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ELŐSZÓ A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVHEZ 
 
A településszerkezeti terv – összhangban az országos és a térségi, kistérségi szintű tervekkel – 

hosszú távra meghatározza Érd fejlődésének térbeli irányait, lehetőségeit, korlátait, kialakítja a 

településszerkezet fejlesztésének újabb elemeit. A szerkezeti terv a többször módosított Épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) és az 

Országos Településrendezési és Építési Követelmények (továbbiakban OTÉK) előírásainak 

megfelelően készült. 

 
A Szerkezeti Terv Érd MJV Közgyűlése 184/2008. (VI. 26.) KGY. határozattal elfogadott 

Településfejlesztési Koncepcióját kiindulási alapnak tekintve, figyelembe vette a 2002. és 2006. 

közötti szerkezeti tervekben korábban rögzített fejlesztési elképzeléseket, a különféle fejlesztési típusú 

tanulmányokat, programokat, az Integrált Városfejlesztési Stratégiát. A terv összhangban van a 

módosított Országos Területrendezési Tervvel, a Budapest Agglomeráció és Pest megye 

területrendezési tervével valamint a térségi, kistérségi szintű tervekkel. A terv készítése folyamán a 

tervezők felhasználtak minden rendelkezésükre álló anyagot. 

 
A 112/2002. (VI. 06.) ÖK. számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet az utóbbi években 

négyszer módosították – esetenként – alátámasztó munkarészek, területkimutatások és térképek 

készítése nélkül -, melyek nem találkoztak a lakosság egyetértésével és erőteljes konfliktusokat 

okoztak ezáltal. A terv célja a településszerkezeti szempontból indokolt területfelhasználási változások 

végrehajtása mellett az említett konfliktusok csökkentése, megszűntetése is. 
 
A Szerkezeti Terv meghatározza a területfelhasználás rendszerét, a területfelhasználás változásait, a 

térszerkezet területegységei mellett a meglévő és újonnan kialakítandó, meghatározó nyomvonalas 

elemeit, továbbá a térszerkezet alakítását befolyásoló korlátozásokat. 
 
A szakági (közlekedési, tájrendezési, környezetalakítási illetve közműhálózat-fejlesztési) javaslatok 

közül a szerkezeti tervlapokon azok kerültek ábrázolásra, melyek szerkezeti jelentőségűek, a többi 

javaslat a kötelező alátámasztó munkarészekben jelenik meg. Feltüntetésre kerültek továbbá a védett 

és védelemre tervezett természeti területek és a művi értékek, valamint a szerkezeti jelentőségű 

pontszerű funkciók, védőtávolságok. A Településszerkezeti tervlapon alkalmazott jelöléseket az OTÉK 

előírja, de azokat a terv bővítheti. 
 
 
A munka az Autodesk Map 3D 2010 szoftver segítségével a 2009. áprilisi állapotú digitális földhivatali 

ingatlan-nyilvántartási térképen került kidolgozásra. A munka során felhasználtuk az önkormányzat 

által szolgáltatott 2008. februárban készült ortogonális légifelvételt, a tervi előzményeket, a térségi és 

városfejlesztési dokumentumokat és az érintett államigazgatási szervek előzetes véleményét és 

adatszolgáltatásait. 
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Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2010. (.…..) sz. 
határozatához 

 
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ÉS ANNAK 

LEÍRÁSÁRÓL 
 
1. TELEPÜLÉSSZERKEZET 
 
1.1 A szerkezetalakítás céljai 
 
Érd szerkezeti tervének a főbb céljai, hogy 

• a szerkezeti terv a településfejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztési és védelmi céloknak 
megfelelő térszerkezeti keretet nyújtson, 

• a város településszerkezete az országos, regionális és kistérségi, valamint a szomszédos települések 
szerkezeti és térrendszerével összhangban fejlődjék, 

• a települési fejlesztési szándékok egymással, valamint a természeti és az épített táj védelmének 
szakmai elveivel és követelményeivel összhangban legyenek megvalósíthatók. 

• a korábbi tervekben kijelölt beépítésre szánt területek ne növekedjenek 
• a tervezett településfejlesztési lépések a lehető legtakarékosabb és gazdaságosabb módon legyenek 

megvalósíthatók, üzemeltethetők 
• Érd olyan szerkezeti tervvel rendelkezzen, amely a szerkezeti terv időtávjában rugalmasan követheti 

mind a település hagyományosan kialakult kertvárosias lakóterületeinek funkcionális gazdagítását, 
mind a nehezen kiszámítható állami és magán fejlesztési szándékokat. 

• differenciált szabályozással a mezőgazdaság fejlesztési lehetőségeit biztosítsa, a történelmi 
tájkarakter, tájhasználat megőrzése mellett 

• az ökológiai rendszerhez kapcsolódó Duna menti területek természetközeli állapota minél tovább 
megmaradjon, a meglévő erdőterületek ne csökkenjenek. 

 
A településfejlesztési koncepcióban rögzített célok összefoglalása: 

• Kiegyensúlyozottan fejlődő kertváros létrehozása, kellemes lakóhelyi környezet megteremtése, 
emellett a városias élet és szolgáltatások gazdagítása. 

• Az „alvóvárosi” jelleg fokozatos visszaszorítása új és magasabb minőségű munkahelyek létesítésével, 
kihasználva a nagy infrastrukturális beruházásokat, közlekedési folyosókat. 

• A lakosság iskolázottságának javítása, az oktatás fejlesztése, a magasabb képzettségűek helyben 
foglalkoztatása, a Budapestre ingázás arányának csökkentése. 

• Az intermodális agglomerációs közlekedés szervezése, egyben a helyi közlekedési viszonyok 
javítása. 

• A város vonzerejének növelése, különösen Ófalu és a Duna menti területeken a szabadidős 
tevékenységek és az idegenforgalom terén. Egyben a térség turisztikai potenciáljának erősítése 
változatos területkínálattal. 

• Érd városközpontjának kellemes közterekkel tagolása, egy megyei jogú városhoz méltóan, ami a 
térségben betöltött központi szerepet is ellátja. 

• A város vonzó, a központot tehermentesítő alközpontjainak kialakítása. 
• Több kisebb-nagyobb közhasználatú zöldfelület kialakítása, amelyek a helyi lakosság pihenését és 

minőségi sportolását szolgálják. 
• Az infrastruktúra javítása, különösen a szennyvízcsatornázás terén, ami a települési környezet 

állapotán is javít. 

Kevésbé hangsúlyos eleme a településfejlesztési koncepciónak: 
• A hiányzó megyei, városi és kistérségi központi intézményrendszer kialakítása és fokozatos kiépítése. 
• A magas minőségű „Belváros” kiépítési folyamatainak elindítása és a szabályozási eszközeinek 

megteremtése. 



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 

VÁROS-TEAMPANNON KFT.   2010. május 5

1.2 A TELEPÜLÉSSZERKEZET ALAKÍTÁSA 
A szerkezetalakítás térségi jelentőségű elemei 

— A terv a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervvel, az Országos Területrendezési Tervvel és más 
magasabb rendű jogszabályokkal összhangban területet biztosít az országos és térségi jelentőségű 
közlekedési és közműhálózati elemek számára, pontosítja az Országos Ökológiai Hálózat Érd területét 
érintő elemeit: a természetvédelmi területeket, a NATURA 2000 élőhelyvédelmi illetve madárvédelmi 
területeket. 

