
  ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN A 6. SZ. FŐÚT ÚJ ELKERÜLŐ SZAKASZA NYOMVONALÁNAK MÓDOSÍTÁSA – TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA –  
ÉTV 9.§(3) BEKEZDÉS SZERINTI VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓJA  

(12-1275/30/2009 SZ. LEVÉLRE ÉRKEZETT VÁLASZOK) 
 

OTÉK szerinti Államigazgatási szervek (és sorszámok) Tervvel kapcsolatos vélemény Tervezői válasz 

1. 
Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 
Állami Főépítész 

A tervezett módosítással kapcsolatban nem emelnek kifogást. 
Jelzik, hogy a most zajló, teljes településre vonatkozó TSZT készítése során a tervek 
összhangját biztosítani kell. A véleményeztetést követően az esetlegesen eltérő 
vélemények tisztázására az Étv.9.§(4) bek. szerinti egyeztető tárgyalást kell összehívni. 
Az egyeztető tárgyalás akkor hatékony, ha a meghívóval együtt kiküldésre kerül a tervező 
minden eltérő véleményre, kikötésre adott részletes írásbeli válasza, melyből kiderül, 
hogy a  vélemények hogyan kerültek figyelembe vételre 

 
A teljes településre, ill. a részterületekre készülő tervek összhangját biztosítjuk. 
A beérkezett vélemények között a Fővárosi és Pest Megyei MGSZH Erdészeti 
Igazgatóság észrevétele véleményünk szerint tévedés, ugyanis az általuk említett terület 
a most hatályos, és a tervezett állapot szerint is erdő. Egyéb eltérő vélemény nem 
indokolta egyeztető tárgyalás összehívását. 

2. 
Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség 

Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 19.) 
 

3. ÁNTSZ  Közép-magyarországi Regionális Intézet 
A TSZT módosítással kapcsolatban közegészségügyi szempontból észrevételt nem 
tesznek. 

A vélemény tervezői választ nem igényel 

4. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűz és polgári védelmi szempontból kifogást nem emelnek.  A vélemény tervezői választ nem igényel 

5. 
Nemzeti Közlekedési Hatóság  
Kiemelt Ügyek Igazgatósága 

A TSZT illetőleg SZT, HÉSZ módosítás kapcsán az alábbi rész-szakvéleményt adja: 
A Szabályozási Terv, és HÉSZ módosítás áttekintéséből megállapítható, hogy az 
autópályától északra tervezett 6. sz. főút új elkerülő szakaszának nyomvonala törlésre 
került, azonban a tervezett helyi gyűjtőút az M6 autópálya nyomvonalát, annak 100m-es 
védőtávolságát érinti. 
Külterületen autópálya tengelyétől számított 100m-en belül építmény elhelyezéséhez a 
közút kezelőjének (üzemeltető: ÁAK Zrt.) közútkezelői véleménye szükséges. 
A különböző, autópályával szomszédos létesítményeknek nem lehet közvetlen 
útcsatlakozása az autópályáról, ill. annak csomóponti ágairól. A létesítmények 
közműellátását az autópályától függetlenül kell megoldani.  Egyéb utak, és közlekedési 
létesítmények tekintetében az NKH regionális igazgatósága a véleményező 
államigazgatási szerv.  

A külön eljárásban zajló TSZT, valamint SZT, HÉSZ módosítással kapcsolatos vélemény 
egy levélben érkezett. 
A tervezett helyi gyűjtőút a 100m-en kívül esik, a csomóponti csatlakozás pedig már 
létezik. 
 
Az előírásokat a konkrét építési-beruházási munkák során kell figyelembe venni. 
 

6. NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 19.)  

7. 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-
magyarországi Iroda 

A településrendezési tervekkel kapcsolatban az alábbi észrevételt tette: 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti értékleltára pontosítandó, mert az Akasztó 
domb nevű, a régészeti topográfiában 17. sorszámú lelőhely már kívül esik a tervezési 
területen.   
Sulák –patak régészeti érdekű területsávját kérik feltüntetni a településrendezési 
tervlapokon. 
A szennyvíztisztító és bővítési területe nem érint régészeti lelőhelyet, a 6. sz. főút új 
elkerülő szakaszáról történő lemondás pedig két régészeti lelőhelyet is megkímél, a 
tervtartalmát illetően kifogásuk nincs, azt elfogadhatónak vélik. 

