett fekszik. Bár a település az 
észak-déli közúti kapcsolatokban nem központi helyen fekszik, a térségek elérhetősége jónak 
tekinthető, melyet jelentősen javíthat az M1 és az Esztergom között tervezett főút jövőben történő 
megépítése. 

Bicske térségi, járási szerepe jelentős (munkahely, oktatás, egészségügy), melyet az országos 
mellékutakra elérhető forgalmi adatok is alátámasztanak. Leszűrhető, hogy a viszonylag magas 
forgalom nem az átmenő forgalomból adódik, hanem a város térségi szerepéből, illetve abból, hogy a 
belterületen keresztül közelíthető meg a vasútállomás, amely fontos eszközváltó pont (szgk./busz és 
vasút). Erre alapozva tanulmány készült a bicskei intermodális csomópont kialakítására, mely a helyi 
közlekedési hálózat fejlesztésével, kapcsolathiányok megszüntetésével, a vasútállomás és 
környezetének teljes átépítésével számol. A kiválasztott változatok, a kulturált átszállás lehetőségét 
megteremtve valóban javíthatják a település intermodális csomóponti szerepét. 

A kerékpárút hálózat kiépítése elmaradottnak tekinthető, csupán 900 méternyi szakaszon került 
kijelölésre kerékpársáv. A településrendezési tervek a főbb irányokban és a település központi részein 
keresztül új kerékpárutak kiépítését javasolja. 

 

Közművek 
Az ivóvízhálózatra rácsatlakozott lakások aránya 100%-os, a szennyvízelvezető hálózatra rácsatlakozott 
lakások aránya magas. Bicskén szükséges a csatornahálózat, valamint a meglévő szennyvíztisztító 
kapacitásának és technológiájának bővítése. Számos fejlesztési terület került kijelölésre, azok 
kialakítása során a közműveket is fejleszteni szükséges. 

 

Környezetvédelem  
A felszín alatti vizek védelme érdekében nyílt karsztterületek és a tervezett ásványvíztermelés "B" 
hidrogeológiai védőterülete került lehatárolásra. A településnek kedvező a légszennyezettségi 
állapota. Jelentős ipari eredetű zajforrás nincs. Részletesen kidolgozott elképzelések vannak a szelektív 
hulladékgyűjtés teljes körű megvalósítására. A belvizek megfelelő levezetését a belterületi csatornák 
biztosítják. 
A Szent László patakon völgyzárógáttal kiépített halastavak kellő lehetőséget biztosítanak a megfelelő 
vízszintszabályozásra. A Szt. László patak időnkénti magas vízállása jelent közvetlen árvízveszélyt. 
Bicske IV. (Óbarok XI.) – bauxit bányatelek tájrendezése elmarad. A városban vannak csúszásveszélyes 

területek. 
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3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1.1 A folyamatok értékelése 

Bicske társadalmi-gazdasági helyzete - elsősorban a kedvező földrajzi fekvéséből adódóan - igen 
kedvező. Habár a város lakosságára is jellemző a természetes fogyás, a bevándorlás miatt a város 
népessége folyamatosan növekszik. Bicskét a közszolgáltatások magas színvonala és a 
munkalehetőségek teszik vonzóvá. A város gimnáziumi és szakközépiskolai képzést, az Egészségügyi 
Központ pedig egyre színvonalasabb egészségügyi szolgáltatásokat biztosít. A városban megtalálható 
munkalehetőségek többsége az alacsonyan végzettek elhelyezkedését biztosítja (Spar Húsfeldolgozó, 
fémipari vállalatok) de Budapest, Tatabánya és Székesfehérvár közelsége a magasan végzettek számára 
is elérhető távolságban biztosít munkát. Ennek következtében a lakosság 50%-a kényszerül napi szintű 
ingázásra. Bicskére számos új befektető érkezett az elmúlt években és továbbiak érkezésére számít a 
település. Befektetés ösztönzés céljából több fejlesztési területet jelölt ki a város és komoly 
közlekedésfejlesztési beruházásokra számít, illetve támogat (M1 Logisztikai Központ autópálya lejáró). 

A város turisztikai látnivalókban is bővelkedik, de az attrakciók többsége felújításra szorul, illetve a 
turisztikai értékek egységes turisztikai termékbe történő összefogása szükséges.  

Bicskén számos kulturális program kerül megrendezésre, de a fiatalok számára több és változatosabb 
programkínálatra lenne szükség, hogy ne más városba menjenek szórakozni a bicskei fiatalok. A 
sportinfrastruktúra jelentős fejlesztésre szorul.  

A város délnyugati városrészében egy nagyobb kiterjedésű szegregátum található. Az ott élők 
foglalkoztatása, a gyermekek iskolai integrációja komoly kihívást jelent a város számára. A gyermekek 
óvodai és iskolai integrációja terén ugyanakkor vannak jó tapasztalatai a városnak. 

 

3.1.2 A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló 
értékelése  

18. táblázat – SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 folyamatos népesség növekedés, mely a 
bevándorlásnak köszönhető 

 város öregedési indexe az országos és a 
megyei járásközpontok átlagánál is jóval 
alacsonyabb 

 a lakosság iskolai végzettsége 
növekedett a két népszámlálás között az 
érettségivel és felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők arányának növekedésével  

 foglalkoztatottak aránya az országos 
átlaghoz képest kedvezőbb Bicskén, de a 
megye járásközpont településeinek 
átlaga alatt volt 2011-ben 

 nyilvántartott álláskeresők, és tartós 
munkanélküliek aránya alacsony 

 természetes fogyás jellemző 2009 óta 

 elöregedő társadalom 

 érettségivel és felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya alacsonyabb az 
országos és a megye járásközpont 
településeinek átlagánál 

 az alacsony végzettséggel rendelkezőket 
és az időskorúakat érinti főként a 
munkanélküliség 

 munkavállalás céljából a lakosság fele 
naponta ingázik a településről 

 szegregátumok a város délkeleti részén 

 menekülttábor környékén okozott károk 
miatti társadalmi konfliktus 
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 Budapest, Tatabánya és Székesfehérvár 
közelsége és munkalehetőségei 

 a lakások 70%-a összkomfortos, 
ellátottságuk magas 

 sokszínű kulturális élet, évtizedes 
hagyományokkal rendelkező 
rendezvények - Petőfi Művelődési 
Központ 

2. Intézmény-rendszer (közszolgáltatások)  

 bölcsődei és óvodai férőhelyek 
kihasználtsága megfelelő 

 szegregátumokban élő gyerekek 
óvodába járását helyi buszjárattal 
könnyítik 

 Szivárvány óvodában német nemzetiségi 
csoport működik 

 Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
esetében integrációt segítő 
intézkedéseket hajtottak végre, jók a 
tapasztalatok 

 Jobb Élet Egyesület Tanodát működtet a 
hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek iskolai 
lemorzsolódásának csökkentése 
érdekében 

 bejáró általános iskolai tanulók aránya 
magas 

 városban három középfokú oktatási 
intézmény található, gimnáziumi és 
szakképzés is elérhető 

 középiskolai tanulók száma nő 

 Egészségügyi Központ közelmúltban 
megvalósult fejlesztései 

 saját mentőállomás és mentőautó 

 Nagy Károly Városi Könyvtár, Petőfi 
Művelődési Központ kulturális 
szolgáltatásai 

 Bicskei Napok, Kastély Estek nyári 
fesztivál 

 folyamatban van a mozi felújítása 

 tanuszoda 2008-ban nyitott meg  

 általános iskolai tanulók száma csökken 

 2 gimnázium képzéskínálatának 
átalakítása szükséges mivel jelenleg nem 
nyújt olyan képzést, ami segítené a 
végzett tanulók elhelyezkedését 

 bicskei gimnazisták többségben nem a 
városban járnak gimnáziumba 

 nincs kollégium és felsőoktatási 
intézmény 

 fiatalok számára kulturális programok 
hiánya 

 rekreációs és sportlétesítmények 
mennyisége nem kielégítő, sportcsarnok 
hiánya, sportpálya rossz állapota 

3. Gazdaság szerkezet és dinamika  

 megyei program logisztikai központként 
nevesíti a várost 

 vállalkozások száma nő 

 munkaerőhiány: fémipari megmunkáló, 
finommechanikai műszerész, hentes 
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 kkv-k száma magas 

 10 nagyvállalat megtelepedése (250-500 
főt foglalkoztatók) 

 egy főre jutó bruttó hozzáadott érték 
országos szinten kiemelkedő – vállalatok 
értéktermelő képessége magas 

 kereskedelmi üzletek magas száma, 
jelentős térségi szerep 

 szolgáltatásban regisztrált vállalkozások 
aránya nő 

 turisztikai potenciál: Batthyány-kastély 
és park, rendezvények megtartására is 
alkalmas Juhász, Báder pince, bicskei 
tavak, Csillagvizsgáló és a Mauzóleum 

 egy szállásférőhelyre jutó 
vendégéjszakák száma magas 

 külföldi vendégéjszakák aránya a 
szálláshelyeken magas 

 jelentős munkahelyteremtő 
beruházások az elmúlt években 

 Vincotech Hungária Elektronikai Gyártó 
Kft. bicskei K+F részleg 

 ipari park autópálya melletti kedvező 
földrajzi elhelyezkedése 

 a betelepült vállalkozások jellemzően 
alacsony végzettségű munkaerőt 
igényelnek 

 kiskereskedelmi, élelmiszer jellegű 
üzletek és áruházak száma csökken 

 nincsenek klaszterek és egyéb gazdasági 
együttműködések 

 TDM-nek nem tagja a település 

 ipari parknak nincs autópálya lejárója és 
a betelepült cégek üzemei nem láthatóak 
az autópályáról 

4. Környezet és infrastruktúra 

Települési és táji környezet 

 város kompakt településszerkezete; 

 az intézmények a városközpontban 
koncentrálódnak; 

 nagy fejlesztési terület kínálat került 
kijelölésre a településrendezési 
eszközökben; 

 a városrészek és a vasútállomások jól 
elérhetők a központból és a többi 
városrészből; 

 a jelentős kertvárosias és falusias 
lakóterületekből, valamint a 
kastélyparkból adódóan magas a város 
zöldfelületi arány; 

 viszonylag kedvező a város 
környezetállapota (magas zöldfelület, 
alacsony mértékű szennyezés); 

 

Közlekedés és közmű infrastruktúra  

Települési és táji környezet 

 A zöldfelületi rendszer elemeinek 
egymáshoz és az ökológiai folyosóhoz 
kapcsolódása hiányos (pl. fasorok 
hiánya); 

 kevés a közpark; 

 a központi vasútállomástól délre 
található településrész, valamint a 
vasútállomás környezete rossz állapotú; 

 alulhasznosított terület a volt laktanya 
területe, valamint a nyugati 
lakóövezetben lévő mély fekvésű 
területek; 

 a városközpont arculata vegyes képet 
mutat, egyes építmények (pl. áruház) 
nem illeszkednek a kialakult 
településképbe; 

 a központi belterülettől délre lévő 
gazdasági területek csak a lakott 
területeken keresztül közelíthető meg; 
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 viszonylag jó a városrészek közötti közúti 
közlekedési kapcsolat; 

 jellemzően nincs átmenő forgalom; 

 a szennyvíz-elvezető hálózatra rákötött 
lakások száma magas; 

 az Erőmű lakótelep egyes épületei 
továbbra is befejezetlenek; 

 a szőlőhegyek területe rendkívül 
felaprózott; 

 

Közlekedés és közmű infrastruktúra 

 magas célforgalom miatt parkolási 
problémák vannak a központban és a 
vasútállomások környékén; 

 kevés a kijelölt és kiépített kerékpárút; 

 zaj- és rezgésterhelés Bicskén az 1. sz. 
főút mentén van jelen legerősebben 

 gondot okoz az illegális hulladéklerakás 

 

Lehetőség Veszély 

1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 bevándorlás folytatódik 

 Budapest, Tatabánya és Székesfehérvár 
közelsége és munkalehetőségei 

 
 

 természetes fogyás miatti 
népességfogyás 

 elöregedő társadalom 

 a lakosság egyre nagyobb része ingázik a 
településről 

 szegregátumok bővülése a város 
délkeleti részén 

 menekülttábor környékén okozott károk 
miatti társadalmi konfliktus 

2. Intézmény-rendszer (közszolgáltatások)  

 további pályázati forrás a Jobb Élet 
Egyesület Tanoda működtetésére a 
hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek iskolai 
lemorzsolódásának csökkentése 
érdekében 

 a KLIK együttműködésével lehetővé válik 
új szakképzések indítása, szakképzési 
rendszer átalakítása 

 Egészségügyi Központ további 
fejlesztéseire forráslehetőségek  

 Bicske járásközponti szerepe erősödik 

 

 általános iskolai tanulók száma tovább 
csökken, iskolák kihasználatlanokká 
válnak, iskola bezárás 

 gimnázium bezárás amennyiben egyik 
gimnázium szakközépiskolává történő 
átalakítása nem lehetséges  

 fiatalok számára kulturális programok 
hiánya és korlátozott szórakozási 
lehetőségek miatt a fiatalok elvándorlása 

 

3. Gazdaság szerkezet és dinamika  

 befektetők érkezése a Spar 
Húsfeldolgozó melletti területre; 

 Budapest Gate területen új fejlesztés; 

 autópálya lejáró nem épül meg az ipari 
parknál; 
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  a 102-es út elkerüli Bicskét így a mellé 
tervezet gazdasági övezet nem vonzza a 
befektetőket; 

 a képzettek elvándorlása, ha a felsőfokú 
végzettséget igénylő munkahelyek 
száma nem nő; 

4. Környezet és infrastruktúra 

Települési és táji környezet 

 Etyeki borvidékhez való tartozás 
(szőlőkataszteri területek); 

 változatos táji és természeti környezet, 
északon kiterjedt erdőségek (Gerecse); 

 bővízű patakok, halastavak jelenléte; 

 a Batthyány-kastély szerepel a Forster 
kastélyprogramjában; 

 a kastély 12,5 ha-os angolparkja megújul 
és kulturális és szabadidős programok 
színterévé válik. 

