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Az Érd Város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítása az Érd Városközpont és a Mihálytelep területére  
tárgyú, Étv. 9.§ (3) bek. szerinti vélemények összefoglalása, tervezői válaszok 
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1. Az Étv.9.§(2) bek. szerinti megkereső levél SZT készítést, HÉSZ módosítást említett, nem 
tért ki a TSZT módosítására. Az Étv. 9.§(3) bek. szerinti véleménykérő levél, és véleményezési 
dokumentáció már TSZT módosítását is tartalmazza 
2. Elmaradtak az aláírások a tervekről. Kérik feltüntetését a későbbiekben megküldésre 

kerülő tervekben. 
Vizsgálati, alátámasztó munkarészekre tett észrevételek: 
3. Hiányolja, hogy a vizsgálatok csak a szűken vett tervezési területre vonatkoznak. Az 

intenzív városközpont terve miatt a környezettel való kapcsolat bemutatása szükséges lett 
volna. 

4. A megküldött vizsgálatok –véleménye szerint- nem szolgáltatnak kellő alapot annak 
alátámasztására, hogy a kertvárosias lakóterületi településszerkezeti jelleg megváltoztatásra 
kerüljön, valamint hogy az egyedi védettségű épületek elbontásra kerüljenek. 

5. A beépítési javaslatot túl sematikusnak tartja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TSZT módosítással kapcsolatos észrevételek 
6. A módosításokról kellett volna egy külön tervlap 
7. Kifogásolja a Földrajzi Múzeum szomszédságában tervezett magas beépítést. (a 

ad 1. Az Étv.9.§ (2) szerinti megkereső levélben hivatkozott 
238/2007. (IX.20.) KGY. határozat egyértelműen a település-
rendezési tervek összességére vonatokozott. Ha valamely 
véleményezőt ez a kérdés befolyásolhatott abban, hogy adjon-e 
véleményt, akkor a határozat alapján egyértelművé vált számára, 
hogy az eljárás a TSZT-t is érintheti. 
Megítélésünk szerint az SZT és a HÉSZ részletezettebben 
tárgyalja az adott terület építési szabályait, tehát több információt 
nyújt a véleményező számára a véleménye kialakításához. 
 
ad 2. Pótoljuk. 
 
ad 3. Természetesen vizsgálatok a tervezési terület környezetére 
is kiterjedtek, mivel párhuzamosan készül a teljes települési 
területre vonatkozó felülvizsgálat. Annak a környezetre vonatkozó 
vizsgálati anyagának megküldésével pótolható e hiány. 
 
ad 4. Az örökségvédelmi értékek elemzése, mint írtuk a korábban 
készült értékvizsgálatot használta fel, annak megállapításait 
tartalmazza. A javaslat pedig azt tartalmazza, hogy a sétányt 
érintő tömbben, a sétány útvonalában található kevésbé értékes 
épületet bontásra javasoljuk. Az örökségvédelmi hatástanulmány 
46. oldalán az említett Felső u. 6-8. sz. alatti épületekre 
vonatkozóan leírja a korábbi értékvizsgálat megállapításait, utána 
pedig azt felülbírálva leírjuk, hogy védelmét továbbiakban nem 
javasoljuk. De ha ez ellentmondásra ad okot, töröljük a 
homlokzatfelújításra vonatkozó mondatot. 
Érden az építészeti örökség helyi védelme, vagyis a kertvárosias 
jelleg védelme kiterjed a központ és a Bem tér vegyes területek 
kivételével szinte az egész településre. Parkváros és Érdliget 
családiházas rengetege ugyanúgy védett, mint Ófalu és Újfalu 
történelmi utcái. A területi védelem nem vonatkozik a 
városközpont intenzívebb beépítésű területeire, erről csatoltunk 
térképkivágatot is a tanulmányban. A terv kertvárosias lakóterület 
megszüntetését csak ott tartalmazza, ahol a tömbben az 
átalakulás már elindult és a kompakt központi szerkezet 
kialakítása is indokolja. 
ad 5. A beépítési javaslat nem sematikus, tartalmazza mindazt az 
információt, amit egy ilyen tervfajta megkövetel, beépítési mód, 
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bemutatott pályázati terv sem számol ilyen nagy építménymagassággal) 
8. Központi vegyes területen lakófunkció kialakítását nem javasolja 
9. Kertvárosias lakóterületek településközponti vegyes területbe sorolását nem javasolja 
10.  A gépkocsi forgalomtól elzárt területek kiszolgálását biztosítani kell. A 

forgalomcsökkentést nem tartja reálisnak 
11. A temető bővítési területét biztosítani kell a közigazgatási területen belül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZT, HÉSZ módosítással kapcsolatos vélemények 
12.    4.§ - HÉSZ 7.§(10) az épületek a meghatározott építési helyen belül bárhol 

elhelyezhetők az építési vonal figyelembe vételével. 
13. 6.§ - HÉSZ 8/A.§(1) A közforgalom céljára történő átadás rendeletben nem írható elő 

kötelező elemként, csak javasoltként. A szintterületi mutató engedményt jogilag aggályosnak 
tartja. 

14. 6.§ - HÉSZ 8/A.§(5) az épületek a meghatározott építési helyen belül bárhol elhelyezhetők 
az építési vonal figyelembe vételével. 

