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ÉRD MJV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FELÜLVIZSGÁLAT: TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK MÓDOSÍTÁSAINAK FELSOROLÁSA 
 
 Terület lehatárolása, 

megnevezése 
Hatályos  
szerkezeti terv 

Felülvizsgálat 
javaslata 

Alternatív 
javaslat 

Terület 
nagysága 
≈/telekszám 

Lakossági 
igény 

Település 
rend. 

szerződés 

Alátámasztó magyarázat 

1/a
. 

Parkváros északi határán, a Szövő 
utca és településhatár menti terület 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 0,77/7 - - A településszéli területen vegyes terület 
kialakítása nem indokolt. 

1. Településhatár-Esztergályos-Favágó 
és Darukezelő utcák határolta tömb 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 3,3/20 - - Ifjúsági tábor tömbje. A városszéli területen nem 
indokolt vegyes területet kijelölni. Itt nem 
kívánatos a beépítés intenzitás növelés. 

Funkcionális bővítést majd a Hész előírja. 
2. Gépész u. – Bányász u. – M7 ap. – 

Iparos utca 
Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 1,4/16 + - Az ott lakók a 12 lakásos társasház ellen 
tiltakoznak, 1 telek kártalanítással élhet. 

3. Szövő utca és Folyondár utcák két 
oldalán az M7 és Alsóerdősor között, 
a Törökbálinti út két oldalán a 
településhatár és a Szerelő utca 
között 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 15,5 - - 

4. Eperfa-Cseresznyefa-Diófa-Ürmös 
utca dél-nyugati oldala, Tárnoki út 
északi oldala az Ürmös u. és a 10745 
hrsz között 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 10,6 - - 

5. Alsóerdősor és Eperfa utcák észak 
keleti oldala az Égerfa utcáig 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 3,9 - - 

6. Cseresznyefa-Diófa-Ürmös utcák 
észak keleti oldala a Almafa és 
10939/3 hrsz között 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 3,6 - - 

7. Ürmös utca észak keleti oldala a 
10939/3 és a 11425 hrsz között 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 3,2 - - 

8. Tárnoki út északi oldala a Gyömbér 
és Fátyolvirág utcák között 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 1,6 - - 

9. Tárnoki út déli oldala a Kaktusz és 
Csaba utca között, ill. Csaba utca 
keleti oldala a 12286/1 hrsz-ig 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 4,2 -  

Beállt lakóterület, átépülése 10 éven belül nem 
várható, funkció, beépítés családiházas lakó. 

10. Csaba utca nyugati oldala a Botond u. 
és a 13103 hrsz-ig. 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 2,2 - - 

11. Tárnoki út északi oldala a Bakator u. 
és a 10734 hrsz között 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 1,0 - - 

12. Tárnoki út déli oldala a Dezső u. és 
Ürmös u. torkolata között 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 1,0 - - 

Beállt lakóterület, átépülése 10 éven belül nem 
várható, funkció, beépítés hagyományos 

családiházas lakó. 
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13. Tárnoki út északi oldala a Liptói és 
Szt. István u. torkolata között 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 0,72/9 - -  

14. Lótusz és Liliom utca közötti telkek, 
11884/1, 11888, 11889 hrsz 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 0,54/3 - - Az ingatlanok megközelítése nehéz, a kis 
lakóutcában nem indokolt vegyes terület 

besorolás. 
15. Töhötöm és Kossuth utca két oldala a 

Taksony u., a 13735 hrsz, 15355 és a 
15718 hrsz között., ill. a Jókai u. 
északi tömbje, a Sándor u. nyugati 
oldala az óvoda és a Hunyadi u. 
között 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 6,34 - - 

16. Kossuth utca két oldala a Bagoly és 
Csér, ill. északon a Csíz utcák között 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 0,9 - - 

17. Tompa és Bethlen utca sarkán 2 
telek, ill. a Báthory u. és vasút közötti 
tömb 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 0,16/2 
2,7/19 

- - 

18. Rákóczi u. és a vasút közötti tömb a 
15455 hrsz-ig 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 4,6/48 - - 

Beállt lakóterület, átépülése 10 éven belül nem 
várható, funkció, beépítés hagyományos 

családiházas lakó. 