 

Közlekedés és közmű infrastruktúra  

 a város a TEN-T hálózat részét képező M1 
gyorsforgalmi út és a Budapest-
Hegyeshalom nemzetközi vasútvonal 
mellett fekszik; 

 északi térség elérhetőségét jelentősen 
javíthatja az M1 és az Esztergom között 
tervezett új főút jövőben történő 
megépítése 

 intermodális csomópont kiépülése a 
Bicske vasútállomásnál; 

 jó tömegközlekedési kapcsolatok 

 Budapest-Hegyeshalom vasútvonal 
fejlesztése; 

 hosszú távú terv készült az ivóvíz és 
szennyvízelvezető-hálózat fejlesztésére. 

Települési és táji környezet 

 a vasútállomástól délre fekvő lakóterület 
szlömösödik; 

 állagmegóvás hiánya és az 
alulhasznosítottság miatt 
megsemmisülnek a helyi építészeti 
örökség értékei (pl. csillagvizsgáló); 

 a vízfolyásokon a villámárvizek, valamint 
a mezőgazdasági területekről beérkező 
többletvizek veszélyeztetik a beépített 
területeket; 

 a bauxit bánya tájrendezése elmarad, új 
bányák nyitása tájsebet okoz. 

 

Közlekedés és közmű infrastruktúra 

 az intermodális csomópont kialakítása 
elmarad; 

 az M1 és az Esztergom között tervezett 
főút megépítése elmarad; 

 a kijelölt fejlesztési területek 
közműfejlesztése elmarad vagy késik. 

3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata 

Bicske településszerkezeti terve több fejlesztési elképzelésnek biztosít területet. A város szerepéből 
adódóan kiemelkedő jelentőségű az intermodális csomópont megvalósítása, melynek előkészületei 
jelenleg zajlanak. A 2012-ben készült tervek alapján a településrendezési eszközök tartalmazzák a 
vasútállomás jobb megközelíthetősége érdekében a vasúti felül- és aluljárót, valamint a vasút két 
oldalán kialakítandó P+R parkolók területét. A konkrét tervezés előre haladásával nem kizárható, hogy 
a tervek módosítására lesz szükség. 

A településszerkezeti tervben több távlati fejlesztési terület került kijelölésre, elsősorban az 1. sz. főút 
és az M1 gyorsforgalmi út mentén. A terv kb. 150 ha gazdasági területnek, valamint 45 ha 
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lakóterületnek biztosít helyet. A betelepült gazdasági területek alacsony arányát tekintve ez kissé 
túlzónak hat. Kiemelendő még a Póctetőn tervezett rekreációs központ projektje, melynek 
előkészítése időközben megtorpant. Amennyiben megvalósul a fejlesztés, elkerülhetetlenné válik a 
déli területek közvetlen megközelítését szolgáló közút megépítése. Ugyanakkor a tervben szereplő déli 
elkerülő út, a Fejér megyei területrendezési tervben is szereplő Gyúró felé vezető országos mellékút 
létjogosultsága – tekintve a kialakult közúthálózati kapcsolatokat és forgalmi viszonyokat – erősen 
kétséges. 

A település belterületén két jelentősebb alulhasznosított terület található, melyek jövőbeni fejlesztési 
irányait megfelelően rendezik a településrendezési eszközök. Az elhagyatott egykori szovjet laktanya 
panellakótelepe nagyvárosias lakóterület besorolást kapott, a közvetlen környezete pedig a vasúti 
intermodális csomóponthoz kapcsolódóan vegyes területbe illetve a megfelelő parkoló mennyiség 
biztosítása érdekében közlekedési területbe került besorolásra. A nyugati lakóterületen lévő 
mélyfekvésű területen elsősorban rekreációs célú fejlesztések elhelyezését támogatja az 
önkormányzat, ennek megfelelő területhasználat került meghatározásra (sportterület, vegyes terület). 

A településrendezési eszközök 2009-es készítése óta nem történt módosítás, ugyanakkor jelenleg 
folynak a tervmódosítások előkészületei.  

Rendezési Terv módosítások: 

 SPAR raktárbázistól keletre lévő, M1 autópálya - Csabdi út - 1.sz. főút - autópálya-csomópont 
által határolt (a hatályos településszerkezeti terven kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
területként feltüntetett) terület „részletesebb” szabályozása, építési övezeti előírásainak 
kidolgozása (lásd: 4. sz. melléklet) 

 Az úgynevezett „Nyúlfogói dűlő” (tervezett üdülőterület) területére vonatkozó „részletes” 
szabályozás, építési övezeti előírások kidolgozása (lásd: 5. sz. melléklet) 

 A Kossuth L. u. és a Kiskútéri árok közötti 1893 hrsz.-ú (jelenleg „védelmi rendeltetésű erdő” 
besorolású) ingatlan lakóterületté minősítési lehetőségének vizsgálata (lásd: 6. sz. melléklet) 

 A Mányi út melletti „különleges” és „üdülő”-területek építési övezeti besorolásának 
felülvizsgálata; a terület „részletesebb” szabályozása (lásd: 7. sz. melléklet) 

 A városközpont parkolási viszonyainak vizsgálata és javaslattétel annak távlati megoldására  

 Bicske állomásokon a MÁV területén engedélyezésre benyújtott tervek érdekében történő 
változtatások (lásd: 12-13. sz. mellékletek, illetve 3. sz. átnézeti vázlat) 

3.2 PROBLÉMATÉRKÉP / ÉRTÉKTÉRKÉP 

Bicske város értéktérképén ábrázoltak a következők: 

Jelenlegi területhasználat (környezeti) értékei: 

 Szent László-patak mentén kialakult térségi jelentőségű ökológiai folyosó halas- és 
horgásztóval; 

 Az Etyeki-borvidék részét képező, elsősorban rekreációs tevékenységre szolgáló kertes 
mezőgazdasági területek az autópálya két oldalán; 

 A Batthyány-kastély körül elterülő jelentős zöldfelületi értékkel rendelkező angolpark, mely 
közvetlenül kapcsolódik az ökológiai folyosóhoz; 

Közlekedési hálózat értékei: 

 M1 gyorsforgalmi út, mint nemzetközi jelentőségű közúti folyosó az autópálya-csomóponttal, 
mely Budapest, Győr, Bécs közvetlen elérhetőségét biztosítja; 

 Az országos mellékúthálózat elemei és az 1. sz. főút, melyek biztosítják a környező 
településekkel a jó lokális közlekedési kapcsolatokat (Mány, Csabdi, Felcsút, Zsámbék stb.); 

 A város központja három csomópontból is megközelíthető az 1. sz. főút felől; 

 A nemzetközi vasúti folyosó, mely Budapest, Győr és Bécs közvetlen elérhetőségét biztosítja; 
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 Az intermodális csomópontként működő Bicske vasútállomás, ahol a járás településeiről 
lehetővé válik a vasútra történő átszállás; 

Épített környezet értékei 

 Fejlődő-erősödő városközpont az elérhető sokszínű járási szintű szolgáltatással és 
intézménnyel; 

 A Batthyány-kastély, mint kulturális örökségi érték; 

 Közvetlenül a belterülethez kapcsolódóan a lakóterületek növelésének lehetőségei: tartalék 
lakóterületek a belterület és 1. sz. főút közötti területen, a Bicske vasútállomás 
környezetében, az Erőmű lakótelephez kapcsolódóan; 

Gazdasági, területhasználati értékek 

 M1 lejárótól nyugatra betelepült gazdasági terület (pl. Spar húsfeldolgozó); 

 Kiváló elérhetőségű gazdasági tartalékterületek az M1 gyorsforgalmi út és az 1. sz. főút 
között valamint a Tatai út és az 1. sz. főút között. 
 

15. térkép – Bicske értéktérképe 

 

Bicske város problématérképén ábrázoltak a következők: 

Területhasználati és környezeti konfliktusok: 

 Zavaró környezeti hatás (zaj- és légszennyezés) az 1. sz. főút belterületet érintő szakasza 
mentén; 

 Vasút mentén jelentkező zaj és rezgésterhelés; 

 A Bicske vasútállomás környezetében a vasúti kocsikra történő átrakodásból származó zaj- és 
porterhelés; 

 A település észak- és dél-keleti részének peremén elhelyezkedő lakóterületeket 
veszélyeztető, mezőgazdasági területekről származó többletvíz (belvízveszély); 

 Belvizes és emiatt kihasználatlan terület a városközpont közelében; 
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 A várostól délnyugatra tájképi konfliktus: a hulladéklerakó tájba illesztése a hiányzó fasor 
miatt nem kielégítő; 

Közlekedési problémák: 

 Az M1 gyorsforgalmi út lejárójától nyugatra, az 1. sz. főút és az M1 közötti gazdasági 
területről kihajtó járművek nagy forgalma miatti közlekedési konfliktus; 

 Bicskei bekötőutak és az 1. sz. főút nagy forgalma; 

 Parkolási konfliktus a Bicske alsó vasúti megálló mellett (a vasúti megállóból és a temetőből 
adódó parkolási igények egyidőben jelentkeznek); 

 Felcsút felől a közvetlen közúti kapcsolat hiánya a Bicske vasútállomás felé, melynek 
következtében az intermodalitás nem tud megvalósulni; 

Épített környezet problémái: 

 Széteső településkép az 1. sz. főút mentén (rendezetlen hátsókertek látványa); 

 Településképi zavarok a vasútállomás közvetlen környezetében (rendezetlen településkép); 

 Településképi konfliktusok a városközpontban, ahol az utcakép igen vegyes képet mutat, 
néhol zavaró építmények jelennek meg az épített környezetben; 

 Elhagyatott, leromlott állapotú laktanya lakótelep a város dél-keleti peremén (barnamezős 
terület); 

 A vasúttól délre található lakóterület (köz)szolgáltatásokkal való ellátottsága alacsony szintű; 

 Erőmű lakótelep: az egykoron tervezett erőmű befejezetlen lakótelepe, ahol két 
kihasználatlan, de szerkezetkész épület áll; 

Gazdasági, területhasználati problémák  

 A város belterületétől délre elhelyezkedő gazdasági és mezőgazdasági üzemi területek, 
melyek lakóövezeten át érhetők el közvetlenül; 

16. térkép – Bicske problématérképe 
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3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ VÁROSRÉSZEK 

3.3.1 A városrészek kijelölése 

Bicske önkormányzata, a térszerkezeti jellemzők, területhasználati módok és elérhetőségi szempontok 
alapján 11 darab, karakterében, jellegében, fejlesztési elképzeléseiben különböző városrészt határolt 
le. A lehatárolásoknál szempont volt, hogy az egyes városrészek fejlesztését követően a városrészek 
közötti kapcsolatok, a települési szintű integráció javuljon, és a fejlesztések úgy valósuljanak meg, hogy 
bizonyos funkciók egymást nem zavaró módon működjenek. Az IVS felülvizsgálata során ugyan z a 11 
városrész kerül bemutatásra a 2011. évi népszámlálás adatainak felhasználásával. 

