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Bevezetés 
 

Tervezési előzmények 

A kormány 2012-ben rendeletet alkotott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről (314/2012.(XI.8.). A rendelet szerint az ITS és 

településfejlesztési koncepció tartalmi követelményrendszere megváltozott, így szükségessé vált a 

jelenleg hatályos IVS, és településfejlesztési koncepció felülvizsgálata. 

A (314/2012.(XI.8.). kormányrendeletnek megfelelve a megalapozó vizsgálat három fő része a 

helyzetfeltáró, helyzetelemző, helyzetértékelő munkarész. 

A helyzetfeltáró munkarész megállapításaira támaszkodva készült el a helyzetelemző, 

helyzetértékelő munkarész. A megalapozó vizsgálat közös háttere a településfejlesztési 

koncepciónak és az ITS-nek is. 

A tervezési folyamat a rendeletben rögzítettek szerint, széleskörű partnerséggel valósul meg. Az 

államigazgatási szerveket, az önkormányzatokat, a társadalmi és gazdasági szervezeteket és a 

lakosságot is bevontuk a tervezés folyamatába, melynek rendjét az önkormányzat által elfogadott 

Partnerségi Terv tartalmazza. 
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1 Helyzetfeltáró munkarész 

1.1 Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 
térségi kapcsolatok 

 

Érd Duna-parti település, Tárnoktól keletre, Diósdtól nyugatra terül el a Tétényi-fennsík és az Érdi-
tető dombokkal tagolt vidékén. Érdliget és Ófalu a Duna egykori árterületén fekszik. 

Az 1920-as évek második felét követően a Károlyi család (gróf Károlyi Imre és fia, Gyula) 
fokozatosan felparcellázták több mint 3 ezer holdnyi itteni - jórészt erdőből és gyümölcsösből álló 
- birtokrészüket. A viszonylagos olcsó telekárak és a közeli munkahelyekre való bejárás lehetősége 
miatt később az ország minden részéből érkeztek betelepülők. A kezdeti üdülőtelepből hamarosan 
a főváros környéki agglomeráció legnagyobb települése, "Közép-Európa legnagyobb falva” jött 
létre. A meggondolatlan és gyorsütemű telepítés a háború után még évtizedekig nyomasztó 
gondok (vízhiány, magas talajvíz, járhatatlan utak stb.) forrásává vált. Jelentősebb gyáripar itt nem 
alakult ki, csak a hagyományos malomipar (dunai hajómalmok) és a téglagyártás fejlődött tovább 
korszerűbb formában és kisebb üzemek keletkeztek. 

Érden hagyományosan jellemző gazdasági ág volt a szőlőtermelés és a juhtartás. A juhászat 
színterei, a 18-19. századi majorok (Erlakovecz, Fülöp major stb.) a szocialista téeszesedés korában 
kerültek lebontásra. A városias jellegű központ kialakulása 1972-ben kezdődött a 
buszpályaudvarként is szolgáló üzletkomplexum létesítésével, folytatódott a lakóteleppel és az 
ÁFÉSZ-Áruházzal. A Termál Szálló 1990. évi felépülésével az Óváros fürdőhellyé vált. A város 
kereskedelmi szolgáltatásának 75% a központokban és a főútvonalak mellett bonyolódik le. 

Demográfia 

Az ország meghatározó demográfiai trendjei – a népesség csökkenése, az egyszemélyes 
háztartások számának növekedése és az elöregedés – Érd város esetében korlátozottan 
érvényesülnek. Az ország egészére jellemző népességcsökkenés Érdnél nem követhető nyomon az 
elmúlt 10 év statisztikai adatait tekintve. A 2011-es népszámlálási adatok alapján a megyei jogú 
városok lakosságszáma összességében 2001-hez képest 2,8%-kal csökkent, amely az ország 
egészét érintő népességfogyásnál kissé nagyobb népességfogyást jelentett. Ezen időszak alatt 
mindössze hat megyei jogú város népessége növekedett, közöttük kiemelkedő volt Érd, ahol a 
legdinamikusabban nőtt a lakosságszám a vizsgált időszakban. 

Közlekedési adottságok  

Érd XX. századi rohamos népességnövekedésének egyik fő oka a jó közlekedési adottságokkal 
magyarázható. A főváros tőszomszédságában található város kocsival vagy autóbusszal a régi 70-
es Balatoni úton, vagy az M7-es autópályán 20-25 perc alatt megközelíthető. Dél-Pestről, az M0-s 
körgyűrű igénybevételével - Budapest forgalmas, túlzsúfolt belvárosát elkerülve - közúton 
közvetlenül is megközelíthető. Érd Megyei Jogú Város az ország egyik legfontosabb közlekedési 
zónájában helyezkedik el. A budapesti agglomeráció nyugati területén az úthálózat kialakulását a 
domborzati adottságok nagymértékben befolyásolták: a Budai hegységen csak kis kapacitású 
összekötő utak haladnak át, a déli, sík területen vannak az országos gyorsforgalmi és főutak 
fővároshoz csatlakozó szakaszai. Érd városa kiváló külső közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. 
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Vízrajzi sajátosságok 

A víz mindig kulcskérdés volt Érden. Az ófalusi katolikus templom udvarán állnak azok a sóskúti 
mészkőből kifaragott régi, méhkaptárra emlékeztető szűrőkövek, elterjedtebb nevükön 
csepegtetőkövek, melyeket a Duna vizének tisztítására használtak a helybéliek. A porózus kőzet 
megszűrte a durvább szennyező anyagokat, s ezáltal fogyaszthatóvá tette a folyam vizét. Az érdiek 
évszázadokon át a Duna vizét itták, mely akkoriban tisztább volt, hiszen nem szennyezték 
ipartelepek, és a csatornahálózat sem a folyamba juttatta a városlakók szennyvizét. A Duna 
évszázadokon át hajóútként és kikötőként is fontos szerepet játszott az érdiek életében. A Duna 
potenciális kikötője fejlesztési lehetőséget jelent a gazdaság és az idegenforgalom szempontjából. 
Érd város két élő vízfolyása a Sulák-patak és a Bara-patak, melyek Ófaluban, a Külső Római út 
közelében egyesülnek, s a Beliczay-sziget közelében érik el a Dunát, mint helyi erózióbázist Érd-
Ófaluban a mélységi vizek kitermelésére már 1910-ben 260 méter mély artézi kutat fúrtak. Az 
egyszerű topográfiai térképekről is megállapítható, hogy Érd térségében az ÉNY-DK irányú 
törésvonalak az uralkodóak. Ebben az irányban húzódik a Szidónia-völgy, a vele párhuzamos 
hegyhátak és völgyek, melyekhez az utcák is igazodnak. A feltételezések szerint Érd-Ófalu 
térségében a valószínűleg 1300 méter mélységben elhelyezkedő dolomit alaphegység felső 
részének hőmérséklete 110 fok körül mozoghat, és kb. ugyanennyi lehet a nagy nyomás alatt e 
kőzettömegben tárolt hévíz hőfoka is. 

Gazdaság 

Érd gazdasági jelentősége országos összevetésben mérsékeltnek mondható, bár az utóbbi 
években megváltozni látszik a település gazdasági arculata. Érd megyei jogú városban több 
nagyléptékű beruházás is megvalósult, amelyek a település gazdasági helyzetét hosszabb távon is 
befolyásolhatják. A nagyszámú kis és középvállalat miatt nem lehetséges egyetlen ágazat, vagy 
éppen egyetlen óriásvállalat meghatározó szerepéről beszélni. A városban mind az országos, mind 
pedig a megyei jogú városokat meghaladó mértékben vannak jelen Érden az építőipari 
vállalkozások. A szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban tevékenykedő vállalkozások átlag 
feletti reprezentációja mutatja a város e téren meglévő kedvező adottságait. A másik két 
nemzetgazdasági ág, ahol az érdi vállalkozások aránya jelentősnek mondható: az információ és 
kommunikáció, valamint az adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenységek. Munkaerő 
tekintetében Érd különösen kedvező helyzetben van, hiszen a megyei jogú város lakosainak 
képzettségi színvonala az országosnál kedvezőbb. 

1.1.1 Érd szerepe az országos településhálózatban 

Érd Megyei Jogú Város az ország fejlesztési tengelyeinek metszéspontjában, a Közép-
magyarországi tervezési-statisztikai régióban, Budapest fejlesztési pólus közvetlen környezetében 
helyezkedik el. A város a Duna menti kiemelt területen fekszik, a Budapesti Agglomeráció szerves 
része, 2007 óta önálló kistérség (korábban a Budaörsi kistérség tagja volt) Az Érdi Kistérség 
települései 2012. év végén döntést hoztak a kistérség megszüntetéséről. A város 2005-tól megyei 
jogú város jogállással rendelkezik. 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció egyik legfontosabb fejlesztési célterületként kiemelt 
fejlesztési pólusokat és tengelyeket határoz meg (a magyarországi nagyvárosok), amelyek mellett 
célként jelöl meg országos jelentőségű integrált fejlesztési térségeket. Érd és környéke a Duna 
menti kiemelt területen fekszik. A város a Budapesti Agglomeráció szerves része, valamint 
korábban a Budaörsi kistérség tagjaként, majd 2007-től önálló kistérség központjaként társadalmi-
gazdasági szempontból dinamikusan fejlődő kistérség. Az Érdi Kistérség települései 2012. év 
végén döntést hoztak a kistérség megszüntetéséről. A város 2005-től megyei jogú város jogállással 
rendelkezik és az ország területfejlesztési célterületeinek egyik gócpontjában helyezkedik el. 
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A Közép-magyarországi régió hazánk legkisebb, de legnagyobb lakónépességgel rendelkező 
régiója. A régió az ország központi fekvése, szerepe és a főváros révén a kelet-közép-európai 
városhálózatába illeszkedik, amely egyben az ország gazdaságilag legfejlettebb részét képezi.  

A Közép-magyarországi Régió Operatív Program kereten belül megfogalmazódott fejlesztési 
irányvonalak Érd megyei jogú város jövőjére egyértelműen hatással vannak. A régió 
területfejlesztési politikájának átfogó célja a térség nemzetközi versenyképességének növelése a 
fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. További lehetőséget jelent a Duna turisztikai 
és közlekedési adottságainak kihasználása, és a termálvízkészlet megfelelő hasznosítása.  

Érd városát, mint az agglomeráció szerves részét, az Operatív Programon belül az agglomeráció 
településeinek fejlesztési céljai érintik: a harmonikusan és fenntartható módon működő 
agglomerációs rendszer megteremtése, kiegyensúlyozottabb térszerkezetet eredményező 
alközpontok fejlesztése révén, az fővárost övező ökológiai és rekreációs zöld gyűrű kialakításával, 
valamint a helyben történő munkavégzés ösztönzésével.  

A szuburbanizációs folyamat következtében a Budapest környéki települések lakóinak száma 
jelentősen megnövekedett, azonban a kiköltözöttek nagy része ma is Budapestre jár dolgozni, ott 
veszik igénybe a szolgáltatásokat. Az agglomerációs települések fő fejlesztési iránya az 
településközpont nélküli, kiterjedt településeken a központi funkciót ellátó városközpont területi 
kialakítása város rehabilitációs akciók keretében. 

A fővárosi agglomeráció területét a budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2005. 
évi LXIV. törvény szabályozza (BaTrT). Az agglomeráció legnagyobb lakosságszámú városa Érd, 
amely megyei jogú város. Az agglomeráció délnyugati szektorából kiinduló Dunamenti 
településsor (Budapest – Érd- Százhalombatta – Ercsi – Adony – Dunaújváros) centrális városa. 

Érd megyei jogú város része az Országos Területfejlesztési Koncepcióban megjelölt, egyik 
legfontosabb célterületnek, a „Versenyképes budapesti metropolisz-térség megteremtése”,-nek 
amelynek részterületei a következők: 

 Budapest és térsége nemzetközi gazdaságszervező szerepének és az európai gazdaságba való 
szerves bekapcsolódásának, kapuvárosi szerepének megerősítése; 

 a tudás-ipar, a high-tech iparágak, a magas hozzáadott értéket előállító tevékenységek és a 
magasan kvalifikált munkaerő meglétéből adódó előnyök kihasználásának ösztönzése; 

 nemzetközi turisztikai és kulturális központ szerep erősítése; 
 az élhető város és agglomerációja megteremtése az átfogó környezetgazdálkodás és az 

integrált környezeti tervezés segítségével, a funkcióvesztett területek revitalizálása, a 
válságterek rehabilitációja, a zöldterületek védelme és lehetőség szerinti növelése révén; 

 harmonikusan és fenntartható módon működő agglomerációs rendszer megteremtése az 
agglomerációs települések fizikai összenövésének megakadályozása, kiegyensúlyozottabb 
térszerkezetet eredményező alközpontok fejlesztése révén és a fővárost övező ökológiai és 
rekreációs zöld gyűrű kialakításával, valamint a helyben történő munkavégzés ösztönzésével; 

 közlekedési kapcsolatok modernizációja, transzverzális irányú közlekedési kapcsolatok 
fejlesztése, integrált közlekedési rendszer kialakítása a közösségi és környezetbarát 
közlekedés fejlesztése; 

 az érintett települések és településrészek illetve szervezetek intézményesült 
együttműködésének megteremtése, illetve javítása. 

 

A koncepció Duna-menti területeinek fenntartható fejlesztésére irányuló célkitűzések közül 
kiemelhető egyrészt a VII. transz-európai közlekedési folyosó részeként az európai 
követelményeknek megfelelő, hajózóút biztosítása, a környezetkímélő, közlekedési formák és 
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fenntartható, a Duna mente térségei közötti kapcsolatokat javító közlekedési és logisztikai 
rendszerek kialakítása. Fontos célterület a tájhoz alkalmazkodó területfejlesztési, tájgazdálkodási 
programok indításával a Duna által meghatározott táji rendszer működőképességének biztosítása 
és az ökológiai kritériumoknak megfelelő fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés feltételeinek 
megteremtése. További cél a Duna-mente természeti területeinek, tájainak, természeti és 
kulturális értékeinek, Natura 2000 területeinek a megőrzése, fenntartása a természet 
önszabályozó működéséhez közelítő állapotok kialakítása, a biodiverzitás megőrzése, valamint az 
EU Transz-Európai Hálózat fejlesztési koncepciója Duna rendezésre vonatkozó előirányzatai 
alapján a hazai Duna rendezési koncepció kialakítása. A dunai államok közötti együttműködésen 
alapuló vízgyűjtő, tervek előkészítése. 

A kistájkataszter szerint az Érd-Ercsi-hátsághoz sorolhatók Érd vonzáskörzetébe tartozó 
jelentősebb települések, mint pl. Ercsi, Ráckeresztúr, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, de 
szélesebb kitekintésben vizsgálva a kérdést, Érd vonzáskörzete jóval több településre és nagyobb 
területre terjed ki, ha a munkahelyek, az iskolák adatait vesszük figyelembe.  

Érd vonzáskörzetéhez sorolható Törökbálint, Diósd, Pusztazámor, Tordas, Gyúró, Biatorbágy, de 
bizonyos mértékben még a főváros is, mert Budapestről számos munkavállaló ingázik és dolgozik 
érdi munkahelyen, elsősorban a közigazgatás, az egészségügy és az oktatás területén. 
Természetföldrajzilag szerencsésebb a földtani adottságok figyelembevételével megadni a 
környezet főbb jellemzőit.  

A Mezőföld északi pereme és a Budai-hegység déli vonulatai között elterülő Érdi-fennsíkon és a 
hozzá csatlakozó, s azzal természetföldrajzi-földtani egységet képező Tétényi-fennsíkon 
találhatóak a hatalmas kiterjedésű, falusias jellegű település, jórészt egy- és kétszintes kertes 
házai. A táj természetes keleti határvonalának a Dunát tekinthetjük, mely markáns elválasztó 
vonalként zárja le a Budai-hegység déli részétől elválasztó Hosszúréti-völgy és a Benta-patak által 
határolt vidéket.  

1.1.2 Érd szerepe a megyében 

Érd Megyei Jogú Város a Budapesti Agglomeráció délnyugati szektorából kiinduló Dunamenti 
településsorban (Budapest – Érd- Százhalombatta – Ercsi – Adony – Dunaújváros) centrálisan 
elhelyezkedésű város. 

A főváros és elővárosi gyűrű alkotta budapesti agglomeráció az ország legversenyképesebb 
területe, legfontosabb kapcsolódási pontja, amely egyedülállóan alkalmas arra, hogy rajta 
keresztül hazánk egésze bekapcsolódjon az európai, ill. a globális gazdasági, társadalmi, kulturális 
vérkeringésbe. Számos funkciójából adódóan nem a hazai térségekkel, hanem más, elsősorban 
közép-európai, nagyvárosi térségekkel kell versenyeznie. Budapest nemzetközi versenyképessége, 
és az ország többi régiójával való együttműködésének (kompetencia- és munkamegosztás, 
elérhetőség, kooperáció, stb. réven) hatékonysága alapvetően befolyásolja az ország egészének, s 
minden egyes régiójának fejődési pályáját. Az ország legnépesebb, elővárosi térséggel rendelkező 
agglomerációjában elengedhetetlen az élhető nagyváros és térsége harmonikus együttműködési 
rendszerének megteremtése. 

A Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programjában (2006-2007) 
megfogalmazódott a térség fejlesztési jövőképe, amely Érd városát is érinti. 

A stratégiában megjelöltek alapján átfogó cél a várostérség versenyképességének javítása, a 
versenyképességet hosszútávon biztosító faktorok fejlesztése, úgy hogy azok az ország egészének 
fejlődését szolgálják. 
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A stratégiai célok elemei:  

 az életminőség javítása; magának a várostérségnek a koordinált, harmonikus és vonzó 
kiépítése;  

 a „kapu” szerep kiépítése; a tőke, információ, áru és munkaerő cserefolyamatainak 
irányításában meghatározó intézmények, kapcsolatok, infrastruktúrák fejlesztése;  

 a „híd” szerep kiépítése: a térségből a nagyrégió felé vezető kapcsolatok (és ezeknek az 
országon belüli városok / régiók fele vezető részletei) kiépítése, rendbe hozása, 
fejlesztése.  

Szisztematikusan törekedni kell Budapest és az agglomerációs gyűrű együttműködő 
metropoliszként való fejlesztésére, melynek motorja a térségen belüli kereslet mellett a „kapu” és 
a „híd” szerep lehetőségeinek minél magasabb színvonalon való megfelelés.  

A három stratégiai cél eléréséhez a beavatkozási területek (prioritások) a következők: 

 

 
V-1.ábra  
Forrás: Pest Megye Területfejlesztési 
Koncepció 2013 
 

 a térszerkezet kiegyensúlyozása, 

 élhető és hatékony várostérség feltételeinek 
megteremtése. Ennek keretében stratégia 
programként szerepel az urbanizált centrumok, 
társközpontok rendszerének kialakítása és fejlesztése. 
Fenntartható fejlődés térbeli struktúrainak 
meghatározása és irányított koordinált fejlesztése, 
közlekedési rendszerek és hozzáférés fejlesztése, 
valamint a környezeti állapot, környezetminőség 
védelme és fejlesztése. A térszerkezetet érintő 
fejlesztési javaslatot – Érd városát belehelyezve – cél a 
decentralizált koncentráció fejlesztési alapelveinek 
érvényesítéseként a tágabb várostérség policentrikus 
településrendszerének fejlesztése, ennek értelmében 
Érd mint agglomerációs társközpont fejlesztése. A 
társadalmi innováció, térségi kohézió erősítése, a 
társadalmi tőke növelése, melynek keretében stratégai 
program a keresletre reagáló és felkészülő 
foglalkoztatási és képzési rendszer feltételeinek 
megteremtése, szociális és egészségügyi 
ellátórendszerek területi összehangolása, 
hozzáférhetőség biztosítása, 

 gazdaságfejlesztés, piac- és hálózatépítés, melynek 
elemei a turizmusfejlesztés, a gazdasági szektor 
innovációjának támogatása, valamint a 
térségmarketing és információszolgáltatás 

 

1.1.3 Érdi kistérség 

Érd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2006. (VI.22) OK. Számú határozatában 
döntött, hogy Érd varosa a továbbiakban nem kíván a Budaörsi statisztikai kistérséghez tartozni, 
egyúttal kifejezte azon szándékát, hogy egy új, Érd központú statisztikai kistérség megalakítását 
kívánja kezdeményezni, Diósd, Százhalombatta, Tárnok, Pusztazámor, Sóskút, települések 
bevonásával. 

