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Érd Megyei Jogú Város Befektetési Projekt-Portfóliója kapcsolódik a város eddig 
elkészült stratégiai tervezési dokumentumaihoz, de egyúttal túlmutat azokon és konkrét 
projektekre tesz javaslatot. Célja elsősorban a befektetők, beruházók, helyi gazdasági 
szereplők tájékoztatása, inspirálása annak érdekében, hogy a város fejlődése új lendületet 
kapjon. 

A közelmúlt világgazdasági és nemzetgazdasági eseményei, tendenciái az ingatlanpiac 
és befektetési piac hanyatlását idézték elő. Ennek következtében jelenleg a piaci szereplők 
kivárása érzékelhető. Ebben a helyzetben is szükség van azonban a megfelelő előkészítő 
munkára, annak érdekében, hogy a befektetési piac élénkülése felkészülten érje a várost. Az 
M6-os autópálya 2010-es átadása, a magyar és az európai gazdaság válságból történő 
fokozatos kilábalása teszik majd elengedhetetlenné a befektetési portfólió meglétét. 

 Jelen dokumentum, egy olyan széles körű nyilvánosságot eredményező akció 
alapdokumentuma, amelynek előzménye a 2007-ben megtartott „Érdi Befektetői Fórum”. 
Az akkori elképzelések aktualizálásával, az új körülmények és hasznosítási szempontok 
figyelembevételével készült el Érd Megyei Jogú Város Befektetési Projekt-Portfóliója.  

Szintén kiemelendő, hogy a projekt-portfólió, olyan részletességgel tárgyalja a 
projekteket, amely - a megvalósítási szándék kinyilatkoztatását követően – önmagában nem 
elégséges az egyes projektek végrehajtásához! A gyakorlati kivitelezéshez projektenként 
elengedhetetlen egy-egy Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, amely tartalmazza a 
beruházáshoz és – amennyiben releváns – az üzemeltetéshez kapcsolódó szakmai leírásokat 
és pénzügyi számításokat (üzleti terv). A Tervdokumentáció rendelkezésre állása – 
egyetemben az engedélyezési ügyiratokkal - szintén a projektvégrehajtást megelőzően 
nélkülözhetetlen. 

A megvalósításhoz természetesen szükség van „külső tőke” bevonására, beruházók 
megnyerésére, pályázatok elnyerésére. A későbbiekben elkészítendő megvalósíthatósági 
tanulmány(ok) és a tervdokumentáció(k) egyaránt alapot nyújtanak a tőkeszerzéshez, 
hiszen pályázatok esetében e dokumentumok legtöbb esetben pályázati feltételként 
szerepelnek, a befektetők pedig ma már egyértelműen igénylik legalább az elő-
megvalósíthatósági tanulmányok rendelkezésre állását. 

Érd Megyei Jogú Város Befektetési Projekt-Portfóliója, egy olyan projektgyűjtemény, 
amelyet át lehet nyújtani, illetve be lehet mutatni a potenciális beruházóknak, így 
tájékoztatva őket a városban lehetséges befektetésekről. 





Sorszám  Projekt neve Terület lehatárolása 

1. 
Szilvafás lakópark  M7‐es  autópályától  északra,  Fenyves‐

Parkváros  városrész  nyugati  oldalán 
található 

2. 
Egészségügyi,  szociális  központ  a 
Tárnoki úton 

Tárnoki  út,  Könyves  Kálmán  u. 
telekvégek‐  Zrínyi  u.  ‐  településhatár 
által határolt terület 

3. 
Intézményfejlesztéshez  kapcsolódó 
zöldfelület,  szabadidő‐sport  kiszolgáló 
létesítmények kialakítása  

Hegyalja út‐ Kolozsvári út‐ Tárnoki út‐ 
településhatár által határolt terület 
 

4. A Bem tér környezetének fejlesztése  Bem tér 

5. Szolgáltatóház létrehozása Érdligeten a 
Tállya u. és Topoly u. sarkán 

Tállya utca és Topoly utca sarka 
 

6. Üzleti  célú  szálláshely‐fejlesztés  az 
Alispán utcában 

Alispán u.  

7. 
Érd‐Felső  vasúti  megállóhoz 
kapcsolódó parkoló építése a Diósdi úti 
aluljáró északi oldalán 

Diósdi út parkoló 
 

8. Sportkomplexum  létrehozása  a 
Velencei úton 

Városi  sportcsarnok  melletti  terület: 
Velencei u. 

9. Érdi Toronyház Projekt  Városközpont: Szabadság‐ tér 

10. Többfunkciós  épület  kialakítása  a  volt 
buszpályaudvar helyén 

Volt buszpályaudvar épülete 
 

11. 
Kereskedelmi  központ  létrehozása  a 
Budafoki  út  és  az  M6‐os  autópálya 
között 

Budafoki u.‐ M6 közötti terület 
 

12. Biogáz  üzem  létesítése  a 
szennyvíztelep mellett 

Érdi TESCO környéki területek 
 

13. 
A  Tepecs  terület  fejlesztése, 
infokommunikációs  gazdasági  terület 
kialakítása céljából 

Tepecs  övezet:  M6‐  településhatár‐ 
Duna menti véderdő‐ Sulák patak által 
határolt terület 

14. Lovas  turisztikai  állomás  létrehozása 
Érd‐Ófalu területén 

Ófalui sporttelep 
 

15. Duna‐parti  fejlesztések  a  Beliczay‐
szigeten 

Beliczay‐sziget 

16. Szálláshely‐fejlesztés  a  volt  Szapáry 
kastély területén 

Volt Szapáry kastély 
 

17. Vállalkozói  falu  a  „KRAUSE” 
környékén 

ʺKRAUSEʺ terület és környéke 

18. A  FRIGÓ  környéki  terület  további 
fejlesztése 

FRIGÓ‐ Érd melletti terület 
 

19. 
Az  M6‐os  autópálya  és  a 
Pusztaszabolcsi  vasútvonal  közötti 
terület északi részének fejlesztése 

M6  autópálya‐  Pusztaszabolcs  vasút 
közötti terület északi része 
 

20. 
Az  M6‐os  autópálya  és  a 
Pusztaszabolcsi  vasútvonal  közötti 
terület középső részének fejlesztése 

M6  autópálya‐  Pusztaszabolcs  vasút 
közötti középső terület 
 

21. 

Az  M6‐os  autópálya  és  a 
Pusztaszabolcsi  vasútvonal  közötti 
terület  Benta‐pataktól  délre  eső 
részének fejlesztése 

Benta  völgye  (M6  Százhalombatta 
csomópont‐ vasút‐ Benta patak) 
 

22. A  Szent  Ilona  telep  kereskedelmi‐
gazdasági fejlesztése 

Szent Ilona telep 
 

23. Lakossági  hulladék  hasznosítására 
alkalmas telep kialakítása 

Százhalombattai  körforgalomtól  délre 
fekvő terület 