Bicske alábbi 11 városrészre került felosztásra: 

 Telep lakóterület, 

 Bihari utca és környezete, 

 Vasúti megálló környéke, 

 Vasút menti övezet, 

 Nyugati lakóterület, 

 Városközpont, 

 Mezőgazdasági, erdőgazdasági terület (Csordakút külterület), 

 Szőlőhegyi területek (Baboshegy,+Galagonyás+Előhegy), 

 M1-től délre lévő külterületek (M1 autópálya-mérnökség,+Máléhegy+Külterület), 

 M1 Ipari park, 

 Potenciális gazdasági területek. 
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17. térkép – Bicske belterületi városrészei 

 

Forrás: saját szerkesztés (Város-Teampannon) 
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18. térkép – Bicske külterületi városrészei 

 

Forrás: saját szerkesztés (Város-Teampannon) 

 

A városrészek összefoglaló bemutatása 

A város lakónépességének 40%-a a Nyugati lakóterületen él, 24%-a a Városközpontban, 21%-a a Telepi 
lakóterületen. Ezen a három legnagyobb népességű városrészen, a lakónépesség 85 %-a él. Viszonylag 
magas a lakónépesség a város elmaradottabb városrészeiben, úgymint a Vasút menti övezetben és a 
Bihari utca környezetében. 
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21. ábra - A lakónépesség számának megoszlása Bicske városrészeiben, 2011 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás 

A városrészek népességével párhuzamosan alakul a lakások megoszlása is az egyes városrészek között. 
Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya az M1-től délre levő külterületeken és a Szőlőhegyi 
területeken a legmagasabb. A Bihari utca környezetében is sok az alacsony komfortfokozatú lakás. A 
lakások komfortszintjének tekintetében a Városközpont, a Telepi lakóterület és a Nyugati lakóterület 
van a legjobb helyzetben. 

22. ábra - Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya Bicske városrészeiben, 2011 (%) 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás 

A város legfiatalosabb korszerkezetével a legnagyobb lakosságszámú városrészek bírnak, így a 
Városközpont és a Nyugati lakóterület. Az időskorúak aránya az M1-től délre levő területeken és a 
Bihari utca környezetében magas. A Mezőgazdasági, erdőgazdasági területeken csak aktív korúak 
élnek. 
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23. ábra - A lakónépesség korcsoportos összetétele Bicske városrészeiben, 2011 (%) 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás 

A munkanélküliség a Bihari utca környezetében és a Szőlőhegyi területeken a legmagasabb, ezekben a 
városrészekben találhatóak a város szegregációval veszélyeztetett területei. A többi városrészben 10% 
körüli a munkanélküliség, ez alól a gazdasági területek kivételek, így az M1 Ipari park, ahol nincs állandó 
lakos és a Mezőgazdasági, erdőgazdasági terület ahol csak aktív korúak élnek. 

 
24. ábra - Munkanélküliek aránya Bicske városrészeiben (%) 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás 

3.3.1.1 Telep lakóterület 

A városrész lehatárolása 

Kerecsendi Kiss Márton utca – Jegenye utca - Akácfa utca - Bicskét és a Póc tető összekötő vasúti vonal 
– Gesztenye utca – Kerecsendi Kiss Márton utca – belterületi határ – MÁV 1-es számú vasútvonal által 
határolt terület. 

A városrész szerkezete  
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A városrészt a település központjától a MÁV 1-es számú vasútvonala választja el. A település 
kertvárosias, perifériára szorult, de rendezett lakóterület. A városrész délnyugati részén a hajdan 
tervezendő hőerőműhöz kapcsolódó lakóterület paneles technológiájú épületei találhatóak. 

A városrész társadalmi jellemzői 

A Telep lakóterület a város legmagasabb lakónépességű városrészei közé tartozik 2367 fős 
lakónépességével. A városrészen belül a népesség kor szerint közel a városi átlagnak megfelelően oszlik 
meg azzal, hogy az aktív korúak aránya kicsivel az átlag felett, az időskorúak aránya kicsivel az átlag 
alatt van.  

Az aktív korúak iskolázottsága ebben a városrészben a legmagasabb a városon belül. A legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (12%) – leszámítva a mezőgazdasági területet - itt a 
legalacsonyabb (20,1%), a felsőfokú végzettségűek 17,1%-os aránya a 25 éves és idősebbek arányában 
a második legmagasabb érték a városban.  

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya (49,1%) a városrészben átlag alatti, a második 
legalacsonyabb érték a városban. A városrész lakóinak foglalkoztatottságát jellemzi, hogy a 
foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül meghaladja a városi átlagot, 62,6%, amely a 
városban a második legmagasabb érték, a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül pedig itt a legalacsonyabb (33%). A foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya ezen a lakóterületen a legalacsonyabb (leszámítva a mezőgazdasági területet).  

Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban dolgozók (32%) és munkanélküliek aránya 
alacsonyabb a városi átlagnál (11%), a tartós munkanélküliek aránya (5,6%) ebben a városrészben a 
legalacsonyabb. 

A lakásállomány 22,2%-a tartozik a városrészhez. A lakásviszonyok kedvezőek, az alacsony komfort 
fokozatú lakások aránya a városi átlag alatti (4,2%). A lakott lakásokon belül a komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakások aránya (3%) itt a legalacsonyabb, és az egyszobás lakások 6,7%-os 
aránya is a városi átlag alatt marad.  

A városrész közszolgáltatási jellemzői 

A városrészben található a Szivárvány óvoda egyik tagintézménye, valamint egy sportpálya. 

 
19. táblázat - A Telepi lakóterület SWOT-analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 szabad területek jelenléte 

 magas lakónépességű városrész 

 aktív korúak aránya átlag feletti 

 lakosság iskolázottsága itt a legmagasabb 

 lakhatási viszonyok kedvezőek 

 alacsony munkanélküliség 

 központtól való viszonylag nagy távolság 

 szerkezetkész panelépületek folyamatos 
állagromlása 

 alközpont /közösségi tér hiánya 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 vasúttal való közeli kapcsolat  

 

 

3.3.1.2 Bihari utca és környezete 

A városrész lehatárolása 
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Belterület – Csákvári út – vasút – Kerecsendi Kiss Márton utca – Jegenye utca - Akácfa utca – belterület 
által határolt terület. 

A városrész szerkezete  

A városrészt a település központjától a MÁV 1-es számú vasútvonala vágja el. A település egyik 
legszegényebb, legrosszabb épületállományú városrésze található itt. A Bihari utcára felfűzött sok 
esetben aszfaltburkolat nélküli utcákban kis alapterületű, jobbára melléképület nélküli földszintes 
családi házak találhatóak. 

A városrész társadalmi jellemzői 

A Bihari utca és környezete a város lakónépesség 8,3%-ának otthona. A lakónépességen belül itt a 
legalacsonyabb a 60 év feletti lakosok aránya, a 15-59 évesek aránya a városi átlaghoz közelít, míg a 
gyerekkorúak (0-14 évesek) aránya a lakónépességen belül relatív magas (22%), amely a városban a 
második legmagasabb érték.  

A felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb lakosokon belül mindössze 4,2%, mely 
jelentősen elmarad a városi átlagtól. Messze itt a legmagasabb a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül, 2011. évi adatok alapján 
53,1%, amely több mint kétszerese a városi átlagnak.  

A foglalkoztatottságra jellemző, hogy rendkívül alacsony a foglalkoztatottak aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül. A háztartások közel fele (48,3%-a) foglalkoztatott nélküli. A város többi részéhez 
képest nagyon magas (közel a városi átlag háromszorosa) a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül. Az 
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya kimagasló, 59,7%. 

A Bihari utca és környezete a munkanélküliség által leginkább sújtott része a városnak. A város többi 
részében mért adatokhoz képest kimagasló a munkanélküliségi ráta (32,9%) továbbá a tartós 
munkanélküliek aránya ebben a városrészben a legmagasabb.  

A lakásviszonyok rosszabbak a városi átlagnál, a városrészben található 278 lakás 15,8%-a alacsony 
komfort fokozatú. Ez az érték a városi átlag kétszeresének felel meg. A komfort nélküli, félkomfortos 
és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül is magas (15,2%). Az egyszobás lakások aránya 
szintén magas, 13,3%.  

A városrész közszolgáltatási jellemzői 

A Szivárvány óvoda egyik tagintézménye működött itt, de az óvodát bezárták a hátrányos helyzetű 
roma gyermekek integrációja érdekében. A gyermekeket helyi buszjárat viszi a településen működő 
óvodákba. 

20. táblázat - A Bihari utca és környezete SWOT-analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 jó településszerkezeti kapcsolat 

 

 szegregáció megjelenése 

 hátrányos helyzetű népesség koncentrációja 
(alacsony foglalkoztatottság, alacsony 
képzettségi szint) 

 épületállomány átlagtól gyengébb minősége 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 vasúttal való kapcsolat 

 szabad területek, üres telkek jelenléte 

 társadalmi integráció elmaradása 
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3.3.1.3 Vasúti megálló környéke 

A városrész lehatárolása 

Belterület – Csákvári utca – Szent István út – Tatai út – belterület által közrefogott terület. 

A városrész szerkezete  

A városrész a vasúti megálló két oldalát foglalja el. A déli részen a laktanya található, mely 
szerkezetkész épületeinek állaga folyamatosan romlik.  

A laktanya mellett sportpálya található. Az északi részen a vasút mellett néhány gazdasági egység, telep 
van, valamint ebben a városrészben található a buszforduló és a parkoló is. 

A városrész társadalmi jellemzői 

A városrész lakónépessége mindösszesen 165 fő, ez csupán a város teljes lakónépességének 1,47%-a. 
A városon belül – a mezőgazdasági területet leszámítva – itt a legmagasabb az aktív korúak aránya.   

Az iskolázottságot jellemzi, hogy a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (17,4 
%) –átlag alatti, a felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebbek arányában (15,4%) pedig 
kicsit magasabb a városi átlagnál. 

A gazdaságilag aktív népesség aránya (50,9%) a lakónépességen belül átlag feletti a városban. A 
foglalkoztatottak aránya relatív magas a 15-64 éves népességen belül 63%, amely csupán 0,2%-kal 
marad el a legjobb értéktől a városban. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül alacsonyabb a városi átlagnál. A foglalkoztatottak körében 
azonban az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya magasabb a 
városi átlagnál 45,3%. 

A munkanélküliek aránya itt a legalacsonyabb (10,7%), és a tartós munkanélküliek aránya (8,3%) is 
elmarad a városi átlagtól.  

A lakott lakásokon belül átlagnál kicsivel magasabb az alacsony komfort fokozatú és komfort 
nélküli/félkomfortos illetve szükséglakások aránya. Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon 
belül 7,7%, amely kevéssel marad el a városi átlagtól.  

A városrész közszolgáltatási jellemzői 

A városrészben a humán közszolgáltatás létesítményeinek száma viszonylag alacsony, de tekintettel a 
városközpont közelségére megfelelő színvonalú ellátást biztosítanak. A városrészben található a 
Gondozási Központ és egy sportpálya. 

21. táblázat - A Vasúti megálló környéke SWOT-analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 értékes zöldfelületi ellátottság, sportpálya 

 gazdaságilag aktív népesség aránya magas, 
alacsony munkanélküliség 

 közösségi élet helyszíneinek hiánya 

 elhagyott épületek rossz állapota 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 jó kapcsolat a városközponttal, így megfelelő 
a közszolgáltatások elérhetősége 

 laktanya épületének folyamatos 
állagromlása 

 

3.3.1.4 Vasút menti övezet 

A városrész lehatárolása 
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Szent István út – Gárdonyi utca – Csokonai utca – Arany János utca - Vörösmarty Mihály utca – Bogya 
Károly utca – Lehel köz - Kanizsai utca – MÁV 1-es számú vasútvonal által közrefogott terület. 

A városrész szerkezete  

A városrész a települést kettévágó MÁV 1-es számú vasútvonaltól északra helyezkedik el. Szervesen 
kapcsolódik a terület a városközponthoz. A városrész megközelítése a városközpontból, illetve a 
városba bevezető Tatai úton és a Bogya Károly utcán keresztül történik. Ebben a városrészben is 
található egy vasútállomás. A település 2 temetője is a vasúttól északra fekszik továbbá a 
szennyvíztisztító is itt működik. A vasútra korábban települt iparterületek a városrész keleti szélén 
találhatóak, közöttük főként lakófunkciójú területek vannak. 

A városrész társadalmi jellemzői 

A Vasút menti övezet a negyedik legnépesebb városrész 1.247 fős lakónépességével. A városrészen 
belül a népesség kor szerint közel a városi átlagnak megfelelően oszlik meg. 