A képviselő-testület döntését elsősorban arra alapozta, hogy a jelenlegi kistérségi kialakítás nincs 
figyelemmel a települések eltérő földrajzi, közlekedési, térszerkezeti, demográfiai jellemzőire, 
valamint az egyes települések között kialakult természetes kapcsolatokra. Ezt igyekszik 
alátámasztani az a tény is, hogy a térség tradicionális központja Érd, melynek természetes 
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vonzáskörzete a kistérség összlakosságának mintegy 2/3 részét teszi ki. Az új, Érdi Kistérség 
megalakítását elő térségi kapcsolatok, és partneri viszonyok mellett az álabbiak is indokolták: a 
közlekedési kapcsolatrendszer kiépítettsége (egyéni és közösségi közlekedés egyaránt), a város 
beépített területei összenőttek a szomszédos településekkel.  

Az új lehatárolással érintett települések lakosságának alap- és középfokú ellátását biztosító 
kapcsolatrendszere, és ennek eredményeként, 
 A megyei jogú városi címből adódó ellátandó feladatok, 
 a közlekedési kapcsolatrendszer kiépítettsége (egyéni és tömegközlekedés egyaránt), 
 a város beépített területei összenőttek a szomszédos településekkel, 
 államigazgatási feladatok körzetközponti ellátása. 
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 379/2006. (XII.21.) számú közgyűlési határozatával 
megerősítette a Képviselő-testület korábbi szándékát, kifejezésre juttatva azt, hogy a megyei jogú 
státusz elnyerését követően az Önkormányzat elkötelezett híve az új térségi lehatárolás 
kialakításának. 

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2007 márciusában hozta meg támogató 
döntését. Az endogenitást, a működést, valamint a megkívánt lakosság arányt tekintve megfelel a 
törvényi követelményeknek, az új kistérség létrehozásának. 
Az érdi kistérség 117,95 km2-es területen helyezkedik el, lakosságszáma megközelíti a százezer 
főt. A kistérség egy szorosan összekapcsolódó településcsoportot alkot. A térség tradicionális 
központja Érd, természetes vonzáskörzete a kistérség lakosságának mintegy 2/3 részét teszi ki. Érd 
beépített területei gyakorlatilag összenőttek a szomszédos településekkel, a települések földrajzi 
egysége, a tradicionális összetartozás, a kialakult és működő feladatellátási rendszer mind-mind 
alapját adja az együttműködésnek. A kistérségnek ugyan nem része, de ahhoz több tekintetben is 
szoros szállal kötődik néhány település, elsősorban Sóskút és Pusztazámor, valamint Törökbálint, 
melyek a Budaörsi kistérség részei. 

Az Érdi Kistérség települései 2012. év végén döntést hoztak a kistérség megszüntetéséről. 

1.1.4 Érdi járás  

Érd Megyei Jogú Város, a 2012. december 31-ig fennálló érdi kistérség központja, és járási 
székhely. Az Érdi járás Pest megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Érd. 
Területe 184,29 km², népessége 117 304 fő, népsűrűsége pedig 637 fő/km² 2013. elején. 2013. 
július 15-én négy város (Érd, Diósd, Százhalombatta és Törökbálint) és három község tartozott 
hozzá. 

 
Az Érdi járás a 2013-ban újonnan létrehozott járások közé tartozik, a járások 1983-as 
megszüntetése előtt nem létezett, Érd korábban soha nem töltött be járási székhely szerepet, bár 
1984-től városkörnyék-központ volt. 

Érdi járási statisztika 2013 
Járáshoz tartozó települések száma 7 

Terület, km2 184 

Népsűrűség, fő/km2 651,2 

Lakónépesség 2010 év végén, fő 120006 

14 év alattiak aránya, % 16,7 

15-64 évesek aránya, % 69,6 

65 év felettiek aránya, % 13,8 

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességből, % 4 

Egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem, ezer Ft 2308 
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Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma ezer lakosra 234,8 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma ezer lakosra 1,7 

Óvodával rendelkező települések aránya, % 100 

Általános iskolával rendelkező települések aránya, % 100 

Középiskolával rendelkező települések aránya, % 57,1 

Regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra 153 

V-2. ábra: Érdi járási statisztika 2013. 

1.1.5 Érd vonzáskörzetének bemutatása 

Érd a legnépesebb város Pest megyében, Budapest közvetlen közelében. Ez a területi 
elhelyezkedés meghatározza központi szerepét is. Vonzáskörzetének meghatározásakor a térségi 
kapcsolatrendszer több szempontból is áttekintésre került. Ennek megfelelően lehatárolásra 
került egy szűkebb és egy tágabb körzet is. 
 
A szűkebb vonzáskörzet esetében több mint 100 ezer főt meghaladó területről van szó. Érd 
központi szerepét (jelenleg kistérségi és járási székhely is egyben) vizsgálva, az alábbi települések 
sorolhatóak ide: Diósd, Százhalombatta, Törökbálint, Tárnok, Pusztazámor, Sóskút. A kistérség egy 
szorosan összekapcsolódó településcsoportot alkot. A térség tradicionális központja Érd, 
természetes vonzáskörzete a kistérség lakosságának mintegy 2/3-a. 
Legszorosabb a kapcsolat Diósddal és Tárnokkal, hiszen a 2 település Érddel fizikailag is teljesen 
összenőtt. A települések földrajzi egysége, a tradicionális összetartozás, a kialakult és működő 
feladatellátási rendszer mind-mind alapját adja az együttműködésnek. 

Ez a vonzáskörzet nem tekinthető csupán adminisztratív vonzáskörzetnek, ugyanis a városnak a 
környező településekkel több kapcsolódási pontja is van. 

 Járási közigazgatási feladatok ellátása, intézményrendszer központja  

 Érd kistérség határain túl nyúló egészségügyi szolgáltatás nyújtása 

 Magas szintű oktatási-nevelési közszolgáltatások központja 

 Közös közműberuházások végrehajtásának irányítása és jövőbeni fejlesztések együttes 
tervezése 

 Rekreációs tevékenységek biztosítása (Városi Sportcsarnok és Uszoda) 

 Színvonalas kulturális és közművelődési szolgáltatások helyszínének biztosítása 

 Komplex turisztikai szolgáltatások és marketing csomagok kialakításának koordinálója 

 Az ország egyik legfontosabb közlekedési zónájában való elhelyezkedéséből fakadóan, 
fontos közlekedési csomópontok helyszíne  

A tágabb vonzáskörzet meghatározást az indokolja, hogy Érd a Budapesti Agglomeráció Déli 
szektorához tartozik, a Budapesti fejlesztési pólus közvetlen környezetében helyezkedik. Az 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban megjelölt célterület (versenyképes 
budapesti metropolisz-térség megteremtése) megvalósításában is fontos szerepet kap. Érd és 
környéke továbbá országos jelentőségű integrált fejlesztési térség, a Duna menti kiemelt terület 
része. 

A tágabb vonzáskörzethez tartozó települések: Budapest, Pest megye közvetlen közelében fekvő 
Fejér megyei települések: Ercsi, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas, Gyúró, Baracska 

Érd a szuburbanizációs folyamatoknak köszönhetően keresett várossá vált, nemcsak a fővárosból 
való átköltözések miatt, hanem más társadalmi és gazdasági vonatkozásban is. 

A munkaerő-piaci folyamatokat elemezve megállapítható, hogy Érd közigazgatási területét 
elhagyó utazásokból jelentős hányadot képvisel a Budapesti munkahelyekre történő ingázás, de 
elmondható, hogy Budapestről is számos munkavállaló ingázik az érdi munkahelyekre. 

Ercsi esetében a kapcsolódási pontot az ivóvízbázisra való csatlakozás megvalósulása jelenti. 
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Jelentősebb vonzáskörzetek: 

 

Gazdasági - Kereskedelmi vonzáskörzet 

Érd fejlett kereskedelmi és szolgáltató-szférával, és infrastrukturális adottságokkal rendelkezik, így 
a kisebb népességű és funkció ellátottságú települések számára széles körű szolgáltatásokat tud 
biztosítani. Gazdasági vonatkozásban léteznek olyan közös együttműködések, melyek segítséget 
nyújtanak a térség vállalkozásainak versenyképességük növelése érdekében. 

Települések: Diósd, Tárnok, Sóskút, Törökbálint, Pusztazámor 

 

Foglalkoztatási vonzáskörzet 

Az Érdről elingázó munkavállalók döntő többsége (9457 fő) a fővárosban vállalt munkát 2001-ben, 
igazodva a közlekedési lehetőségekhez. Meghatározó részük a főváros XI. és XXII. kerületében 
talált magának megélhetést. A fővároson kívül jelentősebb ingázási céltelepülés 2001-ben 
Budaörs, Törökbálint, Diósd és Százhalombatta volt. A 2001-es Népszámlálási adatok alapján az 
érdi munkahelyekre beingázó munkavállalók döntően a közeli településekről érkeztek: 
Százhalombatta, Tárnok, Diósd, de nagyobb számban érkeztek Budapestről, Ercsiről, illetve 
Sóskútról. Mivel az ingázási irányok időben nagyfokú stabilitást mutatnak, feltételezhetően 
napjainkban is ezek a meghatározó ingázási irányok, azzal a kiegészítéssel, hogy az ingázási 
céltelepülések körébe valószínűleg bekerült Biatorbágy is, köszönhetően az ott megvalósult 
nagymértékű munkahelyteremtésnek. 

Települések: Budaörs, Törökbálint, Százhalombatta, Tárnok, Diósd, Sóskút, Budapest, Ercsi. 

 

Oktatási vonzáskörzet 
Az érdi oktatási intézményekben tanulók esetében elsősorban az alapfokú és középfokú 
oktatásban részt vevők körében jellemző az „ingázás”. Az érdi általános iskolás korú gyermekek 
csaknem egynegyede más településen tanul. A más településekről bejáró általános iskolai tanulók 
száma a nappali oktatásban 270 fő, ami igen jelentősnek mondható. A tankerületi településeket 
illetően a legkevesebben Diósdon (44%), Tárnokon (48%) és Pusztazámoron (42%) maradnak a 
helyi iskolákban. Ezen elvándorló tanulók egy részét Érd fogadja be. A magas színvonalú 
gimnáziumi oktatás miatt jelentős a környező teleülésekről érkezők száma. Jelentős a 
százhalombattai tanulók száma a gimnáziumban.  

Települések: Tárnok, Diósd, Pusztazámor, Százhalombatta. 

 

Egészségügyi vonzáskörzet 

Érden emelt szintű kistérségi járóbeteg szakellátást biztosító központ működik. Az intézet több 
mint 90 ezer embernek biztosít magas színvonalú ellátást. 

Települések: Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, Százhalombatta 

 

Érd városának a térségben jelenleg betöltött sokrétű szerepét a jövőben erősíteni fogják a 
vonzáskörzet településeivel közösen tervezett és végrehajtott beruházások. 
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1.2 A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

1.2.1 Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

 
Az OFTK a kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve 2014-2020 időtávlatában követni tervezett 
stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki, az ágazati fejlesztéspolitika (Országos Fejlesztéspolitikai 
Koncepció) és a területfejlesztési politika (Országos Területfejlesztési Koncepció) kettősségét 
felszámolva.  
 
A koncepcióban foglaltak szerint Magyarország 2030-ban Közép-Európa gazdasági és szellemi 
központja, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható 
használatára épülő versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, 
megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal rendelkezik. A 
jövőkép eléréséhez gazdaság- és társadalomstratégiai fordulatra, az ebbe az irányba megkezdett 
lépéseink folytatására van szükség.  
 
Ennek érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg. A 
négy cél üzenetet ad a társadalom és gazdaság egészének, valamint a társadalom és a gazdaság 
környezethez való viszonyulására is. 
 

1. Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés  
2. Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom  
3. Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 

védelme  
4. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet  

 
Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenkét, az átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb 
tárgykörű specifikus, nemzeti jelentőségű ágazati és területi tématerületeket felölelő célt tűz ki. A 
tizenkét cél üzenetet ad a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazat számára 
is. A specifikus célok Magyarország lehetséges kitörési pontjaira, a fordulatot igénylő területek 
köré épül, az alábbiak szerint: 
 

1. Gazdasági növekedés, versenyképes, exportorientált, innovatív gazdaság  

2. Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom (egészség és 
sportgazdaság) 

3. Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés és ellátás  

4. Kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I  

5. Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, 
romaintegráció  

6. Jó állam: nemzeti közművek és közszolgáltatások, szolgáltató állam és biztonság  

7. Nemzeti stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk 
védelme  

8. Az ország makroregionális gazdasági és térszerkezeti csomópont  

9. Többközpontú növekedésünk motorjai: városok és gazdasági térségek, azaz:  
 Cél az egységes fenntartható várospolitika megteremtése, a funkcionális 

várostérségek, mint módszer és elv alkalmazása. A növekedés színtereinek 
biztosítása a nagyvárosi centrumok fejlesztésével, térségközponti és 
térségszervező szerepük, tovább-gyűrűző hatásuk erősítésével, határon átnyúló 
városkapcsolataik fejlesztésével, valamint a megújuló település-hálózattal, az 
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elérhetőség megújuló rendszereivel. A városhálózat területi kiegyenlítést szolgáló 
fejlesztése, város-vidék kapcsolatok erősítése.  

 
10.  Vidéki térségek értékalapú felemelése  

Cél a vidéki térségek táji és közösségi értékeire, természeti erőforrásaira, épített 
örökségi értékeire alapozott fejlesztés, a speciális térségi vidékfejlesztési 
problémák kezelése, az elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása, a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a foglalkoztatás növelése a 
hátrányos helyzetű vidéki térségekben. 

 

11.  Egységes integrálódó társadalom és gazdaság, egyenlő létfeltételek az ország egész 
területén  

Cél a leszakadó hátrányos helyzetű térségek, külső és belső perifériák fejlesztése, 
felzárkóztatása, becsatolása az ország gazdasági és társadalmi vérkeringésébe, az 
ipari válságtérségek fejlesztése, leszakadó vidéki térségek fejlesztése. 

 

12.  Elérhetőség és mobilitás megújuló rendszere  

Helyi szinten a hatékony és fenntartható városon belüli illetve a város és 
vonzáskörzete közötti mobilitás biztosítása, térségi szinten a foglalkoztatási 
központok elérhetőségének biztosítása, országos szinten a centralizáltság oldása. 

 
Középtávon az OFTK kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat, melyek az ország hosszú távú 
kibontakozását szolgálhatják. A koncepció ennek megfelelően középtávon már nem teljes 
tervezést ad, hanem a beavatkozási területeket szándékosan szűkíti.  
 
A 2014–20-as fejlesztési időszak döntően uniós forrásokból táplálkozó, de az eddigiekhez képest 
szűkösebb anyagi erőforrásait már a stratégiai jelentőségű, gazdasági szempontból nagyfokú 
hozzáadott értéket produkáló területeken kell majd felhasználni. Ezzel a tematikus 
koncentrációval remélhetőleg már középtávon számszerűsíthető eredményeket lehet elérni. A 
prioritások kialakítása során igazodni kellett a forrást biztosító Európai Unió által a programozási 
időszakra megfogalmazott elvárásokhoz is.  
 
A koncepció a 2014–20-as időszak fókuszokban alábbi öt nemzeti fejlesztési prioritást fogalmazza 
meg: 
 

1. Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben.  

2. Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé.  

3. Útban az energiafüggetlenség és hatékonyság felé.  

4. Népesedési és közösségi fordulat, a gyermekvállalás fokozása.  

5. Területi növekedés és integráció az erős helyi gazdaság bázisán.  
 
A fejlesztési célok és prioritások teljesülésének három kiemelt, horizontális szempont 
érvényesítése is megfogalmazódik, mint feltétel. A horizontális szempontok az átfogó környezeti 
és társadalmi szempontokat jelenítik meg, amelyeket a fejlesztéspolitika, a programtervezés és 
megvalósítás egészében érvényesíteni kell.  
 
Megfogalmazott három horizontális szempont: 

1. Befogadás – társadalmi felzárkózás, esélyegyenlőség megteremtése. 
2. Fenntartható fejlődés – fenntartható növekedés. 

A környezet állapotának megőrzése, javítása, tudatos környezetgazdálkodás, táji és 
természeti értékek megőrzése, egyre nagyobb arányú előtérbe helyezése, a térségi 
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fenntarthatóság, fenntartható életmód és fogyasztás elősegítése a szemléletformálás 
eszközrendszerével. 

3. Értékmegőrzés és intelligens növekedés. 
 

 
V-3. ábra: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció prioritásai 2020. 
(Forrás: OFTK) 
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A Nemzeti Reform Program vállalásai az EU 2020 stratégiához kapcsolódóan 
 

 A 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának a jelenlegi 60%-ról legalább 75%-ra növelése.  

 A kutatás-fejlesztési ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8%-ra 
növelése.  

 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának legfeljebb 10 százalékos növekedése a 2005. évi 
szinthez képest; a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások 
részarányának 14,6 százalékra növelése; 10 százalékos energia megtakarítás elérése.  

 A felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 százalékra 
növelése a 30-34 éves népességen belül; az oktatásban, képzésben nem részesülő, 
legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezők arányának 10 százalékra csökkentése 
a 18-24 éves népességen belül.  

 A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának csökkentése 
450.000 fővel, 5 százalékpontos csökkentés.  

 
Szakpolitikai, ágazati fejlesztési igények  
 
Az Európai Unió és az OFTK által is támogatott alapelvek az integrált és fenntartható 
városfejlesztéshez kapcsolódnak. A várostérségek a gazdasági fejlődés motorjai, az innováció 
központjai, ahol a társadalmi, gazdasági és területi kohézió megvalósítható, így az Európa 2020 
Stratégia és a Nemzeti Fejlesztés 2020 megvalósításában a városok szerepe egyaránt 
kulcsfontosságú. A városok fenntarthatósága a hosszú távú fejlődés alapvető feltétele, mivel a 
városokat érintő társadalmi-demográfiai válság vagy a környezeti problémák gazdasági 
növekedését és társadalmi kohézióját veszélyeztethetik.  
Az „európai város” közös jellemzői között szerepel a területi kohézió, társadalmi integráció vagy a 
kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés célkitűzése, továbbá a közpolitikák egységes terület-
felhasználást eredményező városfejlesztésre gyakorolt befolyásolási képessége. Fontos szempont 
az európai területi fejlődés közös értékeinek kérdésköre, mint a többközpontúság és a 
kiegyensúlyozott területi struktúra szempontrendszere, a városhálózatok és város-vidék 
kapcsolatok témája.  
 
Az ország kiegyensúlyozott és hatékony területi fejlődésének biztosításához továbbra is szükséges 
a területfejlesztés és területrendezés harmonizálása. 
 
A helyi kormányzás szintjén (is) alkalmazható fejlesztéspolitikai feladatok:  
 

 Integrált, innovatív, illetve kulturális érték alapú városrehabilitáció.  