— A térség idegenforgalmi és gazdasági potenciáljának erősítésére a terv biztosítja különleges területek 
kijelölésével térségi jelentőségű intézmények területigényét, mint az ófalusi rekreációs, szabadidő és 
sportközpont. A terv térségi léptékű rekreációs területeket jelöl ki Ófalu-Újfalu területén, a Duna-parton. A 
kistérségi idegenforgalmi (konferencia, vendéglátás, szolgáltatás) és sportközpont kialakítására továbbra 
is lehetőséget ad a terv a Velencei úti sportcsarnok bővítési területén, a városközpontban és a központhoz 
közeli Mihálytelep területén. 

— A Városközpont korábbi fejlesztési területeit tartalmazza a terv regionális intézmények, gazdasági-
szolgáltató központ kialakítás megvalósítása céljából. 

— A terv térségi szintű szerkezeti beavatkozásként új kapcsolatok kialakítását javasolja Érd és a környező 
agglomerációs települések között, a települések egymás közötti forgalmának elősegítése, valamint a 
jelenlegi forgalmi igényeket kiszolgálni nehezen képes mai úthálózat kiegészítésére. Az új kapcsolatok 
biztosítják, hogy a szomszédos települések Érd bármely pontjáról egyszerűen elérhetőek lesznek, feloldva 
a mai, excentrikus hálózati elrendezésből fakadó hátrányokat. Új kapcsolatok javasoltak Budapest XXII. 
kerülete, Diósd, Törökbálint, Sóskút, Tárnok, és Százhalombatta felé is. 

— A szerkezeti terv javaslatot tesz térségi jelentőségű kerékpárútvonalak meghatározására. Ahol ezek az 
útvonalak építési tevékenységet nem igényelnek (kerékpárút vagy kerékpársáv építése), ott az 
útvonalakat az alátámasztó munkarész közlekedési tervlapjai tartalmazzák. A javaslatok összhangban 
vannak a korábban elkészült Érdi Kerékpáros Koncepcióval. 

— A regionális hulladékgazdálkodási programmal összhangban a jelenlegi hulladékkezelő 
(hulladékártalmatlanító, hulladékátrakó, hulladékudvar) területén továbbra is biztosít a terv ilyen jellegű 
városüzemeltetéssel kapcsolatos területhasználatot. 

— A Kulturális Örökségvédelemről szóló törvény előírásaival összhangban a szerkezeti terv feltünteti a 
régészeti lelőhelyeket és a műemlékeket. 

A szerkezetalakítás helyi elemei 

Közlekedési viszonyok javítása: 
— A városszerkezet legnagyobb hiányosságai közé tartozik a belső közúthálózat, és a külső közúthálózat 

kapcsolatrendszerének gyengesége, hiányzó elemeinek sokasága. Ennek feloldására a terv a meglévő 
úthálózatot érintő közlekedési túlterheltség csökkentése, a kapcsolódó közlekedési és környezeti 
problémák feloldása, a vasútvonalakon és autópályán több keresztező útvonal létesítése, városrészek 
kohéziójának erősítése, a hálózati elemek egyenletes raszteres kialakítása, a városközpont 
forgalomcsillapítása, a központ, nyugodt élhető jellegének visszanyerése, a reprezentatív, gyalogos terek 
kialakítása érdekében átalakítja a város főúti-, és gyűjtőúti hálózatát. Az átalakítás mind a forgalom, mind 
a közlekedési póluspontok esetében struktúraváltást okoz a jelenlegi hálózathoz viszonyítva. 

— A városrészek kohézióját elősegítő útvonalak elsősorban a jelenlegi hálózatot kiegészítő, sűrítő elemek. A 
fejlesztések koncentrációjának egyik fókusza a vasútvonalak által elvágott területek összekapcsolása 
különszintű keresztezések kiépítésével. Kiemelendő a Szent István út délre, az elkerülő útig történő 
folytatása, mely ezáltal egy, a városközpontot elkerülő észak-déli nyomvonalat alakít ki a város teljes 
hosszában. 

— A városközpont forgalomcsillapítása a jelenlegi városszerkezet átgondolását igényli, nagyobb szabású 
beavatkozásokkal. A javaslat legfontosabb elemei közé tartozik egy új, a Budai utat részben 
tehermentesíteni képes kelet-nyugati irányú útvonal kialakítása a városközponttól északra; egy, a belváros 
déli oldalán haladó gyűjtőút kiépítése, valamint egy átlós, a Riminyáki, és a Balatoni út között új 
közlekedési folyosót nyitó, a Kálvin tér elkerülését biztosító útvonal. Az új útvonalak kialakítása egyszerre 
segíti a szűk városközpont forgalomterhelésének csökkentését, valamint a jelenlegi, vasutak által 
közrefogott zárványterületek átalakulását, fejlődését, a belváros városias jellegű területének bővülését. 
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— A terv javaslatot tesz Nagytétény-Érdliget vasúti megálló Érd területére történő áthelyezésére, valamint a 
Bagoly utca térségében kialakítandó új megállópár kialakítására, a város Budapest felé történő 
kapcsolatrendszerének erősítése kapcsán. 

— A közlekedési konfliktusok kezelését szolgáló szerkezetalakítással, hálózatszervezéssel szoros 
összefüggésben biztosítja a terv a szerkezeti tervi feltételeket a biztonságos és a gépjármű-közlekedéssel 
egyenrangú városi kerékpározás számára, figyelembe véve a külterületi és térségi megközelítési, valamint 
a turisztikai igényeket. 

Területfelhasználási egységek vonatkozásában: 

— A településfejlesztési koncepcióval összhangban a szerkezeti terv a korábbi településrendezési tervekhez 
képest nem növeli a beépítésre szánt területeket. A területfelhasználás rendszerének alakítása 
elsősorban a változatosabb területkínálatot célozza meg, a központhoz és alközponthoz közeli belső 
területek megújulását, a beállt lakóterületek kertvárosias jellegének megőrzését segíti elő összhangban a 
helyi örökségvédelmi rendelettel. 

— A terv elősegíti a gazdasági területek újrahasznosítását, az intézmények szükséges mértékű bővítését, 
továbbá a temető és a piac térségének rendezését, valamint az alközpontok felértékelődését. 

— A szerkezeti terv, a településfejlesztési koncepcióval összhangban, biztosítja a hagyományos kertvárosias 
lakóterület megőrzésének és fejlesztésének lehetőségét. 

— Érd legnagyobb része homogén kertvárosias lakóterület használatú és besorolású, ezért biztosítani kell a 
lakosság megfelelő ellátását szolgáló kiskereskedelmi és szolgáltató tevékenységet a főutaktól, 
csomópontoktól távolabbi lakóterületeken is, de ki kell zárni a zavaró tevékenységeket. 

— A központ és alközpontok területén kívül, valamint az intézmények és környezetén kívül, a 
gyűjtőúthálózatok mentén csak ott alakít ki a terv vegyes területet, ahol településszerkezeti szempontok 
indokolják. (fontosabb csomópontok, az átalakulás, sűrűbb beépítés már elkezdődött, hagyományos 
kertvárosi jelleg visszaszorult, uralkodnak a vegyes funkciók és hiányoznak intézmények, a kereskedelmi, 
szolgáltató funkciók). 

— Kertvárosias lakóterületi felhasználás visszaállítását tartalmazza a terv a város azon területein (gyűjtőutak 
mentén, vasút mellett, Parkvárosban), ahol a jelenlegi vegyes és gazdasági besorolás megtartása 
településszerkezeti szempontból nem indokolt és a hagyományos családi házas beépítés átalakulása 10 
éven belül nem várható. 

— A kertvárosi jellegű területek szomszédságában a zavaró gazdasági tevékenységek kiszorítása 
érdekében a gazdasági terület helyett a terv vegyes területeket határoz meg a központhoz közeli területek 
vonatkozásában (vasút mellett). 