Az aktív korúak (15-59 évesek) iskolázottságának jellemzője, hogy a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59) belül a városi átlagnak megfelelő, a 
felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb lakosok körében kicsivel átlag feletti.  

A foglalkoztatási adatok nagy része a városi átlaggal összhangban, a gazdaságilag aktív népesség aránya 
kicsivel a városi átlag felett van, 49,4%. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 
némileg meghaladja a városi átlagot, 58,3 %. Foglalkoztatott nélküli a háztartások 34,7%-a. 

A munkanélküliségi ráta 15,6%, amely 1%-kal magasabb a városi átlagnál. Tartós munkanélküliek 
aránya 10,9%. Mindkét mutató értéke a harmadik legmagasabb a városrészek tekintetében (Bihari utca 
és környezet, valamint Szőlőhegyi területek után). 

A lakásállomány 9,8 %-a alacsony komfort fokozatú, a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 9,8%. Az egyszobás lakások aránya 7,6%, ez az érték alacsonyabb a 
városi értéknél. 

 

A városrész közszolgáltatási jellemzői 

A városrészben a humán közszolgáltatás létesítményeinek száma viszonylag alacsony, de tekintettel a 
szomszédos városközpont közelségére megfelelő színvonalú ellátást biztosítanak. A városrészben 
található a temető és egy kápolna. 

22. táblázat - A Vasút menti övezet SWOT-analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 jó kötöttpályás közlekedési kapcsolat 

 közel található a belvároshoz 

 jelenlegi infrastruktúra nem képes 
kiszolgálni az ingázók igényeit (mennyiségi 
és minőségi problémák) 

 szennyvíztisztító elhelyezkedése és 
védőtávolságára való figyelem 

 köz- és zöldterületek rossz, rendezetlen 
állapota 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 kistérségi személy-elosztó helyszínné válhat 
(Budapest kapuja) 

 kapcsolódó állami (MÁV) fejlesztések 
(pályatest, állomás) 

 jelentős tartalékterülettel rendelkezik a 
városrész keleti része 

 az új intermodális központ kiskereskedelmi, 
szolgáltató egységeinek bérbeadása 
elhúzódik 
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3.3.1.5 Nyugati lakóterület 

A városrész lehatárolása 

1-es út - Erdőalja utca – Barki utca - Téglagyár utca – Vajda János utca– Tatai út – Szenti István út – 
Bocskai utca – Kisfaludy utca – Nagy Károly utca - Kossuth utca - Csabdi utca – Körösi Csoma Sándor 
utca– Bajcsy Zsilinszky utca – 1es főút által lehatárolt terület. 

A városrész szerkezete  

A városrész a település nyugati részén fekszik. Az 1-es főút és a Bicskéről kivezető Tatai út közé 
ékelődött terület családi házakkal beépített, elsősorban kertvárosias lakóterület. A Rózsa utca mentén 
egy természetes vízfolyás található. A városrész keleti részén található az uszoda, mely fontos sport 
infrastrukturális létesítmény Bicskén. A terület jól megközelíthető, az utak szabályozási szélessége 
általában megfelelő, bár a vízelvezető árkok tekintetében és a helyi tömegközlekedés vonalán 
problémák jelentkeznek. Fogalomnövekedés esetén fejlesztése szükséges. Csak néhány köztér és park 
található a Nyugati lakóterületen. A szabályos derékszögű utcákban átlagosan 100m2-es házakkal, 
melléképületekkel beépített 1000- 2000m2-es telkeket találunk. A terület déli részén lévő utcák (Vajda, 
Kölcsey, Deák, Munkácsy) közötti belső nagy telkek felosztásával viszont új feltáró utcák kiépítésével 
új, eladható építési telkek alakíthatóak ki. A városrészben a helyi lakosság igényeit kielégítő 
kereskedelmi (a terület északi részén pl. TESCO) és szolgáltatási létesítmények vannak. A Batthyányi 
utca, Apponyi utca kereszteződésénél működő óvoda felújításra került.  

 

A városrész társadalmi jellemzői 

A Nyugati lakóterület a város legnépesebb településrésze, 3.400 fős lakónépessége a város összes 
lakónépességének mintegy 30,4%-a. A városrészen belül a népesség kor szerint közel a városi átlagnak 
megfelelően oszlik meg. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 16,5%, amely alacsonyabb a városi 
átlagnál, a második legalacsonyabb érték a város egészét tekintve. A felsőfokú végzettségűek aránya a 
25 éves és idősebb lakosok körében 12,5%, amely kevéssel elmarad a városi átlagtól.  

A lakónépesség 50,9%-a nem aktív gazdaságilag, ez az érték kedvezőbb a városi átlagnál. A 
foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népesség körében 58,9%, amely kicsivel az átlag feletti érték. A 
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 32,6%.   

A munkanélküliségi ráta (13,9%), valamint a tartós munkanélküliek aránya (9,4%) átlagosnak 
tekinthető a város egészét nézve.  

A lakhatási körülmények a mutatószámok alapján kedvezőek. Itt található a lakásállomány több mint 
negyede. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 4,7%, és a komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya is átlag alatti, továbbá ebben a városrészen a legalacsonyabb az egyszobás 
lakások aránya (6,1%). 

A városrész közszolgáltatási jellemzői 

A városrészben a humán közszolgáltatás létesítményeinek száma viszonylag alacsony, de tekintettel a 
szomszédos városközpont közelségére megfelelő színvonalú ellátást biztosít. A városrész keleti, a 
városközponthoz közel eső részén helyezkedik el egy rendelő intézet, valamint az Apponyi út mentén 
egy óvoda, illetve a központhoz közelebbi területeken található a rendőrség, az uszoda és a könyvtár 
épülete is. 
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23. táblázat - A Nyugati lakóterület SWOT-analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 fiatal korosztály jelenléte 

 fejlődő terület 

 kedvező életkörülmények 

 vonzó természeti környezet jelentős 
mennyiségű és minőségű zöldfelület 

 alacsony környezetterhelés 

 kedvező fekvés 

 uszoda jelenléte 

 közösségi élet helyszíneinek hiánya 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 jobb közlekedési kapcsolatok kiépítése 

 magas minőségű lakóterület létrehozása– 
kereslet a piacon ezek iránt 

 infrastruktúra fejlesztése, kiépítése (teljes 
közművesítés, úthálózat kialakítása) 

 tömegközlekedés fejlesztése által a 
városrész elérhetősége kedvezőbbé válik 

 kiskereskedelmi és intézményi 
szolgáltatások fejlesztése 

 a városrész környékének spontán fejlődése, 
arculat és karakter nélküli beépülést 
eredményez 

 lakókörnyezet környezeti állapotának 
megóvásának hiánya 

 patakpart, vízmosás nem megfelelő 
rendezése 

3.3.1.6 Városközpont 

A városrész lehatárolása 

1-es út - Kanizsai u. – Lehet köz - Bogya Károly u. - Vörösmarty Mihály u - Arany János u – Csokonai utca 
– Gárdonyi u - Szent István út – Bocskai utca – Kisfaludy utca – Nagy Károly utca - Kossuth utca által 
határolt terület. 

A városrész szerkezete  

A városrész a település központjában fekszik, az 1-es főútról jól megközelíthető, szoros kapcsolatban 
van a szomszédos városrészekkel. 

A városrésztől keletre találjuk a település legmélyebben fekvő részét a patak völgyét, amelynek 
szintjétől a városrész enyhén, de folyamatosan kiemelkedik. A meglévő utak mind állapotukban, mind 
szabályozási szélességükben kielégítőek, de a fejlesztésre, karbantartásra fokozott figyelmet kell 
fordítani. Az egymást keresztező, két legforgalmasabb út, a Kossuth Lajos út és a Szent István adja a 
terület úthálózatának gerincét. Az egyrészt organikusan kialakuló másrészt tervezett utak erre a vázra 
viszik fel a városrész forgalmát. A területen jelentős az átmenő forgalom. A Kossuth utca jelenlegi 
állapotában hosszútávon nem elfogadható, beavatkozás nem halogatható. Az ott található 
körforgalmon Mány, Csabdi településekről az M1-es autópályáról és az 1-es főútról is jelentős, túl nagy 
forgalmat vezet be a városba. A közösségi, ellátási funkciókat kielégítő intézmények által generált, a 
Kossuth tér környékére koncentrálódó parkolási igény egyre nagyobb problémákat jelent.  

A városrész képe nem egységes, az elmúlt rendszerekben épített, főleg közintézmények jellege, építési 
módja elavult. A Kisfaludy utca négyszintes lakótelepei szintén ide sorolhatóak.  

A városrész történelmi értékei a Kossuth tér és a Hősök terének környékén koncentrálódik. A központi 
területen a főutak mentén zártsorú beépítést találunk földszintes kétemeletes épületekkel, míg egyéb 
utcákban határon álló, vagy szabadon álló családi házakkal találkozunk. A terület északi részén a 
Batthyányi kastély és kastélypark zárványként, különálló részként működik. A kastélyt és a parkot 
hosszútávon össze kell kapcsolni a várossal, a sétány fejlesztése már megindult. 
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A terület központjában a Kossuth tér környékén településközponti vegyes területeket jelöl a 
településszerkezeti terv, ahol kereskedelmi és szolgáltató funkciók, valamint intézmények kapnak 
helyet. Itt található többek között a gimnázium, egészségügyi központ, rendőrség, kulturális és 
közigazgatási intézmények. 

A városrész társadalmi jellemzői 

Városközpont településrész 2.688 fős lakónépességével Bicske második legnépesebb városrésze. A 
lakónépességen belül ebben a városrészben a legmagasabb a 60 év felettiek aránya (23,8%), a 
gyerekkorúak (0-14 évesek), és az aktív korúak (15-59 évesek) aránya valamivel elmarad az átlagtól. 

Az aktív korúak iskolázottságát jellemzi, hogy a felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebbek 
arányában a legmagasabb a városban. Az aktív korúakon belül a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya megfelel a városi átlagnak. 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya átlagos (55,2%). A városrész lakóinak foglalkoztatottságát 
jellemzi, hogy a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül, valamint a rendszeres 
munkajövedelemmel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59) belül a városi átlaggal egyezik.   

Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya itt a legalacsonyabb a 
városban, 32%. A munkanélküliségi ráta 11,2%, amely kicsivel a Telep lakóterület után a második 
legkedvezőbb érték a városon belül. Ugyancsak alacsonyabb az átlagnál a tartós munkanélküliek 6,8%-
os aránya. 

A Nyugati lakóterület mellett a lakásállomány második legnagyobb része, 25,6%-a tartozik a 
városrészhez. A lakásviszonyok kedvezőek, a lakásállományhoz viszonyítva az alacsony komfort 
fokozatú lakások aránya itt a legalacsonyabb a városban (4,2%). A lakott lakásokon belül a komfort 
nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya (3,2%) jelentősen a városi átlag alatt van, és az 
egyszobás lakások 7,7%-os aránya is átlag alatti.  

A városrész közszolgáltatási jellemzői 

A városrész történelmi hagyományaiból is következik, hogy a hajdani városmagban kaptak helyet az 
oktatási, kulturális és közszolgáltatást ellátó intézmények. Itt alakultak ki a kistérségi központ 
szerepének betöltéséhez elengedhetetlen intézmények (bíróság, földhivatal) és kaptak helyet a járási 
központhoz tartozó funkciók is. A városrészben a helyi lakófunkció igényeihez képest magasabb 
koncentrációban jelennek meg a humán szolgáltatás létesítményei. Itt található iskola, önkormányzati 
hivatal, egészségügyi központ, templom, bíróság, tűzoltóság, művelődési központ. 

 
24. táblázat - A Városközpont SWOT-analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Városközponti és kistérségi funkciók 
jelenléte 

 jó megközelíthetőség 

 kedvező településszerkezeti fekvés 

 történelmi értéket, és a város arculatát 
meghatározó épületek itt találhatók 

 Kossuth tér elhelyezkedése, adottságai, 
fejlesztési lehetőségei (térszerkezeti 
adottságok megvannak egy városi közösségi 
tér kialakításához) 

 városrész központjában és kastélykertben 
rekreációs zöldterület 

 megújult egészségügyi központ itt található 

 hiányoznak a közösségi élet helyszínei 

 jelenlegi polgármesteri hivatal épülete sem 
tudja megfelelő minőségben kiszolgálni az 
igényeket, működtetése nem hatékony 

 a megnövekvő forgalom számára biztosítani 
kell a kapcsolódó parkolási kapacitást, illetve 
a biztonságos és jól működő közlekedési 
infrastruktúrát 

 minőségi közterek hiánya 

 Batthyány-kastély elszigetelődése mind 
fizikailag, mind funkcionálisan a városrész 
központi területétől 
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LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 magas minőségű lakóterület létrehozása – 
tömbbelsők feltárásával 

 infrastruktúra fejlesztése, kiépítése (teljes 
közművesítés, úthálózat kialakítása) 

 kiskereskedelmi élet megerősödése 

 KKV-k számára vonzó környezet 

 Batthyány-kastély és Park közösségi 
használatba vétele, új funkció szerinti 
felhasználás 

 lakókörnyezet környezeti állapotának 
megóvásának hiánya 

 patakpart, vízmosás nem megfelelő 
rendezése 

 Batthyány-kastély zárványként való 
megmaradása – elhatárolódása 

 

3.3.1.7 Mezőgazdasági, erdőgazdasági terület (Csordakút külterület) 

A városrész lehatárolása 

A terület a közigazgatási határ – M1 autópálya – Csabdira vezetı Szabadság út - Ipari Park által határolt 
területet foglalja magában. 