 A települési táj, a beépített területek, a burkolt felületek növekedésének lassítása (A 
természetközeli területek és a zöldfelületek terhére a jellemzően beépített területek 
(települési táj), valamint azon belül különösen - az ökológiai, mikroklimatikus és 
környezet-egészségügyi szempontból egyaránt kedvezőtlen - burkolt felületek 
növekedésének lassítása, ésszerű szinten tartása).  

 Zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése, zöldterületek növelése és 
minőségének javítása.  
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Területpolitikai fejlesztési igények  
 
Az OFTK a területi fejlődés egyik legnagyobb kihívásának a külső és a belső városgyűrű mentén 
végbemenő többközpontú fejlődés feltételeinek biztosítását, Budapest túlnyomó súlyának 
kiegyensúlyozását tekinti. Ezzel együttesen a helyi, térségi gazdaságélénkítést, az innovációs 
képesség és társadalmi jólét helyzetének javítását is el kell érni. Alapvető problémának számít, 
hogy a főváros egyértelmű dominanciáját hazánkban a regionális központok nem tudják 
ellensúlyozni. A gazdasági súlyon (jövedelem nagysága) és elérhetőségi viszonyokon alapuló 
gravitációs számítások alátámasztják azt a tényt, amely szerint a főváros dominanciája 
kifejezetten erős, és a regionális pólusok csak korlátozottan képesek kisugárzó hatás kifejtésére. 
Budapest gazdasági teljesítménye alapvetően befolyásolja az ország teljesítőképességét, továbbá 
Budapest fejlődése erőteljesen kihat az ország egészének társadalmi-gazdasági fejlődésére is. 
Mindezek révén környezetét is fokozottan átalakította, a rendkívül erős szuburbanizáció 
gyakorlatilag a város részévé tett több környező települést, mint Budaörs, Érd, Törökbálint, a 
közvetlen, napi ingázást jelentő vonzáskörzete pedig Kecskemétig, Szolnokig terjed. Az ipar és 
logisztika kitelepülése a fővárosból a vonzáskörzetben indított el intenzív gazdasági fellendülést. 
Mindez egy erős migrációs hullámot indított el az ország többi részéből is az agglomeráció felé, 
mely mára már szinte önálló gazdasági térséggé vált. Ugyanakkor a 2000-es évek közepétől a 
kiköltözés tendenciája csökkent, és évtizedek után először növekedni kezdett a főváros lakossága. 
 

 
V-4. ábra: Városhálózat (külső és belső városi gyűrű). 
(Forrás: OFTK) 

Fejlesztéspolitikai feladatok, amelyek az agglomerációs térséget érintik 

 Egységes budapesti gazdasági régióként együttműködni a térség önkormányzataival 

(megyei, fővárosi, kerületi, települési) és a kormányzattal a többszintű kormányzás (multi-

level governance) elvei szerint. 
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 Tervezett, koordinált, stratégia-alapú térségfejlesztés keretében összehangolt hálózatos 

településfejlesztést kell megvalósítani. A térség területi és települési tervezését, adó-, 

befektetési- és közösségi közlekedési politikáját Budapest, az agglomerációs települések, 

a „belső gyűrű városai”, Pest megye, valamint a területükkel érintett megyék közös 

cselekvéseként is értelmezni kell. 

 Elő kell segíteni Budapest fejlődésével járó kisugárzó hatásának minél hatékonyabb 

érvényesítését, koordinált terjedését a környező térségekben. A szinergikus hatások 

erősítése érdekében a belső és külső térszerkezet policentrikus kiegyensúlyozására való 

törekvés különös tekintettel a központ és a „belső gyűrű városai” illetve a főváros és 

agglomerációja viszonyára. 

 A Duna Stratégiához kapcsolódó uniós fejlesztési lehetőségek kiaknázása. 

 A nemzetközi turisztikai és kulturális központ szerep erősítése. Egyedi városkarakter 

értékalapú megőrzése és fejlesztése. 

 Nagytérségi léptékben is kiegyensúlyozott zöldfelületi rendszer, ökológiai és rekreációs 

szereppel rendelkező „zöld gyűrű” kialakítása (Budai-hegység, Pilis, Visegrádi-hegység, 

Gödöllői-dombság, Ócsai TVK, Duna-mente, Tétényi-fennsík stb.), az agglomerációs 

települések fizikai összenövésének megakadályozása. 

 Az egészséges környezet megteremtése, értékeink megőrzése, a sokszínű területhasználat 

és a hatékony működésű városszerkezet. 

 A felszíni és felszínalatti vizeknek az egészség megőrzéséhez, a gyógyturizmushoz, az 

egészséges és élhetőbb települési környezet megvalósításához való hozzájárulásának 

növelése. A város és a Duna szervesen együtt élő kapcsolatának fejlesztése. 

 A Budapest körüli turisztikai örökséggyűrű létrehozása a meglévő épített értékek 

kibontakoztatásával. 

 A térség legyen az európai zöld és kék gazdaság egyik centruma. Hatékony 

energiafelhasználás és klímavédelem. 

 A szociális feszültségek csökkentése, a szegregáció mérséklése a főváros egyes kerületei, 

valamint a főváros és térsége tekintetében is (a szociális szolgáltatások és támogatások 

egységesítése). Befogadó és támogató társadalom kialakítása. 

 Családbarát környezet és (köz)szolgáltatások, családbarát munkavállalási feltételek 

biztosítása (pl. digitális infrastruktúra fejlesztésével a távmunka lehetőségeinek bővítése). 

 Rugalmas lakásstruktúra. 

 A „Budapest Üzleti Régió” közúti, vasúti infrastruktúrájának és közösségi közlekedési 

kapcsolatainak, összehangolt menetrendi megoldásokkal és egységes tarifarendszerrel 

rendelkező közlekedési rendszerének fejlesztése. Intelligens közlekedési rendszer 

kialakítása. A közlekedéshálózat törekedjen a városszerkezet hatékony támogatására és 

kiszolgálására. 

 Budapest agglomerációs lehatárolásának újraértelmezése. 

A budapesti agglomeráció kiterjedésében és funkcióiban egyedi világvárosi jelenség hazánkban, 
sajátos kihívásokkal és lehetőségekkel. Az agglomeráció alapvetően Pest megye északi részén 
húzódik, de a szomszédos megyékben is található több település, amelyeknek Budapest felé 
irányuló napi kapcsolatai vannak. Az agglomerációt az európai nagyvárosok közvetlen 
vonzáskörzetében tapasztalt kihívások jellemzik. Ezek közül kiemelhető az óriási tömegigényeket 
kiszolgáló közlekedés, amelyet a Budapest felé irányuló és az agglomeráción belüli kapcsolatok 
nehézségei mellett még a Budapest központú országos közlekedési hálózat átmenő forgalma is 
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terhel. Szintén külön említendő a stratégiailag és térségi szinten kevéssé koordinált fokozódó 
beépítés és a települések összenövése, melynek eredményeként fenntarthatóságában sérül a 
területhasználat (ritkul az ökológia-rekreációs hálózat, károsodik a táji és kulturális örökség), a 
lakó és a termelő-szolgáltató funkciók kedvezőtlenül keverednek, hiányoznak a valós települési 
központok. Továbbá a térség az ország legkedvezőbb demográfiai adottságú területeként nagy 
kihívások elé állítja az oktatási-nevelési közszolgáltatásokat. Az agglomerációs kihívások 
eredményes kezelése csak a települési és a megyei szereplők koordinált együttműködésében 
képzelhető el. 

Térhasználati, területhasználati elvek, ajánlások 

Általános térhasználati elvek 

A területfejlesztés és a területrendezés szorosan egymásra utalt. A területfejlesztés – és a 
területhasználat szempontjából releváns többi ágazati politika – számára a területrendezés 
szabályrendszere jelenti az általuk megfogalmazott térhasználati elvek, célok szilárd hátterét, 
érvényesülésük egyik biztosítékát. Ugyanakkor ez a szilárd szabályrendszer önmagában nem 
fejlesztéspolitika és nem is lehet kizárólagos területhasználati politika, hiszen nem terjedhet ki 
minden területi folyamatra, területi jelentőségű gazdasági, társadalmi tevékenységre. 

Részletes térhasználati és területhasználati elvek 

 A tisztább, természetesebb környezet, egészségesebb társadalom érdekében: 
o Zöldmezős fejlesztések helyett barnamezős fejlesztések szükségesek. 
o A fejlesztések helykiválasztásánál prioritást kell élveznie a meglévő ipari 

parkoknak, barnamezős területeknek. 
o Fejlesztés csak abban az esetben helyezhető el természeti, illetve kulturális 

értéket képviselő terület igénybevételével, ha nincs más alternatívája. 
o A természetes erdőtársulások nem vagy csak nagyon korlátozott léptékben 

képesek megújulásra, területük igénybevétele a fejlesztések során nem pótolható, 
nem áthelyezhető. 

 A környezettudatos, helyi identitású, esélyegyenlőséget biztosító társadalom érdekében 
az értékek, közérdekű létesítmények, rendezvények elérhetősége: 

o A fejlesztések nem irányulhatnak a térségek lakosságának rendszeres közlekedési 
idejének és távjának növelése irányába (beleértve a nem motorizált, pl. gyalogos 
és kerékpáros közlekedést is). A fejlesztések így nem növelhetik a napi városi 
munka- és lakóhely közötti ingázás idejét, távolságát (kivéve új munkahelyek 
létesítése). 

o A munkahelyteremtő fejlesztések helykiválasztásánál prioritásként kell kezelni a 
minél rövidebb munkába járási időt is. 

o A fejlesztéseknek nem szabad korlátozniuk a településen belüli nem motorizált 
(gyalogos, kerékpáros) ingázás lehetőségét. Prioritást kell, hogy élvezzenek azok a 
fejlesztési alternatívák, melyek az akadályok felszámolását segítik. 

o A közlekedési fejlesztéseknek segíteniük kell, hogy a népesség (különösen 
agglomerációs és vidéki) helyben ki nem elégíthető szükségleteit időben és 
távolságban rövidülő utazási kényszerrel tehesse meg 

o A motorizált közösségi közlekedés-fejlesztésen belül kiemelt prioritással bír a 
kombinált közlekedés fejlesztése. 

o A fejlesztések nem csökkenthetik az utazással töltött idő kulturális és szociális célú 
kihasználásának lehetőségeit. Prioritást kell, hogy élvezzenek azok a fejlesztési 
alternatívák, melyek növelik ezeket a lehetőségeket. 
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 A hatékonyabb gazdaság, biztonságosabb, tisztább környezet érdekében az áruszállítás 
környezeti, műszaki, közlekedésbiztonsági károkozásának csökkentése: 

o Az országon áthaladó tranzit áruszállítás szervezésére irányuló fejlesztésben 
prioritást kell, hogy élvezzen a vízi, a vasúti és a kombinált közlekedési formák 
használata. 

o Az ország területét cél- vagy kiinduló állomásnak tekintő áruszállítás szervezésére 
irányuló fejlesztésben prioritást kell, hogy élvezzen a vízi, a vasúti és a kombinált 
közlekedési formák használata. 

o A regionális és nemzetközi közúti közlekedési folyosók kiépítésekor minden 
esetben prioritást kell élveznie a tervezett elkerülő szakaszok kiépítésének. 

A koncepció külön fejezetben pozícionálja a megyéket, valamint meghatározza a fejlesztési 
irányokat. 

Pest megye hazánk legnépesebb, legsűrűbben lakott, és legnagyobb gazdasági teljesítményű 
megyéje. Dinamikusan fejlődő városhálózata szerves része a Budapest környezetében fejlődő 
metropolisztérségnek. Térszerkezete egyedülálló az országban: a Főváros központi szerepe, a 
centrális hálózati elemek, az M0-ás körgyűrű, a nemzetközi repülőtér jelenléte, a Duna, a 
kisvárosokkal átszőtt tér nagy fejlődési lehetőséget hordoznak. A további fejlődés, valamint a 
közép-európai régiós központok – nagytérségi csomópontok – közötti pozícióverseny 
tekintetében azonban komoly kockázatot jelentenek a megyén belüli területi különbségek 
növekedése, a peremvidékek lemaradása, a külső, valamint belső közlekedési kapcsolatok 
hiányosságai. A megye gazdasága szorosan összekapcsolódik a Fővárossal – a javak, a tudás, a 
szakképzett munkaerő kétirányú áramlásával, a vállalkozások, tudásközpontok, intézmények 
közötti együttműködéssel. A megyében jelen vannak a gazdaság exportorientált tudás- és 
technológia-intenzív feldolgozóipari ágazatai, valamint az ezek tevékenységét támogató 
szolgáltatások is. A gazdaság összteljesítményét különösen a feldolgozóipar, a kereskedelem és 
logisztika, az információs technológiák, a turisztika, a kulturális- és kreatív ipar határozzák meg. A 
mezőgazdasági termelés, és az élelmiszer-feldolgozás visszaesése komoly gondot jelent a 
leszakadó térségekben; a helyi gazdaság teljesítménye jelentősen elmarad a lehetőségektől. 

Fejlesztési irányok 

 A gazdasági dinamizálása, több lábon álló gazdaságfejlesztés, egyszerre építve a 
feldolgozóipari- és agrár-tradíciókra, valamint az új iparágak, szolgáltatások fejlesztésére. 
Befektetés-ösztönzés, a tőkevonzó képesség javítása, az egyes térségek endogén 
erőforrásaira alapozva. A gazdasági húzótérségek innovációs- és versenyképességének 
javítása, az M0-ás körgyűrű és a Ferihegyi Gazdasági Övezet logisztikai-vállalkozási 
zónáinak fejlesztése, a megye leszakadó térségeinek gazdasági felzárkóztatására 
kiemelten építve a KKV szektorra.  

 Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések 
ösztönzése és intézményesítése, a családi értékek előtérbe helyezése, a lakosságának 
egészségi állapotának javítása, az oktatás intézményi- és tartalmi megújítása, kiemelt 
figyelmet fordítva a gazdaság igényeire. Területi ás társadalmi kohézió, az 
esélyegyenlőség javítása. 

 A térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, a metropolisz térség, benne Pest megye 
hálózatos térstruktúrájának kialakítása, a térség geostratégiai adottságainak jobb 
kihasználása, a belső közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése kiemelten az elővárosi 
közlekedés, valamint a térségi központok és vonzáskörzeteik tekintetében. Tervezett, 
koordinált térségfejlesztéssel, takarékos területhasználattal a metropolisz régió többi 
szereplőjével együttműködő, emellett vonzó, kiemelkedő környezeti feltételeket és 
életminőséget biztosító tér kialakítása. 
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1.2.2 Pest megye területfejlesztési koncepciója 

A megyei fejlesztési program Érd megyei jogú várost érintő fejlesztési javaslatok közül kiemelhető 
a megye egészére vonatkozó átfogó cél, amely az életminőség javítása. További speciális cél a 
tudásbázisfejlesztés, a partnerségi kapcsolatok fejlesztése, valamint az EU források maximális 
hasznosítása a fejlődés meggyorsítása érdekében.  

A dokumentumban négy ágazati cél fogalmazódott meg, ezek a következők: térségfejlesztés 
(település, környezet egyaránt), gazdaságfejlesztés, humanerőforrás-fejlesztés, valamint az 
infrastruktúra fejlesztése.  

Érd Megyei jogú város prioritásai a Programban külön is kiemelésre kerültek:  

 Településközpont megújítása, települési alközpontok kialakítása, járásközponti funkcióhoz 
köthető fejlesztések megvalósítása Érd MJV területén; 

 A kis, - és középvállalkozások, a helyi gazdaság szerepének erősítése; 

 Testben és lélekben egészséges Érd; 

 Az oktatás intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, 
kulturális értékek megőrzése és fejlesztése, a térségi- és helyi identitás erősítése; 

 A térségi nemzetközi és országos multimodális közlekedési kapcsolatrendszerének 
fejlesztése a transzfer szerep ellátása és a hálózatos térstruktúra kialakulása érdekében; 

 Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közmű és környezetvédelemi fejlesztések Érd MJV 
fejlődésének szolgálatában. 

1.2.3 Érdi kistérség Fejlesztési koncepciója (a kistérség 2012. december 31-ig működött) 

A Kistérségi Területfejlesztési koncepció 2011-ben készült (készítette Terra Stúdió Kft. Területi 
Kutató Tervező Tanácsadó Iroda). 

A koncepció szerint az Érdi kistérség jövőképe: 

„A fővaros kapujában fekvő Érdi kistérség mind földrajzi, mind közlekedési helyzetet 
kihasználva, fejlett gazdasággal es növekvő népességgel bíró térség, mely a szükségleteket 
teljes körűen kielégítő intézményi es infrastrukturális rendszerre alapozva lakosságának 
fenntartható magas életminőséget, a térségben működő vállalkozásoknak es a 
befektetőknek versenyképes üzleti környezetet nyújt, valamint a Duna-mente természeti 
es táji potenciáljával hatékonyan elve, rekreációs es idegenforgalmi szerepe is bővül. 

A kistérségi fejlesztés elvei 

A célállapot eléréséhez olyan horizontális elvek kerültek meghatározásra, amelyek a 
stratégiai feladatok kidolgozásánál fontos szempontkent szerepeltek. Az egyes fejlesztési 
elvek súlya a tervezés különféle szintjein és a témaköröknek megfelelően változó 
mértékű, ugyanakkor a fejlesztések működési, pénzügyi és környezeti fenntarthatósága 
meghatározó szempont kell, hogy legyen a fejlesztések végrehajtásánál. Az elvek 
érvényesítésével a program törekszik az EU fejlesztési prioritásokhoz történő igazodáshoz. 

A kistérségi fejlesztés hosszú távú, átfogó célja 

A fővaros kapujában fekvő Érdi kistérség rendkívül kedvező földrajzi és közlekedési 
helyzetet kihasználó, fejlett gazdasággal és bővülő népességgel bíró térség. Fejlett, a 
szükségleteket teljes kérően kielégítő intézményi és infrastrukturális rendszerre alapozva 
fenntartható és magas életminőséget kínál lakosságának, a térségben működő 
vállalkozásoknak es a befektetőknek versenyképes üzleti környezetet nyújt. Eközben 
fejlődési irányvonala a Duna-mente természeti és táji potenciál hatékony kihasználásával, 
rekreációs és idegenforgalmi szereppel bővül. 
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A kistérségi fejlesztés középtávú, tematikus céljai 
1. A kistérség legyen versenyképes térség, alakuljon ki a térségi adottságokra alapozó, 

fenntartható, több lábon álló gazdaság 
2. A települések közötti és az agglomerációs reláció fizikai kapcsolatai erősödjenek, a 

közlekedési elérhetőség feltételei javuljanak 
3. A kistérség infrastrukturális színvonala és ellátottsága fejlődjön, elve a térségi 

együttműködésből adódó előnyökkel 
4. A közintézményi szolgáltatások elérhetősége, a lakossági alapellátás intézményi és 

szolgáltatási háttere javuljon.” 

1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.3.1 Az országos tervhierarchia és összefüggései 

A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) 
áll. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. Évi XXVI. Törvényt az Országygyűlés 2003-
ban fogadta el. A törvény első átfogó módosítására 2008-ban került sor. Az OTrT törvény 29. §-a 
úgy rendelkezik, hogy a terv felülvizsgálatát legalább 5 évente el kell végezni. Ennek megfelelően a 
törvény soros következő módosítása 2013-ban megtörtént: az Országgyűlés a módosító javaslatot 
2013. December 9-én elfogadta, a törvény 2014. Január 1.én hatályba lépett.  