15. 6.§ - HÉSZ 8/A.§(18) Terepszint alatti építési hely kötelező elem, szinkronban kell lennie a 
terepszint fölötti építési hellyel is. 

16. 7.§ - HÉSZ 9.§ Kéri a Ln övezetben a szintterületi mutató meghatározását. 

intenzitás, funkció. A gépkocsi elhelyezés nagyrészt az 
épületekben kerül elhelyezésre, a térrendszer kapcsolódó 
épületeinek kiszolgálását az Alsó és Felső utcából biztosítani 
lehet. 
 
ad 6. A módosításokat tartalmazza a szerkezeti terv is, a digitális 
pdf-be bele lehet nagyítani, és véleményünk szerint 
beazonosítható a módosítás. De a kérésnek megfelelően a 
módosításokat külön tervlapon is bemutatjuk. 
ad 7. A műemléki együttes szomszédsága azt jelenti, hogy 80-100 
méterre tervezett a két magas épület. Véleményünk szerint, ez 
megfelelő távolság. A bemutatott két pályázati terv korábban 
készült, mint az intenzívebb beépítésre vonatkozó önkormányzati 
döntés, a magasabb épület iránti igény megfogalmazása. 
ad 8. A javaslatnak megfelelően a szerkezeti terv leírásban a 
lakóépület kivételes elhelyezésére vonatkozó mondatot töröljük, 
mivel a rendelet-tervezet sem engedi meg önálló lakóépület 
elhelyezését. 
ad 9. A városközpontban a vegyes területek növelése a 
városiasodást szolgálják, szükség van nem csak lineárisan növelni 
a városközpont területét. Az excentrikus települési adottságok, 
meglévő kertvárosias lakóterület nagyságrendje, településközponti 
funkciók hiánya a városközpontban és környezetében indokolják 
az átsorolást. Kertvárosias lakóterület ott került átsorolásra vegyes 
területbe, ahol a tömbben már megjelent a funkcionális és 
intenzitás átépülési szándék. 
ad 10. A célként forgalomcsillapítás van meghatározva, ahol 
csökkentés van írva, javítjuk. A csillapítás egyirányúsításokkal 
biztosítandó, mint az alátámasztó munkarészben szerepel. Az 
elzárt terület az Alsó utca északi része, a Felső utca továbbra is 
átjárható, a kiszolgálást a környező utcák biztosítani tudják. 
ad 11. A vasút melletti 17 hektár tartalék temető átsorolása azért 
történt meg, mert a város elhatározta, hogy a bővítést az Ercsi és 
Júlia utca közötti területen valósítja meg. A meglévő és tervezett 
temető területére 2008-ban készült el a szerkezeti és szab. terv 
módosítás. 2009. januárjában a közgyűlés elhalasztotta a 
temetőbővítés területén a terv elfogadását, mert azt a 
felülvizsgálat során még pontosítani szükséges. A felülvizsgálat 
szerkezeti terve tartalmazza a10 hektár temetőbővítés területét az 
Ercsi és Júlia u. között. 
 
ad 12.  Az észrevételt köszönjük, s – az OTÉK 1. sz. melléklet 23. 
és 25. pontjában foglaltakat figyelembe véve – az előírást töröljük. 
ad 13. Az előírás nem írja elő kötelezésként a terület átadását, azt 
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17. 9.§ - HÉSZ 21.§(7) nem felel meg a jogszabályi előírásnak, egy fajta övezetnek egy fajta 
beépítési módja lehet. 

18. 14.§ A legkisebb beépítettség mértékének meghatározását aggályosnak tartja. Tervlapon 
sincs feltüntetve. 

19. 16.§ - HÉSZ 26/C.§(5) Zöldtető, valamint annak közparkként történő kialakítását jelen 
rendeletben nem lehet előírni. 

20. 16.§ - HÉSZ 26/C.§(6) Közhasználatra átadott fásított köztér kialakítását jelen rendelet 
nem írhatja elő 

21. 18.§ - HÉSZ 30.§ (3) Kizárólagos funkció az OTÉK szerint építési övezetre, övezetre 
vonatkozhat –kéri javítását. 

22. 26.§ - HÉSZ 60.§/A (5)-(6) Önkormányzati intézkedés, feladat, nem jelen rendeletbe való. 
23. 29.§ Az örökségvédelmi rendeletet külön rendelettel javasolja módosítani 
24. Zárórendelkezést hiányolja 
25. Javasolt szabályozási elem nem szerepeltethető 
26. A közlekedés számára gyalogos átközlekedést biztosítandó jelölés ne legyen kötelező 

elem. 
27. Zöldövezet jelölés hiányzik a Budai út-Felső utca találkozásánál, pótolni kell. 
28. Távvezeték védőtávolságának méretét kéri feltüntetni. 