A városrész szerkezete  

A városrész alapvetően zöldfelület, erdő és mezőgazdasági terület, így beépítésre szánt területek alig 
találhatók a természet közeli területen. A városrészben elszórtan bányaterületek vannak. A városrész 
belső részén, zárványként, egy Csabdi közigazgatási területéhez tartozó major, lovastanya ékelődik be. 
Nagyegyháza, Óbarok települések határán lévő erdőterületeken egykori katonai épületek találhatóak, 
(pl. Szovjet DHDSCS 36. Légi Hadsereg tartalék irányító központja és több bunker is, illetve egyéb 
mezőgazdasági, állattartó funkciót szolgáló épületek ( pl. juhásztanya) A városrész területén védelem 
alatt álló, nagy kiterjedésű Natura 2000 területek vannak. 

A városrész társadalmi jellemzői 

A mezőgazdasági, erdőgazdasági terület (Csordakút külterület) mindössze 3 fős lakónépességével, 1 
háztartásával a város legkisebb egysége. Valamennyi lakója aktív korú 15-59 év közötti, kétharmaduk 
gazdaságilag nem aktív, ebből következően rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkeznek, a 
foglalkoztatottak száma mindössze 1 fő.  

A városrész közszolgáltatási jellemzői 

A városrész mezőgazdasági és erdőből álló területekből áll, így humán szolgáltatás intézményei a 
területen nem helyezkednek el. 

 
25. táblázat - A mezőgazdasági, erdőgazdasági terület SWOT-analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 nagy kiterjedésű beépítetlen területek 

 jó megközelíthetőség az M1 autópálya felől 

 természet értékek 

 a területre vonatkozó korlátozások, 
jogszabályok jelenléte 

 Bicske belvárosával való közvetlen 
összeköttetés hiánya 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 szomszédos településekkel való 
együttműködés – kistérségi összefogás 

 turisztikai trendek – ökoturizmus, természet 
közeli helyszínek felértékelődése 

 a mezőgazdaság túlzott piaci jellegű 
kiszolgáltatottsága 

 Bicske gazdasági fejlesztései mellett 
háttérbe szorulhat a természeti jelleg 

 éghajlatváltozás okozta természeti 
katasztrófák 
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3.3.1.8 Szőlőhegy területek 

A városrész lehatárolása 

A városrész két részből áll, melyeket egymástól az M1 gyorsforgalmi autóút választ el. Északi része 
Babos-hegy, mely a Csabdira vezető Szabadság utca – M1 autópálya – közigazgatási határ által határolt 
területet foglalja magába. 

Déli része ún. Galagonyás, mely a Bicskei tó határa (gazdasági területek) – M1 autópálya – Galagonyás 
településrész VI. utca – 1es főút által határolt területet foglalja magába.  

 
19. térkép –Bicske Szőlőhegyi területek 

 

Forrás: saját szerkesztés (Város-Teampannon) 

A városrész szerkezete  

A településrészt az M1-es autópálya választja el a település főbb lakóterületeitől. A Babos-hegy 
északkeletről Mánnyal, míg északnyugatról Csabdi külterületével szomszédos. 

A településrész szerkezetét az erőteljes domborzati viszonyok határozzák meg. A domb déli lábánál a 
Szent László patak és a hozzá tartozó ártér fekszik. A domboldalra felkúszó Babos Hegy a keskeny 
telkeivel, laza utcahálózatával, amely főleg a gerinc vonulatával párhuzamos utcákat tartalmaz, őrzi a 
szőlőkertekre, kiskertekre jellemező telekstruktúrát. A terület a szomszédos település, Csabdi 
belterületéről és a Mányra vezető, buszmegállóval is rendelkező utakról közelíthető meg. 

A Szőlőhegyi területeken lévő épületeket, nyaralókat, zártkerteket jórészt földutak kötik össze. A 
közművesítettség hiánya az egyre nagyobb számban megjelenő állandó lakás céljából „kiköltözők” 
miatt válik mind jelentős problémává. 

A mányi út és az M1 autópálya közé ékelődő kb. 10-15ha-os területen találjuk a 19. század közepén 
épült Nagy Károly Csillagvizsgáló és a Pollack Mihály tervezte Mauzóleum romjait. 
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A Galagonyást az 1-es főút választja el a település főbb lakóterületeitől. A település központjától 
északkeletre helyezkedő városrész Mány település közigazgatási területével határos. A terület a város 
központja, ill. a településen átfolyó Szent László patak völgye felé erőteljesen lejt. A településrészhez 
tartozik a bicskei tó északi része is. A Szent László patak vonalával párhuzamosan 6, nem jól kiépített, 
nem megfelelő burkolatú utca alakult ki, melyek a Mányra vezető útra illetve egy helyen az 1-es főútra 
vezetnek ki. A Galagonyás nem mutat egységes üdülőövezeti képet. A tulajdonosok általi 
magánkezdeményezések, egyedi ötletek befolyásolták, anyagi lehetőségek korlátozták a terülten lévő 
épületek rendszer nélkül történő építését. A városrész Babos-hegyhez hasonlóan főleg hétvégi házas 
terület, de itt a beépítés már intenzívebb. Az üdülőterületek telkei keskenyek és hosszúak, amelyeken 
az épületek 50m2-nél általában nem nagyobbak. A közművesítettség hiánya itt is egyre nagyobb 
problémát jelent az illegális „kiköltözők” miatt. Habár a házak jelentős részébe a villany már bekötésre 
került, a folyamatosan növekvő arányú lakó és üdülő funkcióval a terület infrastrukturális fejlődése 
egyáltalán nem tart lépést. 

A városrész déli csücskében az 1-es főút mellett találjuk a helyiek által Bagolyvárnak nevezett 
lakóépületet és egy természetes völgykatlanban megbújó alig 2-3 hektáros területet, amelyen védett 
pincék találhatóak és ideális környezetet nyújthat a kikapcsolódáshoz. A Galagonyás 
megközelíthetőségének kisebb fejlesztésével az 1-es főút másik oldalán található kastély és 
városközpont is könnyen elérhetővé válhat. 

A városrész társadalmi jellemzői 

A Szőlőhegyi területek (Baboshegy, Galagonyás és Előhegy) lakónépessége 365 fő, amely a város teljes 
lakónépességének 3,7%-a. A városrészen belül a népesség kor szerint közel a városi átlagnak 
megfelelően oszlik meg.  

A településrész lakóinak iskolázottságát jellemzi, hogy a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül magas, 23,9%, amely a városban a második 
legmagasabb érték. A felsőfokú végzettségűek aránya a 25 évesek és idősebbek arányában alacsony, 
mindössze 5,6%. 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül az átlagnál magasabb 53,2%. A 
foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 46,6%. A többi városrészhez képest magas a 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív (15-59 éves) korúakon belül (48,3%), 
illetve magas az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (54,4%) a 
városi átlaghoz viszonyítva.  

A városi átlagot jóval meghaladja a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (46,7%), továbbá mind a 
munkanélküliek (26,9%) mind a tartós munkanélküliek (15,8%) aránya meghaladja a városi átlagot.  

A lakhatási körülmények itt a legrosszabbak a városban, a lakások 33,1%-a alacsony komfort fokozatú. 
A lakott lakásokon belül a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 33,1%, amely több 
mint ötszöröse a városi átlagnak. Ebben a városrészben található a legtöbb egyszobás lakás, ezek 
aránya a lakott lakásokon belül 33,9%. 

A Babos-hegy és Galagonyás elsősorban üdülőterület, így az itt lévő lakóépületek alacsony 
komfortfokozata, a közművesítettség hiánya emiatt érthető. Mindehhez hozzájárulnak az engedély 
nélküli építkezések, amelyeknek az alapinfrastruktúra hiányával számolniuk kell. A városrész további 
fejlődésének jogi alapokon történő és a környezet védelmét szolgáló szabályozásának érdekében a 
Babos-hegy városrészben beavatkozást javasolunk. 

A városrész közszolgáltatási jellemzői 

A városrész üdülő funkciója nem igényli a humán szolgáltatás intézményi ellátását, így a területen nem 
is találhatók ilyen jellegű szolgáltatások. 
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26. táblázat - A Szőlőhegy területek SWOT-analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 vonzó természeti környezet jelentős 
mennyiségű és minőségű zöldfelület 

 kiaknázható turisztikai potenciál 

 alacsony környezetterhelés 

 jó megközelíthetőség - az M1 autópálya 
közelsége, Bicske belváros 

 kedvező fekvés 

 fejlesztési tartalék területek 

 az úthálózat nagy része nincs véglegesen 
kiépítve 

 közművek hiánya 

 jelentős alacsony komfortfokozatú 
ingatlanállomány 

 domborzati adottságok – közművesítés 
probléma 

 a városrészt az M1 elvágja a település többi 
részétől 

 közösségi élet helyének hiánya 

 a területen lévő turisztikai potenciál teljes 
mértékben kiaknázatlan 

 a lakosság alacsony iskolai végzettsége, 
munkanélkülisége 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 a telektulajdonosok együttműködési 
készségének javulása 

 infrastruktúra fejlesztése, kiépítése (teljes 
közművesítés, úthálózat kialakítása), 

 jobb közlekedési kapcsolatok kiépítése 

 a tömegközlekedés fejlesztése által a 
városrész elérhetősége kedvezőbbé válik 

 turisztikai vérkeringésbe való bekapcsolódás 

 spontán építkezések folytatódása; az 
agglomerációban megjelenő lakónépesség 
letelepülése a terület rendezése előtt 

 vízmosások elépítése, feltöltése 

 a telektulajdonosok együttműködési 
szándékának hiánya ellehetetleníti a 
megfelelő infrastruktúra kiépítését 

3.3.1.9 Bicske déli külterületei 

A városrész lehatárolása 

Az M1 autópályától délre lévő belterületbe nem tartozó területek, mely az 1-es út alatt találhatók. 

A városrész szerkezete  

Bicske déli külterületei néven a Bicske belterületeitől keletre, délre és nyugatra található területeket 
értjük, melyek az 1-es úttól délre helyezkednek el. Ez a terület keletről Mány, keletről-délkeletről 
Alcsútdoboz, délnyugatról Felcsút és Újbarok települések külterületeivel határos. Domborzatában 
jelentős elemként a Póctetőt és a terület keleti részét kettészelő Patakvölgyet és Bicskei tó déli részét 
jelenik meg. A mintegy 3 belterületnyi nagyságú területen főként mezőgazdasági területeket találunk. 
A Felcsútra vezető út mentén viszont egy rekultiválandó hulladéklerakó van. 

A Póctető környéke a Budapest Gate Golf és Country Club Park fejlesztési területe volt, amely fejlesztés 
a válság után kereslet hiányában leállt. Új befektető érkezett a területre, fejlesztési szándékairól még 
nincsenek konkrét információi az önkormányzatnak.  

A Szent László pataknak köszönhetően a terület keleti részén is értékes vízfelületeket, tavat találunk. 
A vizes területektől Etyek irányába egy zártkertes, kiskertes területet a Málé-hegy található. 

A városrész társadalmi jellemzői 

A déli külterületek (M1 autópálya-mérnökség, Málé hegy és Külterület) lakónépessége mindösszesen 
29 fő. Ezen az alacsony lakónépességű településrészen a legmagasabb a gyerekkorúak (0-14 évesek) 
aránya, és legalacsonyabb a 60 év felettiek aránya a városban. 
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A lakónépesség iskolai végzettsége átlagos, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 16,7%, amely a városi átlag alatt van. A felsőfokú 
végzettségűek aránya a 25 évesek és idősebbek arányában 15%, amely közel megegyezik a városi 
átlaggal.  