19. Két vasútvonal között, a Felvigyázó 
utca mentén 

Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 6,8/66 + - Két vasút között zsákutca, gazdasági terület a 
megközelítés miatt nem javasolt, csak 

lakóházak találhatók az utcában 
20. Hivatalnok utca északi oldala a 19215 

hrsz és Gyakornok utca között, 
Gyakornok utca és a vasút közötti 
terület 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 6,1/52 - - 

21. Csóka u. és a vasút közötti terület Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 1,8/15 - - 

Beállt lakóterület, átépülése nem várható, 
hagyományos családiházas beépítés jellemzi. 

22. Római út és Szent Mihály tér közötti 
lakóterület 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 0,32/10 - - Beállt lakóterület pincékkel, csak a beépítési 
százalék miatt lehet indokolt a vegyes 

besorolás 
23. Bajcsy, Akácfa, Barackfa, Vincellér 

utcák határolta tömbben 9774 hrsz 
Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

- 0,06 - - A Barackfa utcára néző családiházas beépítésű 
telken nem javasolt csak ezen a telken a 

vegyes terület besorolás 
24. M7 től délre, a Gépész, Aszfaltozó, 

Hegesztő és Fűtő utca közötti tömbök 
Kertvárosias 
lakóterület 

Településközpont 
vegyes 

- 4,5 - - A terület Bem téri alközpont közeli fekvése és jó 
megközelíthetősége vegyes területi átsorolást 

tesz lehetővé 
25. Bagoly utcai felüljáró mentén két 

oldalon a kisajátítás mögött teleksor, 
Kertvárosias 
lakóterület 

Településközpont 
vegyes 

- 0,46+1,0 + - Az utcaszakasz ma is forgalmas, az utcára 
néző telkek lakóterületnek kevésbé alkalmasak 
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Hollóköz környéke 
26. Fehérvári út északi oldalán a Varjú u. 

és Zámori út között, Zámori út mentén 
a vasútig 

Kertvárosias 
lakóterület 

Településközpont 
vegyes 

- 2,6/40 + - A határoló utak forgalmasak, az utcára néző 
telkek lakóterületnek kevésbé alkalmasak, 

funkciók vegyesek 
27. Fürdő utca, óvoda mellett Kertvárosias 

lakóterület 
Településközpont 
vegyes 

- 0,1/1 - - Intézménybővítési terület 

28. Emma, Éva, Etelka, Erzsébet utca 
határolta tömb 

Kertvárosias 
lakóterület 

Településközpont 
vegyes 

- 2,5/29 - - A lakóteleptől délre a központban indokolt a 
lakóterület átépülés elősegítése 

29. Erika, Eszter, Elvíra, Paula utcai tömb Kertvárosias 
lakóterület és 
Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Településközpont 
vegyes 

- 2,6/21 - - A városközpont keleti irányú bővítése lehet. A 
kertvárosias lakóterület közepén nem indokolt 
két telken gazdasági terület kijelölése. Jelenleg 

is van vállalkozás a területen. 

30. Karolina utca két oldala az Alsó és 
Felső utca között 

Kertvárosias 
lakóterület 

Településközpont 
vegyes 

 0,8/10 - - Szakrendelő mellett, a gyűjtőút mentén indokolt 
a vegyes terület intézmény bővítés céljából 

(iskola és templom is van itt) 
31. Mária és Sajó utca déli oldala a vasút 

vonaláig, a Marcella és Sebes utca 
között 

Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Kertvárosias 
lakóterület 

 3,4/49 + - A vasút menti terület megközelíthetősége 
nehéz, keskeny utcák határolják, szemben lévő 

lakóterület miatt konfliktusok adódhatnak, 
gazdasági területnek nem alkalmas 

32. Sajó, Sebes utca és a vasút közötti 
tömb 

Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Településközpont 
vegyes 

Kertvárosias 
lakóterület 

0,95/14 - - A közeli 7. sz. főút miatt vegyes területnek 
alkalmasabb 

33. Kis Duna utca északi részén 
tömbbelsőben,  
 

Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Településközpont 
vegyes 

 0,77/3 -  Ebben a tömbben egyedül ez a terület Gksz a 
korábbi tervben. A mélyebb fekvésű, tóval is 

rendelkező terület vegyes besorolása 
kedvezőbb a zavaró hatású vállalkozások miatt. 