— A már beépült területek megújulását, korszerűsödését, hatékonyabb felhasználását, mint prioritást szem 
előtt tartva területet biztosít a terv a korábban kijelölt beépítetlen lakó és gazdasági fejlesztési területeken. 
A fejlesztési területeket a terv a fejlesztési igények, a megközelíthetőség, a meglévő és tervezett utak 
nyomvonalai és csomópontjai, továbbá az országos jelentőségű természetvédelmi érdekeltségű területek 
figyelembevételével tartja meg. 

— A városszéli ma még beépítetlen, de távlatban beépítésre szánt területek továbbra is megtartandók 
(„Szilvafás” környéke, volt lőtér, parkvárosi felparcellázott területek, Tárnoki út vége), hosszú távú 
fejlesztési területei a városnak, azonban a csatornázási programban nem szereplő területek 
fejlesztésének ütemezését a szabályozási terv készítésekor figyelembe kell venni. 

— Az M6, 6. és 7. sz. főút menti munkahelyteremtő, gazdaságfejlesztési területek továbbra is megtartandók, 
a területek felhasználási igényének sorrendjében, ütemezetten kell belterületbe vonni és ennek 
megfelelően elkészíteni a szabályozási tervet. 

— Az Érdi vasútállomás és vasúti megállók környezetében a szerkezetalakítás a térségi jelentőségű 
intermodális csomóponti jelleghez illeszkedő fejlesztések előmozdítását szolgálja a vegyes területek 
kijelölésével. A szabályozás eszközeivel összhangot kell teremteni a közlekedéshálózat-fejlesztéssel 
kapcsolatos területigények és a területen meglévő és tervezett munkahelyteremtő létesítmények 
parkolási-forgalmi szükségleteivel kapcsolatos területigények között; 

— Az új városi temető helyszínének a meglévő temető melletti területet jelöli ki a terv az Ercsi és Júlia utca 
között. 

— A városközponthoz közel fekvő Ercsi úti sporttelep megtartása és bővítése stratégiai cél. A sporttelep 
környezetében a mihálytelepi gazdaságfejlesztési területek megtartandók. A fejlesztéseket hátráltató 
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trafóállomás autópályán túli területre való kitelepítését területbiztosítással és a szabályozás eszközeivel is 
elő kell segíteni. 

— A városi és térségi jelentőségű ófalusi sportpálya és termálfürdő, valamint azokhoz kapcsolódó fejlesztési 
szándékok megvalósíthatóságának szerkezeti tervi feltételeit a közlekedési kapcsolatainak javítása iránti 
igények figyelembevételével biztosítja a terv. A területfelhasználás rendszere összhangban Érd korábbi 
rendezési tervével, biztosítja a speciális funkciójú városi intézmények területének a bővítését, a 
turizmushoz kapcsolódó szállásadó-vendéglátó-szabadidős funkciók fejlesztését. 

— Az értékes, közvetlen Duna parti kapcsolattal és egykor kikötővel is rendelkező volt téglagyár területén, 
tekintettel a terület természetvédelmi érzékenységére, a térségi fejlesztési dokumentumokra, a terv 
megadja a lehetőséget a turisztikai célú fejlesztési szándékok sokféleségének megvalósíthatóságára. 

— Ófalu sportterületének bővítését továbbra is a Dunához közeli területen határozza meg a terv. A 
szabadidős terület megközelítését a 7. sz. főút-M6 csomópontjából induló települési gyűjtőút is biztosítja a 
terület keleti oldala felől. 

— Ófalu nyugati részén, a Júlia-Judit-Kerülő út környékén, út és közművel ellátatlan lakóterületen a 
rendezetlen telekviszonyok felszámolása érdekében a szabályozás eszközeivel kell biztosítani az élhető 
lakókörnyezet kialakítását; 

— A terv ábrázolja az országos védettségű, a helyi építészeti, városszerkezeti, városképi értékek azon körét, 
amelyek védelme a városfejlesztés stratégiai céljainak megvalósításában betölthető szerepük miatt 
különösen indokolt (Ófalu térségének településképvédelmi területe külön tervlapon is ábrázolva). 

— A vegyes területek határának módosításával összhangban a szabályozási tervben kell módosítani az 
örökségvédelmi rendeletben meghatározott védett kertvárosias terület határát és szerkezeti tervi szinten 
kell megalapozni a módosított határú területen belül a településszerkezet és a településkép értékes 
elemeinek védelmét legjobban szolgáló területhasználatot; 

Zöldfelületi rendszer, tájrendezés: 
— A szerkezeti terv a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervével összhangban biztosítja az 

ökológiai hálózathoz tartozó természetközeli területek védelmét, az OTrT által meghatározott új övezetek 
szerint (Beliczai sziget, Kakukk-hegy, Fundoklia-völgy, Benta-patak térsége). 

— A terv a városban meglévő zöldterületeket és az előző rendezési tervben zöldterületnek és erdőterületnek 
jelölt területeket megtartja, és szükséges mértékben bővíti azokat (az ökológiai hálózat területén, a 
városközpontban a térrendszer-sétány kialakításához kapcsolódóan) 

— A helyi közösségi szabadidős területek fejlesztéséhez kapcsolódik az érdligeti volt strand területén 
összefüggő park zöldterületként való megtartása a kempinggel egységesen kezelve. 

— Parkváros és Érdliget meredek domborzatú lakóterületein a még megmaradt erdő faállományának 
megőrzését a szabályozás során kell biztosítani. 

— Az érdligeti Papi földeken, a Sulák patak környezetében a városszerkezeti szempontból jelentős, mély 
fekvésű területeken a tervezett erdő megmarad, parkerdő kialakítása céljából, ahol turisztikai céllal 
szabadidős építmények (akár horgásztó) elhelyezése is lehetséges. 

— A Duna menti ökológiai rendszerhez szervesen kapcsolódva olyan városi szintű közpark számára biztosít 
területet a terv, amely a lakosság minden korosztálya számára biztosíthatja a természeti környezetben 
történő szabadidő eltöltés lehetőségét.  

— A hatályos településszerkezeti tervhez képest csak a városi szintű közpark kijelölésével csökkenti a terv a 
mezőgazdasági területeket. 

— A mezőgazdasági területet a természeti adottságokhoz igazodó történeti tájhasználat, az ökológiai 
érzékenység és a termőföld védelme figyelembe vételével differenciáltan kell szabályozni.  

— A terv biztosítja a meglévő mezőgazdasági üzemközpontok (majorok) rendeltetésüknek megfelelő 
fejlesztési lehetőségét. 
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2. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE 
 
Érd területe az előbbiekben meghatározottak alapján a következő területfelhasználási egységekre tagolódik: 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

OTÉK 
szerinti
rövidíté

s 

Szintterület-
sűrűségi 
értékek 

maximuma 

Közüzemi 
közművesítettség 

mértéke 

LAKÓTERÜLETEK L  
Nagyvárosias lakóterület Ln 3,0 teljes 
Kisvárosias lakóterület Lk 1,0 teljes 
Kertvárosias lakóterület  Lke 0,45 teljes 
Falusias lakóterület  Lf 0,3 teljes 

VEGYES TERÜLETEK V  
Központi vegyes terület Vk 3,5 teljes 
Településközpont vegyes terület  Vt 2,4 teljes 

GAZDASÁGI TERÜLETEK G  
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület  Gksz 1,5 teljes 
Egyéb ipari terület  Gip 1,5 teljes 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK K  
Sportterület Ksp 0,2 teljes 
Rendezvény és Sportközpont Krsk 0,4 teljes 
Rekreációs terület Kr 0,2 teljes 
Pincesorok területe Kp 0,5 teljes 
Temető területe Kt 0,2 részleges 
Mezőgazdasági üzemi terület Km 0,7 használathoz szükséges 
Közmű terület Kk 0,6 használathoz szükséges 
Hulladékkezelő (városüzemeltetési) Kh 0,4 használathoz szükséges 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
ZÖLDTERÜLET (Közpark, közkert) Z 
ERDŐTERÜLET E 
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK M 