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül itt a legalacsonyabb a városban, 
48,3%. A foglalkoztatottak arány a 15-64 éves népességen belül a legmagasabb a városban, 63,2%. A 
többi városrészhez képest a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív (15-59 
éves) korúakon belül 33,3%, amely a Telep lakóterület mellett az egyik legalacsonyabb érték a 
városban. A városi átlagot jelentősen meghaladja az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya (53,8%). 

Kevéssel a városi átlag alatt van a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (33,3%). Mind a 
munkanélküliek (13,3%) mind a tartós munkanélküliek (6,7%) aránya alacsonyabb a városi átlagnál.  

A lakhatási körülmények kedvezőtlenebbek a város többi részéhez képest, a szőlőhegyi területekhez 
hasonlóan. Jóval magasabb az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a lakásállományon belül 
(25%), mint a város többi részében. A lakott lakásosok 30%-a komfort nélküli, félkomfortos, vagy 
szükséglakás.  

A városrész közszolgáltatási jellemzői 

A városrész funkciója nem igényli a humán szolgáltatás intézményi ellátását, így a területen nem is 
találhatók. 

27. táblázat – Bicske déli külterületei SWOT-analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 vonzó természeti környezet jelentős 
mennyiségű zöldfelület 

 helyenként alacsony környezetterhelés, 
vonzó természeti értékek 

 jó megközelíthetőség - az M1 autópálya 
közelsége 

 jelentős tartalékterület 

 az úthálózat nagy része nincs véglegesen 
kiépítve 

 közművek hiánya 

 domborzati, környezeti adottságok, 
korlátozások 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 jobb közlekedési kapcsolatok kiépítése 

 infrastruktúra fejlesztése, kiépítés (teljes 
közművesítés, úthálózat kialakítása) 

 kistérségi kapcsolatok erősítésével a 
turisztikai vérkeringésbe való kapcsolódás 

 különböző tulajdonosok érdekellentéte 

 a természet pusztítása/pusztulása 

 

3.3.1.10 M1 Ipari Park 

A városrész lehatárolása 

Bicske-M1 Ipari Park és Logisztikai Központ iparterület besorolású ingatlan együttes Budapest és Győr 
között félúton, az M1 autópálya 48. kilométerénél, az autópálya két oldalán helyezkedik el, Bicske 
külterület Hrsz. 0650/31. 

A városrész szerkezete  

A terület távol a településtől, az M1 autópálya mellett, Bicskétől mintegy 7km-re, Tatabányától alig 5 
km-re található. A településközpont és az Ipari Park között helyezkedik el Nagyegyháza és Óbarok 
település. 
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A városrész az M1 autópálya melletti elhelyezkedést kihasználva alapvetően gazdasági központként 
funkcionál. Az egykori bányaterület környéke az utóbbi években, évtizedben kezdett erőteljesen 
kiépülni és ez a folyamat a továbbiakban is folytatódik. A területen irodaépületek, üzemcsarnokok és 
továbbiakban beépíthető területek mellett vasúti pálya, kiszolgáló épületek is találhatóak, amely 
bekapcsolja az országos hálózatba. 

A terület nem rendelkezik egységes városképi arculattal, de a fejlesztések koordinálásának 
köszönhetően egységes ipari, gazdasági terület képe alakulhat ki. Az ipari park egyelőre jelentős 
tartalékterületekkel rendelkezik, így azt körülvevő természeti tájból, erdőterületekből további 
területek bevonásával nem kell számolni. 

A városrész közszolgáltatási jellemzői 

A városrész egyértelműen gazdasági funkciójú terület, így a humán szolgáltatás intézményei nem 
lelhetők fel. 

28. táblázat - Az M1 Ipari Park SWOT- analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 jó megközelíthetőség az M1 autópálya 
közelsége 

 nincs kapcsolat a többi városrésszel 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 jelentős a tartalékterületek száma/mérete 

 még jobb közlekedési kapcsolatok kiépítése 

 túlzott kiszolgáltatottság a környezet 
változásainak 

 gazdasági válság hatására a 
vállalkozói/beruházási kedv csökken 

 a versenyhelyzet a befektetési helyszínek 
vonatkozásában erősödik 

3.3.1.11 M1 menti gazdasági és iparterületek  

A városrész lehatárolása 

Az M1 autópálya – Csabdi út két oldala (gazdasági területek) – halastó - 1 es főút által lehatárolt 
területet foglalja magába. 

20. térkép – Bicske M1 menti gazdasági területek 

 

Forrás: saját szerkesztés (Város-Teampannon) 
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A városrész szerkezete  

A nagy forgalmú utak és a település közé ékelődött terület kiváló adottságokkal rendelkezik. A 
szerkezeti tervben meglévő telephelyeket és beépítetlen területeket találunk. Nemcsak a szomszédos 
településekről, Mányról és Csabdiról, de az autópályáról és az 1es főútról érkező forgalom is ezen a 
területen át halad a városközpont irányába. A település e részének még nincs igazán meghatározható, 
egységes, kialakult képe. 

 
29. táblázat - M1 menti gazdasági  és iparterület SWOT-analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 közvetlen kapcsolat a városközponttal 

 jó megközelíthetőség, az M1 autópálya 
közelsége 

 a természeti értékek (vízfolyás) által 
területileg korlátozott fejlesztési 
lehetőségek 

 a közeli iparterületekkel való verseny erős 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 autópálya lehajtó kialakítása 

 kistérség kapujában kialakítható szolgáltatói 
központ 

 infrastruktúra fejlesztése, kiépítés (teljes 
közművesítés, úthálózat kialakítása) 

 a tömegközlekedés fejlesztése által a 
városrész elérhetősége kedvezőbbé válik 

 különböző tulajdonosok érdekellentéte 
 

3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek 

A 2012-ben készült IVS a 2001. évi népszámlálási adatok figyelembe vételével a KSH adatszolgáltatása 
alapján Bicskén három területet jelölt meg, ahol a szegregációs mutató értéke 50% feletti (fekete 
területek). A KSH feltüntetett továbbá olyan területeket is, ahol a szegregációs mutató 40 % feletti, 
tehát még nem éri el a szegregációs mutató küszöbértékét, de erősen leromlott, veszélyeztetett 
területnek számítanak (rózsaszínnel jelzett területek). 

 
21. térkép - Bicske szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei 2001-es népszámlálás 

adatai alapján 

  

Forrás: KSH 2001.évi népszámlálás 
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A fent megjelölt területekből kettő terület felel meg a tényleges szegregátum feltételeinek.  

 
30. táblázat - Bicske szegregátumai és veszélyeztetett területei a KSH 2001-es népszámlálási adatai 

és az önkormányzati adatok alapján 

Sorszám Megnevezés Városrész Forrás Típus 

Minősítés 
a 2001. évi 

adatok 
alapján 

Aktuális 
állapot 

1. Szent László u. - 
Kanizsai u. - Lehel köz - 
Bogya Károly u. - 
Vágóhíd u. - Jókai u. - 
MÁV 1.sz. vasútvonal - 
belter.határ - 
Kanizsai u. - névtelen u. 
- 1-es fıút - Szent 
László u. 

Városközpont 
és 
Vasút menti 
övezet 

KSH Városszövet
be ágyazott 

Szegregátum Nem releváns 

2. Szondi köz - Bihari u. - 
Jegenye u. - 
Kerecsendi Kis Márton 
u. - Losonci u. - 
Vörösmarty Mihály u. - 
MÁV 1.sz. 
vasútvonal - Szondi köz 

Bihari utcai 
lakóterület 

KSH Városszövet
be ágyazott 

Szegregátum Szegregátum 

3. Batthyány-kastély Városközpont KSH Városszövet
be 
ágyazott 

Veszélyeztetett 
terület 

Nem releváns 

4. Körösi Csoma Sándor és 
Bajcsy Zsilinszky 
által határolt terület 

Nyugati 
lakóterület, 
kertváros 

KSH Városszövet
be 
ágyazott 

Veszélyeztetett 
terület 

Nem releváns 

Forrás: IVS 2012 

A szegregátumként megjelölt utcaszakaszok száma nem nőtt 2001 és 2011 között, és megközelítőleg 
ugyan azok a területek kerültek kijelölésre mindkét népszámlálás adatai alapján. A fenti táblázat 
alapján a 2001. évi adatok szerint valódi szegregátumról csak a Bihari utcai lakóterületen beszélhetünk. 

Az alábbi térképek a település belterületén található szegregátumokat jelenítik meg a 2011. 
évinépszámlálási adatok alapján. A térképek olyan területeket is megjelenítenek, amelyek eleget 
tesznek ugyan a szegregációs mutató kritériumának, de alacsony népességszámuk vagy intézeti 
háztartásban élők (pl.: Batthyány-kastélyban a gyerekotthon) miatt mégsem tekinthetők valódi 
szegregátumoknak. 

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke Bicskén 30 % feletti a 
város délnyugati belterületi városrészében egy összefüggő területen és a Városközpont északkeleti 
peremén. 
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22. térkép - Bicske szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei  
(szegregációs mutató 30% felett) 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011. 

A szegregációs mutató értéke Bicskén 35 % feletti 2 összefüggő belterületi településrészen, mely 
gyakorlatilag megegyezik az előző térképen lehatárolt területtel. 

 
23. térkép - Bicske szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei  

(szegregációs mutató 35% felett) 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011. 

1. szegregátum (Vörösmarty u. - Bihari u. - Losonczi u. - Szondy u. - Szent I. út - vasútvonal) 

A szegregátum lakónépessége 227 fő, amely a város teljes lakónépességének mindössze 2%-a. A 
lakónépesség kor szerinti megoszlásából kitűnik, hogy jóval a városi átlag felett van a gyermekkorúak 
(0-14 évesek) aránya, 21,1%. Az aktív korúak aránya a városi átlagnak megfelelő, a 60 év felettiek 
aránya pedig a városi átlag alatt marad, 15,4%.  
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A lakónépesség iskolázottsága a területen alacsony. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül rendkívül magas, 64,6%, amely több mint 
háromszorosa a városi átlagnak. A lakónépességen belül felsőfokú végzettséggel egyetlen fő sem 
rendelkezik.  

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül az átlagnál magasabb, 60,4%. A 
foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül rendkívül alacsony, mindössze 30,6%, alig több 
mint a városi átlag fele. A többi városrészhez, és a városi átlaghoz képest a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív (15-59 éves) korúakon belül rendkívül magas, 
66%. A háztartások több mint fele, 55,7%-a foglalkozatott nélküli. A foglalkoztatottakon belül 
kiemelkedő az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (71,4%) a 
városi átlaghoz viszonyítva.  

Nagyon magas a munkanélküliek (45,6%) valamint a tartós munkanélküliek (33,3%) aránya a 
szegregátumban.  

A lakhatási viszonyok kedvezőtlenek, a lakások több mint negyede (25,4%-a) alacsony komfort 
fokozatú. A lakott lakásokon belül a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 23,1%, 
amely több mint háromszorosa a városi átlagnak. A lakott lakásokon belül az egyszobás lakások aránya 
(16,9) is több mint kétszerese az átlagértéknek.  

 

2. szegregátum (Bihari u. - Rigó u. - Jegenyefa u. - Akácfa u. - Törökverő u., Dankó P. u. mindkét oldala, 
Akácfa u. mindkét oldala a Jegenye u.-tól a Bihar u.-ig) 

A szegregátum lakónépessége 230 fő, csaknem megegyezik az 1. szegregátum lakóinak számával, a 
város teljes lakónépességének 2,1%-a. A lakónépesség kor szerinti megoszlásából kitűnik, hogy jóval a 
városi átlag felett van a gyermekkorúak (0-14 évesek) aránya, 33,5%. Az aktív korúak aránya a városi 
átlagnak megfelelő, a 60 év felettiek aránya viszont nagyon alacsony, mindössze 3,5%.  

A lakónépesség iskolázottsága alacsony. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül rendkívül magas, 70,3%, amely több mint háromszorosa 
a városi átlagnak. A lakónépességen belül felsőfokú végzettséggel egyetlen fő sem rendelkezik.  

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül az átlagnál magasabb, 65,7%. A 
foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül rendkívül alacsony, csupán 28,5%, kevesebb, 
mint a városi átlag fele. A többi városrészhez, és a városi átlaghoz képest a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív (15-59 éves) korúakon belül kiemelkedően 
magas, 70,3%. A háztartások több mint fele, 53%-a foglalkozatott nélküli. A foglalkoztatottakon belül 
kiemelkedő az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (76,7%) a 
városi átlaghoz viszonyítva.  

Nagyon magas a munkanélküliek (45,6%) valamint a tartós munkanélküliek (34,2%) aránya a 
szegregátumban.  