 

lehetőségként fogalmazza meg: „a terület közforgalom céljára 
történő megnyitásával lehet biztosítani” Azonban kiegészítjük az 
előírást: …a terület– az Önkormányzat és a tulajdonos közötti 
szerződés alapján – közforgalom céljára történő… 
Az észrevételnek megfelelően a tervlap jelkulcsát javítjuk. 
A szintterületi mutató növekmény: legyen szíves tájékoztatni, hogy 
milyen jogszabály alapján tartja aggályosnak. Mert számos 
hatályos építési szabályzat tartalmaz ilyen bónuszt, egyebek közt 
a BVKSZ is a 39.§ (11) és 40.§ (4) bekezdésében. 
ad 14. Mivel nincs mindenhol berajzolva az építési vonal, 
átfogalmazzuk az előírást: „Az Alsó és Felső utca menti 
ingatlanok esetében, ahol a szabályozási terv építési vonalat nem 
rögzít, ott a közterületi telekhatárt kell építési vonalnak tekinteni.” 
ad 15. Észrevételt köszönjük, kötelező elemre javítjuk. A tervlapon 
csak olyan helyen (mélygarázs területe közterületen) alkalmaztunk 
terepszint alatti építési helyet, ami kívül esik a már meghatározott 
terepszint feletti építési helyen, ahol értelemszerűen terepszint 
alatti és feletti építmény egyaránt elhelyezhető. 
ad 16. Mivel az Ln övezet telepszerű beépítésű tömbben található, 
tervező nem kívánja meghatározni a szintterületi mutatót, aminek 
meghatározása az OTÉK szerint nem kötelező. 
ad 17. Jelezzük, hogy az előírást a hatályos hész tartalmazza, 21. 
§ (7). A bekezdés annyiban módosult, hogy az utolsó mondata a 
Vt-4 övezet paragrafusába (26. §. (5) bek.) került át. 
Amennyiben jogszabályt sért, töröljük. 
ad 18. A vegyes övezetekben a beépítettség legkisebb mértékét 
azért kívánjuk szabályozni, hogy a terület városszerkezeti-
központi fekvésű elhelyezkedésének, illetve a városképi 
szempontoknak megfelelő épülettömegek nyerjenek elhelyezést. 
Nem kötelező feltüntetni a tervlapon az összes övezeti paramétert, 
csak a legfontosabbakat tüntettük fel, mivel a terv csak a hész-
szel együtt alkalmazandó. 
ad 19. Az előírás célja a park kialakítása volt a városközpontban, 
úgy, hogy építési jogok ne sérüljenek teljesen. A zöldtető 
kialakítását továbbra is meg kívánjuk tartani, a közparkként 
megvalósítását kihúzzuk. 
ad 20. Észrevételt köszönjük, töröljük a mondatot. 
ad 21. Észrevételt köszönjük, új építési övezetet kap a terület. 
ad 22. Ez nem intézkedési terv, hanem a valóban önkormányzati 
tulajdonú területekre vonatkozó szabályozás. Ha fasor telepítést 
elő lehet írni, akkor ezeknek a feltételeknek is helye van a tervben. 
Az engedélyezési tervet töröljük. Módosítva a (6) bek.: 
„Az Alsó utcai harangot meg kell tartani. A Vt-t övezet területén és 
az Alsó utcában biztosítani kell a patak tájépítészeti feltárását, 
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térbe illesztését, csobogó stb. elhelyezését.” 
ad 23. Az előírás a HÉSZ mellékletét módosítja, ami megfelel a 
másik rendeletnek is. Az Örökségvédelemről szóló külön 
önkormányzati rendeletet – szükség esetén – a HÉSZ 
módosítással egy időben módosul. 
ad 24. Pótoljuk a zárórendelkezést. 
ad 25. A javasolt szabályozási vonal irányadó, nem kötelező elem, 
a Megrendelő kérésére került feltüntetésre a tervben, hogy a 
későbbi telekalakítási terv figyelembe vegye. 
ad 26. A szabályozási elemet átraktuk az irányadók közé. 
ad 27.  A zöldövezet besorolást pótoltuk, Z-vk. 
ad 28. A méreteket pótoljuk a tervlapokon 

 A megküldött tervezői válaszokkal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tette: 
ad 1. Az előzetes véleménykérő leveléhez nem mellékelte a hivatkozott Kgy. határozatot, mely 
a tervmódosításokról szóló döntést tartalmazza. 

ad 1/a. A tervezői válaszokból kimaradt a vélemények összefoglaló táblázatára tett 
véleményük. Kérik javítani. 

ad 2. Pótlásra kerül. 

ad 3. Az anyag bővítésre, pótlásra kerül. 

ad 4. Szakmai véleményüket fenntartják, a megküldött vizsgálatok nem szolgálnak kellő 
alapként annak alátámasztásához, hogy mind a településszerkezeti jelleg megváltoztatása, 
mind a védettségek megszüntetése valóban szükségszerű ebben a formában és mértékben. 
Véleményük szerint jelen tervnek a meglévő értékek védelmét kell szem előtt tartani, és 
maximálisan biztosítani azt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ad 1. Az egyeztetési eljárás lebonyolítása nem a tervező 
hatásköre, azt minden esetben a megrendelő önkormányzat végzi. 
Természetesen a TSZT és HÉSZ, SZT módosítások egyeztetési 
eljárásainak szétválasztását a további tervek egyeztetésekor 
figyelembe fogja venni az önkormányzat. 

ad1/a. A táblázatot javítottuk. 