 Kis-Duna utca és a vasút közötti 
terület 

Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Településközpont 
vegyes 

 0,95/5 - - A környező lakóterületeket zavaró gazdasági 
tevékenységek miatt vegyes terület besorolása 

indokolt. 
34. Porcsinrózsa, Pipacs, Puszpáng utca, 

vasút között 
Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Településközpont 
vegyes 

 1,0/11 - - A vasút és a lakóterület között a kevésbé 
konfliktuskeltő vegyes terület kijelölése indokolt 

a Balatoni úti funkciók folytatásaként 
 19288/8 hrsz és a 19288/9 benzinkút Közlekedési terület Településközpont 

vegyes 
 0,1/2 + - A két telken funkciójukból adódóan a vegyes 

terület kijelölése indokolt. 
35. 6. sz. főút mellett a Bodrog és Garam 

utca közötti teleksor 
Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Településközpont 
vegyes 

 0,37/6 - - Főút melletti szervizútról megközelíthető 
meglévő családiházas területen a vegyes terület 

átsorolás indokolt 
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36. Fácán köz északi oldala Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Településközpont 
vegyes 

 2,3/5 - - A kisvárosi lakóterülettel szemben a keskeny 
lakóutcából megközelíthető zavaró gazdasági 

tevékenységek kitelepítése a cél. 
37. Vasút mentén Tolmács utcai 

gazdasági területek 
Vasút terület Településközpont 

vegyes terület 
 0,55/3 - - A magántulajdonú gazd. tevékenységet folytató 

ingatlanok a lakóterület mellett konfliktust 
okoznak. 

 Vasút menti gazdasági terület a 
dohánykutató mellett 

Vasút terület Településközpont 
vegyes terület 

 0,29/1 - - Zavaró gazd. tevékenységet folytató ingatlan 
lakóterület mellett nem kívánatos. 

 Vasút mellett, volt tüzép telep Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Településközpont 
vegyes 

 1,0/1 - - Gazdasági terület a lakóterület mellett 
konfliktust okozhat. 

 Sportcsarnok és vasút közötti volt 
Dohánykutató területe 

Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Településközpont 
vegyes 

 2,7/6 + - Erre bővülhet az intézményi funkció, további 
rekreációs, szolgáltató, szabadidős 

létesítmények elhelyezésével. 
38. Erika, Eszter, Elvíra, Paula utcai 

tömbben a 22284/1 és /2 hrsz 
Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Településközpont 
vegyes 

 0,45/2 - - A tömb közepén nem indokolt két telken 
gazdasági terület kijelölése 

39. Széles utcai piac Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Településközpont 
vegyes 

 5,5/2 - - A piac és környékén célszerű egységes övezeti 
besorolás, a változatosabb funkciók 

elhelyezésére szolgáló vegyes terület javasolt 
40. Széles utcai gázfogadó állomás a 

piac mellett 
Ipari terület Településközpont 

vegyes 
Különleges 

közműterület 
0,52/1 - - A piac mellett célszerű egységes övezeti 

besorolás, vegyes terület javasolt. 
41. Külső Római és Széles utca 

találkozásánál lévő terület 
Kertvárosias 
lakóterület 

Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

 1,3/7 + - Nagyfeszültségű távvezeték védőtávolsága és 
oszlopai elfoglalják a terület nagy részét, 

lakóterületnek nem alkalmas. 
42. Két vasútvonal között, a Munkácsy és 

Bagoly utcák vonalában 
Településközpont 
vegyes 

Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

 2,5 + - Sem a megközelítés, sem az elhelyezkedés 
nem indokolja a vegyes területet, fele 

beépítetlen, további lakófunkció nem javasolt 
43. Gulyás tanya és környéke Falusias lakóterület Kereskedelmi-