A külön eljárásban zajló TSZT, valamint SZT, HÉSZ módosítással kapcsolatos vélemény 
egy levélben érkezett. 
Az észrevételt köszönjük, az örökségvédelmi hatástanulmány pontosítását, és a tervlapok 
javítását megtesszük. 
 
 
 
A fenti észrevételek mellett összességében a terv elfogadását javasolják. 
 

8. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

A TSZT, HÉSZ, SZT módosítás kapcsán táj- és természetvédelmi szempontból az alábbi 
megállapításokat teszi: 
A tervezési terület országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti 
területet, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet, 
országos ökológiai hálózat övezetét, ill. egyéb táj- és természetvédelmi szempontból 
jelentős területet nem érint.  
A tervezett módosítás ellen táj- és természetvédelmi szempontból kifogást nem 
emelnek. 

A külön eljárásban zajló TSZT, valamint SZT, HÉSZ módosítással kapcsolatos vélemény 
egy levélben érkezett.  
A vélemény nem igényel tervezői választ. 

9. 

Pest  Megyei Földhivatal 
 
 
 
 

Ingatlanügyi hatósági véleményt adott. Településszerkezeti terv, Szabályozási terv, HÉSZ 
módosítás kapcsán kifogást nem emelő véleményt írt. 

A vélemény tervezői választ nem igényel 



10. Fővárosi és Pest Megyei MGSZH Erdészeti Igazgatóság 

A TSZT illetőleg SZT, HÉSZ módosítás kapcsán az alábbi véleményt adja: 
 
Az előzetes véleményében jelezte, hogy erdőt érintő igénybevételt nem, vagy csak 
közérdekből, valóban fontos indokkal lehet tervezni. Jelezte, hogy a tervezett út 
áthelyezés erdő törvény hatálya eső területet érinthet. Azóta jogszabályi változás történt – 
2009. évi XXXVII. Tv. (erdőtörvény) 
Értelmezése szerint erdő igénybevétele tervezett a korábbi 024/4, 045/2 hrsz-ú 
ingatlanokon, melyeknek erdőtervi megfelelőik az „Érd 10, 12” erdőtagok –a levélhez 
térkép is mellékelve. Az erdőtörvény 78.§-a szerint csak kivételes esetben lehet 
igénybevenni az erdőt. 

A külön eljárásban zajló TSZT, valamint SZT, HÉSZ módosítással kapcsolatos vélemény 
egy levélben érkezett.  
Az Étv. 9§(3) bek. szerinti egyeztetési dokumentáció már csökkentett tervezési területre 
készült. A tervezési terület déli határa az M6 autópálya. (tervezési terület: 6. sz. főút 
(Budafoki út) – 6.sz., 7.sz. főút közös elkerülő szakasza – M6 Ófalusi csomópont – M6 
autópálya – településhatár (Bp. XXII. kerület)) 
A 024/4, 045/2 hrsz-ú telkek új helyrajzi számai: 024/6, 045/12. Az erdészeti 
igazgatóságtól kapott térképen nincs rajta az M6-os autópálya megvalósult nyomvonala, 
azonban megállapítható, hogy a szűkített tervezési terület a térkép szerint a 024/6, 
045/12 hrsz-ú ingatlanokat, a nyilvántartás szerinti10-es erdőtagot tartalmazza. A TSZT, 
illetőleg SZT, HÉSZ egyeztetési dokumentációja a megjelölt területeket a jelenleg 
hatályos településrendezési tervekkel megegyezően E erdő területfelhasználással, Ev 
véderdő övezeti besorolással ábrázolja. A tervezési területen belül a jelen hatályos 
tervhez képest többlet beépítésre szánt terület csak a szennyvíztisztító telep bővítéseként 
került kijelölésre –ez azonban nem az erdészeti nyilvántartásban lévő területen van. A 
tervezési területen belül törlésre került a 6-os számú főút autópályától északra tervezett, 
Budapest XXII. kerületi csomópont – Érd Ófalu csomópont közötti elkerülő szakaszának a 
nyomvonala, mely az erdő területén keresztül vezetett volna. Megállapítható, hogy a 
tervezési területen belül az erdő területe növekszik a most hatályos településtervi 
állapothoz képest. A 10-es erdőtagot érintő vezetékek meglévő, országos 
termékvezetékek, új vezeték kijelölése az érintett területen jelen terv keretében nem 
történik. A TSZT módosítás tervlap jelmagyarázatában a belső oszlopba került közmű 
elemek nem tervezettek, a szerkesztés félreértésre adhat okot, ezért javítjuk a 
jelmagyarázat elhelyezését. Azonban felhívjuk T. Véleményező figyelmét, hogy a 
félreértést tisztázta volna az alátámasztó munkarészekben a közműtérképek 
áttanulmányozása. 