ad 4. A vizsgálatok részletesen bemutatják a tervezési területen 
található védett értékeket, és a helyszíni vizsgálatok alapján, 
valamint a fejlesztésekkel összhangban felülvizsgálja a 
védettségek jogosultságát. A tervben az a négy épület kerül ki a 
védettség alól, melyek esztétikai értéke, épületállaga, építészeti 
értéke nem kimagasló a területen, ezek közül a Felső utca 8. sz. 
érint a Pelikán sétány is. Ezek helyett az épületek helyett 
javaslatunk szerint fontosabb az értékesebb, jelenleg még nem 
védett ófalusi népi, polgári épületek védelme (2005-ben készült 
örökségvédelmi hatástanulmányban több olyan épület védelemre 
javasolt, melyet később a 2007. Modulus-R Bt. által készített 
értékvizsgálat az első ütemben nem javasolt védelemre, ezek 
között több értékes ófalusi épület található). A 2007. évi 
értékvizsgálaton alapuló helyi értékvédelmi rendelet az összes 
városközponti javasolt épületet levédte, pedig véleményünk 
szerint az épületállagok és értékük nem indokolta volna. Ez a tervi 
javaslat előremutató abból a szempontból, hogy az egész 
településre vonatkozóan vizsgálta a védelemre érdemes 
épületeket. Tervezőnek mérlegelni kellett, hogy a teljes település 
rendezési tervében, mely épületek védelmét rendelje el majd az 
önkormányzat, más kevésbé értékes épület támogatásával 
szemben. A tervezési területen értékes kertvárosias beépítés 
kevés található, a városközpont területe átalakulóban van. Az 
Intéző utcai és Ella utcai településközpont vegyes területek 
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ad 5. A beépítési terv a tervezői válaszokkal ellentétben intenzitást, funkciót nem tartalmaz, 
parkolószám, a felszíni parkolók, az épületek megközelítése nem került kijelölésre. 
Véleményük szerint egy város központjának tervezett beépítése részletesebb kidolgozást 
igényelt volna. 

ad 6. Pótlásra kerül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad 7. Az intenzívebb beépítés önkormányzati döntés, így a közgyűlésnek tisztában kellett 
lennie döntése következményeivel, így a tervezett intenzitás hatásaival is. A dokumentáció 
elején jelzett cél az új elemek integrálása ilyen eltérés mellett véleményük szerint azonban 
nem biztosítható maradéktalanul. 

ad 8. Lakófunkció kivételes elhelyezhetősége törlésre kerül. 

besorolását a központhoz közeli fekvés és az elindult átépülések 
indokolták. 

ad 5. Tájékoztatjuk Tisztelt Véleményezőt, hogy tervezők részére 
nem állt rendelkezésre az egész városközponti tervezési területre 
fejlesztési, beépítési program. A két önkormányzati területre is 
csak hozzávetőlegesen tudták tervezők megbecsülni az 
intézmények szintterület igényeit és a funkcionális kiosztást. 
Egyedül a volt buszpályaudvar területére vonatkozóan állt 
rendelkezésre egy elvi építési engedélyezési terv (lakások, 
üzletek, szálloda) A beépítési javaslat tulajdonképpen négy 
tervlapon és a hozzá tartozó adat táblázatban került kidolgozásra. 
Az első tervlap mutatja be a legfontosabb 24 db. fejlesztési terület 
elhelyezkedését, melyet a szabályozási terv felértékel és több 
beépítési lehetőséget kínál. Ez a térkép tartalmazza a becsült 
funkcionális felosztást is egyben. A szerkezeti tervben szereplő 
Intéző utcai településközpont vegyes terület beépítési javaslatát 
fejlesztési elképzelések és a terület lassúbb átépülési szándéka 
miatt nem tartottuk szükségesnek kidolgozni. Az intézmények 
száma és nagysága teljes mértékben tervezői becslés, 
önkormányzati program nem állt rendelkezésre, a becsült 
szintterületek a meglévő intézmények területigényéből, a hiányzó 
funkciók megyei jogú város igényeihez mérten lettek számolva és 
kiosztva, más városok intézményeinek figyelembe vételével. A 2. 
beépítési javaslat az egyik lehetséges épület elrendezéseket 
tartalmazza a max. beépítést figyelembe véve, a 3. tervlap az 
épületmagasságok területi eloszlását és a 4. tervlap a beépítés 
látványtervét. A beépítési javaslathoz készült táblázat elég 
részletesen bemutatja az építési övezetek szabályozási 
paramétereihez számított adott tömb, tömbrészlet max. beépítési 
intenzitását, max. bruttó és nettó szintterületét, funkciókat, és 
ahhoz az OTÉK szerinti parkolószám igényeket. A tervezők 
véleménye szerint a rendelkezésére álló fejlesztési szándékokból, 
adatokból ennél részletesebb beépítési javaslatot nem lehetett 
elkészíteni. Tervező szerint a mellékelt fejlesztési területek adatai 
táblázatok megfelelő kiegészítést nyújtanak a beépítési 
javaslathoz. Részletes önkormányzati ill. fejlesztői program híján 
ennél részletesebben nem lehet kidolgozni a beépítési javaslatot 
ilyen léptékben és ekkora nagyságú területre (kb. 80 hektár). 

ad 7. Az intenzívebb beépítés azokat a centrumhoz közeli 
tömböket érinti, ahol átépülési szándék jelentkezett a tulajdonosok 
részéről. Ezeken az ingatlanokon kontrollálhatók a fejlesztések, 
mivel önkormányzati tulajdonban vannak. Természetesen a 
közgyűlés tisztában volt ezen tömbökben a tervezett intenzitás 
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ad 9. Véleményüket fenntartják, mivel a tervekben meghatározott intenzitás növelését sem a 
beépítési javaslat, sem a tervezett fejlesztések c. tervlap nem támasztja alá. A funkcionális és 
intenzitás átépülési szándékú területek körének kijelölését nem mindenhol látják a 
dokumentáció alapján megalapozottnak. 