A lakhatási viszonyok kedvezőtlenek, a lakások 14,6%-a alacsony komfort fokozatú. A lakott lakásokon 
belül a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 12,8%, amely kétszerese a városi 
átlagnak. A lakott lakásokon belül az egyszobás lakások aránya (25,5) pedig több mint háromszorosa 
az átlagértéknek.  

3.3.3 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek 

Az előző alfejezetekben a városrészek és a szegregátumok elemzésével a város minden beavatkozást 
igénylő területe bemutatásra került. 
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MELLÉKLETEK 

 
1. melléklet - Megvalósult fejlesztések, elnyert pályázatok 2007-13-ban Bicskén  

Projekt Pályáztunk-e Nyertünk-e Státusz 

Intermodális Központ Csak az MT-re Igen NIF végzi a kivitelezést, tervezési szakasz 

A beruházás során új közösségi közlekedési csomópontot alakítunk ki a nagyállomás környezetében. Új, a 
régi, korábban lebontásra került KuK vasútállomás hangulatát idéző felvételi épület kerül kialakításra, ami a 
buszközlekedést is kiszolgálja. Ez egyben más funkciókat is szolgálni fog, kormányablak, és üzletek is helyet 

kapnak benne. A beruházás tartalmazza egy közúti aluljáró kialakítását, ami összeköti a vasút által izolált 
városrészeket, egy feüljáró felújítását, valamint a hozzá vezető elkerülő út megépítését. Így nagymértékben 

tehermentesítjük a várost az átmenő teher- és buszforgalomtól. 

Egészségügyi központ 
fejlesztése 

Igen Igen Első ütem elkészült, másodikra még nincs 
pályázat 

A projekt tervezett 1. ütemének összköltsége közel 500 millió forint volt, mely az épület külső-, a földszint 
belső teljes felújítását, komplex akadálymentesítését, bővítését 1 napos sebészettel, eszközök és bútorok 

beszerzését foglalta magában. 

Szervezetfejlesztés 
Bicske Város 

Önkormányzatánál 

Igen Igen Elszámolás alatt 

Az önkormányzatok megváltozott feladatköre miatt szükséges változások felmérésének, megtervezésének, 
megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának támogatása, valamint az önkormányzatok 

költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása. 

Szobrok elhelyezése a 
templom homlokzatán 

Igen Igen Lezárva 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával helyeztük el Lestyán-Goda János szobrászművész alkotásait: Szent 
II. János Pál pápa, és Boldog Kalkuttai Teréz anya szobrait a katolikus templom homlokzatán lévő üres 

szoborfülkékbe. 

Óvodafejlesztés pályázat Igen Igen Lezárva 

A projekt keretében az óvodapedagógusok több képzésen vehettek részt. Megvalósult a József Attila úti 
óvoda témaszobájának a felújítása. Összesen 12 rendezvényt tartottunk az óvodások, és szüleik számára. 

Felülvizsgálatra került az óvoda nevelési programja. 

Magyarország szeretlek 
pályázat 

Igen Igen Lezárva 

Csatlakoztunk a Szent Mihály-napi országos programsorozathoz. 

Ovi-Foci pályák építése Igen Igen Lezárva 

Két Óvoda udvarán épült korszerű, műfüves pálya, mely komplex mozgási lehetőséget jelent a legkisebbek 
számára. Egyben jelentősen növeli a pedagógusok lehetőségeit az óvodai nevelés során. 
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Beruházás megnevezése Forrás  
Beruházás 
költsége Ft 

Támogatási 
döntés dátuma 

Közszolgáltatások fejlesztésére irányuló beruházások 

TÁMOP 5.2.5-08/1 Gyermekek és fiatalok integrációs 
programjai  
Bicske 
Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa 
Gyermekotthona és Általános Iskolája 
Komplex integrációs programok a bicskei Kossuth Zsuzsa 
gyermekotthonban 

EU-s 19 278 530 2008.12.05 

TÁMOP 5.2.5/A-10/2 Gyermekek és fiatalok társadalmi 
integrációját segítő programok  
Bicske 
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola 
Gyermekek és fiatalok integrációs programja a bicskei Kossuth 
Zsuzsa Gyermekotthonban 

EU-s 49 378 900 2011.06.09 

Közlekedésfejlesztésre irányuló beruházások 

KDOP 4.2.1/B Belterületi utak fejlesztése 
Bicske 
Bicske Város Önkormányzata 
Bicske, Apponyi Albert u., Szent Imre u., Kölcsey Ferenc u., 
Kisfaludy u., Batthyány Lajos u., Akácfa u. burkolat felújítása, 
megerősítése 

EU-s 74 479 321 2007.11.27 

Környezetvédelmi célú beruházások 

KEOP 2.3.0/2F/09 Települési szilárdhulladék-lerakók 
rekultivációit érintő projektek 
Bicske 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Duna-Vértes 
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén 

EU-s 5 919 916 860 2011.11.22 

KEOP 2.4.0/2F/09 Szennyezett területek kármentesítési 
feladatainak elvégzése 

Bicske 

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal 

Felcsút, 2. számú üzemanyagbázis környezeti kármentesítése 

EU-s 824 797 432 
2010.12.17

  

Városfejlesztési célú beruházások 

KDOP 3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő 
városrehabilitáció a 10 000 fő feletti és 20 000 fő alatti 
városokban 
Bicske 
BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Bicske város központi akcióterületén értékmegőrző és 
funkcióbővítő beruházások megvalósítása 

EU-s 198 564 053 
2012.12.18

  

KEOP 3.1.2/2F/09-11 Élőhelyvédelem- és helyreállítás, vonalas 
létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése 
Bicske 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

EU-s 237 340 464 2013.04.30 

http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
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Beruházás megnevezése Forrás  
Beruházás 
költsége Ft 

Támogatási 
döntés dátuma 

A bicskei Batthyány-kastély védett történeti kertjének 
helyreállítása 

KEOP 7.3.1.3/09-11 Gyűjteményes növénykertek és védett 
történeti kertek megőrzése és helyreállítása 
Bicske 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
A bicskei Batthyány-kastély védett történeti kertjének 
helyreállítása 

EU-s 12 568 313 2012.06.15 

Forrás: http://palyazat.gov.hu/ 

2. melléklet: Társulások 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

Település Polgármester Pozíció 

Bicske Város Pálffy Károly Társulási Tanács elnöke 

Alcsútdoboz Tóth Erika Társulási Tanács alelnöke 

Bodmér Balogh István László Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság tagja 

Csákvár Illés Szabolcs Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság elnöke 

Csabdi Huszárovics Antal Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság tagja 

Felcsút Mészáros Lőrinc Társulási Tanács tagja 

Gánt Spergelné Rádl Ibolya Társulási Tanács tagja 

Óbarok Borbíró Mihály Társulási Tanács tagja 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 

Település Polgármester Pozíció 

Bicske Város Pálffy Károly Társulási Tanács elnöke 

Alcsútdoboz Tóth Erika Társulási Tanács alelnöke 

Csabdi Huszárovics Antal Társulási Tanács tagja 

Felcsút Mészáros Lőrinc Társulási Tanács tagja 

Mány Szabó Zoltán Társulási Tanács tagja 

Óbarok Borbíró Mihály Társulási Tanács tagja 

Szár Moharos Péter Társulási Tanács tagja 

Tabajd Bárányos Csaba Társulási Tanács tagja 

Újbarok Schnobl Ferenc Társulási Tanács tagja 

Vál Bechtold Tamás Társulási Tanács tagja 

Vértesacsa Kovács Zoltán Társulási Tanács tagja 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 

http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
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Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

Település Polgármester Pozíció 

Bicske Város Pálffy Károly Társulási Tanács elnöke 

Alcsútdoboz Tóth Erika Társulási Tanács alelnöke 

Csabdi Huszárovics Antal Társulási Tanács tagja 

Óbarok Borbíró Mihály Társulási Tanács tagja 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

3. melléklet - Civil szervezetek 

Hivatal Név Város Utca Irsz 

,,Bicske 1. Számú Általános Iskoláért'' 
Közalapítvány 

Schulman Tiborné Bicske Prohászka Ottokár 
utca 3. 

2060 

Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló 
Közalapítvány 

Nagy Zsigmond Bicske Széchenyi utca 30. 2060 

Bicskei Művelődési Közalapítvány Döme László Bicske Apponyi Albert 
utca 15. 

2060 

Bicskei TV Közalapítvány Döme László Bicske Apponyi Albert 
utca 15. 

2060 

A ,,Bicskei Cigányságért" Közalapítvány Némethné Horváth 
Nikoletta  

Bicske Kinizsi utca 57. 2060 

Bicske Város Sportjáért Közalapítvány Jakab Zoltán Bicske Kossuth tér 19. 2060 

1-es Ovis Gyermekekért Alapítvány Bócsiné Mészáros 
Anna 

Bicske József Attila utca 
9. 

2060 

,,Árpád utcai tagóvoda óvodás 
gyermekeiért" Alapítvány 

Schmidt Attila Bicske Árpád utca 13. 2060 

Kakas Óvodás Gyermekekért Alapítvány Nagyné Tábori Ibolya Bicske Rózsa utca 1. 2060 

a ,,Bicseki 2. Számú Általános Iskola 
Tanulóiért" Alapítvány 

Lukács Róbert Bicske Dózsa György utca 
24. 

2060 

Vajda János Gimnázium és 
Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány 

Karási Imre Bicske Kossuth tér 3. 2060 

Mentsvár Alapítvány dr. Tajthy Károly Bicske Tószeg utca 8. 2060 

Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését 
Segítő Alapítvány 

Szilágyiné dr. Halász 
Éva 

Bicske Bethlen Gábor 
utca 19. 

2060 

Bicskei Katolikus Oktatási és Nevelési 
Alapítvány 

Pálffy Károly Bicske Arany János utca 
2. 

2060 

Bicskei Szent László Általános Iskoláért és 
Nebulóiért Alapítvány 

Tóth Kálmán Bicske Prohászka Ottokár 
utca 3. 

2060 

Bicskei Református Egyházért Alapítvány Orbán András Bicske Szent István út 
111. 

2060 

Babtista Szeretetszolgálat Alapítvány  Debreceni László Bicske Kossuth Lajus utca 
64. 

2060 
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Bicskei Babtista Misszió Alapítvány Rácz Lajos Bicske Kossuth Lajus utca 
64. 

2060 

Bicske Barátok Egyesülete 

Aktivan igyekeznek részt venni a város 
életében, különböző programokat 
szerveznek. 

dr. Végh Róbert Budapes
t 

Hegedűs Gyula 
utca 110. 

1133 

Bicske Barátok Egyesülete Mohainé Fejes Ágnes Bicske Rákóczi utca 10. 2060 

Fúvószenekari Egyesület Csizmadia László Bicske Batthyány utca  2060 

Összefogás Bicskéért Egyesület 

Altívak, karácsonykor összejövetelt 
szerveznek a nagycsaládosok részére. 

Ádám László Bicske Kossuth tér 1. Pf. 
109. 

2060 

Összefogás Bicskéért Egyesület Döme Lászlóné Bicske Apponyi Albert 
utca 15. 

2060 

Kővágó Antal Kertbarát Kör 

Több programot szervezek, kiállításokat 
rendeznek a terményeikből, Márton-napi 
libavacsorát, Temerinben van 
testvéregyesületük. 

Lukács Róbert Bicske Dózsa György utca 
24. 

2060 

Melódia Kamarakórus Ádám Annamária Bicske Zrínyi utca 6. 2060 

BIFÓKUSZ Bicskei Fotósok Kulturális 
Szervezete 

Adravecz Tamás Bicske Szent István út 
137. 

2060 

Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület Széplaki Árpád Bicske Szent István út 25. 2060 

Dinamik Harcművészeti Közhasznú 
Sportegyesület 

Metzger Antal Bicske Kölcsey utca 23. 2060 

Bicskei Szabadidősport Egyesület Nagy György Bicske Vörösmarty utca 
21. 

2060 

Mozgáskorlátozottak Vértes és Válvölgye 
Egyesülete 

Határvölgyi Istvánné Bicske Thököly utca 8. 2060 

Fogyatékkal Élők Klubja Fehérné Kovács 
Gyöngyi 

Bicske Szent Imre u. 30/A 2060 

Barátság Nyugdíjas Klub Medvei Ilona Bicske Bogya Károly utca 
42. 

2060 

,,Életet az Éveknek" Nyugdíjas Klub Horváth Jánosné Bicske Arany János utca 
20. 