Általános mezőgazdasági terület Má 
Korlátozott használatú mezőgazdasági terület  Mko 
Kertes mezőgazdasági terület  Mk 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK V 
Vízmeder, vízállásos terület V V 
Vízmű  Vv 
Árvédelmi töltés  Vát 

KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK KÖ 
Közúti közlekedési terület  KÖu 
Vasúti közlekedési terület  KÖk 
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2.1 A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
 
A szerkezeti terv a beépítésre szánt területeket nem növeli. Ennek oka, hogy a rendezési terv utolsó 
módosításai hatására a település területén ma is kiterjedt beépítésre szánt, de beépítetlen lakó- és gazdasági 
területek bőven rendelkezésre állnak. Új beépítésre szánt területek kijelölésére nincs szükség.  
Érd népességszáma 1990-ben 43.327 fő volt, 2001-re a lakónépesség elérte az 56.567 főt. 2009-ben pedig 
már a 64.000 főt. Az elkövetkezendő 5-25 éves időszakra prognosztizált adatok szerint a város 
lakosságszáma - tekintettel a város jelenleg meglévő beépítetlen ingatlanjaira – 2025-re várhatóan eléri a 80 
000 főt. Ezzel a népességszámmal Érd Magyarország 12-13. legnépesebb városa lesz. 
A lakásszám 1990-ben 15.169 db. volt, napjainkban megközelíti a 22.000 db-ot, a lakások száma 
folyamatosan nő, elsősorban a foghíjtelkek beépítésével. 
Annak ellenére, hogy Érd lakónépessége folyamatosan nő, ezt az ütemű növekedést a belterületen belül 
található beépítetlen területek, foghíjtelkek, átépíthető korábbi hétvégiházas területek biztosítani tudják hosszú 
évekre. Fontos lenne a szuburbán-kertvárosi tengerben kialakítani azokat a kertes kisvárosi beépítési 
formákat, melyek 30-100 lakás/hektár sűrűséggel bővíthetik a kínálatot, színesítik a város társadalmát és 
növelik a vonzerejét.  
 
 
2.11 Beépítésre szánt területek 
 
Lakóterületek 
Érd lakóterületei jellemzően kertvárosi jellegű, egyedi telkes, 1, ritkán 2 lakásos önálló családiházas 
lakóterületek. Ettől eltérő intenzitású lakóterületek az alábbiak: a központban lévő többszintes lakótelep, a 
Fácán köz társasházai, a Mérnök utcai sorházak, az Intéző utcai lakópark, a Pára környéki lakópark, valamint 
az alközpontok, gyűjtőutak és főutak mentén és a Parkvárosban elszórtan elhelyezkedő többlakásos (4-12 
lakásos) társasházak. Nagyobb összefüggő kisvárosias lakóterület csak a Fácán közben található, a Pára 
környéki új lakópark és a tervezett ilyen jellegű lakóterületek a központi fekvésű vegyes területeken 
helyezkednek el. 
Ennek megfelelően a központi területeken kívül eső lakóterületek mind kertvárosias lakóterület 
területfelhasználás besorolást kaptak. Érd városában nem jellemző a falusias életmód, a lakosság termelő 
mezőgazdasági tevékenysége és az állattartás, de hogy a nagyobb telkes beépítés és a saját szükségletekre 
és rekreációs tevékenységként folytatott kertészkedés lehetősége megmaradjon a városszéli területeken, a 
Bagoly utca menti nagyrészt beépítetlen hosszútelkes terület falusias lakóterületi besorolásban marad. 
 
Nagyvárosias lakóterület 
Nagyvárosias lakóterület Érden egyedül a Béke téri négyszintes és magasabb beépítésű úszótelkes-
tömbtelkes terület (lakótelep), amely a városközpont területén található. A nagyvárosias területfelhasználású 
területen biztosítani kell a zöldfelület megtartását, a tetőtér-beépítés lehetőségét, de korlátozni kell a nem 
kívánatos besűrűsödést. A területen belül beépítetlen sarok területek beépítése megengedhető a hiányzó 
térfalak kialakítása céljából. A tetőtér-beépítés eredményeként bekövetkező lakásszám-növekedéssel 
összhangban biztosítani kell a tömbtelkeken belül a többlet parkolóhely igények kielégítését mélygarázzsal is. 
 
Kisvárosias lakóterület 
Kisvárosias lakóterület Érden a kialakult Fácán közi 4 lakásos 2 szintes társasházak úszótelkes-tömbtelkes 
területe. Ez olyan beállt terület, ahol a lakókörnyezeti minőséget a szabályozás eszközeivel kell javítani, 
rendezni. 
 
Kertvárosias lakóterületek 
Érd kertvárosias lakóterületei legfeljebb két rendeltetési egységet magában foglaló, 7,5 métert meg nem 
haladó építménymagasságú lakóépületekkel, szociális intézményekkel és a lakóterületbe illeszkedő 
intézményekkel beépült területei. A belterületen belüli, korábban lakóterületi fejlesztés céljára kijelölt 
területeken figyelembe kell venni a terület differenciálását és a közösségi területek kijelölését is. A 
hagyományos kertvárosi környezet megőrzése érdekében szabályozni kell a lakásszámot, a telekmérettel 
összefüggésben. A nagy telkes tömbökben meg kell határozni a telekalakítási lehetőségeket és a beépíthető 
területet korlátozni kell. A szabályozásnak biztosítania kell, hogy a laza, alacsony beépítés fenntartásával az 
értékes morfológiai, tájképi adottságok megőrződjenek, különösen Ófaluban. Az érdligeti, vincellérvárosi 
területeken, ahol a domborzat és az erdősültség nagy arányú, a beépítéstől óvni kell a még megmaradt 
összefüggő erdős területet. A meredek hegyoldalak, beépítetlen tömbbelsők maradjanak szabadon, 
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biológiailag aktív „szigetekként” a város környezetállapotának javítását szolgálva. A telekösszevonások miatti 
nagyobb épülettömegű beépítési lehetőségeket is korlátozni kell. A kertvárosias lakófunkcióval 
összeegyeztethető helyi szintű lakossági ellátást célzó kereskedelmi-szolgáltató funkciók megtartását és 
kialakíthatóságát szabályozni szükséges területi szintű differenciálással. 
 
Falusias lakóterületek 
Érd a Budapesti agglomeráció legnagyobb, ún. alvóvárosa, ahol a külterületi mezőgazdasági területeknek 
kevés kapcsolata van a belterületi lakóterülettel. Érden kevés a kimondottan falusias jellegű, mezőgazdasági 
termeléshez kapcsolódó lakóterület. Ennek ellenére a falusias lakóterületbe soroltak a Tusculanum 
városrésztől nyugatra fekvő Bagoly utca menti településszéli tömbök, melyeknek mérete és telekstruktúrája 
megengedi mezőgazdasági termelés folytatását, elhelyezkedésük pedig lehetővé teszi a földek közvetlen 
megközelítését. A falusias lakóterületek legfeljebb két rendeltetési egységet magában foglaló lakóépületek 
elhelyezésére szolgálnak, ahol 7,5 méternél nem magasabb mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó 
épületek továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari 
építmények is elhelyezhetők. A mezőgazdasággal összefüggő építmények (silók, tárolók) esetenként jóval 
magasabbak is lehetnek, az előírás az épületekre vonatkozik, a technológiailag meghatározott építményekre 
nem. A falusias lakóterületeken az állattartási rendelettel összhangban állattartás megengedhető. A külterületi 
lakott helyeken történő építést a mezőgazdasági területekre vonatkozó előírások szabályozzák. A 
hagyományos kertvárosi környezet megőrzése érdekében szabályozni kell a lakásszámot, a telekmérettel 
összefüggésben. 
 
