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Helytörténet

Adózási információk

A honfoglaló magyarok az ősha-
zától a Kárpát-medencéig hosz-
szú utat tettek meg. A vándorlást 
közben Levédiában, Etelközben 
megszakították, mígnem a 895–
900  közötti  években  a mai  tér-
ségben  kötöttek  ki.  Bizonyság 
van  arra,  hogy  Árpád  vezér 
– rövid időre – a környékünkön, 
Tárnokon is tábort ütött.
Érd  mai  közigazgatási  terü-

letén  a  honfoglalást  követően 
eleinte  több  kisebb  falu  léte-
zett.  Így  Érd,  Székely,  Deszka, 
Kőkert puszta és Berki. Közben 
és  később,  a  török  időkben 
többségük elnéptelenedett, vagy 
az  egymást  váltó  birtokosok  a 
helyükön  majorságokat  létesí-
tettek.  Egyedül  Érd  „kapaszko-
dott”  meg  stabilan,  gyökere  a 
mai Ófalu (Újfalu létrejötte után 
sokáig  Öregfalunak  nevezték). 
Az ezredforduló óriási változást 
hozott,  amely  Géza  fejedelem 
fiának,  Istvánnak  éretté  válá-
sa  után,  királlyá  választásával 
kezdődött.  Miután  az  ázsiai 
hagyományt követő erőkkel, az 
akadékoskodókkal leszámolt, a 
társadalom  életének  szabálya-
it  törvényi  alapokra  helyezte. 
Létrehozta a feudális rendszert, 
a  közigazgatási  szervezetet, 
tisztázta  a  tulajdonviszonyo-
kat, megindította a pénzverést, 
a  kereszténység  tanainak  elter-
jesztését,  egyszóval  a  vándor-
ló,  nomád  élethez  szokott  csa-
ládokat  –  bár  néha  kényszert 
alkalmazva  –  egy  egészen  új 
rend  felé  terelte.  Mindebből 
kézzelfoghatóan mi  jelent meg 
Érden?
A föld  zöme  itt  is  királyi  bir-

tokká vált, amelyhez elsősorban 
a hatalom támaszai, valamint a 
föld hasznosításában leginkább 
érdemesek  jutottak.  Emellett 
a  szabad  parasztok  kis  családi 
gazdaságokat  hozhattak  létre, 
miközben persze a nagybirtokon 
is robotolniuk kellett. A sátrakat, 
a  Kakukk-hegy  oldalába  vájt 
barlangszerû  lakhelyeket  folya-
matosan  épített  fa-  és  kőházak 
váltották  fel.  A keresztény  esz-
meiség terjedését s ezáltal az új, 
a  tisztább  erkölcsi  életfelfogás 
megteremtését  szorgalmazta  – 
valószínûsíthetően már  az  első 
században  –  a  mai  artézi  kút 
környékén  megépült  katolikus 
templomi  élet.  (Ennek  marad-
ványát a helyszínen gyerekként 
még én is láttam.)
A honfoglalást  követő  idők-

ben  a  települést  eleinte  királyi 
szolgálók  –  erdőőrök,  fegyver-

őrök,  fegyverkészítők  –  lak-
ták.  A lakosság  összetételére  a 
középkor  teljes  időszakára  jel-
lemző volt a színmagyarság. Ezt 
közvetetten egy török hódoltság 
kezdetén  –  1559-ben  –  készült 
precíz  adó-összeírási  lista  iga-
zolja,  amelyen  a  41  családfő 
neve  száz  százalékig  magyar 
volt. (Barát, Szabó, Farkas, Nagy 
stb.) A település a nevét egyesek 
az  akkor még  kiterjedt  erdőség 
alapján – Erdu, Erdő –, mások az 
ér = kis patak -d képzős változa-
tából eredeztetetik.