2060 

Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület 
Városi szervezete 

Kónya Imre Bicske Ady Endre utca 25. 
3/16 

2060 

Szentháromság Nyugdíjas Kör Szpodnyiné Tóth Ildikó Bicske Barsi utca 45. 2060 

Bicskei Karitász Csoport 

Ételosztást, ruhagyűjtést szerveznek. 

Sági Ferencné Bicske Ady Endre utca 11. 2060 

Szent Imre Egyesület Pálffy Károly Bicske Arany János utca 
2. 

2060 

Shovy Lajos Cserkészcsapat Balázs Magdolna Bicske Váradi D. utca 4. 2060 
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Gyakran részt vesznek a városi 
ünnepségek lebonyolításában. 

Református Nőszövetség Máténé Antal Éva Bicske Kossuth tér 2. 2060 

Bicskei Barátság Horgászegyesület Váradi József Bicske Kerecsendi utca 
13. 

2060 

Bicskei Nimród Vadásztársaság Semperger Tibor Bicske Bethlen Gábor 
utca 28. 

2060 

Bicskei Önkéntes Tűzoltóság Borbíró Mihály Bicske Kossuth Lajos utca 
46. 

2060 

Bicskei Kertvárosi Polgárőrség Pató Ferenc Bicske József Attila utca 
11. 

2060 

Óceánrepülők Emlékbizottsága Jávor Géza Bicske Hunyadi utca 4. 2060 

Bicske Városi Polgárőrség Nagy Attila Bicske Táncsics utca 56. 2060 

Szélescsapás Vadásztársaság Frész Péter Bicske József Attila utca 
14. 

2060 

 

4. melléklet. Bicske Város Önkormányzatának tulajdonkatasztere 

Hrsz. 
Megne-

vezés 
Cím 

Terület 
(m2)  

Művelési ág 
HÉSZ 

övezet 
Megjegyzés 

041/6 Ipartelep 
Erőmű 

felé 
vezető 

105169 Kivett ipartelep Gip-2 
Közlekedési terület 

kiszabályozandó,közművek 
nincs 

779 
Beépítetle
n terület 

Váradi D. 
utca 

821 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Lke3 
"Beszorult" ingatlan, 
értékesítése javasolt 

0121/6 

Építési 
terület, 
tetem-
tároló  

szennyvíz-
telep 

mellett 
93228 

a – kivett 
terület és 

tetemtároló  
b – kivett árok 

Gip-4 

Itt épül a hulladékválogató, 
és itt van a szennyvíztisztító, 

ezért a beépíthetősége 
korlátozott 

0125/4 Erdő 
Bicske 

külterület 
42027 Erdő Gksz-4 

Itt épül a hulladékválogató, 
és itt van a szennyvíztisztító, 

ezért a beépíthetősége 
korlátozott 

1068/2 
Lakóház, 

udvar 
Vörösmar

ty 26. 
930 

Kivett lakóház, 
udvar, 

gazdasági 
épület 

Lke9 
komfort nélküli 3 db szociális 
bérlakás, gazdaságosan nem 

újítható fel 

2363/1 
Beépítetle
n terület 

Rózsa u.  9701 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Z1 

Övezeti átsorolása tervben 
volt 

2363/2 
Beépítetle
n terület 

Rózsa u.  2349 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Z1 
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Hrsz. 
Megne-

vezés 
Cím 

Terület 
(m2)  

Művelési ág 
HÉSZ 

övezet 
Megjegyzés 

2363/3 
Beépítetle
n terület 

Rózsa u.  75 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Z1 

2468/30 
Közterület 
(piactér) 

Kisfaludy 
utca 

33138 
Kivett 

közterület 
Vk5 

a jelenlegi piac és 
környezete, a közlekedési 

területeket valamint a 
garázsokat le kell belőle 

választani 

2583/9 
Beépítetle
n terület 

Madách 2 2886 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Vt5   

2468/11 
Beépítetle
n terület 

Kisfaludy 
u. 23.  

824 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Ln1 lakótömb üres helye 

2583/31 
Beépítetle
n terület 

Kisfaludy 
utca 

11097 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Vt5 Iskola sportpálya 

2647 
Szivárvány 

Óvoda 
Tatai 12 1070 Kivett óvoda Lke1   

2669 
Beépítetle
n terület 

Muskátli 
utca 

4317 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Z2 
Haszonbérlet, a patakmeder 

környezetét szabadon kell 
hagyni árvízvédelem miatt 

3131/3 
Beépítetle
n terület 

Káposztás 16656 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Vk5   

3131/5 
Beépítetle
n terület 

Káposztás 10648 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Vk5   

3131/6 
Beépítetle
n terület 

Káposztás 17260 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Vk5   

4209/66 Ipartelep Akácfa u.  2680 Kivett ipartelep Gksz1   

4209/67 
Iparterüle

t 
Akácfa u.  3120 Kivett ipartelep Gksz1   

4209/73 
Beépítetle
n terület 

Tölgyfa u.  1200 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Lk4 
A közelben elérhetőek a 

közművek 

4209/74 
Beépítetle
n terület 

Tölgyfa u.  1191 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Lk4 
A közelben elérhetőek a 

közművek 

4209/75 
Beépítetle
n terület 

Tölgyfa u.  2166 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Lk4 
A közelben elérhetőek a 

közművek 
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Hrsz. 
Megne-

vezés 
Cím 

Terület 
(m2)  

Művelési ág 
HÉSZ 

övezet 
Megjegyzés 

4209/76 
Beépítetle
n terület 

Tölgyfa u.  1200 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Lk4 
A közelben elérhetőek a 

közművek 

4209/77 
Beépítetle
n terület 

Tölgyfa u.  1200 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Lk4 
A közelben elérhetőek a 

közművek 

4209/78 
Beépítetle
n terület 

Tölgyfa u.  1200 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Lk4 
A közelben elérhetőek a 

közművek 

4209/79 
Beépítetle
n terület 

Tölgyfa u.  1200 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Lk4 
A közelben elérhetőek a 

közművek 

4209/80 
Beépítetle
n terület 

Tölgyfa u.  1200 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Lk4 
A közelben elérhetőek a 

közművek 

4209/81 
Beépítetle
n terület 

Tölgyfa u.  1200 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Lk4 
A közelben elérhetőek a 

közművek 

4209/83 
Építési 
terület 

Akácfa 9.  14292 
Kivett 

beépítetlen 
terület 

Vt3 ? 

Forrás: Bicske Város Önkormányzata 
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5. melléklet. Bicske - városrészi adatok 

Mutató megnevezése Bicske összesen*
1. Telep 

lakóterület

2. Bihari utca 

környezete

3. Laktanya 

lakóterület

4. Vasút menti 

övezet
5. Városközpont

6. Nyugati 

lakóterület
7. M1 Ipari Park

8. Mezőgazdasági, 

erdőgazdasági 

terület (Csordakút 

külterület)

9. Szőlőhegyi 

területek 

(Baboshegy,+Gala

gonyás+Előhegy)

10. M1-től délre 

lévő külterületek                

(M1 autópálya-

mérnökség,+Máléheg

y+Külterület)

11. 

Potenciális 

gazdasági 

terület

Lakónépesség száma 11196 2367 931 165 1247 2688 3400 3 365 29

Lakónépességen belül 0-14 év esek arány a 14,9 14,4 22,0 15,2 14,4 14,1 13,9 0,0 14,2 24,1

Lakónépességen belül 15-59 év esek arány a 63,7 65,2 64,3 69,7 63,5 62,1 63,4 100,0 64,1 62,1

Lakónépességen belül 60-X év esek arány a 21,5 20,4 13,6 15,2 22,1 23,8 22,6 0,0 21,6 13,8

Legfeljebb általános iskolai v égzettséggel rendelkezők arány a az aktív  

korúakon (15-59 év esek) belül
20,1 12,0 53,1 17,4 20,6 20,0 16,5 0,0 23,9 16,7

Felsőfokú v égzettségűek a 25 év es és idősebbek arány ában 14,6 17,1 4,2 15,4 15,5 18,9 12,5 0,0 5,6 15,0

Lakásállomány  (db) 4111 914 278 66 479 1051 1186 … 124 …

Alacsony  komfort fokozatú lakások arány a 6,8 4,2 15,8 9,1 9,8 4,2 4,7 0,0 33,1 25,0

Rendszeres munkajöv edelemmel nem rendelkezők arány a az aktív  

korúakon (15-59 év esek) belül
38,4 33,0 56,6 35,7 38,1 39,0 36,0 66,7 48,3 33,3

Legfeljebb általános iskolai v égzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajöv edelemmel nem rendelkezők arány a az aktív  korúakon belül
13,0 6,9 37,2 6,1 13,1 14,3 9,8 0,0 15,0 11,1

Foglalkoztatottak arány a a 15-64 év es népességen belül 57,4 62,6 40,6 63,0 58,3 57,3 58,9 33,3 46,6 63,2

Foglalkoztatott nélküli háztartások arány a 34,9 30,4 48,3 37,7 34,7 35,4 32,6 0,0 46,7 33,3

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, 

szegregátumokra nem
11088

Alacsony  presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak arány a 37,8 32,0 59,7 45,3 37,1 32,0 40,7 0,0 54,4 53,8

A gazdaságilag nem aktív  népesség arány a lakónépességen belül 52,1 49,1 57,9 49,1 50,6 55,2 50,9 66,7 53,2 48,3

Munkanélküliek arány a (munkanélküliségi ráta) 14,6 11,0 32,9 10,7 15,6 11,2 13,9 0,0 26,9 13,3

Tartós munkanélküliek arány a (legalább 360 napos munkanélküliek arány a) 9,3 5,6 23,2 8,3 10,9 6,8 9,4 0,0 15,8 6,7

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások arány a a lakott 

lakásokon belül
6,2 3,0 15,2 9,2 9,8 3,2 4,4 0,0 33,1 30,0

Egy szobás lakások arány a a lakott lakásokon belül 8,2 6,7 13,3 7,7 7,6 7,7 6,1 0,0 33,9 10,0

A kiv álasztott 

területre nem áll 

rendelkezésre 

adat

A kiv álasztott 

területre nem 

áll 

rendelkezésre 

adat

 
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (1 fő) adatait 
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6. melléklet. A szegregációs mutató értéke az érintett területen 30% feletti és a területen élő 
népesség száma eléri az 50 főt 

Mutató megnevezése 
Bicske 

összesen* 

1. szegregátum 
(Vörösmarty u. - 

Bihari u. - 
Losonczi u. - 

Jegenyefa u. - 
Akácfa u. - Bihari 

u. - Szondy u. - 
Szent I. út - 

vasútvonal + 
Törökverő u., 
Dankó P. u. 

mindkét oldala, 
Akácfa u. mindkét 
oldala a Jegenye 
u.-tól a Bihar u.-

ig) 

Lakónépesség száma 11196 665 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,9 25,4 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 63,7 64,4 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 21,5 10,2 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

20,1 60,7 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában 

14,6 2,1 

Lakásállomány (db) 4111 179 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 6,8 17,3 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

38,4 63,1 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül 

13,0 42,8 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,4 34,9 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 34,9 50,0 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére 
állítható elő, szegregátumokra nem 

11088   

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

37,8 68,6 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen 
belül 

52,1 60,5 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 14,6 39,5 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

9,3 28,5 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

6,2 15,7 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 8,2 16,9 

 * Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (1 fő) adatait 
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7. melléklet. A szegregációs mutató értéke az érintett területen 35% feletti és a területen élő 
népesség száma eléri az 50 főt  

Mutató megnevezése 
Bicske 

összesen* 

1. szegregátum 
(Vörösmarty u. 

- Bihari u. - 
Losonczi u. - 
Szondy u. - 
Szent I. út - 
vasútvonal) 

2. szegregátum 
(Bihari u. - Rigó u. 

- Jegenyefa u. - 
Akácfa u. - 

Törökverő u., 
Dankó P. u. 

mindkét oldala, 
Akácfa u. mindkét 
oldala a Jegenye 

u.-tól a Bihar u.-ig 
) 

Lakónépesség száma 11196 227 230 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,9 21,1 33,5 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 63,7 63,4 63,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 21,5 15,4 3,5 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

20,1 64,6 70,3 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában 

14,6 0,0 0,0 

Lakásállomány (db) 4111 67 48 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 6,8 25,4 14,6 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

38,4 66,0 70,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül 

13,0 47,2 49,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,4 30,6 28,5 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 34,9 55,7 53,0 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére 
állítható elő, szegregátumokra nem 

11088     

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

37,8 71,4 76,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen 
belül 

52,1 60,4 65,7 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 14,6 45,6 45,6 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

9,3 33,3 34,2 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

6,2 23,1 12,8 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 8,2 16,9 25,5 

 * Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (1 fő) adatait 
 