Vegyes területek 
 
Központi vegyes területek 
 
Érd városközpont területén új területfelhasználási egységként megjelenik a központi vegyes terület. A központi 
fekvésű, jelentős átépüléssel érintett önkormányzati tulajdonú területek, mint a Szabadság téri új tömb és a 
Városháza tömbje központi vegyes terület besorolású, ahol elsősorban központi igazgatási, kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági funkciók elhelyezése lehetséges. Ez a szerkezeti egység biztosítja a megyei jogú városi 
szerep ellátásához szükséges helyi és térségi intézmények elhelyezését is. Ezen a területfelhasználási 
egységen belül lakóépület kivételesen helyezhető el. A központi vegyes területen elhelyezhető továbbá 
közösségi szórakoztató, kulturális épület, egyházi oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, 
szolgálati lakások. 
A továbbtervezés során biztosítani kell az intenzívebb beépítés mellett a terepszint alatti parkolók 
követelményét, és a csatlakozó településközponti vegyes területeken az átmeneti szabályozást a kertvárosias 
lakóterületek felé. 
 
 
Településközpont vegyes területek 
 
Érd településközpont vegyes területei a térségi, városi intézményeket, kiskereskedelmi egységeket, 
lakóterületen belül is elhelyezhető vállalkozásokat, továbbá a döntően több rendeltetési egységgel rendelkező 
lakóépületeket magukba foglaló területek. A településközpont vegyes területek a városon belüli helyzetüktől 
függően változatos szabályozást igényelnek, de jellemzően a környező lakóterületeknél magasabb 
szintterületsűrűség jellemzi őket. Településközpont vegyes terület besorolást kaptak a város hagyományosan 
központi és alközponti területei a lineáris elhelyezkedést feloldó kialakítással, és az átalakult, sűrűbb 
beépítésű főutak menti területek: a Budai út, a Diósdi út, a Balatoni út, Bajcsy-Zsilinszky-Riminyáki-Iparos út, a 
Szt. István-Lőcsei-Szovátai út, Sóskúti-Törökbálinti út, a Tárnoki út és a Kossuth út kereskedelmi-szolgáltatási 
funkciókkal intenzívebben beépült területei, a parkvárosi alközpont (Bem tér), az érdligeti alközpont területe 
(volt strand és kaszinó környéke-Pipacs-Duna u. környéke), valamint az intézménybővítés területei 
Parkvárosban és a Tárnoki út végén. A hagyományos településközponti területek bővülését irányozza elő a 
szerkezeti terv a jelentős forgalmat bonyolító útvonalak mentén, a városközponthoz közeli területeken, az 
intézmények és a vasút környékén: a Fehérvári út nyugati részén, a Bagoly utcai felüljáró menti területen, a 
Budafoki út városkapui térségénél, az Ercsi út mellett, a volt vasúti területeken a Tolmács utcánál, a volt 
dohánykutató területén és környékén, a Karolina út környékén, a lakóteleptől délre fekvő lakóterületen, a 
Balatoni úthoz közeli Sajó utca környékén, Antal utca-Diósdi út között, Pipacs utca környékén, a Széles utcai 
piac területén, valamint Ófaluban a Fő utca elején, a Kis-Duna és Puszpáng utcai zavaró hatású gazdasági 
területeken. 
Ezek az új településközpont vegyes területek olyan térségben helyezkednek el, melyek egyrészt szolgálják a 
közeli intézmények bővítését és a főút menti vállalkozási területek kialakulását, a forgalmas utak menti 
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lakófunkció csökkentését, a turizmushoz kapcsolódó szállásadó-vendéglátó szolgáltatások elhelyezhetőségét. 
Nem utolsó sorban e területek kedvező fekvésének megfelelő területintenzitás-növekedés előmozdítása 
céljából kaptak településközpont vegyes terület besorolást. 
A korábbi tervhez képest a gyűjtőutak menti, és a központi területektől távolabb eső vegyes területek 
csökkentek, figyelembe véve a megközelíthetőséget, a kialakult hagyományos kertvárosi jelleget, az 
átalakulás esélyeit és a beépítés intenzitását. A legnagyobb ilyen változás a Parkváros keleti részén, 
Vincellérvárosban és Érdliget-Kutyavárban található: Törökbálinti út, Szövő, Folyondár, Eperfa, Cseresznyefa, 
Diófa, Ürmös utca, Csaba utca, Tárnoki út, Lótusz utca. Rövidebb utcaszakaszokon érinti a változás a 
Kossuth utcát, a Töhötöm utca környékét, vasút környéki területeken a Hivatalnok utca végét a Hírnök, 
Gyakornok, Csóka, Rákóczi, Báthory, Sándor utcát, az M7 közeli Bányász-Gépész utcai tömböket, és 
Ófaluban a Római út végét is. 
 
Gazdasági területek 
 
Érd gazdasági tevékenységei csak részben koncentrálódnak külső övezetekre, a várost jellemzi a gazdasági, 
sőt az ipari tevékenység szétszórt megjelenése a főutak, gyűjtőutak és vasutak mellett, de a lakóterületbe 
ágyazódás is előfordul. A volt vasúti területek hasznosítása ugyancsak gazdasági funkciókkal valósult meg. A 
szerkezeti terv nem jelöl ki újabb gazdasági területeket, mert a jelenlegi területkínálat a belterületen és 
külterületen is megfelelő nagyságú. A terv a korábban kijelölt ütemezetten kialakítandó gazdasági területeket 
megtartja, elősegítve ezzel a lakóterületbe ékelődő zavaró hatású gazdasági tevékenységek kitelepülését. A 
kijelölt gazdasági területek koncentrált gazdasági-ipari zónákat határolnak le a városszéli területeken, amelyek 
részben a ma folyó tevékenységek területét fedik le, részben pedig a tervezett közlekedés-fejlesztéshez 
igazodva lehetőséget adnak különböző szállítási-, telek- és infrastruktúra-igényű tevékenységek 
megjelenésére. A területrészek adottságainak megfelelően a meglévő telephelyek környékén, annak 
bővítéseként vannak kijelölve területek, melyek közül a belterülettől távolabb eső vasút és autópálya között 
egyéb ipari gazdasági, míg a 6-os, 7-es, az M6 és csomópontjai környékén a kivezető szakaszok 
környezetében kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet jelöl ki a szerkezeti terv. 
 
Egyéb ipari terület1 
 
A szerkezeti terv a szennyvíztisztító és bővítési területén kívül új ipari területet nem jelöl ki, a korábbi tervben 
meghatározott meglévő és tervezett iparterületeket megtartja. A fejlesztési területek ütemezett kialakítására 
felhívja a figyelmet a terv. Az ipari területek távlati célú fejlesztésekhez fenntartott területek. A belterülethez 
legközelebb eső, Sas és Tolmács utcai ipari tevékenységek hosszú távon megmaradnak. Kimondottan zavaró 
hatású ipari tevékenység elhelyezésére igény nem merült fel, ezért nincs is területkínálat ilyen irányú 
vállalkozásokhoz. Az ipari terület a vasút és az autópálya közötti sávban csak új feltáróutak létesítése mellett 
valósítható meg. Az ipari területkínálat a város lakóterületeitől távol, illetve elszigetelten fekszenek és egyéb 
terület-felhasználásra egyébként is csak korlátozottan vehetők igénybe. A területek közterületi és 
telekrendszere a fejlesztéseknek megfelelően jelentősen változni fog. 
 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület2 
 
Érd szerkezeti terve az előző terv folytatásaként tartalmazza a kereskedelmi és szolgáltató gazdasági 
területkínálatot, amelyek a 6-os, 7-es főutak az M6 autópálya és a vasút mentén koncentrálódnak. A 
főútvonalak településről kivezető szakaszai mentén jelenleg is ilyen tevékenység folyik, ezért ezen telephelyek 
környezetében is célszerű fenntartani gazdaságfejlesztési, munkahelyteremtő célú területeket határozottan 
elválasztva a lakóterülettől. A városszövetbe ékelődő, elsősorban kertvárosi területek mellett lévő gazdasági 
területek vegyes terület besorolást kaptak, a családiházas beépítésű, vállalkozásmentes vasút menti 
területeken jelölt gazdasági területek visszakerültek lakóterületbe. A városban egyetlen helyen van 
lakóterületen belül gazdasági terület, a Varjú utcában a malom telephelye, melynek jelenléte ebben a 
városszerkezetben kialakult, hosszú távon megmarad. 