11. 
Fővárosi és Pest Megyei MGSZH Földművelésügyi 
Igazgatósága 

Szakhatósági állásfoglalást adott: A tervezési terület mezőgazdasági művelésű 
földterületet nem érint, ezért a módosításhoz hozzájárulnak. 

A vélemény tervezői választ nem igényel 

12. Nemzeti Hírközlési Hatóság  
A TSZT módosítás hírközlési fejezete megfelelő, az anyag  jóváhagyásához 
hozzájárulnak. 

A vélemény tervezői választ nem igényel 

     



    További megkeresendő szervek, szomszéd települési önkormányzatok: 
 

13. Állami Autópálya Kezelő Zrt. 

A TSZT, SZT, és HÉSZ módosítás kapcsán tett nyilatkozata: 
Az M6 autópálya tengelyétől mért 100m-es, valamint a fel,- és lehajtó ágak 
tengelyétől mért 50m-es távolságokon belüli fejlesztések tárgyában az ÁAK. Zrt., 
mint közútkezelő engedélye szükséges. 
Kérik figyelembe venni TSZT, SZT, HÉSZ módosítás során: 
OTÉK szerint gyorsforgalmi út esetében az út tengelyétől számított 250m-en 
belül nem jelölhető ki beépítésre szánt terület. 
Az ÚT 2-1.201. sz. Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint, már megépült 
külterületi autópálya, autóút, főút tengelyétől mért 100m-es távolságon belül a 
területet nem szabad belterületbe vonni annak érdekében, hogy az út külterületi 
jellegét biztosítani lehessen. 
Kérik figyelembe venni a későbbiekben: 
Az autópálya 100m-es, csomóponti ágak 50m-es védőtávolságán belül épület 
elhelyezését nem támogatják. A különböző, autópályával szomszédos 
létesítményeknek nem lehet közvetlen útcsatlakozása. A létesítmények 
közműellátását az autópályától függetlenül kell megoldani. Reklámtábla 
elhelyezése az autópálya tengelyétől számított 100m-en belül tilos. Az 
ingatlanok már üzemelő autópálya mellett vannak, a tulajdonosok az ebből 
eredő károkért kártérítési igénnyel nem léphetnek fel. 
Az eljárás során közútkezelőként érintett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest 
Megyei Igazgatósága. 
 

A külön eljárásban zajló TSZT, valamint SZT, HÉSZ módosítással kapcsolatos 
vélemény egy levélben érkezett. 
 
 
 
Az OTÉK 36.§(6) szerint az országos közút mellett nem jelölhető ki beépítésre 
szánt terület, kivétel ez alól a gazdasági terület. A tervezéssel érintett területen 
a 250m-en belül már korábbi (2004) településszerkezeti, illetőleg szabályozási 
tervben kijelölt gazdasági területek találhatók. Jelen tervezés folyamán új 
beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 
  
 
Az előírásokat a konkrét építési-beruházási munkák során kell figyelembe 
venni. 
 
 
 
 
 
A véleményezési eljárásba bevontuk a Magyar Közút Zrt. Pest Megyei 
Igazgatóságát, válasz még nem érkezett. 

14. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

Az előzetes véleményükben tett észrevételük a TSZT módosításban 
figyelembe vételre került. Ismét megerősítették, hogy az OTrT következő 
módosításakor kezdeményezni fogják a 2X1 sávos elkerülő útszakasz tervből 
való törlését.  

A vélemény tervezői választ nem igényel 

15. Magyar Közút Zrt. Pest Megyei Igazgatóság 

A tervekkel kapcsolatban közútkezelői állásfoglalást adott. 
A 6. sz. főút jelenlegi nyomvonalon történő fennmaradását tartják megfelelőnek. 
Egyetértenek azzal a tervezői javaslattal, miszerint a 6. sz. főút átmenő forgalomtól való 
részbeni tehermentesítése az M6 autópálya nem fizetős szakaszán történjen.  
Közútkezelőként észrevételt nem tesznek. 

A külön eljárásban zajló TSZT, valamint SZT, HÉSZ módosítással kapcsolatos 
vélemény egy levélben érkezett. 
A vélemény tervezői választ nem igényel 
 

16. 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

 6. sz. főút (elkerülő szakasz) nyomvonala a tervekből törlésre került, a módosítás a 
meglévő 6. sz. főút .s M6 autópálya közötti területre vonatkozik.  
Az M6 autópálya 100 m-es övezetén belül a szennyvíztisztító Gip-2 övezeti besorolással 
bővül az autópálya, és az ófalusi csomópont felé. A telepítési tervek készítése során az 
ÁAK-t meg kell keresni. 
Az ófalusi csomópont már kiépített ágához tervezett helyi gyűjtőút csatlakoztatása a 
csomóponti ág átépítését igényli. Ennek műszaki, geometriai kialakíthatósága 
módosíthatja a tervben szereplő GIP-2 övezet határvonalát. A körforgalom kezelője a 
Magyar Közút Zrt.  
A tervezett módosítás az M6 autópályát kedvezőtlenül nem érinti. 

A külön eljárásban zajló TSZT, valamint SZT, HÉSZ módosítással kapcsolatos vélemény 
egy levélben érkezett. 
A telepítési tervek már a konkrét építési-beruházási tervek, ekkor kell az egyeztetést 
lefolytatni. 
 
Az autópálya csomóponttól északra elhelyezkedő körforgalom keleti ága jelenleg 
kiépített, de funkció nélküli, mert a szennyvíztisztító bővítésével az ebből az ágból 
indítani tervezett elkerülő út megépítése nem lesz lehetséges. Az új, javasolt feltáró út a 
csomóponti ág átépítésével biztosítja a helyet a szennyvíztisztító elkerülésére. A 
jelenlegi csomóponti ágból a nyomvonal szabvány szerinti kiépítéssel nem biztosítható, 
ezért szükséges annak átépítése. 
A körforgalom többi ágának átépítése nem szükséges. 
 
A Magyar Közút közútkezelőként nem tett észrevételt. 

17. 
NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító 

Hatósága 

A külön eljárásban zajló TSZT, valamint SZT, HÉSZ módosítással kapcsolatos 
vélemény egy levélben érkezett. Településrendezési tervek bírálatában nem 
illetékes, nem kíván véleményt adni. 

A vélemény tervezői választ nem igényel 



18. ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.  Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 21.)  
19. ELMŰ Hálózati Kft. Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 20.)  
20. 

TIGÁZ-DSO A Szabályozási Terv, HÉSZ módosítás kapcsán fogalmazta meg észrevételét. Tervezői válasz a Szabályozási terv, HÉSZ módosítás dokumentációban 
található. 

21. 

Földgázszállító Zrt. 