Érden  az  első  századokban 
többen  is  tulajdonolták  a  kirá-
lyi birtoktestet. Eleinte az Ócsai 
prépostság, majd  tartós  ideig  a 
Berki  család.  De mert  a  család 
utolsó sarja, Tamás utódok hát-
rahagyása  nélkül  halt meg,  így 
birtokai  visszaszálltak  a  király-
ra,  vagyis  újra  adományozha-
tóvá  váltak.  Károly  Róbert  az 
érdi  birtokot  Széchenyi  Tamás 
erdélyi  vajdára  hagyományoz-
ta.  Állítólag  azért,  mert  első-
nek  hozta  hírül  a  király  fiá-
nak  megszületését,  s  így  vagy 
100 évig  volt  „övé”  a  település. 
Majd  rövidebb-hosszabb  ideig 
a Salgók, Sthozok, Kezyk kerül-
tek a tulajdonosi listára. Később 
a  Sárkány  család  vonult  be 
Érd  történetébe.  Közbevetőleg 
kihagyhatatlan  külön  szólni 
a  középkori  udvarház  helyén 
épült  kastélyról,  amely  valaha 
a  környék  legpompásabb  épít-
ménye volt. Volt, mert 1971-ben 
a  már  félig  romos  építményt 
(amelyet  eredetileg  a  háború 
és  az  épületelemek  széthordá-
sa  okozott)  teljesen  lebontot-
ták. Nagy kár, mert a falu dísze 
volt  a  Kakukk-hegy  oldalában, 
kitûnő  kilátással  a  településre, 
a  Dunára,  a  szigetre.  Az  épít-
ményben  gyönyörû  berendezé-
sek, rengeteg szoba, szalon, házi 
kápolna,  díszes  fogadóterem, 
komplett konyha stb. volt. A 13. 

század óta tucatnyi tulajdonosa 
volt  a  kastélynak.  Néhányszor 
átépítették, kiegészítették, utol-
jára  1869-ben  neoreneszánsz 
stílusban.  Sajnos  ma  már  csak 
néhány  egykori  timpanont  alá-
támasztó  oszlop  maradványai 
hevernek  a  füves  platón. De  él 
még a valahai gazdatiszti épület 
s  a  híres  Szapáry-pince,  ame-
lyet  közben  különböző  célok-
ra  (gombatermesztés,  diszkó) 
hasznosítottak.
Az  első  ismert  okirat  a  kas-

télyról  1519-ből  való,  amikor  a 
Sárkány család birtokába került. 
Érd lakói körében főként Sárkány 
Ambrus neve ragadt meg. Nem 
véletlenül, mert tekintélyes sze-
repeket vállalt. Országos ismert-
séget  mint  Pozsony  főispánja 
szerzett,  miközben  Zalában 
is  tisztséget  viselt.  Rangban 
egyre  feljebb  jutott,  1525-
ben  országbíróvá  vált,  s  kirá-
lyi  követté  a  német  birodalmi 
gyûlésben.  A környéken  Érden 
túl  is  kiterjedt  birtokai  voltak: 
Berki,  Tétény,  Diósd,  Tárnok. 
Valójában  a  falubeliek  azért 
kedvelték  őt,  mert  rövid  idő 
alatt  fellendítette  a  települést. 
Az  okosabb  földhasznosításra 
sarkallt,  bevezette  a  „kerülő-
ekét”,  amely  már  forgatta  is  a 
földet. Rábeszélte a parasztokat 
az  istállózott  állatok  trágyájá-
nak gyûjtésére, majd a földekre 
való  kihordására.  S ily  módon 
a  termés  a  vetőmagnak  nem-
csak kétszeresét, hanem három-
négyszeresét adta. Fokozatosan 
gyarapodott az iparosok száma, 
kovácsok,  bognárok,  mészáro-
sok, kézmûvesek,  és megjelent 
a Dunán az első vízimalom is.
A mai ófalusi templom még a 

török hódítás  előtt  épülhetett  a 
ferencesek  közremûködésével. 
A Szent  Mihály  arkangyal 
oltalmába  ajánlott  templom 
sok  viszontagságot  megélt, 
de  ma  mûemlékként  Érd  egy 
kis  „ékszerdoboza”.  A barokk 
főoltár  fölötti  arkangyal  kard-
jával  legyőzi  az  ördögöt,  a 
mérleg  pedig  szimbolikusan  a 
mennyországba  való  bejutás 
előtti  megmérettetést  jelképe-
zi. A templom szép dísze a két 
–  Jézus  Szíve  és  Mária  –  copf 
stílusú  mellékoltár.  Kár,  hogy 
a szép szószéket még 1958-ban 
lebontották. Gyermekkoromban 
a kóruson lévő orgona még láb-
bal  való  fújtatás  útján  kapta  a 
levegőt, aminek felváltva tettünk 
eleget. Nagy ünnep volt mindig 
a  szeptember  végi  Mihály-napi 