szolgáltató 
gazdasági terület 

 4,8/9 + - 7. sz. főút déli oldalán található tervezett 
gazdasági területek közé ékelődő tanya és 

beépítetlen környéke nem alkalmas továbbra a 
területhasználati konfliktusok miatt 

lakóterületnek. Lakossági igénnyel ellentétes. 
44. Kálvária plató Kertvárosias 

lakóterület 
Üdülőházas 
üdülőterület 

Különleges 
rekreációs 

terület 

4,1 - + Hiányzik Érd Ófaluban a turisztikai jellegű 
területkínálat. A Kálvária hegy fennsíkja 
városképi szempontból érzékeny terület. 

Felparcellázása és családiházas beépítése itt 
nem kívánatos. Egy tulajdonban van a terület. 
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Továbbá csúszásveszélyes a körülötte lévő 
meredek domboldal. Kevés számú és tájba illő 

beépítés a cél. 
45. Kőhalmi utca mellett, Zilahi utcánál ipari terület Különleges 

közműterület 
 0,08 - - Közmű területen nem javasolt ipari terület 

besorolás, 2006-ig kertvárosias besorolású volt 
 Kőhalmi utca mellett, Visegrádi 

utcánál 
ipari terület Különleges 

közműterület 
 0,12 - - Közmű területen nem javasolt ipari terület 

besorolás, 2006-ig kertvárosias besorolású volt 
46. Bakonyi utcai vízmű terület ipari terület Különleges 

közműterület 
 0,74 - - 

47. Szilfa utcai vízműterület ipari terület Különleges 
közműterület 

 0,5 - - 

48. Tárnoki út, Ligetszépe és a Keserűfű 
utca közötti szennyvízátemelő 

ipari terület Különleges 
közműterület 

 0,81/2 - - 

Közmű területen nem javasolt ipari terület 
besorolás, 2006-ig vízgazdálkodási besorolású 

volt. A beépítési igény határozza meg, hogy 
beépítésre nem szánt vízgazdálkodási vagy 
beépítésre szánt különleges terület legyen. 

49. Turul utca, 17789/2 hrsz, 
Sas u., Szajkó utca és külterületi 
vízmű területek 

ipari terület Különleges 
közműterület 

 0,06/1 - - Közmű területen nem javasolt ipari terület 
besorolás, 2006-ig gksz besorolású volt 

50. Ófalu, vízmű telephely a Mecset utca 
végén 

Ipari terület Különleges 
közmű terület 

 3,0/1 - - Itt ipari terület nem javasolt, érzékeny terület. 

 Gátőrház a töltés mellett Ipari terület Különleges 
közmű terület 

 0,9/1 - - Natura2000 terület, ipari terület nem javasolt 

51. Emília utcai fűtőmű Ipari terület Különleges 
közműterület 

 0,3 - - Lakóterületen a közmű telken nem javasolt ipari 
terület besorolás 

52. Sóskúti út és Firtos utca között 
 
 

ipari terület  
Különleges 
közműterület 

 0,08 
 
 

- - Közmű területen nem javasolt ipari terület 
besorolás, 2006-ig vegyes terület volt. 

53. Volt téglagyár a Duna parton Ipari terület Különleges 
rekreációs terület 

 10,3/1 - - Értékes turisztikai célterület, volt kikötő 
területtel, ipari terület besorolás a megszűnt és 

nem kívánatos ipari üzem létesítés miatt 
elvetendő 

54. Búvár u.-Burkoló u.-Festő u.-Favágó 
u.-közigazgatási határ közötti terület 

Különleges terület-
rekreációs 

Kertvárosias 
lakóterület 

 3,7/2 + + Tulajdonosi fejlesztés: hasonló intenzitású 
lakóterület lenne mint a környéken, zöldterület, 

közösségi tér is lesz 
55. Tárnoki út végi tartalék 

intézményterület 
Településközpont 
vegyes 

Különleges 
temető terület 

Településkö
zpont 

vegyes 

10,2/2 - - A régi temető szomszédságában az új temető 
egyik javasolt területe, nem városi tulajdon 