Az OTrT határozza meg az ország egyes térségeinek térbeli rendjét, tekintettel a 
fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, 
értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére. Az OTrT az ország szerkezeti tervét, valamint az 
országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.  
Az OTRT VII. fejezete tartalmazza a hatályba léptető és vegyes rendelkezéseket. A 31/B. § 
tartalmazza a kiemelt térségek és megyei területrendezési terveinek összhangba hozataláig 
alkalmazandó átmeneti rendelkezéseket. 

a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki 
infrastruktúra-hálózatokat az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. 
melléklete, 9. § (7) bekezdése, valamint 10. §-a előírásainak alkalmazásával kell 
kijelölni, 

b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi terület-felhasználási 
kategóriákon belül az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének 
előírásait kell alkalmazni, 

c) a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. 
törvényben (a továbbiakban: BATrT.) megállapított térségi területfelhasználási 
kategóriákon belül 
ca) a cb) alpont kivételével a BATrT. térségi területfelhasználási kategóriákra 
vonatkozó előírásait, 
cb) a vízgazdálkodási térség vonatkozásában az e törvénynek az MTv.-vel 
megállapított 6. § (2) bekezdés e) pontjának előírását 
kell alkalmazni, 

d) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. 
törvényben (a továbbiakban: Btv.) megállapított térségi területfelhasználási 
kategóriákon belül a Btv. térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó 
előírásait kell alkalmazni, 

e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv alkalmaz, azonban az MTv. megszüntetett, a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, 
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f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. 
módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e 
törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni, 

g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és 
megyei területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) 
pontban foglaltak kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál nem kell alkalmazni, 

h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és 
megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az 
MTv. módosította, a j) pontban foglaltak figyelembevételével a településrendezési 
eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 
övezeti előírásaival kell alkalmazni, 

i) a Btv.-ben egyedileg megállapított kiemelt térségi övezetekre - ideértve az MTv. 
által megszüntetett térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét, történeti 
települési terület övezetét, térségi jelentőségű komplex táj rehabilitációt igénylő 
terület övezetét, valamint a vízeróziónak kitett terület övezetét - a Btv. övezeti 
előírásait kell alkalmazni, 

j) a Btv.-ben megállapított kiemelt térségi övezetek vonatkozásában, amelyeknek 
előírásait az MTv. módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál az e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait a Btv. 
kiemelt térségi övezeti előírásaival együtt kell alkalmazni, 

k) a BATrT.-ban megállapított kiemelt térségi övezetek vonatkozásában, ha e 
törvénynek az MTv.-vel megállapított kiemelt övezeti előírásaitól eltérő előírást 
tartalmaznak, a BATrT. kiemelt térségi övezeti előírásait kell alkalmazni, 

l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. 
állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még 
nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A. § (1) bekezdése és 
övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni. 

A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási 
kategóriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek 
figyelembe vételével, azok pontosításával.  

Érd Megyei Jogú Város Pest megyében, a Budapesti agglomeráció területén helyezkedik el. Pest 
Megye Önkormányzatának Közgyűlése - az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény megyei területrendezési tervekre vonatkozó előírásainak megfelelően, a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005 évi LXIV. törvényben foglaltak 
figyelembevételével - Pest megye területrendezési tervét a 21/2006. (IX.8.) Pm. sz. rendelettel 
fogadta el. 

A Budapesti Agglomeráció kiemelt térség, a Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. 
törvényt 2011. évi LXXXVIII. törvény módosította. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Tervének felülvizsgálatának szakmai megalapozását 2013. decemberében megkezdte a Pestterv 
Kft. A BATrT felülvizsgálatát az OTrT 2013. decemberében elfogadott törvény módosítása teszi 
szükségessé, a két területrendezési terv összhangjának megteremtése érdekében.  

A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási 
kategóriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek 
figyelembe vételével, azok pontosításával.  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
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szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerint a településrendezési tervekben igazolni kell a 
tervezett fejlesztések területi terveknek való megfelelőségét. 

A hatályos előírások szerint az „országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó 
szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük”. Az 
előírás következtében településrendezési terv készítés esetén az összhangot a területfelhasználási 
kategóriák és a megyei övezetek tekintetében a vonatkozó megyei területrendezési tervvel, az 
országos övezetek tekintetében az OTrT-vel is kell biztosítani.  

1.3.2 Érd az országos, területrendezési tervben 

Az OTrT területfelhasználás rendszere öt fő térséget határoz meg az ország területére: 
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vegyes területfelhasználású, vízgazdálkodási valamint 
települési térség (a települési térséget további négy kategóriába sorolja a mérettől függően).  

Települési térség kategóriába a települési területek közül a település belterülete, valamint az 
ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak.  

Erdőgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelyben olyan meglévő erdőterületek, valamint 
erdőtelepítésre alkalmas területek találhatók, amelyek erdőgazdálkodásra való alkalmassága 
termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból is 
szükséges vagy indokolt.  

Mezőgazdasági térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt 
álló területek találhatók.  

Vegyes területfelhasználású térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a mozaikos szerkezetű 
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és települési térségek tartoznak.  

Vízgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelyben egyes folyóvizek, egyes állóvizek, egyes 
vízfolyások és egyes csatornák medre és parti sávja tartozik. 

Érd közigazgatási területén négy térségi kategória megtalálható. A város települési térségéhez 
csatlakoznak a dél-nyugati részén mezőgazdasági területek, dél-keleten a vegyes 
területfelhasználású térség húzódik. Vízgazdálkodási térségként a Duna folyam jelenik meg a 
terven.  
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Érd közigazgatási területén halad át a Budapest – Kelenföld – Székesfehérvár és a Budapest – 

Pusztaszabolcs országos vasútvonal. A térség közlekedési kapcsolatrendszerének kiemelt elemei 

az M6 és az M7 autópályák, valamint a 6-os és 7-es főút. 

 
 

V-5 ábra: Kivonat a hatályos Országos Területrendezési Terv 
Szerkezeti Tervéből, (Forrás OTrT) 

Az Országos Területrendezési Terv 
Érd jelentős részét települési, Duna 
menti és déli területeit vegyes 
területfelhasználású térség, dél-
nyugati területeit mezőgazdasági 
térség területfelhasználási 
kategóriába sorolja. A vegyes 
területfelhasználású térséget 
legalább 75%-ban mezőgazdasági, 
erdőgazdálkodási vagy vegyes 
területfelhasználású térség 
kategóriába kell sorolni, a 
fennmaradó részen - a városi 
ranggal rendelkező települések 
kivételével - városias települési 
térség nem jelölhető ki. A várost 
országos törzshálózati vasútpálya 
szeli ketté, Duna parti területén 
elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal 
és országos kerékpárút törzshálózat 
halad. 

1.3.3 Érd a Pest Megyei területrendezési tervében  

A megyei terv az országos tervben jelölt települési térséget városias települési térség kategóriába 
sorolja. Az erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és vegyes területfelhasználási térségeket a megyei 
terv pontosítja, a mozaikos szerkezet jobban kirajzolódik. Érd, mint agglomerációs település nem 
tartozik a PmTrT hatálya alá. 

1.3.4 Érd a budapesti agglomeráció területrendezési tervében 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényt 2011. évi 
LXXXVIII. törvény módosította. Az OTrT által kijelölt területfelhasználási térségeket további 
kategóriákba sorolta, illetve pontosította. A legalább 5 hektár területű térségeket 
erdőgazdálkodási térség, nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség, illetve magas zöldfelületi 
arányú települési térségbe sorolta. A legalább 10 hektár területű térségeket mezőgazdasági 
térség, vagy különleges rendeltetésű térség kategóriába sorolta. A területi korlát nélküli térségek 
a városias települési térség, a hagyományosan vidéki települési térség, az építmények által 
igénybe vett térség, illetve a vízgazdálkodási térség. 

A Budapesti Agglomeráció térségi területfelhasználási kategóriái a következők: 
a) legalább 5 hektár területű 
térségek: 
aa) erdőgazdálkodási térség, 
ab) nagy kiterjedésű zöldterületi 
települési térség, 
ac) magas zöldfelületi arányú 
települési térség 

b) legalább 10 hektár területű 
térségek: 
ba) mezőgazdasági térség, 
bb) különleges rendeltetésű 
térség, 

c) területi korlát nélküli 
térség: 
ca) városias települési térség, 
cb) hagyományosan vidéki 
települési térség, 
cc) építmények által igénybe 
vett térség, 
cd) vízgazdálkodási térség. 
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A Szerkezeti Terv a településrendszert és a térségi területfelhasználásnak és a műszaki 

infrastruktúra-hálózatnak a térbeli rendjét határozza meg. 

 
 

 
 
 
V-6 ábra: Kivonat Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Terv Szerkezeti Tervéből (Forrás BATrT) 
 

Té
rs

ég
i t

er
ü

le
tf

el
h

as
zn

ál
ás

i k
at

eg
ó

ri
a 

Ér
d

 

 
városias 
települési térség 

60,84 

Te
le

p
ü

lé
s 

kö
zi

ga
zg

at
ás

i t
er

ü
le

té
h

ez
 v

is
zo

n
yí

to
tt

 a
rá

n
y 

(%
) 

nagy kiterjedésű 
zöldterületi 
települési térség 

0,37 

magas zöld-
felületi arányú 
települési térség 

0,52 

erdőgazdálkodási 
térség 

 
6,33 

mezőgazdasági 
térség 

 
29,88 

építmények által 
igénybe vett 
térség 

 
0,11 

vízgazdálkodási 
térség 

 
1,95 

 

 

  
 

Országos Területrendezési Terv 
(OTRT) 2014. 
forrás OTRT 

Pest Megye Területrendezési 
Terve 2006. 
forrás: PmTrT 

Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési terve 2011. 
forrás: BATrT 

V-7 ábra: Kivonat az OTRT, Pest Megye és a BATrT tervlapjaiból 
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Az OTrT és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv között közvetlen kapcsolat van, 

amelyet az OTrT törvény szabályoz. Mivel a két dokumentum területfelhasználási és övezeti 

rendszere egymásra épül, ezért az összhang igazolása során bemutatjuk az OTrT tervlapjait is. 

Mivel az OTrT lehetőséget ad az egyes övezetek további differenciálására a megyei, kiemelt 

térségi tervekben, ezért e rendszer szerinti csoportosításban mutatjuk be azokat. 

Országos Területrendezési Terv 
(OTrT) 

Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Terv (BATrT) 

Az övezetre vonatkozó előírások 
 

 
Országos ökológiai hálózat 
övezete (OTrT 3/1 sz. melléklet) 
Puffer terület övezete 

19. § Puffer területen a település-
szerkezeti terv beépítésre szánt 
területet csak abban az esetben 
jelölhet ki, ha az a szomszédos 
magterület vagy ökológiai folyosó 
természeti értékeit, biológiai 
sokféleségét, valamint táji értékeit 
nem veszélyezteti. 

 
 
 
 

 

 
Ökológiai hálózat övezete  
3.1 sz. ; 3.2.sz.; 3.3.sz. 
térképmelléklet 

 Magterület övezete  

 Puffer terület övezete  

 Ökológiai folyosó övezete 
16.§ (1) A magterület övezetben 

beépítésre szánt terület nem jelölhető 

ki, kivéve, ha  

a) a települési területet a magterület 
vagy a magterület és az ökológiai 
folyosó körülzárja, vagy b) a 
magterület övezetében történelmi 
sportterületek találhatók, és c) a 
kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 

 
Az országos ökológiai 
hálózat: országos területrendezési 
tervben megállapított övezet, 
amelybe az országos jelentőségű 
természetes és természetközeli 
területek, valamint az azok között 
kapcsolatot teremtő ökológiai 
folyosók egységes, összefüggő 
rendszere tartozik, és amelynek 
részei a magterületek, az ökológiai 
folyosók és a pufferterületek Az 
ökológiai hálózat övezete mentén,  
beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. Az ökológiai hálózat 
övezete azért kerül kijelölésre, hogy a 
természetes és természet közeli 
élőhelyeket, és azok kapcsolatait 
védje az urbanizációs hatásoktól. 
Törekedni kell arra, hogy az ökológiai 
folyosók területén a természetes és 
természet közeli élőhelyek 
folyamatos rendszert alkossanak. 
A város Duna menti területe 

mindhárom övezet által érintett. A 

magterület övezete illetve a puffer 

terület övezte a város észak-nyugati 

egy-egy kisebb foltban érinti. 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete (OTrT 3/2 
sz. melléklet) 

 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete  
3.4. sz. térképmelléklet. 
 

 

13. § (1) A kiváló termőhelyi 

adottságú szántóterület övezettében 

beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki.  

(2) A kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület övezetében bányászati 

tevékenységet folytatni a bányászati 

szempontból kivett helyekre 

vonatkozó előírások alkalmazásával 

lehet. 

Érd városát Tárnokkal és 
Százhalombattával határos 
külterületein érinti az övezet. Ezeken 
a területeken beépítésre szánt 
területet továbbra sem lehet 
kijelölni. 
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Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete (OTrT 3/4 sz. 
melléklet) 

 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete, 
Erdőtelepítésre alkalmas terület 
övezete 3.5. sz.; 3.6. sz 
térképmelléklet 

 

A kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezetében beépítésre 
szánt terület csak kivételesen, egyéb 
lehetőség hiányában, a külön 
jogszabályban meghatározott 
területrendezési hatósági eljárás 
alapján jelölhető ki. 
 
A megyei és térségi területrendezési 
tervekben erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetébe kell sorolni. 

Országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezete  
(OTrT 3/5 sz. melléklet) 2014. 
december 31-ig hatályos 
 

 

Országos és térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezete 
3.9.sz.; 3.10. sz. térképmelléklet 
 

 

Az övezetbe tartozó település 
település-szerkezeti tervében csak 
olyan terület-felhasználási egység 
jelölhető ki, továbbá helyi építési 
szabályzatában és szabályozási 
tervében csak olyan építési övezet és 
övezet hozható létre, amely a 
kijelölés alapjául szolgáló táj-képi 
értékek fennmaradását nem 
veszélyezteti. 
 
Az új övezet területe az országos 
terveken jóval nagyobb területet 
érint, mint a BATrT által kijelölt 
övezet 

Világörökség, világörökség-
várományos terület övezete (OTrT 
3/6 sz. melléklet) 
 
 
 

 

Világörökség, világörökség-
várományos terület övezete  
3.11. sz. térképmelléklet  

 
 
 

 

A világörökségi helyszín kiemelkedő 
egyetemes értéket, a várományos 
helyszín kiemelkedő értéket hordoz, 
amelyet – a kulturális örökség, illetve 
a természet védelméről szóló 
jogszabályok alapján fennálló 
védettséggel összhangban – 
mindenki köteles megóvni. 
A világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezetét a 
településrendezési eszközökben kell 
tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. A 
területeken a területfelhasználás 
módjának összhangban kell lenni a 
világörökségi kezelési tervben 
lefektetett célokkal 
Az MTV az OTRT „történeti települési 
terület” övezetét törölte. A 
rendelkezés 2014. január 1-től 
hatályban van. 
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Országos vízminőség-védelmi 
terület övezete (OTrT 3/7 sz. 
melléklet) 

 

 

Kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi terület 
övezete (3.13 sz. térképmelléklet) 

 
Felszíni vizek vízminőség-védelmi 
vízgyűjtő területe övezete (3.14. 
sz. térképmelléklet) 

 

Az országos vízminőség-védelmi 
terület: országos területrendezési 
tervben megállapított, kiemelt 
térségi és megyei területrendezési 
tervben alkalmazott övezet, amelybe 
a felszíni és felszín alatti vizek, az 
emberi fogyasztásra, használatra 
szánt vizek és a vízkivételi művek, 
továbbá a halak életfeltételeinek 
biztosítása érdekében kijelölt vizek 
megóvását szolgáló védelem alatt 
álló területek tartoznak Az országos 
vízminőség-védelmi terület 
övezetében keletkezett szennyvíz 
övezetből történő kivezetéséről és az 
övezeten kívül keletkezett 
szennyvizek övezetbe történő 
bevezetéséről a kiemelt térség és a 
megye területrendezési tervében 
rendelkezni kell. 
Az övezetbe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket, 
és a helyi építési szabályzatban az 
építési övezetre vagy övezetre 
vonatkozó szabályokat kell 
megállapítani. 
Az övezetben bányászati 
tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni. 

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-
terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének 
övezete (OTrT 3/8 sz. melléklet) 

 

Nagyvízi meder övezete (3.17. sz. 
térképmelléklet) 
 
 
 

 

 
 
Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének 
övezetében új beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki. 

Kiemelt fontosság honvédelmi 
terület övezete (OTrT 3/9 sz. 
melléklet) 

- Nem releváns 

Kiemelt fontosság honvédelmi 
terület övezete, Honvédelmi 
terület övezete 3.21. sz.; 3.22. 
térképmelléklet Nem releváns 

Érd közigazgatási területén kiemelt 
fontosságú honvédelmi terület 
övezete nem található. 
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Az OTrT övezeti rendszerében a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
(OTrT 3/5 sz. melléklet), mely 2015. január 1-től hatályos. Az OTrT övezeti rendszerében 
megtalálható Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (OTrT 3/3 sz. melléklet). 
 
A BATrT további térségi övezetei:  

- 3.7. sz.; térképmelléklet Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, (Érd 
közig. területe nem érintett) 

- 3.8. sz. térképmelléklet Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, (Érd közig. 
területe nem érintett) 

- 3.20. sz. térképmelléklet Széleróziónak kitett terület övezete, (Érd közig. területe nem 
érintett) 
 

3.12. sz. térképmelléklet  
Történeti települési terület 
övezete 
 
 
 
 

 

3.15. sz. térképmelléklet  
Ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület övezete 
A terület, mint Érd település 
területének része, az „Ásványi 
nyersanyag gazdálkodási terület 
övezeté”-be tartozik. 

 

3.16. sz. térképmelléklet  
Rendszeresen belvízjárta 
terület övezete 

 
 
 
 

 
3.18. sz. térképmelléklet  
Földtani veszélyforrás 
területének övezete 
 

 

3.19. sz. térképmelléklet  
Vízeróziónak kitett terület 
övezete 

 

 

 

V-8 ábra: Kivonat az OTRT, a BATrT övezeti tervlapjaiból 
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1.4 A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott 

település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 

 
Érd közigazgatási területét egy Budapesti kerület (XXII.ker.) két Fejér megyei település, 
Ráckeresztúr és Martonvásár, hét Pest megyei település (Törökbálint, Diósd, Halásztelek, Tököl, 
Százhalombatta, Tárnok, Sóskút) határolja.  
 

 

Érd szomszédos települései:  
 
 
É-i: Törökbálint 
ÉK-i: Diósd 
K-i: Budapest Főváros 

XXII. kerülete 
K-i: Halásztelek 
Dk-i: Tököl 
D-i: Százhalombatta 
DNY-i: Ráckeresztúr 
DNY-i: Martonvásár 
NY-i: Tárnok 
NY-i: Sóskút 

V-9 ábra Érd szomszédos települései 

 
Érd közigazgatási területével határos települések rendezési terveinek fejlesztési megállapításai:  
 
Törökbálint: Diósd: 

 

Törökbálint többnyire erdő 
és mezőgazdasági 
területekkel kapcsolódik Érd 
területéhez. Szerkezeti 
tervében a 8103 J jelű út 
mellett,újonnan 
kialakítandó kertvárosias 
lakóterületet jelöl ki közel 
44 ha-on. 
 

 

Diósdon az Érddel határos 
területeken (Lke) kertvárosias 
lakóterület található. Szerkezeti 
tervében nem jelenik meg olyan 
elem, mely Érddel közös 
fejlesztésre utalna, vagy közvetlen 
hatása lenne Érd 
területrendezésére. 