búcsú,  amikor  is  rendre  „átjöt-
tek” a tököli és az ercsi rác csa-
ládok rokonlátogatóba.
Mint  templomkörnyéki  gye-

rekek, egyszer csak arra lettünk 
figyelmesek,  hogy  a  templom 
déli  oldalán  egyre  süllyed  a 
föld,  majd  nagyobb  gödrök 
keletkeztek.  Hamar  kiderült, 
hogy  valaha  itt  temető  volt. 
Kutakodásaink  eredményeként 
(a  csontokon  kívül)  katonai 
kitüntetéseket,  bicskát,  szép 
gombokat  találtunk,  amelye-
ket  később  a  hatósági  embe-
reknek  átadtunk.  A temetőt  a 
18. század végén Mária Terézia 
rendelkezése  alapján  szüntet-
ték  meg.  Mátyás  király  halála 
után érzékelhető fordulat állt be 
az  országban:  visszaállt  a  ren-
dek  uralma,  a  kincstár  hamar 
kiürült, egy maroknyi elit érde-
kei  érvényesültek,  a  jobbágy 
szabadságfoka  ismét  szûkült, 
és  így  tovább, miközben délről 
egyre  erősödött  a  török  fenye-
getettség.  A változó  viszonyok 
bizony Érdet sem kerülték el.

(Részlet dr. Szamenicky 
István Érd múltja és történelmi 
emlékei címû könyvéből, amely 
megvásárolható az Óperencia 
Könyvesboltban és a Tudás 
Könyvkuckóban a Budai úton, 
valamint megrendelhető a 
kiadónál: Pop Eye Pont Kft. 1089 
Budapest, Korányi Sándor u. 3/
B. 06 1 7852165, 06 30 2213922, 
mail@pop‑eye.hu.)

Érd-Parkvárosban  a  Fundoklia-
völgyben találták meg 1962-ben 
hazánk  három,  a  Neander-völ-
gyi ősemberre jellemző, közép-
ső-paleolit  kőkorszaki  lelőhe-
lyének  egyikét.  Hasonló  csak 
Tatához  és  a  bükki  Subalyuk-
barlanghoz  köthető.  Két  oldal-
völgyben  bukkantak  az  őskori 
vadásztábor  maradványaira, 
kőeszközökre,  állatcsontokra, 
tûzhelymaradványokra.  Em-
bercsont nem került elő. Lelkes 
helyi  lokálpatrióták  érdeme  a 
felfedezés. Patyi Vilmos hívta fel 
Jovicza Ignác tanár figyelmét az 
értékes  kő-  és  csonteszközök-
re,  állati  csontmaradványokra, 
amelyeket  először  az  Ófaluban 
1963-ban  nyílt  helytörténeti  ki-
állítóhelyen mutattak be. 
Az Érden  talált  leleteket  a Bu-

dapesti  Történeti Múzeum  régé-
szei  dolgozták  fel  szakszerûen. 
Az anyag ott került elhelyezésre, 
de  később  egy  kis  rész  Érdre  is 
visszakerült. Gáboriné Csánk Vera 
régész azonosította az anyagot a 
mousterien kultúrával, amelynek 
franciaországi  lelőhelye  volt  az 
első  ilyen  feltárt  lelőhely.  Korát 
mintegy 50-60 ezer évvel  ezelőt-
ti  időre  teszik.  A kőszerszámok 
legnagyobb  része  kaparó  volt, 
amelyekkel  az  érdi  ősember  a 
bőrt nyúzta le zsákmányairól. 

Kretzoi Miklós  paleontológus 
vizsgálta  meg  a  különböző  ál-
latcsontokat. Ezek között a bar-
langi medve dominált  (különö-
sen  a  könnyen  elejthető  bocs), 
de  más,  mára  kihalt  állatfajok 
is  előfordultak  a  vadásztelepen 
(barlangi hiéna, barlangi orosz-

lán,  gímszarvas,  sarki  róka, 
vadló,  mamut  stb.).  A lelőhely 
tulajdonképpen  egy  vadászta-
nya volt, ahol az óriási gyûjtött 
húsmennyiséget  tárolták,  el-

vermelték  a  jégkorszaki  fagyos 
földben. Évezredeken át vissza-
járt  ide  az  emberelőd,  amit  az 
ásatás öt kultúrrétege igazolt. 
  Kovács Sándor