                                            
1 Az egyéb ipari terület az OTÉK 20. § értelmében elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei 
elhelyezésére szolgál. Az OTÉK 31. §-a (2) bekezdésének figyelembevételével kivételesen elhelyezhető a gazdasági tevékenységi célú 
épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2 A kereskedelmi és szolgáltató gazdasági terület az OTÉK 19. §-a értelmében elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épület elhelyezésére szolgál. A területen elhelyezhető mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység 
célú épület, a gazdasági tevékenységet célzó épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, 
igazgatási és egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő valamint sportépítmény. Az OTÉK 31. §-a 2. bekezdésének 
figyelembevételével kivételesen elhelyezhető egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális és egyéb közösségi szórakoztató épület is. 
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Különleges beépítésre szánt területek3 

Érd szerkezeti terve a közigazgatási területen használatuk és rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége, 
a környezetre gyakorolt káros hatásuk, illetve a környezettel szembeni védelmi igényük (zöldfelületi jellegük) 
miatt különleges területként sportolási célú területet, rendezvény és sport központ területet, rekreációs 
területeket, pincesorok területeit, mezőgazdasági üzemi területet, temető területet, közmű területet, 
hulladékkezelő és városüzemeltetési területet, szennyvíztisztító telep területet jelöl ki. 
 
Különleges mezőgazdasági üzemi terület  

Mezőgazdasági üzemi terület a mezőgazdasági üzemközpontok (mezőgazdasági majorok) területe, ahol a 
mezőgazdasági tevékenység és kiegészítő tevékenység üzemi építményei, továbbá a gazdasági 
tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások 
létesíthetők. 
 
Sportolási célú terület  

Sportolási célú terület az ófalusi sportpálya és a bővítési területe, a korábbi tervnek megfelelően, mert várható 
a városi és helyi szinten túl is fontos rekreációs tevékenység fennmaradása, sőt további fejlődése, amelyhez a 
Duna-part és kerékpárút közeli terület – a megközelítési és parkolási gondokat orvosló fejlesztéseket 
feltételezve – hosszú távon is alkalmas. A terület megközelítését a városközpont és Ófalu felől javítani kell, 
erre alkalmas nyomvonalat a szerkezeti terv tartalmazza. 
 
Rendezvény és Sport központ  

Az Ercsi úti sporttelep sportolási funkcióját egészíti ki a terv rekreációs és rendezvény központ megjelölésével. 
Ezen a területen a jelenlegi sportterületeknél intenzívebb beépítés lehetőségét kell biztosítani a szabályozási 
tervben, ahol a sport, szabadidő, szálloda, wellness funkciók és kiszolgáló funkcióegyütteseik mellett a városi 
rendezvényeket befogadó épületkomplexum, szálloda-panzió-vendéglátás-bemutató-kiállító- és koncertterem, 
valamint szórakoztató központok építményei helyezhetők el. 
 
Rekreációs terület  

Érd városában kihasználatlanok az idegenforgalmi vonzerők, elsősorban Ófaluban, ott is a Duna-parthoz 
közeli területeken. Az ófalusi termálhotelen kívül nincs ilyen jellegű létesítmény. A szerkezeti terv rekreációs 
területként jelöli ki azokat a turisztikai jelentőségű térségben fekvő területeket, amelyek a korábbi rendezési 
tervekben a szabadidő eltöltéshez kapcsolódó funkciók létesítésére tartalékolt területek, mint Ófaluban a 
Kastély területe, és a Kolozsvári úti önkormányzati terület. Új sport és rekreációs létesítmények 
elhelyezéséhez kijelölt terület Parkváros északi határán fekvő egykori katonai lőtér területe, melynek 
természetközeli állapotát meg kell őrizni és beépítésénél figyelembe kell venni, hogy az ökológiai hálózat 
pufferterülete, a zaj és fényhatás csökkentésére kell törekedni. 
A Duna-parti volt téglagyár területe különösen ideális a vízisportokhoz kapcsolódó rekreációs létesítmények 
elhelyezésére. Ehhez azonban a megközelítését biztosítani kell úgy, hogy a Molnár utcát ki kell építeni a 
kikötő mellett a partig, hogy az út magaspartként védje a területet. A volt téglagyár déli területe is az ökológiai 
hálózat pufferterületéhez tartozik, ezt figyelembe kell venni a beépítési lehetőségek kijelölésénél. A rekreációs 
területeket a kiemelkedő természeti és az épített környezet értékei miatt különleges térségi és helyi 
megkülönböztetés illeti. 
 
Pincesor területe 
 
Az ófalusi pincesorok rendeltetésének védelmére különleges területet jelöl ki a terv a Kálvária hegy környékén 
a korábbi terv folytatásaként. A szabályozás során biztosítani szükséges, a meglévő épületek felújítását és a 
környezetbe illeszkedő hagyományos pincék és présházak elhelyezését. 
 
Temető területe 
 
A szerkezeti terv temetőterületnek jelöli ki a ma használatos temető területet a Bécsi hegyen, valamint 
                                            
3 Különleges terület területfelhasználási egységbe az OTÉK meghatározása alapján azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk 
elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük külső 
hatásaitól védelmet igényelnek, stb.) más területfelhasználási egységben nem helyezhetők el. 
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bővítéseként mellette az Ercsi és Júlia utca közötti korábbi tervezett gazdasági területet. 
 
Hulladékkezelő és közmű területek 
 
A szerkezeti terv hulladékkezelő és közmű különleges területnek jelöli ki a városban meglévő létesítmények 
területét, a szükséges bővítésekre alkalmas területekkel együtt. Ahol szükséges, a szerkezeti terv feltünteti a 
létesítmények előírások szerint alkalmazandó védőtávolságát. 
 