55/
a 

Kolozsvári úti fejlesztési terület Különleges 
rekreációs terület 

Különleges 
rekreációs terület  

Különleges 
temető 
terület 

10,5/1 - - Önkormányzati tulajdonú fejlesztési terület. 
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 Terület lehatárolása, 
megnevezése 

Hatályos  
szerkezeti terv 

Felülvizsgálat 
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szerződés 
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56. Tárnoki út végi tartalék 

intézményterület 
Településközpont 
vegyes 

Különleges 
egészségügyi 
központ 

Településkö
zpont 

vegyes 

23,2/ - - A speciális funkció miatt javasolt a különleges 
besorolás, parkerdő és véderdő sáv kijelölésére 

szükség lehet a temető mellett. Az erdészeti 
igazgatóság erdővé nyilvánította a legnagyobb 
önkorm. tulajdonú telket, csereerdősítés kell. 

57. 6. főút mellett, a logisztikai terület 
után 

Mezőgazdasági 
terület 

Beépítésre nem 
szánt 
Különleges- 
temető terület 

Mezőgazdas
ági terület 

9,5/10 - - Új temető kijelölés alternatíva külterületen, 6. 
főút mellett, a Logisztikai II. terület után. Aggló 

tervi összhang miatt beépítésre nem szánt 
terület javasolt. 

58. Elvíra major 7. főút mellett Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Különleges 
mezőgazdasági 
üzemi terület 

 11,3/5 - - A mezőgazdasági majorok továbbra is 
maradjanak elsősorban mezőgazdasághoz 
kapcsolódó funkciójú területek. Gksz és Gip 

nem célszerű, mivel így is rengeteg ilyen jellegű 
területkínálat van a főutak mentén. 

59. Benta völgye szarvasmarhatelep Ipari terület Különleges 
mezőgazdasági 
üzemi terület 

 9,1/1 + - Megközelíthetősége, és a főutaktól való 
viszonylag nagy távolság miatt nem indokolt itt 

Gksz átsorolás. 
60. Kemping terület Zöldterület Zöldterület Beépítésre 

szánt vagy 
nem szánt 
különleges 
szabadidő 
központ 

0,61/1 - + Zöldfelületjellegű intézmény, bővítési igénnyel 

 volt Strand terület Településközpont 
vegyes 

Zöldterület Beépítésre 
szánt vagy 
nem szánt 
különleges 
szabadidő 
központ 

1,3/1 + - Érd legnagyobb összefüggő közparkja, 
szabadidő funkcióját erősíteni szükséges 

61. Folyondár utca és Alsóerdősor utca 
között tervezett zöldterület 

Zöldterület Kertvárosias 
lakóterület 

 0,07/1 + - A 2006-os tervben 8111 hrsz külön telek, azóta 
összevonták a lakóházzal a telket, nem 

sajátította ki a város. Szakadék van a meglévő 
sportpálya és a telek között. 

62. Cseresznyefa-Almafa-Égerfa közötti 
beépítetlen terület déli része és a 
Hrsz 9221. 

Településközpont 
vegyes 

Zöldterület  0,09/1 
 

1,2/1 

- - A meredek domborzatú utcák között zöld 
közterület alkalmatlan a beépítésre. A 

városrészben hiányzó közösségi tér, közpark 
funkciót pótolja. 
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63. Ófalusi sportpálya bővítési területe és 
a Duna közötti terület (Sulák patak és 
vízmű terület között) 

Mezőgazdasági 
terület 

Zöldterület  28,3 - - Ófalu és a Duna között olyan nagyságú 
zöldterület, amely lehetőséget ad a hiányzó, 
városi szintű komplex közpark (városliget) 

kialakítására. Lehetőséget teremt a Duna és 
környezete turisztikai potenciáljának 

kihasználására is. 
64. Fundoklia völgy Kertvárosias 

lakóterület 
Zöldterület  1,0/8   A Fundoklia-völgy természetvédelmi területté 

nyilvánításáról szóló 5/2008. (II.1.) KGY. 
Rendeletnek megfelelő átsorolás 

65. Diósdi út – Nóra utca – Magda utca 
közötti tömbök 

Településközpont 
vegyes 

Zöldterület  0,4/5   A Városközpont nyertes pályázatának 
megfelelően a sétány szélesítésére, 

reprezentatív kialakítására zöldterület besorolás 
javasolt. 