Érd múltja és történelmi emlékei

Az államalapítás után

Az elpusztult ófalusi elsõ Szent 
György-templomnak és a hozzá 
kapcsolódó kolostornak romos 
részleteit még az 1950-es években 
látni lehetett az artézi kút mellett. 
Egy-egy barokk stílusú maradványt 
más mûemlékek restaurálásánál 
használtak fel
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A Szent Rókus-kápolna közelében 
talált feliratos kõtábla arra utal, hogy 
Érd területén (valószínûsíthetõen a 
Kakukk-hegyen) létezett egy kisebb 
katonai erõd
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Tudja-e Érdrõl, hogy… 

Miért jelentõs hely Érd Magyarország õstörténetében?

Érdligeten több kaptárkõre emlékeztetõ, fülkéket rejtõ sziklaforma talál-
ható – valószínû, hogy még a honfoglalás elõtti népek kultikus célokra 
készítették
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Építmény- és telekadó: Az  ingatlanokat adóztató helyi  adónemek 
különös  sajátossága,  hogy  nem  kell  évente  bevallást  készíteni,  az 
adózók kizárólag csak akkor kerülnek kapcsolatba az adóhatóságok-
kal, amikor valamilyen változás áll be az előző évi adókötelezettsé-
geikhez képest. A bevallások megtételére az adó alanya (tulajdonos, 
vagyoni értékû jog jogosítottja) jogosult, aki a naptári év első napján 
az építmény, telek tulajdonosa. Néhány fontos bevallási kötelezett-
ségre okot adó körülményre hívjuk fel a Tisztelt Adózók figyelmét: 
ingatlanvétel, -eladás, -öröklés, -csere, vagyoni értékû jog szerzése, 
megszûnése,  adókedvezményre  okot  adó  körülmény  bekövetkez-
te,  megszûnése,  alapterület  változása,  használatbavételi  engedély 
megszerzése, épület bontása, külterületből belterületbe vonás, stb. 
A bevallás benyújtásának határideje a változás bekövetkeztétől szá-
mított 15. nap. Fontos tudni, hogy a bevallások elmaradása mulasz-
tási vagy adóbírság kiszabását is eredményezheti.
Befizetési határidők: 2012. március 15-ig I. negyedév, 2012. júni-

us  15-ig  II.  negyedév,  2012.  szeptember  15-ig  III.  negyedév,  2012. 
december 15-ig IV. negyedév.

Helyi iparûzési adó: Befizetési határidő: 2012. március 15-ig I. félévi 
adóelőleg-részlet, 2012. szeptember 15-ig II. félévi adóelőleg-részlet. 
A 2011. adóév bevallásának és befizetésének határideje: 2012. május 
31. 
A bevalláshoz szükséges nyomtatvány elérhető a www.erd.hu/E-

ÜGYINTÉZÉS/Adózással kapcsolatos ügyek/Kitölthető adós ûrlapok 
menüpont alatt.
Tájékoztatjuk  Tisztelt  Adózóinkat,  hogy  a  42/2011.  (VI.  29.) 

számú önkormányzati rendelet alapján a 2012. adóév elszámolásá-
tól kezdődően mentes az iparûzésiadó-fizetési kötelezettség alól az 
a  vállalkozó,  akinek/amelynek  a  vállalkozásszintû  adóalapja  nem 
haladja meg a 2,5 millió forintot. A rendelet által biztosított kedvez-
mény a bevallási kötelezettséget nem érinti.

Gépjármûadó: Befizetési határidő: I. fél év: 2012. március 15-ig, II. 
fél év: 2012. szeptember 15-ig.
A gépjármûvek adóztatása továbbra is a központi szabályok sze-

rint  történik,  itt  az  önkormányzatnak  rendeletalkotási  lehetősége 
nincs.  Az  adót  azoknak  kell  fizetniük,  akik  a  közúti  közlekedési 
jármûnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek 
hiányában  tulajdonosként  szerepelnek.  Év  közben  újonnan  vagy 
újra forgalomba helyezett gépjármû utáni adó alanya az, aki/amely 
a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilván-
tartásban tulajdonosként szerepel. Az adókötelezettség a gépjármû 
forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik, változatlan 
tényállás mellett a január 1-jén fennálló állapot az irányadó.