 
2.12 Beépítésre nem szánt területek 
 
 
Zöldterületek 
 
Zöldterület az állandóan növényzettel fedett meglévő és tervezett közparkok, közkertek területe, ahol a 
pihenést, a játékot és a testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, tornapálya, játszótér, stb.) 
továbbá vendéglátó épület helyezhető el. (Teresedések zöldterületei, autópálya menti maradvány területek, az 
országosan védett Fundoklia-völgy, Kutyavár, volt strand és kemping területe, Liliom utca, ófalusi 
zöldterületek, volt temetők, Diósdi út feletti sétány, Papi-földek környéke, stb). 
A településrendezési terv felülvizsgálata szerint új zöldterület a Sulák patak és vízmű terület között tervezett 
városi szintű közpark. 
Ezen közpark kialakításával Érd teljes lakossága minden korosztályának rekreációs-szabadidős igénye 
kielégítéséhez biztosított a közhasználatú zöldterület. A tervezett városi szintű közparkhoz szervesen 
kapcsolódik a Beliczai-sziget természeti és ökológiai értéket képviselő, de turisztikai jelentőségű hullámtéri 
erdőterülete, továbbá az Ófaluhoz kapcsolódó meglévő és tervezett sportterület. 
Ezen létesítmény együttessel az Ófalu és a Duna között olyan zöldfelületi jellegű komplex szabadidőközpont 
hozható létre, amely természetközeli zöldfelületi jellegével szervesen illeszkedik a Duna menti ökológiai 
hálózathoz és Natura 2000 területhez. A zöldterület nagysága lehetőséget ad a jelenleg hiányzó, minden 
igényt kielégítő városi szintű komplex közpark (városliget) kialakítására. Környezetkímélő módon lehetőséget 
teremt a Duna és környezete turisztikai potenciáljának kihasználására is. 
Zöldterületként jelöli továbbá a szerkezeti terv az érdligeti volt strand területét, amely a hatályos szerkezeti 
terv szerint településközpont vegyes terület. Ezzel a jelenleg is közparkként funkcionáló közhasználatú 
zöldfelület továbbra is a szabadidő eltöltését szolgálhatja. 
 
 
Erdőterület 
 
Erdőterület a településszerkezeti terven jelölt meglévő és tervezett erdők területe. Az erdőterületeket a 
szabályozási terven az erdők erdészeti hatóság által meghatározott elsődleges rendeltetését is figyelembe 
véve az építmények kialakítása szempontjából: 

– védelmi 
– egészségügyi, szociális, turisztikai 

övezetbe kell sorolni. 

Védelmi rendeltetésű erdőövezet a hullámtéri erdők területe, a Kakukk hegy magasparti erdőterülete, továbbá 
a belterületbe ékelődő és a gazdasági területek körül tervezett erdőterületek. 
A Beliczai-sziget elsődlegesen védelmi rendeltetésű erdőterületén biztosítani kell az erdei turisztikai célú 
feltárást is sétautakkal, pihenőhelyekkel, erdei tornapályával, tanösvénnyel. 
Az Ófalu magasparti területének erdővel való fedettségét a természetes és természetközeli erdőtársulásokat, 
bokorerdőket, természetvédelmi, tájképi jelentőségükön túl a csúszásveszély miatt is építménymentesen meg 
kell őrizni. 

Egészségügyi, szociális, turisztikai erdőövezet a Papi földek tervezett parkerdő területe, ahol az erdő 
rendeltetéséhez kapcsolódó épületek is kialakíthatók. Az erdőterületen kialakítható továbbá záportározó, vagy 
az erdő jóléti funkciójához illeszkedő látványtó, horgásztó is. 

Gazdasági erdőövezetbe azok az erdőterületek tartoznának, amelyeknek védelmi és turisztikai rendeltetésük 
nincs. A belterületi és belterülethez szervesen kapcsolódó erdők ökológiai és természetvédelmi értékükön túl 
a város zöldfelületi rendszerének szerves részei, így a védelmi rendeltetésük a meghatározó. Az igen kevés 
külterületi erdőnek pedig a termőföld védelmében, a tájképvédelemben van szerepe, így Érd területén az 
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erdők védelme kiemelten fontos, ami azt jelenti, hogy gazdasági rendeltetésű erdőövezet kijelölése nem 
indokolt.  
 
 
Mezőgazdasági terület 
 
A mezőgazdasági területet a településszerkezeti terv a termőföld védelme, a történeti hagyományokon alapuló 
és a természeti adottságokhoz igazodó mezőgazdasági tájhasználat, az ökológiai érzékenység és 
tájképvédelem figyelembe vételével a következő sajátos használatú területfelhasználási egységekbe sorolja: 

– korlátozott használatú mezőgazdasági terület 
– kertes mezőgazdasági terület 
– általános mezőgazdasági terület 

Korlátozott használatú mezőgazdasági terület a Benta-patak és Zámori-patak menti ökológiai folyosó 
területére eső mezőgazdasági terület, ahol az ökológiai folyosó folytonosságának biztosítása érdekében 
épület nem létesíthető. 

Kertes mezőgazdasági terület az Ófalu fölött lévő történeti szőlőhegy (volt zártkert) külterületi – egy 
tájszerkezeti egységet képező – vegyes hasznosítású mezőgazdasági területe. A hatályos településrendezési 
tervek szerint a történeti szőlőhegyek északi fele már kertvárosias lakóterületként szabályozott. Ebből a 
területből a tájképvédelmi, településképvédelmi szempontból kiemelten érzékeny Kálvária hegy platóját 
képviselőtestületi határozat alapján a terv visszaminősíti beépítésre szánt területből a jelenlegi használatának 
megfelelő beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági területté. A tájképvédelmi szempontból érzékeny 
területeken telkenként egy, a tárolás célját szolgáló gazdasági épület és pince létesíthető. A gazdasági 
épületben az időszakos, illetve szezonális tartózkodásra szolgáló pihenő helyiség is kialakítható. Kertes 
mezőgazdasági területen az állattartást szolgáló épület, lakóépület, továbbá birtokközpont nem létesíthető. A 
szőlőhegy tájképi egységének megőrzése érdekében a telkek további felaprózódását meg kell akadályozni. A 
helyi építési szabályzatban az épületek tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is meg kell határozni. 

Általános mezőgazdasági terület a hagyományosan árutermelést szolgáló meghatározóan kiváló termőhelyi 
adottságú termőföldek összefüggő területei, ahol a mezőgazdasági tevékenységgel és kiegészítő 
tevékenységekkel összefüggő építmények alakíthatók ki. 

Mezőgazdasági tevékenység: a növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, haltenyésztés, 
szaporítóanyag termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes gazdálkodás. 

Kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, 
elsődleges élelmiszer-feldolgozás, a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi 
és állati hulladék hasznosítása, nem élelmiszer célú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből 
keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás. 

Az általános mezőgazdasági területen a településrendezés eszközeivel is biztosítani kell a termőföldek 
további felaprózódásának megakadályozását, a legalább egy családot eltartani képes birtokok fenntartását, 
kialakulását, továbbá az árutermelésre alkalmas földterületek gazdaságfejlesztésének településrendezési 
feltételeit, birtokközpontok kialakításának lehetőségét. Lakóépület csak akkor létesíthető, ha a megközelítés 
és a lakófunkcióhoz szükséges infrastruktúra biztosítható, és a tulajdonos egy családot eltartani képes 
termőfölddel, termőföldekkel rendelkezik. 
 
 
Vízgazdálkodási terület 

– a Duna vízmedre és parti sávja 
– a patakok vízmedre 
– a Duna árvédelmi töltése 
– vízmű területek 

Vízgazdálkodási területen a külön jogszabályban foglaltakkal összhangban elhelyezhető: 
a) A Duna vízmedrében és parti sávjában a vízgazdálkodást, árvízvédelmet, továbbá a vízi közlekedést (hajó 

kikötő), a vízi sportolást (sporthajó kikötő) szolgáló építmények helyezhetők el. 
b) A patakok vízmedre és parti sávja területén csak a vízgazdálkodást, árvízvédelmet és mezőgazdasági 

öntözést szolgáló építmények létesíthetők. 
c) A Duna árvédelmi töltése területén csak a töltés rendeltetésének megfelelő építmények, továbbá 

kerékpárút létesíthető. 
d) A vízmű területeken csak a rendeltetésüknek megfelelő építmények létesíthetők. 
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Közlekedési és közműterületek 
 
A közlekedési területek a meglévő és tervezett (szabályozott) közutak és jelentős szintbeli közterületi 
gépjárműtárolók, valamint a vasút területek, a hozzájuk csatlakozó közlekedésüzemi létesítmény (megálló, 
állomás) területével együtt. A terv közúti közlekedési és vasúti területeket különböztet meg, továbbá kijelöli a 
szerkezeti jelentőségű közcélú parkolók helyét. 
 