66. Tervezett zöldterület a sportcsarnok 
bővítési területén 

Zöldterület Településközpont 
vegyes 

 0,94 - - Ha a dohánykutató területén megszűnik a 
zavaró gazd. tev. és átalakul, a közpark 

áthelyezésére szükség lehet 
 Sportcsarnok bővítési területe Településközpont 

vegyes 
Zöldterület  0,94 - - A fejlesztési területen a közpark áthelyezése 

67. Elvíra puszta, Zámori patak melletti 
terület 

Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

erdőterület  3,5 - - Patak és környéke ökológiai folyosó az OTrT-
ben, a patak közvetlen környezete legyen erdő 

besorolású 
68. 6. főút és a logisztikai terület között Mezőgazdasági 

terület 
Erdőterület  1,8+2,4 - - Az új temető alternatív területe mellett. A főutak 

védőtávolságán belül és a gazdasági területek 
melletti véderdő létesítése céljából. 

69. Emília utcai fűtőmű melletti terület Közlekedési terület Településközpont 
vegyes 

 0,17 - - Alsó utcai új egészségházhoz kapcsolódó 
bővítési terület és parkoló 

70. A gátőrház és az út közötti terület Közlekedési terület Erdőterület  0,4/1 - - Művelési ág szerint erdő és gyep terület, Natura 
2000 terület 

71. Beliczai szigeten közmű terület Ipari terület Erdőterület  0,2/1 - - Natura 2000 terület 
72. Mecset utca eleje töltés felőli oldalon Településközpont 

vegyes 
Településközpont 
vegyes 

 0,15/3 - - Ellentmondás van a szabályozási tervvel, 
kertvárosias lakóterület övezet van 

meghatározva, miközben szerkezeti terven 
vegyes besorolású, itt a vegyes az indokolt 

73. Alsó, Edit és Emília utca közötti 
északi tömbterület 

Településközpont 
vegyes 

Településközpont 
vegyes 

 0,85 + - Ellentmondás van a szabályozási tervvel, 
kertvárosias lakóterület övezet van 

meghatározva, miközben vegyes besorolású, itt 
a vegyes az indokolt. 
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74. Papi földek lakóterület felőli része Erdőterület Zöldterület  8,0 - - Ellentmondás van a szabályozási tervvel, 
zöldterület van meghatározva, miközben 

erdőterület besorolású a szerk.terven, itt a 
zöldterület az indokolt 

75. M6 és Duna közötti gazdasági 
területek Ófalu felőli területe 

Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Üdülőházas 
üdülőterület 

Különleges 
rekreációs 

terület 

30 - - Ófalu felőli oldalon városképi és 
területhasználati szempontból a kizárólag 

kereskedelmi-szolgáltató-raktározási funkciók 
fejlesztésére kijelölt területek egy részét az 

autópálya védőtávolságának figyelembe 
vételével indokolt átsorolni inkább üdülő jellegű 

területfelhasználásba, így bővül a turisztikai 
célú területkínálat. 

76. Szennyvíztisztító telep és bővítési 
területe 

Kereskedelmi-
szolgáltató 
gazdasági terület 

Különleges 
szennyvíztisztító 
telep 

 4,5/1 - - A funkció speciális jellege, védőtávolság igénye 
és szerkezeti jelentősége miatt szükséges 

átsorolni különleges területbe. 
77. Parkváros, volt Lőtér területe Különleges lőtér - Kertvárosias 

lakóterület 
és 

településköz
ponti vegyes 

terület, 
zöldterület 

17,9/2 + + Az egykori lőtér területének kertvárosias 
lakóterület módosítása fejlesztői igény. 

Tanulmányterv szerinti területfelhasználás 
javaslatok átvétele az alternatív javaslat. 

Vegyes és zöldterület differenciálás szükséges. 

 