Budapest Főváros XXII. kerülete: Halásztelek: 

 

Budapest hatályos terveiben 
a székesfehérvári 
vasútvonaltól északra 
ökológiai szempontból 
szerkezeti jelentőségű 
fejlesztendő zöldfelületi 
elem található. A 
vasútvonaltól délre 
átalakuló gazdasági 
területek vannak, melyeket 
a terv városszerkezeti 
jelentőségű átalakuló 
területnek jelöl, mely 
infrastruktúra-feltételhez 

 

Szerkezeti tervében belterületei 
határának módosításával nagyobb 
léptékű lakó és kereskedelmi, 
szolgáltató területek tervezett 
bővítését irányozza elő. Duna menti 
területein és a település nagy 
részén számos régészeti lelőhely. A 
terv tartalmazza a Kisgyár utca 
magasságában tervezett 
hajóállomás létesítését. A 
Dunamenti területek egyéb 
hullámtéri területek, országos táj- 
és természetvédelem alatt állnak. A 
folyó mentén ártéri erdő található, 
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kötött, jelenleg külterületi 
fejlesztési terület. (Az Érddel 
közös Duna Intermodális 
Logisztikai Központ 
fejlesztési területe) 
A településszerkezeti terv 
átdolgozása a BFVT 
tervezésében folyamatban 
van, jelenleg egyeztetési 
fázisban. 

melynek használata kizárólagos. A 
település beépített lakóterületeitől 
mind északi, mind déli irányban 
kertvárosias lakóterületi 
fejlesztések tervezettek 

 

Tököl: Százhalombatta: 

 

A szerkezeti tervében a 
település északi részén 
szabadidőközpont, és 
szolgáltató funkciójú 
területet jelölt ki. A 
fejleszteni kívánt terület 
szélén új települési gyűjtőút 
vezet a Dunához, ahol 
hajóállomás létesítése 
szerepel a tervekben. A 
Dunamenti területeken 
Egyéb hullámtéri területet 
jelölt ki, mely az országos 
ökológiai hálózat területe. 
Érd térségében fejlesztési 
területet a Duna partján 
nem jelölt ki. A hullámtér 
keleti oldalán kertes 
mezőgazdasági területek 
találhatók. Az egykori 
repülőtér Duna irányába 
tájolt kifutópályája jelentős 
hatással van Érdre, hisz a 
felszálló repülők a történeti 
településmag – Ófalu – 
fölött szállnak el. 

 

A település a Duna és a Dunamenti 
Erőmű területe által határolt részén 
az érdi közigazgatási határ mentén 
mezőgazdasági és kertes 
mezőgazdasági hasznosítású 
területek találhatóak. A TSZT 
kertvárosias lakóterületi fejlesztési 
területet jelölt ki az Óváros nyugati 
oldalán. A város határához közel 
található a régészeti park és 
Százhalombatta Óvárosa. A 
Dunamenti Erőmű térsége 
gazdasági övezet. A 6-os út menti 
területek északon és az Érd 
területét délen határoló 
területeken szintén mezőgazdasági 
övezetek találhatók. Érd városára 
érdemi hatást a Benta Ipari Park 
meglévő és további fejlesztésre 
kijelölt területei jelentenek, 
melynek városhatár-menti –6-os út 
- területén véderdősáv húzódik. 

Ráckeresztúr: Martonvásár: 

 

Ráckeresztúr szerkezeti 
terve Érddel határos 
területén nagyobb 
összefüggő ipari, gazdasági 
területet és általános 
mezőgazdasági területet 
jelöl ki. Érd szerkezeti 
tervében ezen a szakaszon 
mezőgazdasági terület 
található. 

 

Martonvásár szerkezeti tervében 
távlatban lakóterület, gazdasági 
ipari terület bővítését irányozza elő. 
Érddel közös határa mentén a 
szerkezeti tervekben mindkét 
településen általános 
mezőgazdasági terület található, 
távlati Érd területrendezésére 
hatással lévő fejlesztést a szerkezeti 
terv nem tartalmaz.  

Az ipari gazdasági terület elsősorban nem jelentős 
zavaró hatású üzemi jellegű gazdasági tevékenységi 
célú épületek elhelyezésére szolgál. 
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Tárnok: Sóskút: 

 

 
Tárnok 2014. januárban 
módosította 
településszerkezeti tervét, 
mely jelenleg még nincs 
hatályban. Szerkezeti 
tervében Érd (Elvíra puszati 
szakaszán) és Tárnok 
Székesfehérvár-Letenyei út 
menti szakaszán általános 
mezőgazdasági és üzemi 
jellegű gazdálkodási 
területet jelöl ki.  

 

Érd Sóskúttal határos területein 
egy-egy közmű és rekreációs 
területen kívül döntő többségben 
lakóterületek találhatóak. Sóskút 
Érddel határos M7-től észak felé 
tartó szakaszán mezőgazdasági 
területeket, majd Fenyves 
Parkváros északi területével 
„szemben” meglévő nagy 
kiterjedésű honvédségi területet 
jelöl a szerkezeti terv. A település 
tervezett fejlesztései Sóskút 
központját Tárnokkal összekötő 
irányban húzódnak.  

Tárnokterülete 3 egységre osztható fel. A település 
dél-nyugati területe zömmel mezőgazdasági 
hasznosítású, középső, Sóskút-Érd tengelyű sávjában 
vannak beépített lakóterülete és központja, észak-
keleti részén kertes mezőgazdasági és erdőterületek 
jellemzik. Lakóterületei és a közéjük ékelődő 
gazdasági területei összenőttek Érd területével, bár 
attól a 7-es út választja el. A módosított tervek nem 
tartalmazzák a mezőgazdasági területeken az üzemi 
jellegű gazdálkodás övezetét, kisebb mértékű lett a 
lakóterületi fejlesztés terület, nőtt a 
településközponti terület. 

. A két település egyetértésével a közelmúltban indult 
eljárással folyamatban van a közigazgatási határ 
módosítása; a sóskúti volt honvédségi, és határos 
mezőgazdasági, és erdőterületek (~ 300ha) Érdhez csatolása 

  

1.5 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1 A hatályos Településfejlesztési Koncepció, megállapításai 

A Településfejlesztési Koncepciót Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 184/2008.(VI.26.) KGY. 
sz. határozattal fogadta el. A Koncepció feladata egyrészt az újonnan elkészítendő 
településrendezési eszközök megalapozása, a város hosszú távú területi fejlődése, fejlesztése 
általános céljainak és elveinek meghatározása, másrészt mindazon rövidebb távon 
megvalósítandó konkrét fejlesztési feladatok meghatározása volt, melyek a hosszú távú célok 
elérését leginkább segítik. 

A Koncepció Érd Megyei Jogú Város számára az alábbi jövőképet vázolja fel: 

• Kiegyensúlyozottan fejlődő kertváros, amely lakossága számára a kellemes lakóhelyi 
környezeten túl a városias élet fokozódó gazdagságát is nyújtani képes. 

• Az „alvóvárosi” jelleg fokozatos visszaszorulásával, a folyamatban lévő nagy infrastrukturális 
beruházásokra is építve Érd a magasabb minőségű munkahelyek városa is lesz. 

• Javul a lakosság iskolázottsága, az oktatás fejlesztése eredményeként is a magasabb 
képzettségűek is találnak munkát Érden, csökken a Budapestre ingázás aránya. 

• A város a közlekedés fejlesztése terén minta-értékű példát mutat fel az agglomerációs 
közlekedés szervezésében, ami a helyi közlekedési viszonyok javulásával is jár. 

• Értékeire, különösen az Ófalura és a Duna menti helyzetére építve erősödik a város vonzereje 
a szabadidős tevékenységek és az idegenforgalom terén. 
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• Érd városközpontja kellemes közterekkel gazdagodik, méltóvá válik egy megyei jogú 
városhoz, ami a térségben betöltött központi szerepet is ellátja. 

A város vonzó, a központot tehermentesítő alközpontokkal gazdagodik, melyek nem csak a 
szolgáltatások gazdagságát nyújtják, hanem kellemes környezetet is. 

• A városban megjelennek kisebb-nagyobb közhasznú zöldfelületek, amelyek a helyi lakosság 
pihenését és minőségi sportolását szolgálják. 

• Az infrastruktúra, különösen a szennyvízcsatornázás terén alapvető javulás történik, ami a 
települési környezet állapotán, az utcák helyzetén is javít. 

E célok elérése érdekében Érd Megyei Jogú Város hatékony menedzsmentet folytat: 

• Felhasználja a településrendezés és –fejlesztés teljes eszközkészletét, innovatív tervezési 
megoldásokat alkalmaz. 

• Hatékonyan alkalmazza a magán fejlesztő szektorral való partneri kapcsolatokat, ennek 
során kellően érvényesíti a város elsődleges érdekeit. 

• Költségvetésének tervezése során hosszabb távra előretekintve biztosítja a fejlesztések 
saját forrásait, illetve önerejét. 

• A fejlesztések minél nagyobb hatékonysága érdekében együttműködik kistérsége és a 
tágabb térség településeivel – beleértve a fővárost is. 

Rendszeresen részt vesz a hazai és európai fejlesztési célú pályázatokon. 

E feladatai végzése során Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kiegyensúlyozottság, a 
fokozatosság és komplexitás elveit követi. 

• Minden fejlesztési tevékenysége, különösen a „nagy projektek” – mint a 
szennyvízcsatornázás – során törekszik a kapcsolódó feladatokkal való összhang 
biztosítására. 

• Nagy „presztízs” jellegű fejlesztésekbe csak akkor kezd, ha azok főként a város 
lakosságának érdekeit szolgálják, a város és lakossága által egyaránt megfizethetők. 

Népesedési folyamatok, munkahelyteremtés: 

- A városnak sokkal inkább érdeke a természetes szaporulat elősegítése, mint a 
bevándorlás ösztönzése. 

- Érdnek mindent meg kell tennie a magasabb képzettségű népesség helyben tartásának 
érdekében.  

- A munkahelyi kínálat bővítésére nem csak a város bevételeinek növelése miatt, hanem a 
helyi foglalkoztatottság növelése érdekében is szükséges, de ezen belül is törekedni kell a 
magasabb képzettséget igénylő munkahelyek arányának növelésére.  

- A minőségi környezetet megteremtése is feltétel, vagyis a városnak célszerű a „környezeti 
infrastruktúrába” befektetnie. 
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A városközpont és az alközpontok fejlesztése 
 

- A térségi szerep ellátásának érdekében a térségi szerepet is betöltő intézményhálózat 
jelentős fejlesztése. 

- Az Ófalu a tradíciók és magas idegenforgalmi vonzerejének növelése 
- Duna menti fekvés előnyeinek maximális kihasználása 
- a Duna mentén, a volt téglagyár területének fejlesztése 
- A város új központ fejlesztése: 

 az intermodális csomópont működőképességének alapvető javítása, 

 a csomóponthoz kapcsolódó téri rendszerek és a központ kialakítandó 
köztereinek integrálása; 

 a fejlesztés során törekedni kell arra, hogy a közterek olyan kapcsolatai jöjjenek 
létre, amelyek a központ e területét a használók számára valóban vonzóvá teszik. 

- a központ fejlesztése, környezetének javítása és funkciógazdagítása 
- alközpontok hálózatának létrehozása 
- közfunkciók decentralizálása 
- a főutcák karakterének javítása „főutca program” 

 
A lakásépítés és a lakókörnyezetek javítása 
 
A lakásépítéssel és a lakókörnyezet alakításával kapcsolatban az alábbi általános, stratégiai 
jellegű döntések meghozatalára van szükség: 

- A város a városrendezési szabályozás mellett alkalmazzon adópolitikai eszközt is, aminek 
célja elsősorban az üres telkek mielőbbi beépülése. 

- A kertvárosi jelleg városiasabb beépítési formák irányában való sűrítése rendkívül 
óvatosan, egyelőre csak a városközpontban, annak szűkebb környezetében és egyes 
alközpontokban alkalmazandó. 

- A vállalkozói lakásépítés csak alacsony sűrűséggel és beépítési magassággal és kisebb 
önálló egységekben fogadható el. A lakóterületek környezeti állapotának javításához a 
közterületek fejlesztésével is hozzá kell járulni; a zöldfelületeknek a közterületeken is meg 
kell jelenniük. 
 

A közlekedési helyzet javítása 
 
Érdnek csak olyan mértékig érdeke a távolsági kapcsolatokat segítő közúti hálózat bővítése, ami 
egyrészt megnöveli a város megközelítési pontjainak számát, másrészt feltárja a városmunkahelyi 
fejlesztésre szánt területeit. A közlekedési helyzet javítása érdekében a városnak egyre 
fokozottabban kell támaszkodnia a közcélú közlekedésre, az „intermodalitás” előnyeinek 
érvényesítésére. 
 

- A belső úthálózat átjárhatóságát javítani kell 
- El kell érni, hogy az ingázók minél nagyobb arányban vegyék igénybe a közcélú 

közlekedést 
- Alapvető feladat a helyi közcélú (autóbusz) közlekedés fejlesztése, aminek 

eredményeként a vasútállomások megközelíthetőségének javulása érendő el. 
- Törekedni kell a városközpont részei közötti megfelelő gyalogos kapcsolatok minél előbb 

javítására hiányzó elemek kiépítésére 
- Az európai kerékpárút-hálózatba való bekapcsolódással a város idegenforgalmának 

növelése. A hálózat a város belső területein való fejlesztése 



Érd Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és IVS-nek felülvizsgálata 
Megalapozó Vizsgálatok 

39 
 

Az infrastruktúra fejlesztése 
 

- szennyvizek elvezetésének és tisztításának ill. kezelésének megoldása, területének minél 
nagyobb része csatornázottá válása. 

- A város legfontosabb utcáira vonatkozóan terv készítése 
- A város ingatlanadójának fejlesztése 

 
Az értékvédelem 
 

- a főutaktól távolabbi részeken a kertvárosi jelleg védelme és erősítése 
- az értékvédelmi rendelet és a településrendezési szabályok összehangolása  
- az új építkezések megfelelő minőségének biztosítása 

 
A környezetvédelem és a zöldterületek fejlesztése 
 

- az utak pormentesítése és az allergén gyomnövények ritkítása 
- a belső gyűjtőút hálózat tehermentesítése 
- alternatív víznyerési lehetőségek biztosítása 
- felszíni vízelvezetési koncepciól kidolgozása.  
- a periferikus helyzetű területek környezeti állapotának javítása 
- elő kell mozdítani játszóterek, kisebb pihenőhelyek, közkertek és szabadidős sportligetek 

kialakítását 
- „sportliget” kialakítása 
- A mennyiségi fejlesztések helyett a meglévő közterületi zöldfelületek minőségi felújítása 
- a kerékpáros turizmus európai léptékben megnyílt lehetőségeinek kihasználása 

 
A humán szféra fejlesztései 
 

- egy 12 osztályos új iskola indítása, vagy egy meglévő iskola fejlesztése 
- óvodai férőhelyek bővítése, új óvoda építése 

- a középfokú oktatás profiljának további gazdagítása, a korszerűbb, a munkaerőpiacon 
jobban érvényesíthető szakmák kialakítása 

- új óvoda létesítése az M7 autópálya feletti részen, illetve a Parkvárosban 
- multifunkcionális egészségügyi központ létesítése 
- Szepes Gyula Művelődési Központ programjainak bővítése 
- e-könyvtár” rendszer bevezetése 
- szociális szolgáltatások bővítése (szenvedélybetegek nappali ellátása, demens személyek 

nappali ellátása, átmeneti ellátást biztosító intézmények létesítése). 

 
A településrendezés és -fejlesztés tervezése 
 

- közérdekű célok megvalósítására vonatkozó tervezési munkálatok ütemezése,  súlyozása  
- a településrendezési szerződés, a fejlesztői pályázatok, a (PPP) modell alkalmazása.  

 

1.5.2 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia vonatkozó megállapítása 

A 101/2008. (IV.24.) KGY. határozattal elfogadott dokumentum megalkotásának kettős célja volt: 
a 2007 es 2013 között elnyerhető európai es hazai fejlesztési támogatások megszerzésének 
feltétele volt az IVS megléte, másrészt a település azon gazdasági/pénzügyi es társadalmi 
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körülményeinek, feltételeinek, „önerejének” feltárása amelyek alapján a pályázatokon keresztül a 
szükséges források elnyerhetők. 

A város értékei, potenciáljai 

1. Környezeti, természeti értékek 
- Természeti környezet 
- Földrajzi adottság, elhelyezkedés 
- Épített környezet, es állapotának javítása 
- Parkváros, Belváros, Ófalu 
- Kertvárosias, virágos, zöldövezeti rész, további szabad és beépíthető területekkel 
- Lakható, élhető város 

 
2. Gazdasági értékek 

- Vállalkozói potenciál 
- Lokálpatriotizmus 

3. Szellemi értékek 
- Lakosság szellemi tőkéje, potenciálja 
- Lokálpatriotizmus 
- kulturális műhelyek 

4. Idegenforgalmi potenciál 
- Duna 
- Óváros múltja, kultúrája, öröksége, hagyománya 
- Rendezvények, éttermek, vendéglátó ipari egységek 
- Sokszínűség, nemzetiségek 

5. Hozzáférhetőség: 
- Budapest közelsége 
- Országos főközlekedési utak es vasúthálózat 

JÖVŐKÉP, ÁTFOGÓ CÉLOK 

Érd, mint regionális és lokális szolgáltató és szabadidő központi funkciót ellátó kertváros,egy 
mikro-regionális információs, szolgáltatótranszfer, szabadidő és turisztikai központ  

Városi PÓLUS-sá válás, lokális szolgáltatási szerep: 

 új élettechnológiák elhelyezése, 
 versenyképes kertvárosi, elővárosi miliő. 

 

Mikrotérségi központ: A város mikro-térségi szerepének erősítése és a központi, közvetítő városi 
szerep. 

TEMATIKUS CÉLOK 

Erős helyi gazdasággal rendelkező település, mely elsősorban a szolgáltatások, kereskedelem, ipar 
és logisztika erősítésére törekszik, melynek gazdasága mindenkor kihasználja helyi adottságait és a 
térségi helyzetéből adódó lehetőségeket, a meglévő és fejlesztendő területi és infrastrukturális 
adottságokat. 
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A térséggel együttműködő olyan helyi gazdaságra van szükség, amelynek különböző méretű 
egységei egyaránt képesek alkalmazkodni a változó piaci, kereskedelmi, szolgáltatási és gazdasági, 
valamint környezeti követelményekhez, ahol jó befektetni. 

Gazdaságilag, társadalmilag egyaránt fenntartható emberi léptékű kertvárosias település; 
megfelelő életminőséget biztosító, lakható város. E stratégiai cél elérése érdekében kiemelt 
feladatok: 

Érd legyen a térrész szabadidő bázisa, alapozva a vízparti és természeti környezet adottságaira, 
kihasználva az ezzel létrehozható Dunaparti térségi vonzerőt. A stratégiai cél elérése érdekében 
kiemelt feladat: a tudatos, a vízre alapozott szabadidő fejlesztés a térségben. 

Hosszútávon egyfajta „kontra-dunakanyar” kialakítására van szükség. 

A kistérség, térrész idegenforgalmi (konferencia-, szolgáltatás) és sportközponti szerepe. 

A kistérség, térrész, turisztikai és sportközpontja, a térség mikro-térségi központja. 

A térség egyik erős intézményi és igazgatási központja, amely kitörési lehetőséget biztosít a város 
számára, mindenkor kihasználva hagyományait, lehetőségeit, meglévő és fejlesztendő 
adottságait, a rendelkezésre álló forrásait. 