 

 

 

 

ad 10. A gépkocsi forgalomtól elzárt területek tervezési elképzeléseknek megfelelő működését 
a beépítési terv részletesebb kidolgozása támaszthatja alá. A forgalomcsillapítás sem reális 
egy új városközpont létrehozásával és magas intenzitású beépítésével. 

ad 11. Választ elfogadják. 

ad. 12. Javításra kerül. 

 

 

 

 

 

 

 

ad 13. Javításra kerül. A módosítással kapcsolatban jelzik, hogy településrendezési szerződés 
kötelező megkötését jelen rendelet nem írhatja elő, mint ahogyan a közhasználatra való 
területátadást sem. A +0,2 m2/m2 szintterületi mutató engedményét jogilag azért tartják 
aggályosnak, mivel az OTÉK nem ad rá lehetőséget (ellentétben a BVKSZ előírásaival) 

ad 14.-15. Javításra kerül. 

ad 16. A választ elfogadják. 

 

 

 

ad 17. Véleményüket fenntartják. 
 

 

hatásaival. 

ad 9. Tervezői válasz megegyezik az 5. pontban szereplő 
válasszal. A dokumentációban a fejlesztési területek körének 
kijelölését az éppen aktuális városszerkezeti és fejlesztési 
szándékok indokolták, egyedül az Intéző utcai átsorolt vegyes 
területekre nem készült beépítési javaslat. A max. bruttó 
szintterülettel összhangban kidolgozott beépítési javaslatot tartja 
tervező az egyik lehetséges megoldásnak. A korábbi építési 
övezeteknél intenzívebb építési paraméterek azokat a tömböket 
érintik, melyek a legközelebb találhatók a mai központi Kálvin téri 
területekhez, a városházához. 

ad 10. Ugyancsak azt tudjuk mondani, hogy nem állt tervező 
rendelkezésére részletesebb fejlesztői program ekkora terület 
egészére. A részletesebb megközelítési tervhez, olyan részletes 
épületelhelyezési javaslat, helyszínrajz szükséges (engterv 
szintű), melyek egyelőre nem készültek el. A közlekedési 
munkarészben a városközpont megközelítései, csomópontjai, a 
forgalomtechnikai módosítások szerepelnek, ezek megítélésünk 
szerint kellő alátámasztásul szolgálnak egy ilyen jellegű, nem 
konkrét fejlesztési tervhez. A forgalomcsillapítással kapcsolatban 
megjegyezzük, hogy a terv hangsúlyozza az intermodális 
csomópont, P+R parkoló kihasználását, a városközpont meglévő 
és a jövőben megépülő parkolóit. A terv azzal számol, hogy a 
gépjárművel érkezők rákényszerülnek az autóik leparkolására a 
városközpont szélein létesülő parkolóházakba, mélygarázsokba. A 
gépkocsi elhelyezést az intenzív beépítés miatt felszínen nehezen 
lehet megoldani, a hész előírásai között szerepel a parkolók 
felének épületben, térszín alatti kötelező elhelyezése (6.§ (8) bek.) 

ad 13. A véleményt mérlegelve és a javaslat átgondolása miatt az 
előírást tovább pontosítottuk: „A Vt-4, Vt-5, Vt-6 és Vk-1 építési 
övezet területén a tömbön átmenő gyalogos átjárás biztosítása 
érdekében a gyalogos sétány vagy magánút kialakítását a terület 
– az Önkormányzat és a tulajdonos közötti szerződés alapján- 
közforgalom céljára történő megnyitásával lehet biztosítani (Étv. 
2.§ (13) pont). Településrendezési szerződés megkötése 
esetén a magánút/sétány biztosítására alapított telki szolgalom 
bejegyzése ellenében az adott telek +0,2 m2/m2 szintterületi 
mutató növekményre jogosult. Az épületeket a sétány felé 
nyílászárókkal ellátott homlokzattal kell kialakítani.” 

ad 17. Tekintettel, hogy a teljes településre vonatkozóan most 
készül az új Hész és SZT, illetve, hogy az előírás az egész 
település területére érvényes, nem pedig egy övezetre, az előírás 
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ad 18. Tekintettel a max. 50,0 méteres építménymagasságra, nem feltétlenül a beépítési % 
legkisebb méretének meghatározásától függ a megfelelő épülettömeg. 

ad 19-22. Javításra kerül. 

ad 23. Javasolják külön rendelettel módosítani az építészeti örökség védelméről szóló 
rendeletüket. 

ad 24. Pótlásra kerül. 