Talajterhelési díj: Azt  a  kibocsátót  terheli,  aki  a mûszakilag  ren-
delkezésre  álló  közcsatornára nem köt  rá. A talajterhelési  díj mér-
téke 2011. évre 360 Ft/m3. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott 
víz  mennyisége,  csökkentve  a  külön  jogszabály  szerinti,  locsolá-
si  célú  felhasználásra  figyelembe  vett  víz  mennyiségével  (10%). 
A talajterhelési  díj  alapja  csökkenthető  azzal  a  számlákkal  igazolt 
mennyiséggel,  amelyet  a  kibocsátó  szennyvíztárolójából  az  arra 
feljogosított szervezettel szállíttat el. Bevallási és befizetési határidő: 
2012. március 31.
Szeretnénk  felhívni  a  figyelmüket  arra,  hogy  az  előírt  adókat  a 

jelzett  határidőkig  az  adózók  kötelesek  megfizetni.  Az  elmaradt 
adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után. Az adótartozás után 
felszámított pótlék, egyéb költség a tartozásra vonatkozóan és azzal 
egyidejûleg kerül behajtásra.
Tájékoztatjuk  adózóinkat,  hogy  mind  a  magánszemélyeknek, 

mind  a  vállalkozásoknak  lehetőségük  van  –  a  törvény  által  szabá-
lyozott  módon  –  fizetési  könnyítés  igénybevételére,  ha  az  adóha-
tóság  által  jogerős  határozatban  előírt  fizetési  kötelezettségeiket 
valamilyen okból  az  esedékesség  időpontjáig nem vagy  csak  rész-
ben  tudják  teljesíteni. A feltételek  fennállása  esetén  (pl.  a  tartozás 
keletkezése  a  kérelmezőnek nem  róható  fel,  az  adó  későbbi meg-
fizetése  valószínûsíthető,  ingó-,  ingatlanfedezet  rendelkezésre  áll, 
stb.)  fizetési  halasztás,  részletfizetés,  mérséklés  engedélyezésére 
van mód,  ami  kizárólag  az  adózó kérelemére  történhet. Általában 
az adóhatóság a kedvezmény megadását feltételhez köti. Az illeték-
köteles  kérelmeket  benyújthatják  postai  úton  vagy  ügyfélfogadási 
időben személyesen az adócsoportnál. 
Adóhatóságunk nagy figyelmet fordít arra, hogy segítse az adózók 

önkéntes jogkövetését és adófizetését, ezért a város honlapján tájé-
koztatást adunk az ügyek jogszabályi hátteréről, valamint megtalál-
hatók  itt  a  bevallásokhoz,  kérelemhez  szükséges  nyomtatványok, 
tájékoztatók is.   Érd Megyei Jogú Város Adócsoportja

mozaik

A séf: Tóth Sándor
Gesztenyével és aszalt szilvával 

töltött kacsamell
Hozzávalók  4  személyre:  80  dekagramm 
kacsamell,  25  deka  tisztított  gesztenye, 
20  deka  aszalt  szilva,  só,  törött  bors,  õrölt 
szerecsendió, majoranna,  steakfûszerkeverék, 
õrölt babérlevél ízlés szerint, 1-1 ág kakukkfû 
és rozmaring, 2 darab tojás, 0,5 deciliter tejszín, 
fél deci  félédes vörösbor, 1 teáskanál étkezési 
keményítõ, fél kilogramm vegyes zöldség.

A  kinyitott  és  kiklopfolt  kacsamellet  téglalap  alakúra  formázzuk. 
A  leesõ  részeket  ledaráljuk,  és  a  fûszerekkel,  tejszínnel,  tojással 
és  vörösborral  jól  összekeverjük,  majd  a  kacsamellekre  tesszük. 
Elosztjuk  rajta  a  gesztenyét  és  az  aszalt  szilvát.  Felgöngyöljük, 
és  bambuszpálcával  megtûzzük.  A  bõrös  felével  felfele  tepsiben, 
zöldségágyon,  a  vörösboros  szaftjával  locsolgatva  nagyon  lassan 
szép  piros  ropogósra  sütjük.  Az  étkezési  keményítõvel  megkötött 
vörösborral  kiforralt  szaftjával  tálaljuk.  Knédlit  és  fényezett  zsenge 
zöldségeket ajánlok hozzá. Jó étvágyat��Jó étvágyat��  Tóth Sándor séf
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