A 2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek: 
Akcióterület Prioritása Akcióterület Beavatkozás tervezett 

ideje 
Érintett városrész 

I. Városközpont 2008-tól Érdliget-Kutyavár;  
Ófalu-Újfalu 

II. Parkvárosi alközpont 2008-tól Parkváros 

III. Érdligeti alközpont 2008-tól Érdliget-Kutyavár 

IV. Gazdaságfejlesztési 
akcióterületek 

2009-től Tisztviselő és Újtelep 

V. Ófalu 2009-től Ófalu-Újfalu 

VI. Hétágú csomópont 2010-től Parkváros 

VII. Tusculanum 2010-től Tusculanum 

V-10 ábra A 2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek: 

1.5.3 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

A településrendezés során olyan kiegészítő eszközök alkalmazhatóak, amelyek kimondottan a 
közérdekű fejlesztések előkészítését szolgálják. Az egyik ilyen eszköz-csoport a vásárlás, az 
elővásárlás és a kisajátítás. A másik a településrendezési szerződés. Ez utóbbi alapja egy 
tanulmányterv, amit a fejlesztő készít el, és amiben a fejlesztési cél megvalósításához szükséges 
járulékos ráfordítások is a fejlesztőt terhelik. A harmadik a fejlesztői pályázatok, ahol a település 
versenyhelyzetben választhatja ki a legmegfelelőbb beruházót. A negyedik, a magán-közösségi 
partnerség (PPP) a közösség által felvállalt feladatokat a magán fejlesztő szektor részvételével 
valósítja meg. Ennek két változata a szolgáltatási és építési partnerségi megállapodás, valamint a 
magán szektor bevonásával létrehozott vállalkozás. Végül a növekedés-menedzsment arra 
szolgálhat, hogy a település szabályozási eszközökkel is befolyásolni tudja területi növekedésének 
irányát. Pozitív eszköz a „bónusz”, ami magasabb fejlesztési jogokat biztosít meghatározott 
fejlesztés-típusokra, negatív hatásúak pedig azok, amelyek egyes területek fejlesztését késleltetik. 
A város akkor jár el helyesen, ha differenciál a területek és az eszközök között, a leginkább 
problematikus helyeken szorgalmazza a rendezett állapot kialakulását, másutt pedig késlelteti a 
fejlesztést. 
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Jelenleg „élő” településrendezési szerződések: 
 

1.) Érd, volt katonai lőtér – Hrsz.: 1/3 . A város É-Nyi szélén ~16.5 ha nagyságú területen a 
tulajdonos/fejlesztő kertvárosi lakóterületi fejlesztést kíván végrehajtani. A szerződés 
keretében vállalta, hogy finanszírozza a TSZT, HÉSZ módosítást, önkormányzatnak 
területet ad át, és egy határoló utat megépít. A településrendezési tervek módosítása az 
elmúlt év folyamán zajlott, befejezés előtt a természetvédelmi hatóság, és az állami 
főépítés törvényességi észrevételt jelzett, ezért a jogszabályi változások miatt újra kell 
indítani a módosítási eljárást. A szerződés kelt: 2012. május 

2.) A városközpont részterületére vonatkozó HÉSZ módosítást eredményező 
településrendezési szerződés a beruházó tulajdonában lévő városközponti 22081/6 hrsz-ú 
ingatlan kedvező beépítését célozza. A tulajdonos finanszírozza a HÉSZ módosítást, a 
szerződésben meghatározott összeggel hozzájárul – a Diósdi u.-Budai út körforgalom 
korszerűsítéséhez. A Kft. a tulajdonában lévő, Stop-Shop mögötti parkolóházban 15 db 
parkolóhelyet átad az önkormányzatnak. A HÉSZ módosítás a városközpont részterületére 
(Európa sétány – Budai út – 19260 hrsz-ú u. – Hivatalnok u.-Esküdt u.-alsó vasút ) 
területre folyamatban van, a tervek véleményezése zajlik 

3.) A beruházó megvásárolta a városközponti, Diósdi út- vasúti aluljáró menti volt Profi 
áruházat, és ott az áruház építési engedélyt nem igénylő korszerűsítését hajtotta végre, 
CBA áruház megnyitása céljából. Vállalta, hogy a telken belüli parkolókat feltáró utat 
közforgalom számára megnyitott magánútként alakítja ki, az áruház előtti, 19283/1 hrsz-ú 
önkormányzati területen kis városi teret hoz létre, és a szerződésben meghatározott 
mértékben hozzájárul a 19260 hrsz-ú út kiépítéséhez (Kálvin tér). 

4.)  Szent Ilona telep fejlesztésére vonatkozó szerződés. A Sas u.- Szajkó u.- 7. sz. főút között 
elhelyezkedő, ~ 15 ha terület gazdasági célú fejlesztése során első ütemként TESCO 
áruház építése történt volna meg. A tulajdonosok az akkor a város teljes területére 
készülő TSZT, HÉSZ módosítás költségeihez hozzájárultak, átadtak egy szennyvízátemelő 
létesítéséhez szükséges területet, valamint a Sas utca szélesítéséhez szükséges területet, 
vállalták a területükön áthaladó, 7. sz főút- Sas utca összeköttetését biztosító 
körforgalommal ellátott gyűjtőútszakasz kiépítését, és csereerdősítésre alkalmas helyet is 
felajánlottak. Az áruház, és egyéb gazdasági fejlesztéseket egyelőre megakasztotta az, 
hogy a területet érintő Sasvárosi vízbázis víznyerő kútjai körüli hidrogeológiai védőidomok 
lehatárolása most zajlik. 

 

1.6 A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök  

Érd MJV Településszerkezeti Tervét és annak leírását Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése 233/2010. (VII.19.) KGY. határozattal fogadta el. 

Érd Közgyűlése 31/2010. (VII.20.) sz. rendeletével fogadta el az ÉRD MJV településrendezési 
tervét, Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ), és a szabályozási tervet. Az ez után készülő szabályozási 
terv-módosítások – a korábbiaktól eltérően - már nem önálló rendeletként, hanem ezen egységes 
szabályzatba beépülve, rendelet-módosításként kerülnek elfogadásra.  

A szabályozási tervek és a vonatkozó (beépített) módosítások megtalálhatóak a város honlapján 
(http://www.erd.hu/nyitolap/e_demokrácia). A módosítások folyamatosan átvezetésre kerülnek a 
város térinformatikai rendszerében.  

Mivel Érd településrendezési eszközei a városfejlesztési koncepciójával és integrált városfejlesztési 
stratégiájával teljes összhangban készültek, ezért megfelelő alapot biztosítanak a városfejlesztési 
akciók megvalósításához. A szerkezeti terv nagy gondot fektet a város egyedi adottságainak, 
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értékeinek (mind a táji, mind az épített környezeti értékek) gondos kezelésére, megóvására az 
egyedi területfelhasználási kategóriák és előírások alkalmazásával. 

1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek  

1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 

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 Érd MJV Közgyűlése 184/2008. (VI. 26.) KGY. határozattal elfogadott 
Településfejlesztési Koncepcióját tekinti kiindulási alapnak, de figyelembe veszi a 2002. és 2006. 
közötti szerkezeti tervekben korábban rögzített fejlesztési elképzeléseket, a különféle fejlesztési 
típusú tanulmányokat, programokat, az Integrált Városfejlesztési Stratégiát. 
 
A hatályos településszerkezeti terv megállapításai: 
A szerkezetalakítás céljai: 
 

 
V-11. ábra 
Érd Településszerkezeti terv 2010, 
 Város-Teampannon Kft. 

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 szerkezeti terv tartalmazta az országos és térségi jelentőségű közlekedési és közműhálózati 
elemek területbiztosítását. Pontosította az Országos Ökológiai Hálózat Érd területét érintő elemeit 
(természetvédelmi területek, NATURA 2000 élőhely-védelmi illetve madárvédelmi területek). A 
regionális hulladékgazdálkodási programmal összhangban a jelenlegi hulladékkezelő területén 
továbbra is megtartotta a városüzemeltetési területhasználatot. Javaslatot tett új kapcsolatok 
kialakítására Érd és a környező agglomerációs települések között. Különleges területeket jelölt ki a 
térségi jelentőségű idegenforgalmi és gazdasági intézmények részére, valamint kistérségi szintű 
rekreációs területek részére. A Városközpont korábbi fejlesztési területeit megtartotta a regionális 
intézmények, gazdasági-szolgáltató központ kialakítására. 
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Érd városszerkezetének legnagyobb hiányosságai közé tartozik a belső közúthálózat, és a külső 
közúthálózat kapcsolatrendszerének gyengesége, hiányzó elemeinek sokasága. Ennek érdekében: 

 A városrészek kohézióját elősegítő útvonalak kiépítése, a vasútvonalak által elvágott 
területek összekapcsolása különszintű keresztezésekkel; 

 A Szent István út délre, az elkerülő útig történő folytatása, mely ezáltal egy, a városközpontot 
elkerülő észak-déli nyomvonal kialakítása; 

 A városközpont forgalomcsillapítása érdekében a legfontosabb elemek közé tartozik új, a 
Budai utat részben tehermentesítő kelet-nyugati irányú útvonal kialakítása a városközponttól 
északra; a belváros déli oldalán haladó gyűjtőút kiépítése, valamint egy átlós, a Riminyáki, és 
a Balatoni út között új közlekedési folyosót nyitó útvonal; 

 A Nagytétény-Érdliget vasúti megálló Érd területére történő áthelyezése, valamint a Bagoly 
utca térségében új megálló kialakítása. 

A településfejlesztési koncepcióval összhangban a szerkezeti terv nem növeli a beépítésre szánt 
területeket. Ennek oka, hogy a település területén bőven rendelkezésre állnak beépítésre szánt, 
de beépítetlen lakó- és gazdasági területek.  

Lakóterületek alakításának alapelvei 

 Kertvárosias lakóterületi felhasználás visszaállítása a város azon területein, ahol a vegyes és 
gazdasági besorolás megtartása településszerkezeti szempontból nem indokolt és a beépítés 
átalakulása 10 éven belül nem várható 

 A lakosság megfelelő alapellátásának biztosítása a főutaktól, csomópontoktól távolabbi 
kertvárosias lakóterületeken  

 Az infrastruktúrával ellátatlan lakóterületen élhető lakókörnyezetet kialakítása 

Intézményellátás alakításának alapelvei 

 Az intézmények szükséges mértékű bővítése, továbbá a temető és a piac térségének 
rendezése, valamint az alközpontok felértékelődésének elősegítése 

 A településszerkezeti szempontok indokolt területeken, - ahol az átalakulás, sűrűbb beépítés 
már elkezdődött, hagyományos kertvárosi jelleg visszaszorult - vegyes területek kialakítása. 

 Az Érdi vasútállomás és vasúti megállók környezetében a térségi jelentőségű intermodális 
csomóponti jelleghez illeszkedő fejlesztések elősegítése, vegyes területek kialakítása. 

Gazdasági területek alakításának alapelvei 

 A gazdasági területek újrahasznosítása 

 Az M6, 6. és 7. sz. főút menti gazdaságfejlesztési területek megtartása, a területek 
felhasználási igényének sorrendjében, ütemezetten kell belterületbe vonásával. 

 A lakóterületbe ékelődő zavaró hatású gazdasági tevékenységek kiszorítása  

Különleges területek - Turizmus, Sport, rekreációs területek alakításának alapelvei 

 Az Ercsi úti sporttelep megtartása és bővítése.  

 A városi és térségi jelentőségű ófalusi sportpálya és termálfürdő, valamint azokhoz 
kapcsolódó fejlesztési szándékok megvalósíthatóságának elősegítése. 

 Az értékes, közvetlen Duna parti kapcsolattal és egykor kikötővel is rendelkező volt téglagyár 
területén a turisztikai célú fejlesztése 

 Ófalu sportterületének bővítése 

 Az ófalusi pincesorok rendeltetésének védelme 

 Az érdi Duna part rehabilitációja és visszaadása a közösségnek rekreációs és közlekedési 
céllal, amely magában foglalja kereskedelmi kikötő, hobbi kikötő, strandfürdő, vízi sportok, 
futó, kerékpáros, horgász célterületek, kialakítását. A rehabilitációs elképzelések 
megvalósításához szükség van gyalogos, kerékpáros, tömegközlekedési csatlakozások, „P+R” 
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parkolók építésére, vízi személy szállítás lehetővé tételére. A rakpart kialakításakor 
figyelembe kell venni az érdi sziget „ használhatóságának” visszaállítását 

 A Sánchegy turisztikai célú közlekedésének kialakítása 

 Az érdi Minaret országos jelentőségű kulturális célponttá emelése 

Tartalékterületek 

 A városszéli ma még beépítetlen, de távlatban beépítésre szánt területek továbbra is 
megtartása („Szilvafás” környéke, volt lőtér, parkvárosi felparcellázott területek, Tárnoki út 
vége), mint a város hosszú távú fejlesztési területei. 

 Az új városi temető helyszínének a kijelölése az Ercsi és Júlia utca között. 

Zöldfelületi rendszer, tájrendezés: 

 A természetközeli területek védelme (Beliczai sziget, Kakukk-hegy, Fundoklia-völgy, Benta-
patak térsége). 

 A meglévő zöldterületeket és az előző rendezési tervben zöldterületnek és erdőterületnek 
jelölt területeket megtartása és szükséges mértékű bővítése  

 Az érdligeti volt strand területén összefüggő park zöldterületként való megtartása a 
kempinggel egységesen kezelve. 

 Parkváros és Érdliget meredek domborzatú lakóterületein a megmaradt erdő megőrzése. 

 Az érdligeti Papi földeken, a Sulák patak környezetében a parkerdő kialakítása. 

 A Duna menti ökológiai rendszerhez szervesen kapcsolódó városi szintű közpark számára 
terület biztosítása. 

 A meglévő mezőgazdasági üzemközpontok (majorok) rendeltetésüknek megfelelő fejlesztési 
lehetősége. 

1.6.2.2 A hatályos településszerkezeti terv, IVS megvalósult elemei 

Általánosságban elmondható, hogy a távlati célok és fejlesztések csak részben valósultak meg. A 
Településfejlesztési Koncepció és az IVS által megfogalmazott fejlesztési célok a 
Településszerkezeti tervben megjelentek, de annak elfogadása óta a gazdasági környezet nem 
javult számottevően. 

Megvalósult fejlesztések: 

 A városközpontban a Polgármesteri hivatal környezete részben megújult, a közeljövőben 
várható a gyalogos sétány további elemeinek kiépítése a Szabadság téren a városi 
rendőrkapitányság új  épületének megvalósításával párhuzamosan. 

 A Diósdi úton a Mária u. – Alispán utca térségében a vasút alatti aluljáró, sétálóutca elkészült, 
a környezet rendezése szükséges. 

 Az előző pontban említett sétányhoz kapcsolódóan Érd Médiacentrum közös épületben való 
elhelyezése (érdi rádió, újság, tv.) 

 Kálvin téren a református templom felújítása, bővítése megvalósult. 

 Városközponti rehabilitáció keretében a Budai úti tömbben sétány, főtér, Városi Galéria 
kialakítása, Magyar Földrajzi Múzeum tetőterében kiállítási tér kialakítása megtörtént 

 Alsó u. 27. sz. alatt helyi védett épület felújításával Zenei Könyvtár elkészült. 

 Bem téri óvoda bővítése elkészült 

 Az Érdliget alközpont fejlesztése I. ütemében a strand területén a közpark kiépítése 
megtörtént. 

 Az Érdliget alközpont fejlesztése II. ütemében a vasúthoz P+R parkolók elkészültek. 

 Az Érdi tetőn, az M6-os autópályától délre a logisztikai terület kiépítése (DM, Mobis) 
folyamatos. 

 Mihálytelepen jelölték ki a tervek a kertvárosias lakóterületeken lévő, zavaró hatású 
telephelyek részére a kisvállalkozási övezetet, melynek betelepülése megkezdődött. 
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 Ófaluban a Beliczay-szigeten komplex ökoturisztikai fejlesztés keretében tanösvény, erdei 
tornapálya épült, de a gondozása, karbantartása nem megfelelő. 

 Kiépítésre került az ófalusi termálfürdő előtti parkoló 

 Hétágú csomópontban elkészült egy körforgalom. 

 Fundoklia völgyben a tanösvény kialakítása megtörtént. 

 Gárdonyi Géza Ált. Iskola felújítása, gimnáziummá bővítése; mellette tanuszoda, valamint az 
uszoda energiaellátását szolgáló szolár rendszer kiépítése megtörtént. 

 Használaton kívüli sportcsarnok, és uszoda átadása megtörtént. 

 Budafoki úti kereskedelmi-szolgáltató központ területén az ALDI áruház felépült. 

 Szakorvosi rendelőintézet fejlesztése megvalósult. 

 A szennyvíztisztító bővítése a csatorna-projekt részeként megvalósult. 

 Kutyavári úti óvoda bővítése, felújítása 

 Csatorna hálózat kiépítése, 40 km út felújítása 

 Vörösmarty Gimnázium fejlesztése 
 

Közeljövőben induló illetve elkészülő fejlesztések: 

 A Bem téren az autópálya csomópont korszerűsítéséhez kapcsolódóan megépülő Spar 
épületében a város közösségi célú területeket is kap. 

 A Városi rendőrség új épületének építése hamarosan megkezdődhet, valamint ezzel 
összefüggésben a városközpont területén a gyalogos sétány kiépítése is folytatódik. 

 
Elmaradt fejlesztések: 

 Nem valósult meg a kertvárosi fejlesztés sem a város Sóskút felé eső határa mentén, sem a 
Szilvafás területén. A sóskúti határ mentén fekvő mintegy 16,5 hektáros volt katonai 
területet, amely beépítésre szánt, belterületi terület, ugyan rekreációs fejlesztésre jelölte ki a 
TSZT, azonban a tulajdonos kertvárosi lakóterületi kialakítást tartalmazó tanulmánytervére 
alapozva településrendezési szerződést kötött az önkormányzat. A terület egy része az 
ökológiai övezetek által érintett (pufferterület), valamint a hatályos BATrT néhány előírásával 
is ütközik. Új szabályozási terv készítésével a probléma várhatóan kezelhető. A terület jövője 
a volt honvédelmi területek Sóskút település területére eső részének várható jogállás 
változásával is összefügg – közigazgatási határ módosítási folyamata indult a közelmúltban, 
mely ~300 ha nagyságú terület Érdhez csatolását fogja eredményezni. 

 A Tesco fejlesztése a Szent Ilona telepen nem valósult meg. Az itt található vízmű kutak 
hidrogeológiai védőidomainak felülvizsgálata, végleges lehatárolása most van folyamatban. 

 Várhatóan elmarad a Bagoly utcai vasúti felüljáró megépítése. Az érintett területre a 
telekalakítási, kisajátítási tervek elkészültek, de nyilvánvalóvá vált, hogy sem a vasúti 
fejlesztés, sem egyéb állami beruházás keretében nem lesz forrás a megvalósításra. 

 Nem valósult meg a kórház fejlesztés Parkvárosban a Tárnoki út nyugati végén. 

 A Téglagyár hasznosítása húzódik, tulajdonosváltás a közeljövőben elképzelhető. A jelenlegi 
elképzelés szerint magáncélra hasznosítanák, megengedve a Dunaparti területek közcélú 
gyalogos megközelítését. 

 A meglévő temető bővítése keleti irányban minimális mértékben történt meg, de várhatóan a 
közeljövőben a területe megtelik. A tartalék terület kijelölése megtörtént, de a kiépítéséhez 
szükséges önkormányzati – jogi és gazdasági – lépéseket meg kell tenni – területvásárlás, 
művelésből kivonás. 

 Az Ercsi úti sporttelep bővítése, noha stratégiai cél volt, nem történt meg. A szomszédos 
magántulajdonossal jogi vitába keveredett az önkormányzat. A meglévő sporttelepen 
műfüves pálya megvalósítására pályázik a város. 

 Nem történt előrelépés az ófalusi sporttelep és termálfürdő térségének fejlesztésében. 