ad 25. Javasolt szabályozási vonalat a jelenlegi jogrend nem ismer, így továbbra is kérik 
törlését. 

ad 26-28. Javításra kerül. 

kivételét a nagy Hész-ben javasoljuk megtenni. 

ad 18. A Vk-1 övezetben korábban több olyan előírást és ábrát is 
javasolt tervező, melyek jobban szolgálták a megfelelően arányos 
épülettömeg elhelyezését. Ezek az előírások az alapterület és 
homlokzatmagasság arányára vonatkoztak elsősorban. Mivel ezek 
az előírások túlságosan megkötötték az építésztervezőket, az 
önkormányzati egyeztetések során kikerültek a tervből. 

ad 25. Az észrevételnek megfelelően a javasolt szabályozási 
vonal törlésre kerül, azonban helyette tervező javasolja, hogy az 
irányadó szabályozások között megmaradjon egy ilyen jellegű 
iránymutatás: magánút kialakítási lehetőség elnevezéssel, mivel a 
javasolt telekhatárt tartalmazza a terv. 

Gyapjas József igazgató 
KDV Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

1447 Budapest, Postafiók: 541 

Az alábbi feltételek betartása esetén értenek egyet a tervvel: 
Hulladékgazdálkodás: 
-  Építési tevékenységgel kapcsolatos, általános követelményeket sorol föl 
Vízügyi szempont 
- A tervezési terület érinti a Sasvárosi Vízmű Vízbázis utánpótlódási területét, valamint az Érd, 

Dunapart vízbázis „A” és „B” hidrogeológiai védőterületét.. A hidrogeológiai védőterületre 
vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni.  A vízkivétel, kutak kialakításának szabályait, 
építési tevékenységgel kapcsolatos előírásokat sorol föl. A területen potenciális szennyezési 
veszélyt jelentő tevékenység nem folytatható. 

- A terület csapadékvíz-elvezetési tervei célszerű lenne még a rendezési terv elfogadása előtt 
elkészíteni, hogy az elvezető rendszerek helyigényét biztosítani lehessen. A csapadékvíz 
elvezető rendszer kialakítása, az élő vízfolyásba történő csapadékvíz bevezetés engedély 
köteles, az engedély követelményeit részletezi. 

A jóváhagyott terv egy nyomtatott példányát kérik 

Választ nem igényel. 

Dr. Gál Ildikó osztályvezető főorvos 
ÁNTSZ Közép-magyarországi 
Regionális Intézete 
1138 Budapest, Váci út 174. 

Közegészségügyi állásfoglalást adott 
- Főútvonalak mentén a közlekedési környezetterhelés miatt új lakóépület elhelyezése 

kerülendő 
- A HÉSZ 21§(1) foglalt funkciók lakóépületben csak akkor engedélyezhetők, ha 

lakófunkciót zavaró hatásuk kizárható 

Választ nem igényel. 

Olasz Lajos tű. alezredes 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
1116 Budapest, Építész utca 4-6.  

Tűz és polgári védelmi szempontból kifogást nem emel. Választ nem igényel. 

Sándor János főosztályvezető 
NKH Közép-Magyarországi Regionális 
Igazgatósága  
1576 Budapest 141, Postafiók: 25 

A dokumentációt 2009. március 30.-án átvette, válasz nem érkezett. 

Hajducsek János irodavezető-helyettes 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal  
1535 Budapest 1, Postafiók: 873 

Az örökségvédelmi hatástanulmány javasolta Mihálytelep régészeti érdekű területként történő 
lehatárolását, észrevételezte, hogy ezek a tervlapokra nem kerültek átvezetésre. 
Örökségvédelmi szempontból a tervet nem kifogásolják, a fenti javaslat figyelembevételével 

A régészeti érdekű terület lehatárolását pótoltuk. 
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javasolják elfogadásra. 
Kovács László osztályvezető 
Pest Megyei Földhivatal 
1051 Budapest, Sas utca 19.  

A korábbi véleményében már nyilatkozott arról, hogy a tervezett módosításokkal kapcsolatban 
nem emel kifogást tekintettel arra, hogy további termőföldek övezeti átsorolása nem tervezett. 

Választ nem igényel. 

Kozma Károly rendőralezredes 
rendőrségi főtanácsos, 
kapitányságvezető 
Érdi Rendőrkapitányság 
2030 Érd, Felső u. 4. 

A tervezet ellen közlekedésrendészeti szempontból kifogást nem emel. Választ nem igényel. 

Iván Károly vezető engedélyezési 
munkatárs 
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 
Budapesti Igazgatóság 
1386 Budapest, Postafiók: 997  

A megküldött HÉSZ módosítás hírközlési fejezete megfelelő. A jóváhagyáshoz hozzájárul. Választ nem igényel. 

 
 

MEGYEI és SZOMSZÉD ÖNKORMÁNYZATOK – csak TSZT módosítás esetén 
Szabóné Pányi Zsuzsanna megyei 
főépítész 
Pest megyei Közgyűlés Hivatala 
1364 Budapest, Postafiók 112 

A településszerkezeti terv módosítása elsősorban a városközponti, illetőleg a kapcsolódó 
területek területfelhasználásának módosítására irányul, megfelel a hatályos területrendezési 
terveknek, a módosítással kapcsolatban kifogást nem emel. 