A szerkezeti terv biztosítja az újonnan tervezett közlekedéshálózati elemek kialakításához követelmények 
szerint szükséges területet. A szerkezeti terv a belterületen belül módosítja az országos mellékúthálózat 
nyomvonalvezetését és a gyűjtőúthálózatot. A terv meghatározza a helyi és térségi jelentőségű kerékpárutak 
és útvonalak nyomvonalát. Meghatározza a szerkezeti jelentőségű közúti és vasúti csomópontokat és azok 
jellegét (szintbeli, különszintű csomópont, körforgalmú csomópont). 
 
A terv javaslatot tesz Érdnek, mint kistérségközpontnak, illetve a legnépesebb agglomerációs településnek a 
szomszédos településekkel való kapcsolatát megalapozó új közúthálózati elemek kiépítésére, melyek a 
következők: 
 

• Nyugati irányban, az érdi Sóskúti út továbbvezetésével Sóskút összekötését javasolja a terv 
Parkvárostól nyugatra, a városhatáron túli területen.  A nyomvonal nyugati irányban a pusztazámori 
autópálya csomópont, és Tárnok nyugati elkerülő útja felé folytatódhat, új agglomerációs kapcsolatot, 
valamint Érd északi részének lakosai számára gyors eljutást teremtve így az 1-es út és a 7-es út 
között. A javaslat az Állami Közútkezelő Kht-vel illetve az érintett településekkel, Sóskúttal, Tárnokkal, 
és Törökbálinttal egyeztetendő. Fontos, hogy a nyomvonal megjelenjen az agglomerációs törvény 
szerkezeti tervében és az érintett településrendezési tervekben is.  

• Keleti irányban, Törökbálint, Diósd és a főváros XXII. kerülete felé a terv szintén több, térségi 
jelentőségű hálózatfejlesztésre tesz javaslatot. Ezek sorrendben északról-délre a következők: az 
Ötvös utca meghosszabbítása Törökbálint felé és a Diósdot Törökbálinttal összekötő agglomerációs 
összekötő útja. Ettől délre helyezkedik el az érdi Tétényi utcát a Barackos úttal összekötő útvonal, 
valamint a Tétényi utat a diósdi Gyár utcával összekötő új javasolt útvonal. A nyomvonalakat az 
érintett településeken (Budapest XXII. kerület, Diósd, Törökbálint) az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-vel 
is egyeztetni szükséges. 

• Déli irányban a százhalombattai településrendezési tervvel összhangban új összekötő út kiépítését 
javasolja a terv a százhalombattai Erőmű utca, és az érdi Júlia utca között. A nyomvonal a kapcsolódó 
javasolt helyi utakkal Érd-Ófalu közlekedését is elősegíti. 

A terv által Érd belterületén javasolt újonnan kialakítandó gyűjtőúti, valamint települési főúti kapcsolatok az 
egyes településrészek jobb kiszolgálása mellett a városközpont forgalomcsillapítására, valamint az egyes 
városrészek között új kapcsolatok nyitására törekszik. A kialakuló új belterületi úthálózat igazodik a 
szomszédos településekkel kapcsolatot teremtő utak rendszeréhez. 
 
A belterületi úthálózat módosítására, kiegészítésére tett tervi javaslatok közül a legfontosabbak közé a 
következők tartoznak: 
 

• A Szent István-híd a város régi terve, a szerkezeti terv ugyanakkor javaslatot tesz az új nyomvonal dél 
felé, az M6 és 7. sz. főútig történő folytatására is. Az útszakasz megvalósulásával Érden belül egy új, 
észak-déli tengely alakulhat ki, mely a forgalmát a városközpont érintése nélkül képes levezetni, 
ugyanakkor kapcsolatot teremt az összes fontosabb kelet-nyugati irányú útvonallal. 

• A Kossuth Lajos utca keleti szakaszának kiépülésével egy új, a Budai utat részben tehermentesíteni 
képes kelet-nyugati irányú kapcsolat alakulhatna ki. Az új nyomvonal a korábbi terveknek megfelelően 
a Riminyáki-Diósdi úti keresztezésben kialakított körforgalomba torkollna bele. 

• A Karolina út kelet felé történő meghosszabbítása egy, a városközpont déli részén haladó, lokális 
jellegű gyűjtőúti kapcsolatot alakít ki, lehetőséget teremtve városközpont elkerülésére a terület lakói 
számára. 

• Az Antal utca – Melánia utca közötti vasúti aluljáró szerepét a szerkezeti terv a korábbi 
elképzelésekhez képest magasabb szintre helyezi. A tervben javasolt megoldással egy új, a 
városszerkezet átalakító elem jönne létre, mely a Parkváros felől érkező, a 6-os út felé haladó 
forgalmat a Kálvin tér elkerülésével képes levezetni. Az új útvonal a közlekedési problémák 
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enyhítésén túlmenően a vasútvonalak között kialakult zárványterületek megnyitásával lehetőséget 
teremt a belváros – városközpont észak felé történő bővítésére is. 

• A Bagoly utca észak felé, a Sóskúti útig történő kiépítésével Érd észak-déli kapcsolatrendszere új 
elemmel bővülne. A nyomvonal a hamarosan megvalósuló Bagoly utcai különszintű vasúti 
keresztezés természetes folytatásaként haladhat északra, érintve a város nyugati felén lévő, nagy 
kiterjedésű önkormányzati fejlesztési területeket. 

Az új belterületi kapcsolatok megépítésével, kialakításával Érd belső úthálózata a mainál sokkal 
egyenletesebb sűrűségű kapcsolatrendszert biztosít a város teljes területén. 
 
3. SZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ KORLÁTOZÁSOK 
 
A szerkezeti tervben érvényesíteni kell a hatályos területrendezési tervek szerinti térségi övezetek, (OTrT és a 
BATrT), valamint a környezetvédelmi, a természetvédelmi és az örökségvédelmi vonatkozású jogszabályok 
által meghatározott területhasználati és egyéb korlátozásokat. Ennek megfelelően a szerkezeti terven 
megjelennek: 

• a térségi közműhálózat, a vasút 50 m-es, a meglévő és tervezett főutak, 250, illetve 100 m-es 
védősávja, 

• a környezetvédelmi védőtávolságok (szennyvíztelep), 
• fokozottan védett zajvédelmi övezet határa (helyi) Ófalu rekreációs és védett területein 
• vízbázisvédelem és a vízügyi szempontból korlátozás alá kerülő területek, 
• csúszásveszélyes területek, 
• az országos védelem alatt álló, illetve védelemre javasolt épületek, a műemléki környezet, 
• a nyilvántartott és védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti érdekű területek, 
• a helyi védelemre javasolt építészeti értékek és a helyi értékvédelmi terület 
• és a természet-, tájkép- és kilátásvédelmi érdekből korlátozás alá eső területek. 

 
A területrendezési tervek szerinti térségi övezetek külön tervlapokon kerültek ábrázolásra: 

• az országos ökológiai hálózat területei (magterület, pufferterület, ökológiai folyosó), 
• felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe (OTrT alapján) 
• kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület (OTrT alapján), 
• vizek védelme érdekében védett területek (BATT) 
• nagyvízi meder (OTrT) 
• vízeróziónak kitett terület (OTrT) 
• a településkép-védelmi terület Újfalu, Ófalu és Kutyavár térségében 
• a zöldövezet (BATT alapján) 
• a kiváló termőhelyi adottságú szántó (BATT alapján) és erdő területek (OTrT alapján), 
• földtani veszélyforrás-csúszásveszélyes terület (OTrT alapján), 
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