 Szükséges a mai kor igényeinek megfelelő, korszerű városháza épületének megvalósítása 
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1.7 Település társadalma 

1.7.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 

1.7.1.1 Demográfia, népesség 

Az ország meghatározó demográfiai trendjei – a népesség csökkenése, az egyszemélyes 
háztartások számának növekedése és az elöregedés – Érd város esetében korlátozottan 
érvényesülnek. Az ország egészére jellemző népességcsökkenés Érdnél nem követhető nyomon 
az elmúlt 10 év statisztikai adatait tekintve. (T-1. ábra) A 2011-es népszámlálási adatok alapján a 
megyei jogú városok lakosságszáma összességében 2001-hez képest 2,8%-kal csökkent, amely az 
ország egészét érintő népességfogyásnál kissé nagyobb népességfogyást jelentett. Ezen időszak 
alatt mindössze hat megyei jogú város népessége növekedett, közöttük kiemelkedő volt Érd, ahol 
a legdinamikusabban nőtt a lakosságszám a vizsgált időszakban. A város állandó népessége 2012-
ben 65.484 fő, 2013-ban 65.554 fő volt, míg 2002-ben 56.823 fő , ami 15,3%-os növekedést 
mutat. Ez a lendületes népességnövekedés elsősorban 2002. és 2005. közötti években volt 
leginkább megfigyelhető. Az elmúlt években a népességnövekedés üteme jelentősen lecsökkent, 
de még így is 2008-ig visszatekintve a népességnövekedés átlagosan 350 főt jelent. (T-1. táblázat) 
Ezzel kiemelt helyet foglal el Érd a Pest megyei települések rangsorában is. Pest megyében a 
2001-től 2011-ig tartó időszakban a települések átlagos népességgyarapodását a Budapesttől való 
távolság határozta meg. Járásonként vizsgálva a főváros közvetlen szomszédságában elhelyezkedő 
térségek mindegyikénél emelkedett a népesség száma. (Forrás: KSH 2011. évi Népszámlálás) 

 

 

T-1. ábra Érd állandó népessége az év végén, 2000-2012 (fő) (Forrás: KSH STATINFO adatbázis) 

 

Az Érdi kistérség (Érd, Diósd, Tárnok, Százhalombatta) népességszám alakulása Érd város 
népességszámához hasonlóan növekedett az elmúlt 10 év során. 2011-re a 2001-es adatokhoz 
viszonyítva 10.684 fővel nőtt a kistérség állandó népessége. (Forrás: KSH: 2011. évi Népszámlálás) 

Egy település lakosságszámának alakulását nem csak az élve születések és halálozások száma 
befolyásolja, hanem a belföldi vándorlási mérlege is. Érd esetében a népességnövekedés nem 
egyértelműen a természetes szaporodás pozitív adatainak köszönhető, hanem elsősorban a 



Érd Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és IVS-nek felülvizsgálata 
Megalapozó Vizsgálatok 

48 
 

szuburbanizációs folyamatoknak. Emellett Érd esetében megfigyelhető, hogy nem csak 
Budapestről érkeznek betelepülők a városba, hanem jelentős a vidéki „telepesek” száma is. 
(Forrás: KSH: 2011. évi Népszámlálás)  
A megyei jogú városok esetében 2001. és 2010. között jelentős különbséget találunk a belföldi 
vándorlási különbözetet nézve. Nyolc megyei jogú város esetében haladta meg a betelepülők 
száma az elköltözőkét, az egyik legjelentősebb vándorlási többlet Érdet (2011-ben 157 fő) 
jellemezte.  Az elmúlt tíz év belföldi vándorlási különbözetét tekintve Érden jelentős 
odavándorlás volt tapasztalható 2003-tól 2010-ig folyamatosan, azonban 2011-ben harmadára 
esett vissza az odavándorlás ezer lakosra vetített értéke, míg 2012-ben már az elvándorlás vált 
jellemzővé (a vándorlási különbözet 99 fő). A 2013. évi statisztikai adatok egyelőre nem ismertek, 
ezért a 2012-ben mutatkozó változásról nem mondhatjuk, hogy elvándorlási hullám indul meg 
Érdről. (T-4. táblázat) 
Az élve születések számának alakulása Érd esetében folyamatosan csökkenő tendenciát mutat 
2011-ig. 2012-ben azonban növekedés tapasztalható, 530-ról 560-főre. Ezzel párhuzamosan a 
halálozások száma folyamatosan növekszik, minden évben meghaladva a születések számát. (3. 
táblázat) Az ezer lakosra vetített természetes szaporodás/fogyás tekintetében a megyei jogú 
városok között Érd Sopronnal, Veszprémmel és Kecskeméttel az első helyeken áll országos 
viszonylatban vizsgálva. (T-2. ábra) 

 

 

T-2.ábra A természetes szaporodás/fogyás és a vándorlási különbözet népességszám alakító hatása a 
megyei jogú városokban, 2001-2011 közötti évek átlaga ezer lakosra  (Forrás: KSH – Megyei jogú 
városok, KSH:6.) 

A kistérségi adatokat tekintve, Tárnokon is meghaladja a halálozások száma az élveszületések 
számát. Diósdon és Százhalombattán a természetes szaporodás a meghatározó a jelentős belföldi 
vándorlási különbözettel párhuzamosan. (T-2. táblázat) 
A vizsgált 10 év alatt a város lakosságának nemek szerinti arányát a stabilitás jellemezte. A nők a 
város lakosságának kb. 51%-át, a férfiak pedig 49%-át teszik ki. (T-1. táblázat) 
A lakónépesség korcsoportonkénti bontásából kiderül, hogy Érd lakónépessége nem követi az 
országos átlagot, nem jellemzi az elöregedés.  Jelentős a 70 év alattiak aránya, 90%, de ezen belül 
kiemelkedő a 15-39 évesek aránya is, 35%. A fiatalnak mondható, 15-59 évesek aránya pedig 62%. 
Ez a korösszetétel jellemzi az Érdi kistérség valamennyi települését is. (T-5. táblázat) 
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T-3. ábra Érd város lakónépességének korcsoportonkénti bontása (Forrás: Népszámlálás 2011., 
Területi adatok, 3.14 Pest megye) 

 
Érden a 2012. évi adatok alapján az ezer lakosra jutó házasságkötések száma 4,1. Ha 2002-től 
számba vesszük a statisztikai adatokat, megállapíthatjuk, hogy a 2006-os kiugráshoz (4,6) képest 
2010-ben már jelentős csökkenést mutat a házasságkötések száma, ugyanis ekkor 3,07 volt az 
ezer lakosra vetített érték. Ehhez képest a 2011-2012-es adatok újra növekedést mutatnak. A 
vizsgált időszak folyamán a válások száma kisebb ingadozás mellet némileg mérséklődött 2010-11-
ben, majd 2012-re újra elérte a 2002-es szintet. Összességében elmondható, hogy a 
növekedésnek induló házasságkötési szándék mellett sajnos a válások számának növekedése is 
megjelent 2012-ben. (T-6. táblázat) Mindezek ellenére kedvező adatok mutatkoznak Érden a 
házasságban élők arányát vizsgálva, ugyanis a megyei jogú városok között a fiatalabb 
korösszetételű Érden a legmagasabb ez az arány, 48%. 
 

1.7.1.2 Háztartások, családok 

A 2011. évi népszámlálási adatok szerint Érden 23.449 háztartás és 18.032 család került 
regisztrálásra. A családos háztartások 81%-át alkotják házastársi vagy élettársi kapcsolatban 
élők, a fennmaradó 3302 házastárs egyszülős háztartás, vagyis gyermeküket egyedül nevelő 
szülők alkotják. 553 esetben apa gyermekkel, 2749 esetben anya gyermekkel. Az érdi háztartások 
23,1%-a nem alkot családháztartást. (T-7. táblázat) 

A száz családra jutó gyermekek számát vizsgálva a Pest megyei járások statisztikai adatai alapján 
megállapíthatjuk, hogy az Érdi járás az átlagosnál némileg rosszabb helyzetben van. Érden a száz 
családra jutó gyermekek száma 114, míg az Érdi járásban átlagosan 115. Ennél jobb helyzetben 
van a környező Budakeszi és a Pilisvörösvári járás, ahol a 120-124 a száz családra jutó gyermekek 
száma, de nyolc Pest megyei járásban is 115-120 közötti az érték. 
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T-4. ábra Száz családra jutó gyermekek száma 2011. (Forrás: Népszámlálás 2011., Területi adatok, 
3.14 Pest megye) 

 

1.7.1.3 Nemzetiségi összetétel 

Pest megyében a 2011-es népszámlálás adatai alapján a népesség 5,8 %-a vallotta magát valamely 
hazai nemzetiséghez tartozónak, 57,5%-kal többen, mint 2001-ben. A legnagyobb létszámú 
nemzetiségi közösségek a német, a cigány, a szlovák és a román voltak, ezek adták a hazai 
nemzetiségekhez tartozók kilenctizedét. Érd esetében is hasonlóan alakult a nemzetiségek aránya. 
Sorrendben a német (1,29% a népesség arányában), cigány (1,02% a népesség arányában) és a 
román (0,6% a népesség arányában) nemzetiségűek voltak többségben a nemzetiségiek között. 

Pest megye öt legnépesebb városát (Érd, Dunakeszi, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) tekintve a 
nemzetiségi megoszlás különbözőképpen alakul. Három település esetében (Dunakeszi, Cegléd, 
Szigetszentmiklós) Érdhez hasonlóan a német, cigány és román nemzetiségük aránya a 
legmagasabb, de míg Cegléd esetében a nyilatkozók közül cigány nemzetiségűnek vallották 
magukat legtöbben, addig a másik két településen német nemzetiségűek voltak túlsúlyban. Vác 
esetében a cigány, német és román nemzetiségek mellett jelentős számban van jelen a szlovák 
nemzetiség is. (T-8. táblázat) 

A kistérségi településeket tekintve Diósdon és Tárnokon szintén a német nemzetiségűek vannak 
legtöbben, de a szlovák, szerb és román nemzetiségek mellett  jelentős számban vannak jelen a 
roma nemzetiségűek.   

A 2011-es népszámlálási statisztikai adatok szerinti 1,02% a romák aránya Érden, ami az országos 
átlaghoz képest jelentősen elmarad. A 2007-es ifjúságkutatás szerinti adatokban is csak 5% körüli 
a romák száma Érden. A településen élő szociális szakemberek, pedagógusok szerint ettől több 
roma él a településen, becslésük szerint 8-15% körüli az arányuk.  (Forrás: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Stratégiája, 2008.) Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
becsült adatai szerint a településen kb. 3000-3500 főre tehető a romák száma.  
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T-5. ábra A cigány népesség lakónépességhez viszonyított aránya a Pest megyei járásokban (Forrás: KSH 
Népszámlálás, 2011., Területi adatok  4.1.6.1) 

 

A Pest megyei járásokban a cigány népesség lakónépességhez viszonyított aránya eltérő képet 
mutat. A Dabasi és Aszódi járásban a legmagasabb, 4,1 és 4,9% közötti az arányuk. 
Legalacsonyabb az arányuk a Budapest környéki járásokban, 0,6 és 2% közötti. A T-5. ábra 
szemlélteti a cigány népesség számát (fő) is. Ezt vizsgálva láthatjuk, hogy Érden nemcsak az 
országos arányhoz képest alacsony a cigány lakosság aránya, hanem a Pest megyei járásokéhoz 
képest is. Az alacsony romanépességű járásokhoz viszonyítva is alacsonynak mondható Érden a 
romák aránya, a Szigetszentmiklósi, Váci, Szentendrei kistérségben Érdtől jóval magasabb. 

Érden 2010. októberében nyolc nemzetiségi önkormányzat alakult. Bolgár, cigány, görög, horvát, 
lengyel, német, ruszin és szerb. Az Érden működő roma Nemzetiségi Önkormányzat mellett egy 
civil szervezet is működik, az Érdi Cigánytanács Egyesület, ami komoly erőfeszítéseket tesz a roma 
lakosság minél nagyobb számban történő foglalkoztatására. (Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi 
Program 2013-2018) 

1.7.1.4 Képzettség 

Az országos átlagot tekintve a legmagasabb iskolai végzettség az elmúlt évtizedekben egyre 
magasabbá vált, az érettségizettek és diplomások száma folyamatosan nőtt. A foglalkoztatottság 
egyik befolyásoló tényezője a lakónépesség képzettségi szintje. Érden a népesség iskolázottsága 
magasabb, mint az országos átlag.  

A településen élők között a legalább nyolc általános iskolai osztályt végzettek aránya 20% körüli. 
Elhanyagolható az egy általános iskolai osztályt sem végzettek aránya, 0,94%, az 1-7. osztályt 
végzettek aránya 10% körüli, ami már jelentősnek mondható abból a szempontból, hogy általános 
iskolai végzettség hiányában szinte lehetetlen elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ezen 
célcsoportok felkutatása és alapfokú képzésbe vonása alapvető célkitűzés kell, hogy legyen. 
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Szakképzettséggel rendelkezők aránya 18% körüli, ettől néhány százalékponttal marad el a 
felsőfokú oklevéllel rendelkezők száma. Kimagasló az érettségizettek száma is, 31,9%. (T-9. 
táblázat) 

A Pest megyei járások érettségizett lakóinak számát összehasonlítva azt láthatjuk, hogy az Érdi 
járás a járások rangsorában a harmadik helyen áll. Pest megyében csak, sorrendben a Dunakeszi 
és a Szigetszentmiklósi járásban él több érettségizett.  

 

T-6. ábra A legalább érettségizettek aránya a 18 éves és idősebb népesség körében a Pest megyei 
járásokban (%) (Forrás: KSH Népszámlálás, 2011., Területi adatok) 

 

Ha a Pest megyei legnépesebb városok között nézzük a népesség képzettségi szintjét, azt 
tapasztaljuk, hogy Érden a legkevesebb az általános iskolai első osztályt sem végzettek száma, 
közepes helyen áll az általános iskolai végzettségűek körében. Dunakeszitől elmarad Érd a 
felsőfokú végzettségűek arányát illetően, de a szakmával rendelkezők és érettségizettek aránya 
Érden magasabb. 

 

1.7.1.5 Foglalkoztatottság 

A 2008-as gazdasági válság óta különös figyelmet kapott a társadalom gazdasági aktivitásának 
kérdése. A válság következtében megnövekedett munkanélküliség a foglalkoztatottak számának 
csökkenését és az inaktivitás növekedését eredményezte.  
 
A gazdasági aktivitáshoz kapcsolódó mutatók az országos átlaghoz képest Pest megyében kissé 
kedvezőbbek. A gazdaságilag aktív népesség száma Érden magas (115.610 fő) értéket képvisel a 
Pest megyei járásközpontokéval összevetve. Az Érdi járásban a gazdaságilag aktív népesség 43%-a 
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foglalkoztatott, ami 50.132 fő foglalkoztatottat jelent 2011-es adatsorokat tekintve. (T-11. 
táblázat) 
A megye fővároshoz közelebb lévő települései között vannak azok, ahol az átlagosnál magasabb a 
gazdaságilag aktív népesség aránya. 
2012-ben a munkanélküliségi ráta Pest megyében 9,1%-os volt, ami az országos átlag (10,9%) 
alatti. Az aktivitási arány Pest megyében ugyancsak 2012-es adatok szerint 58,6%, ami az országos 
átlagot meghaladó érték. A foglalkoztatási ráta Pest megyében 53,3%, ami kimagaslik az országos 
átlaghoz képest, Budapest hatásának köszönhetően. Pest megye tehát foglalkoztatottsági 
mutatóit tekintve kimagaslik az országos átlagok mutatókhoz képest. (T-12. táblázat) A megye 
nagyobb városaira, központi településeire a megállapítás fokozottan jellemző. Érd fekvésének 
megfelelően az országos mutatóknál jobban szerepel, mely fővároshoz való közelségének 
köszönhető. Pest megyei viszonylatban is kiemelkedő mutatókkal rendelkezik. A nagy 
népességszám, a budapesti ingázók magas száma, a kiépülőben lévő infrastruktúra, elektronikus 
és kereskedelmi hálózatok magas életszínvonalat tesznek lehetővé a településen. Pest megye 
nyugati városaira általánosságban elmondható a fentebb vázolt kép. Ahogy azonban az ország, 
úgy a megye is megosztott, így a keleti városok, már jóval leszakadva szerepelnek a térségben. Érd 
megyei és járásközponti szerepe növeli pozícióját és erősíti a város szerepét a 
településszerkezetben. A városba összpontosuló hivatalok és szerepkörök növelik a 
foglalkoztatottságot és hozzáadott értékkel látják el a várost.  
2013-ban Érd városában a nyilvántartott álláskeresők száma 1748 fő volt a KSH adatai szerint, a 
munkavállalási korú népesség száma meghaladta a 43.000 főt. A két érték egymáshoz viszonyítva 
relatív mutatóként érzékelteti az álláskeresők lakosságon belüli arányát. (T-13. táblázat) 
Érden a relatív mutató a 2013-as adatsorok szerint 4%-ot mutatott, ami az országos átlag felét 
jelenti. A relatív mutató szerint Érd a települések országos rangsorának alsó egyharmadában 
pozícionált városok közt helyezkedik el. A 2013-as településszerkezet 3164 településéből a 314. 
helyen rangsorolható. Pest megyei összehasonlításban Érden a relatív mutató az 5%-os átlag alatt 
marad. (T-10. táblázat) 

Érd városában 2000-2011 közötti időszak első felében a nyilvántartott álláskeresők száma – kisebb 
fluktuációval számolva – stagnált. A 2008-as gazdasági válság következtében a mutató meredeken 
megemelkedett, a nyilvántartott álláskeresők száma közel kétszeresére emelkedett 2009- re. Ezt 
követően a mutatóban némi csökkenés és egy magasabb szinten való stabilizáció következett be. 
A tartósan munkanélküliek száma 2009-től indult rohamos növekedésnek, és 4 év alatt, több 
mint kétszeresére nőtt, azaz 201 főről 466-ra emelkedett.  
A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlásából látható, hogy munkahely 
találása a közép- és alapfokú végzettséggel rendelkezők, illetve az iskolázatlanok számára okozza 
a legnagyobb problémát. Ezen végzettségűek vannak jelen a legnagyobb arányban a nyilvántartott 
álláskeresők között. Az arányokra a 2000-2011 közötti időszakban alapvetően az értékek rohamos 
növekedése a jellemző. A közép- és alapfokú végzettséggel rendelkezők, illetve az iskolázatlanok 
száma körülbelül a duplájára nőtt, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma 3-4 szeresére 
az álláskeresők között. 2000-ben a főiskola végzettségű álláskeresők száma 25 fő volt, ami 2011-re 
83 főre nőtt. Az egyetemi végzettségű álláskeresők száma hasonlóan drasztikus átalakuláson ment 
át 11 év alatt 14 főről 62 főre nőtt. Érd városában a legalacsonyabb a nyilvántartott álláskeresők 
között a szakiskolai végzettségűek aránya, a legmagasabb arányban a fizikai foglalkozásúak közt 
található álláskereső. 
Az álláskeresők összetételét újabb elemzési szempontok bevonásával tovább vizsgálhatjuk. A 
munkavállalási korú állandó népességben a nyilvántartott álláskeresők legnagyobb arányban a 31-
40 éves és 50-60 éves jellemzi. Mind a nők, mind a férfiak korcsoport szerinti bontását tekintve 
azonos mértékben nőtt az állás keresők száma. A nők minden tekintetben nagyobb arányban 
jelennek meg a munkakeresők csoportjában. Mind a korcsoportot, mind a munkanélküliség 
hosszát tekintve, meghaladja a nők száma a férfiakét. A munkanélküliség vizsgálatában újabb 
fontos szempont, a munkakereséssel töltött időszak hosszának alakulása. A 180 napnál hosszabb 



Érd Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és IVS-nek felülvizsgálata 
Megalapozó Vizsgálatok 

54 
 

ideje állást keresők aránya 2000-2011 közötti időszakban a duplájára nőtt, azaz 432 főről 1011 
főre. A nyilvántartott álláskeresők csoportját tovább vizsgálva, jól látható, hogy magas arányban 
vannak jelen közöttük a tartósan munkanélküliek. Érden a nyilvántartott álláskeresők 45%-a 180 
napnál hosszabb ideje álláskereső, míg 26%-uk egy éve nyilvántartott álláskereső. (T-13. táblázat) 
 

1.7.1.6 Jövedelmi viszonyok 

Érd település foglalkoztatottsági adatai országos és megyei viszonylatban is jónak mondhatók, és 
ebből következőleg a városban élők jövedelmi viszonyai is jók. A foglalkoztatottak száma 
jelentősen befolyásolja a helyi adóbevételek alakulását. 