Választ nem igényel. 

Beleznay Éva mb. főépítész 
Budapest főváros Önkormányzata 
1052 Budapest, Városház u. 7. 

A tervezési terület ugyan Bp. közigazgatási területével közvetlenül nem érintkezik, azonban a 
terv célkitűzéseinek teljesülése (nagyvárosias beépítés) mégis közvetlen hatást fejthet ki a 
főváros vonatkozásában. Ennek megfelelően felhívja a figyelmet a következőkre: 

- Minél kisebb környezetterhelés 
- Biológiai aktivitásérték nem csökkenhet 
- A beépítési léptékhez igazodó zöldfelület rendszer kialakítása, megőrzése javasolt –

kedvező a minél nagyobb zöldfelület 
- Érd Stratégiai Zajtérképét figyelembe kell venni 
Ellentmondásként jelzi, hogy a sportpálya melletti területen a TSZT Gip területfelhasználást 
jelöl, míg a szabályozási terv Gksz-1 építési övezetet. 
A tervi módosításokkal, elképzelésekkel alapvetően egyetértenek.  

Észrevételt köszönjük, a szerkezeti tervben tévesen ipari terület 
szerepel a sportpálya mellett, javítottuk Gksz-re.  
A terv módosítással a biológiai aktivitásérték nem csökken. Több 
zöldterület is kijelölésre került. Az utcaszélességhez kötött fásítási 
előírás, a telken belüli zöldfelületek aránya, mind hozzájárulnak a 
települési zöldfelületi rendszer fenntartásához, bővítéséhez. 

Nánay Éva főépítész 
Törökbálint Város Önkormányzata 
2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79. 

A dokumentációt 2009. március 30-án megkapta, nem válaszolt. 

Balázsi István főépítész 
Diósd Község Önkormányzata 
2049 Diósd, Szent István tér 1. 

A dokumentációt 2009. március 27-én megkapta, nem válaszolt. 

Rumi Imre főépítész 
Budafok-Tétény Budapest XXII. 
kerületi Önkormányzat 
1221 Budapest, Városház tér 11. 

A dokumentációt 2009. március 27-én megkapta, nem válaszolt. 
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EGYÉB ÉRINTETTEK 
Bodó Imre projekt irodavezető – 
Szántay Lajos projektvezető 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
1134 Budapest, Váci út 45. 

A terv anyagát elfogadja, ellene kifogást nem emel. 
A tervezés, és rendelet alkotás során az NKH Regionális Igazgatóság véleményének 
figyelembe vételét is kéri. 
A véleményezésben továbbra is részt kívánnak venni. Egy pld. digitális anyag megküldését 
kérik (Kiss Csaba terület-előkészítő mérnök részére). 

Választ nem igényel. 

Késmárki László üzemvezető – Fett 
Gábor műszaki felügyeleti csop. vezető 
Földgázszállító Zrt. Kápolnásnyéki 
Földgázszállító Üzem 

A tárgyi módosítások nem érintenek a kezelésükben lévő szénhidrogén szállító vezetéket és 
létesítményt. A módosításhoz hozzájárulnak, ellene kifogást nem emelnek. 

Választ nem igényel. 

Bercsényi Tibor gázhálózat operatív 
fejlesztés vezető 
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 
2100 Gödöllő, Kenyérgyár u. 2. 

A terv gázellátási munkarészével kapcsolatban véleményeltéréssel nem élnek.  A további 
véleményezésben is részt kívánnak venni. 

Választ nem igényel. 

Bartoss Attila régióvezető – Ozsváth 
László üzemv. műsz. irányító 
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató 
Kft. 
1132 Budapest, Váci út 72-74. 

A dokumentációt 2009. március 31-én átvette, válasz nem érkezett. 

Béres József ügyvezető igazgató – 
Kovács Zoltán tervezési osztályvezető 
ELMŰ Hálózati Kft. 
1132 Budapest, Váci út 72-74. 

A dokumentációt 2009. március 30-án átvette, válasz nem érkezett. 

Lanku Ildikó ügyvezető igazgató 
Érd és Térsége Víziközmű Kft. 
2030. Érd, Fehérvári út 63/b-c. 

A dokumentációt 2009. március 27-én átvette, válasz nem érkezett. 

Szarvas András megyei igazgató, Telek 
András megyei osztályvezető 
Magyar Közút Kht.  
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 

A településrendezési tervek (TSZT, SZT, HÉSZ) módosításának célkitűzéseiben elvi kifogást 
nem tesz. A terv érinti a 6-7. sz. főút közös szakaszát. Az érintett terület külterületi jellegét 
továbbra is fent kívánják tartani, belterületbe vonásához nem járulnak hozzá. A főút 
védőtávolsága 100-100m. A tengelytől 50-50m-en belül magasépítmény létesítéséhez nem 
járulnak hozzá. 
Az építési engedélyezés során a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. 

A tervezési területet a 7-es elkerülő szakasz érinti. A főúthoz 
északról kapcsolódó terület tartozik a tervezési területbe. A 
tervezés előtti, most hatályos rendezési tervek ezt a területet, 
távlati belterület részeként, beépítésre szánt területként 
szerepeltették. A szabályozási terv az út mentén tervezett Gksz-
1 terület főút felöli oldalán 25m beültetési kötelezettségű 
területet jelöl. 