Tájékoztat a tervezéssel érintett területen áthaladó, az FGSZ Zrt. tulajdonában, 
és üzemeltetésében lévő gáz,- optikai kábel és hírközlő kábel hálózatokról, 
valamint azok védőövezeteiről. 
A területen áthaladó „KDV-Csepel” termékvezetékről a tulajdonos-üzemeltető 
MOL Nyrt. Logisztika – Távvezetékes Termékszállítás jogosult nyilatkozni. 
Mint a tervezéssel érintett ingatlanok egy részének bányaszolgalmi jogosultja, a 
módosított TSZT-hez hozzájárul   

A vezetékekre, és azok védőövezeteire vonatkozó tiltásokat, korlátozásokat a 
konkrét építési-beruházási munkáknál szükséges figyelembe venni.  
 
Az előzetes véleményüknek megfelelően a véleményeztetésbe bevontuk a 
MOL Nyrt. TDK Logisztika Elsődleges Szállítás-t.  

22. 

MOL Nyrt. TDK Logisztika Elsődleges Szállítás 

A TSZT, SZT és HÉSZ módosítással kapcsolatos véleménye: 
A szabályozási tervvel érintett területen halad: 
- A tulajdonukban és üzemeltetésükben lévő DUFI-Csepel DN200 PN63 
termékvezeték 

- FGSZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő Adony-Kereszthegy DN400 
PN40 gázvezeték 

- FŐGÁZ Zrt. üzemeltetésében lévő Kelenföldi Hőerőmű DN600 PN40 
gázvezetéke 

A szállítóvezetékek keresztezésére/megközelítésére, vezeték biztonsági 
övezetére kormányrendelet korlátozásokat, tilalmakat ír elő, ezeket figyelembe 
kell venni. Amennyiben a rendezési terv bármilyen módon érinti az 
üzemeltetésükben lévő létesítményt, illetve annak biztonsági övezetét (5-5m) 
akkor újból meg kell őket keresni. 

A külön eljárásban zajló TSZT, valamint SZT, HÉSZ módosítással kapcsolatos 
vélemény egy levélben érkezett. 
 
 
 
 
 
 
 
A vezetékekre, és azok védőövezeteire vonatkozó tiltásokat, korlátozásokat a 
konkrét építési-beruházási munkáknál szükséges figyelembe venni.  
Amennyiben a későbbiekben módosulni fog a településrendezési terv, az Étv. 
egyeztetési eljárásában ismételten megkeresésre kerülnek 

23. Étv Kft. Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
24. Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
25. ÉKF Intézmény Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
26. Hinterland Mérnöki Iroda Kft. Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
27. 

COWI Hungary Kft. 
A szennyvíztisztító védőtávolságával kapcsolatosan a szabályozási tervhez 
fűzött megjegyzést 

- 

28. Városi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti szempontból kifogást nem emel A vélemény tervezői választ nem igényel 
29. 

Pest Megye Közgyűlésének Elnöke 

A TSZT tervezett részleges módosítása megfelel a hatályos területrendezési 
terveknek, illetve a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
Tv. 23/A.§ 2/b. pontjában megfogalmazott eltérési lehetőségeknek, ezért a 
tervben szereplő módosító javaslatokkal szemben kifogást nem emelnek. 

A vélemény tervezői választ nem igényel 

30. Budapest Főváros Önkormányzata Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
31. Diósd Önkormányzata Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
32. Ráckeresztúr Önkormányzata Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
33. Halásztelek Önkormányzata Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
34. Tárnok Önkormányzata Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
35. Martonvásár Önkormányzata Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
36. Sóskút Község Önkormányzat Jegyzője Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
37. Törökbálint Város Polgármestere A tervvel kapcsolatban észrevételük nincs. A vélemény tervezői választ nem igényel 
38. Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 

Főépítészi és Városrendezési Iroda 
Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  

39. Százhalombatta Város Önkormányzatának 
Polgármestere 

A tervvel kapcsolatban észrevételt nem tesznek, egyetértenek. A vélemény tervezői választ nem igényel 

40. Érd PMH Építéshatósági csoport Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 17.)  



     
Civil szervezetek: 
 

41. Érdi Civil Fórum Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
42. Független Női Szövetség Érd Városi Szervezete Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
43. Városvédő és Városépítő Egyesület Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
44. Felső Parkvárosi Egyesület  Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  
45. Érd-Óvárosi Szent Mihály Alapítvány Nem válaszolt (45 nap lejárt: 2009. szeptember 18.)  

 