Kerékgyártó Attila mb. főigazgató 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ  
1537 Budapest 114. Pf.: 333  

A tervezett módosítások ellen kifogást nem emelnek. 
Az országos közutakkal kapcsolatban adott tájékoztatást: Felsorolta, hogy a különböző hosszú 
távú tervekben milyen Érdet érintő közúthálózati fejlesztések szerepelnek. 
Egyéb észrevételek: 
Az új Százhalombattai összekötő út csak önkormányzati, ill. magán forrásból valósulhat meg. 
A későbbiekben részletes forgalmi vizsgálat készítését javasolja. 
Alátámasztó munkarészben szereplő M11 gyorsforgalmi út említésével kapcsolatos szöveg 
pontosítását kérik. 
Az Alsó utcán kivezető nyomvonal biztonságos elérést valósítson meg az EuroVelo 
nyomvonalhoz. Kerékpárút építési előírásait, valamint a kerékpár tárolás feltételeinek 
megoldását említi. 

Észrevételeit köszönettel vettük. 
Az Érd – Százhalombatta összekötő út a korábbi érdi rendezési 
terveken túlmenően a százhalombattai szerkezeti tervben is 
szerepel. A nyomvonal Érden belül az Ercsi úttól indul ki, mely 
jelenleg is önkormányzati kezelésű útvonal. A nyomvonal 
megvalósulásának pontos ideje jelenleg nem ismert, 
feltüntetését a két település közötti kapcsolatok erősítése, 
valamint az Érd, Júlia utca környéki temető fejlesztések történt 
szabályozási változások tették szükségessé. 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Érd Megyei Jogú Város jelenleg 
készülő szerkezeti és szabályozási tervének keretében a 
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Az eljárásba kérik bevonni: ÁAK Zrt., Magyar Közút, NIF Zrt  vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően 
forgalomszámlálás-sorozat, és forgalmi modell készült, illetve 
készül. A modell a városban megvalósítani javasolt fejlesztések 
– többek között a városközpont, és Mihálytelep területén javasolt 
fejlesztések – forgalmi hatásainak bemutatása érdekében 
születik meg, figyelembevéve a kapcsolódó országos úthálózati 
elemeket is. 
Az M11-es gyorsforgalmi útnak, valamint az agglomerációs 
tervben szereplő összekötő út nyomvonalnak az Önök által is 
írottaknak megfelelően más az úthálózatban betöltött szerepe. 
Az esetlegesen a szövegben maradt, erre vonatkozó 
bizonytalanságokat javítani fogjuk. 
A kerékpáros nyomvonalak meghatározásakor a rendezési terv 
készítése folyamán a helyi kerékpáros civil szervezettel 
(Tekergő Egyesület) egyeztetések történtek. Az így kialakított 
hálózati javaslat a későbbiekben az Útügyi Műszaki 
Előírásokban foglaltak alapján valósulhatnak meg. 
Az egyeztetési eljárásban részt vesznek a kért hivatalok, a NIF 
kivételével véleményezték a tervet. 

Jákli Zoltán hálózatkezelési igazgató, 
Kiss Ernő forgalomszabályozási és 
hálózatkezelési osztályvezető 
Állami Autópálya Kezelő Zrt. 1380 
Budapest Pf.: 1170 

Jogszabályi hivatkozásokat közöl: 
- Országos közút mellett 250-250m távolságban nem jelölhető ki beépítésre 

szánt terület –gyorsforgalmi út esetében 
- A közút kezelőjének engedélye szükséges anyagkitermelés, ill. faültetés esetén 
Az előírások figyelembe vételét kéri. 

Választ nem igényel. 

Horváth Lajos főosztályvezető 
MÁV Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési 
Főoszt. 1062 Budapest, Andrássy út 
73-75. 

A dokumentációt 2009. március 28-án átvette, válasz nem érkezett. 

Érd PMH Építéshatósági Csoport A dokumentációt 2009. március 26-án átvette, válasz nem érkezett. 
 

HELYI CIVIL ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, LAKOSSÁGI BEADVÁNYOK  
Csóli Csaba igazgató 
Érdi Ipartestület,  
2030 Érd, Alispán u. 8. 

A dokumentációt 2009. március 27-én átvette, válasz nem érkezett. 

Tóthné Tas Mária városi elnök 
Független Női Szövetség Érd Városi 
Szervezete 
2030 Érd, Facélia u. 9. 

A dokumentációt 2009. április 17-én átvette, válasz nem érkezett. 

Varga Illés Levente 
Élőlánc az Érdi Kistérségért 
2030 Érd, Tömösi u. 19. 

A dokumentációt 2009. március 27-én átvette, válasz nem érkezett. 

Domján Károly 
Érdi Civil Fórum  

A dokumentációt 2009. március 28-án átvette, válasz nem érkezett. 
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2030 Érd, Deák Ferenc u. 62. 
Friedl Ferenc vezető 
Városi és Elővárosi Közlekedési 
Egyesület Érd-Diósd helyi 
tagszervezete 
1144 Budapest, Ond vezér útja 33 

A dokumentációt 2009. március 31-én átvette, válasz nem érkezett. 

 