Érd jövedelmi viszonyainak vizsgálatánál Pest megye Érdet követő négy legnépesebb települését 
(Dunakeszi, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) vettük számba. A vizsgált települések közül (Érdet is 
beértve) négy a budapesti agglomerációban található, míg egy (Cegléd) a megye viszonylag 
elmaradottabb területén helyezkedik el. Ez megfelelő összehasonlítási alapot jelent, mert így 
agglomeráción belüli és kívüli jövedelmi viszonyok szerinti pozícionálás történhet meg. 

A vizsgált öt városban az ezer főre jutó adózók száma Dunakeszin a legmagasabb (477 fő), ezt 
követi Vác (440 fő), Szigetszentmiklós (439 fő), majd Érd (433 fő). Cegléd némileg elmaradt a 
sorban, 418 fővel. A személyi jövedelemalapot képező jövedelem ezer forintban megadott értékét 
vizsgálva azt látjuk, hogy Érd (2.235 ezer Ft) a harmadik helyet foglalja el, Vácot megelőzve, de 
jelentősen elmaradva Dunakeszitől (2.664 ezer Ft). (T-14. táblázat) 
A személyek által fizetett személyi jövedelemadó szerinti sorrend az előbbivel megegyező képet 
mutat. Érd (362 ezer Ft) a harmadik helyen áll, Dunakeszitől (439 ezer Ft) elmaradva, de Ceglédet 
(271 ezer Ft) jelentősen túlhaladva.  
A jövedelmi viszonyok vizsgálatakor nemcsak a foglalkoztatottak munkabérét és fizetett 
jövedelmét szükséges számba venni, hanem a lakosság nyugdíjból és szociális ellátásból származó 
bevételét is. Érd esetében, mivel országos viszonylatban alacsonynak mondható a nyugdíjas 
korúak száma, a nyugdíjból származó jövedelmek kis részét teszik ki a jövedelemmegoszlásnak. 
Azonban ha az egyéb járadékokban, ellátásban részesülők számát hozzávesszük a nyugdíjban 
részesülők számához, már jelentős arányt kapunk. A nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb 
járandóságban részesülők aránya a lakónépességhez viszonyítva 25,3%. Az öt legnépesebb Pest 
megyei várost tekintve Érd továbbra is a harmadik helyen áll. Az Érdi kistérség településeit 
vizsgálva azonban elmondhatjuk, hogy Érden a legmagasabb a nyugdíjban, ellátásban, járadékban 
és egyéb járandóságban részesülők aránya a lakónépességhez viszonyítva. (T-16. táblázat) 

A saját jogon nyugdíjban, ellátásban részesülők ellátási díját tekintve Érden kb. 3000 Ft-tal haladja 
meg az ellátás díja a Pest megyei városok átlagos ellátási díját.   

A Érd esetében a rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma ezer lakosra vetítve 1 
fővel magasabb, mint a többi vizsgált városban (átlag: 1,2 fő), viszont jelentősen kevesebb, mint 
Cegléden (6,4 fő). A Pest megyei városok átlagával (2,1 fő) szinte megegyező Érden (2,2 fő) a 
rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma. (T-15. táblázat) 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos száma Érden (8,0 fő) harmada a 
Ceglédi értéknek (28,1 fő), és elmarad a Pest megyei városok átlagától (9,4 fő). (T-15. táblázat) 

Általánosan elmondható, hogy az Érden élők jövedelmi helyzete némileg elmarad a vizsgált 
agglomerációs városokétól, azonban az agglomeráción kívüli településektől jelentősen jobb 
helyzetben van, valamint a Pest megyei városok átlagától is. 
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1.7.1.7 Életminőség  

A 2011. évi népszámlálási adatok szerint 49.150 fogyatékossággal élő személy van Pest megyében, 
ami a népesség 4,04%-át teszi ki. 2001-ben a népesség 5,7%-át tették ki a fogyatékkal élők. A 
népesség fogyatékosság típusa szerinti bontását tekintve a mozgássérültek vannak túlsúlyban a 
fogyatékkal élők között. Érd települési szintű adatai nem ismertek, csak a megváltozott 
munkaképességűek, valamint az egészségkárosodás miatt szociális segélyben részesülők száma 
ismert. 2008-tól vizsgálva az önkormányzati adatokat, azt látjuk, hogy 2011-ben jelentősen, majd 
ötszörösére emelkedett a megváltozott munkaképességű személyek száma, és a szociális 
segélyben részesülő egészségkárosodottak száma is folyamatosan növekedett, 2011-12 között 
húsz fővel. (T-17. táblázat) 

A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása megoldott Érden. A Város közgyűlése 2006-
ban határozatban fogadta el a Települési Esélyegyenlőségi programot. A programban 
meghatározott célok részben megvalósultak. Az esélyegyenlőségért folytatott munka nem állt 
meg. 2012-ben az esélyegyenlőségi program továbbdolgozásával elkészült a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. 

Az emberek életminőségét alapvetően meghatározza a lakóingatlanok állapota, azok minősége és 
kora. A lakások és lakott üdülők korát vizsgálva látjuk, hogy Pest megye öt legnépesebb 
településén, eltérő időszakban épültek nagyobb számban lakhatást szolgáló ingatlanok.  Az 
agglomeráción kívül eső Cegléden a lakásállomány nagy része az 1971-80-as években épült. 
Dunakeszin és Szigetszentmiklóson az 1970-es, 1990-es évek fellendülését követően 2001-től 
2011-ig folyamatosan nagy arányban épültek új lakások, házak. Érden szintén az 1971-80-as 
években épült lakóingatlanok vannak túlsúlyban, de folyamatos építkezési tevékenységet 
tapasztalunk a településen, bár mértéke elmarad Dunakeszitől és Szigetszentmiklóstól. (T-18. 
táblázat) 

A lakásállomány 98,6%-a földszintes lakóingatlan. A fennmaradó 1,4%-ot kitevő  emeletes 
ingatlanok 95,1%-a egy lakásos ház, de nincsenek túlsúlyban a  11-nél több lakásos társasházak 
sem. (T-19. táblázat) 

Pest megye öt legnépesebb városa körében a lakóingatlanok szobaszámát tekintve Érd van a 
legelőnyösebb helyzetben, itt túlsúlyban a 3-4 szobás lakóingatlanok vannak. (T-20. táblázat) A 
lakások minőségének mutatói  közül a szobaszám az egyik meghatározó tényező. Érden a zsúfolt 
lakásban élők aránya 2,5% körül van, ami jelentősen jobb az országos aránynál, ami 8%. Érdemes 
figyelmet fordítani a településen is előforduló szegregálódó területekre, ahol a pontszerűen 
előforduló részeken nem ritka, hogy egy lakásban több generáció együttélése mellett még a rokon 
családok is egy közös ingatlanban élnek, néhol akár 40-en is.  

 Az országos átlaghoz hasonlóan a lakások 98,6%-a magánszemélyek tulajdonában áll, míg 
önkormányzati tulajdonban a lakóingatlanok 0,4%-a van. Ez az arány jelentősen elmarad Váctól 
(3,4%) és Ceglédtől (2,0%) is. 2008-tól folyamatosan csökkent az önkormányzati tulajdonban lévő 
szociális lakásállomány. Míg 2008-ban 117 db szociális lakás volt, addig 2012-re ez 105-re 
csökkent. Az önkormányzat nem kívánja bővíteni a bérlakás állományt, mert egyéb szociális 
juttatásokkal, programokkal kívánja támogatni a halmozottan hátrányos helyzetűeket. (Forrás: 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018) 

A roma lakosságból kb. 50-60 család jómódú vállalkozó. A fennmaradó családok felének anyagi 
helyzete a középréteghez közelít, de több éve élnek munka nélkül, vagy alkalmi munkából, ezért 
helyzetük folyamatos figyelemmel kísérése indokolt. A roma családok egynegyede  
mélyszegénységben él, akik csak szociális transzfer jövedelmekből élnek, telepszerű elrendezésű 
ingatlanokban. Van olyan, ahol deszkából, vagy omladozó téglából, vályogból készült, összetákolt 
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épületekben élnek. (pl. Botond utcában található ilyen) (Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 
2013-2018) 

Az érdi lakások többségének minősége a mai kor igényeinek megfelelő, a lakások 97-98%-a 
hálózati vízvezetékkel, meleg folyóvízzel és vízöblítéses WC-vel rendelkezik. A lakóingatlanok 
csatornahálózatra való csatlakozás a 2012-es adatok szerint még jelentős mértékben volt 
elmaradva Pest megye további négy népesebb városához képest. Érden a házi csatornával 
rendelkező ingatlanok aránya 65,9% volt 2012-ben, míg a vizsgált Pest megyei egyéb városokban 
ez átlag 16,7%.  Mára ez az arány jelentősen módosult a járási településekkel közösen 
megvalósított beruházás által, aminek eredményeként a lakóingatlanok 98%-a került rákötésre a 
központi csatornára.  A lakóingatlanok komfortossága szerint is előkelő helyet foglal el Érd, mivel 
a lakóingatlanok 81%-a összkomfortos. (T-21-22. táblázat) 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban 
részesíti a rászorulókat. 2008-hoz viszonyítva folyamatosan nőtt mindkét juttatásban részesülők 
száma, majd 2011-ben kimagasló volt (lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma: 1318 
fő, adósságcsökkentési támogatásban részesítettek száma: 124 fő), de 2012-re mérséklődött a 
támogatottak száma (lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma: 1024 fő, 
adósságcsökkentési támogatásban részesítettek száma: 44 fő). (Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi 
Program 2013-2018) A mérséklődés oka azonban nem magyarázható egyértelműen a családok 
javuló anyagi helyzetével, ugyanis az adósságkezelési támogatás feltétele az önerő biztosítása, 
illetve a felhalmozott adósság kifizetése a közműszolgáltatók felé. Valamint az igénybevétel 
szabálya is szigorodott, mert aki kapott két évig támogatást, nem kérhet a következő évben. 

A településen élők életminőségét, lakóhelyükhöz való kötődését alapvetően meghatározza a 
települési lakókörnyezet minősége, a lakóterületek és közterületek tisztasága, biztonsága, a 
zöldfelületek, játszóterek megléte és állapota, a kulturális és sportlétesítmények megléte és 
színvonalas program-kínálata, a megfelelő közösségi közlekedés biztosítása. 
Érd kertvárosi jellege miatt hiányoznak a települési közparkok és játszóterek. Az Ófalu 
városrészben leromlott a közterületek és zöldfelületek állapota. A fiatal családok és az idősebb 
korosztály számára is egyaránt szükséges lenne ezek létesítése, a meglévők infrastrukturális 
fejlesztése, hiszen annak ellenére, hogy a lakóingatlanok nagy része rendelkezik kerttel, fontos 
találkozási, kapcsolati pontot létesíteni az itt élők számára. Mindez erősíti a helyben élők 
identitástudatát, közösségformáló erővel is bír. 
Az Érden élők életminőségét meghatározza még a település közbiztonsága. A 2010-2012-es 
adatok alapján elmondható, hogy a vizsgált két év alatt több mint másfélszeresére emelkedett a 
regisztrált bűncselekmények száma. Ezzel párhuzamosan azonban nem emelkedett ilyen 
mértékben a regisztrált bűnelkövetők száma. Érden Rendőrkapitányság működik, a környező 
településeken, Tárnokon, Diósdon és Százhalombattán rendőrőrssel.  

1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Érd statisztikai kistérség 2007-ben jött létre, miután az Országgyűlés elfogadta Érd, Diósd, Tárnok 
és Százhalombatta kiválását a Budaörsi kistérségből. Az ezt követően megalakult Érdi Kistérség 
Többcélú Társulásba Százhalombatta nem lépett be 2011-ig. Az Érdi kistérség területe 117,95 km2, 
lakosságszáma megközelíti a százezer főt (99.444 fő – 2011.évi Népszámlálási adatok).  A kistérség 
központi települése Érd volt. A kistérségi társulás 2012-ben megszűnt.  Érd beépített területei 
gyakorlatilag összenőttek a szomszédos településekkel. A kistérségnek ugyan nem volt része 
Törökbálint, Sóskút és Pusztazámor, mégis több tekintetben kötődik Érdhez. Példaként említhető 
a kistérségi járóbeteg szakellátás, ugyanis a szakellátó központ a kistérségbe nem tartozó 
Pusztazámor település betegeit is ellátja.  
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Érd megyei jogú város térbeli társadalmi rétegződéséről elmondható, hogy a 2001. évi 
népszámlálási adatok alapján két szegregátumnak minősülő terület került lehatárolásra. Egyik a 
város északi városrészében elhelyezkedő parkvárosi szegregátum, másik a város dél-nyugati 
területén, a történelmi városrészben, az Ófaluban található. A lehatárolt szegregátumok családi 
házas övezetben voltak, és az alacsonyabb státuszú lakosság a városszövettől elkülönülve, 
telepszerűen volt jelen. 
A 2001. évi lehatároláshoz képest, az akkor szegregátumnak minősülő területeken jelentős 
változások történtek, aminek következtében a 2008-ban készített IVS szerint már csak pontszerű 
szegregátumok voltak jelen a vizsgált területeken.   
 
„A Parkvárosi szegregátumban az önkormányzati integrációs tevékenységnek köszönhetően, 
másrészt az ingatlanpiaci fejlesztések révén nincsenek telepszerű szegregátumok. A terület annak 
ellenére, hogy alacsony infrastruktúrával kiépített (burkolt út hiánya jellemzi, a zöldfelületek 
állapota leromlott), kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően ingatlanpiaci szempontból 
keresette vált, így az új építésű családi- és társasházak vannak jelen. A szegregátumban 
nagyobbrészt halmozottan hátrányos helyzetűek, zömében roma kisebbséghez tartozók éltek, ami 
mára már szintén nem jellemző.” (Érd MJV – IVS, 2008.) 
 
„Az Ófaluban elhelyezkedő szegregátum a városrész délnyugati falusiasnak mondható részén 
helyezkedik el. A telepszerű környezet ugyan városszövetbe ágyazódott szegregált terület, 
ugyanakkor peremi elhelyezkedése folytán, a városrész kedvezőtlen megközelíthetősége miatt, 
elkülönül a környezetétől. Az épületek, közterületek és a zöldfelületek állapota leromlott. A 
területen nagyobbrészt halmozottan hátrányos helyzetűek, zömében roma kisebbséghez tartozók 
éltek.” (Érd MJV – IVS, 2008.) „Az önkormányzati mélyinterjúk által feldolgozott adatok szerint a 
szegregátumnak jelölt városrész egyik legsúlyosabb problémái közé tartozik az ott élők környezet-
egészségügyi helyzetének kedvezőtlen állapota, a lakók által felhalmozott hulladék, a területen 
főleg fém és egyéb állati eredetű hulladék mennyiségének nagysága, a veszélyes hulladék 
elégetése, és ezáltal a környezet szennyezése, valamint a kedvezőtlen lakáskörülmények 
következtében elszaporodó rágcsálók megjelenése.” (Érd MJV – IVS, 2008.) 
 

A szegregálódó városrész szociális és infrastrukturális rehabilitációja rendkívül fontos, nemcsak az 
ott élők helyzetének, valamint a közterületek és zöldfelületek állapotának javítása érdekében, 
hanem az Ófalu műemlékeinek megőrzése, turisztikai hasznosítása miatt is. 

A térbeli társadalmi rétegződés vizsgálatakor ki kell térnünk a drogfogyasztás térbeli 
koncentrálódására is. 2003. júniusától kezdte meg működését az Utcai Megkereső Szolgálat és 
Ártalomcsökkentő Program keretében az utcai szociális munka. 2003-ban 6 településrészen 
(Penny Market körüli terület, Parkvárosi Közösségi Ház környéke, Bagoly utcai rendelőintézet 
mögötti terület, Nagytétény-Érdliget vasútállomás körüli rész, Tállya utca, Polgármesteri Hivatal 
mögötti terület) találtak intravénás és egyéb drogfogyasztásra utaló nyomokat. A 2007-ben 
elkészült drogstratégia (helyszíni és statisztikai) vizsgálata szerint 2007. elején két területen volt 
jellemző a drogfogyasztás: a Bagoly utcai rendelőintézet mögötti területen és a város 
központjában lévő szórakozóhelyen és környékén. A többi helyszín tekintetében jelentős változást 
jelzett a vizsgálat.  
Az Utcai Megkereső Szolgálat és Ártalomcsökkentő Program 2003-2004-ben a témában átfogó 
vizsgálatot végzett a város önkormányzati fenntartású oktatási intézményeiben. A vizsgálat 
eredményei rámutattak arra, hogy a drogfogyasztásban érintettek a gyermekek és fiatalok. A 
drogfogyasztás, a vizsgálat szerint, nem mondható jelentősnek, de komoly feladat hárul az 
oktatási és szociális intézményekre a deviancia visszaszorítása érdekében.  
Az ifjúságot érintő drogfogyasztási problémák eseti kezelésére a gyermekvédelmi felelősök az érdi 
Gyermekjóléti Szolgálathoz, a Családsegítő központhoz, valamint a házi gyermekorvosokhoz 
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fordulhattak segítségért. Az érdi Nakrológiai Tanácsadó Szolgálat forráshiány miatt megszűnt 
2007-ben. A településen nem működik segélyvonal és drogambulancia sem, kevés a prevenciós, 
több szakterületet és kompetenciát integráló programok száma.  
A szegregáló városrészek élők szociális és egészségügyi problémáinak kezelése, valamint a 
településen jelenlévő drogproblémák és egyéb deviáns viselkedésformák elterjedése okozhatja a 
helyben élők leszakadó társadalmi csoportokkal szembeni konfliktusait. 

1.7.3 A település identitását erősítő tényezők 

Érd településen élők identitásának erősítésében kiemelt fontosságúak a város kulturális 
eseményei, rendezvényei, városfejlesztési intézkedései, pályázatai, természeti értékei, valamint a 
testvérvárosaival kiépített szoros kapcsolata.  

Érd életében jelentős szerepet játszanak a fesztiválok és kulturális rendezvények, melyek 
kikapcsolódást biztosítanak minden korosztály számára, szórakozási, sportolási lehetőséget 
kínálnak, a településen kívüli lakosok részére.  

Minden évben megrendezésre kerül az „Érdi Napok”, ahol a különféle rendezvények mellett 
vendégül látják Érd testvérvárosait is (Lubaczow - Lengyelország, Poynton - Egyesült Királyság 
(Nagy-Britannia), Szászrégen - Románia, Léva - Szlovákia), ezáltal erősítve a külföldi kapcsolatokat 
és a turizmus felvirágoztatását a városban.  

A rendezvények közül kiemelendő még a Magyar Kultúra Napja; a Költészet Napja, valamint az 
Agárdi pop strand, ahol az érdi lakcímkártyával rendelkezők 50%-os kedvezményben részesülnek. 

A közelmúltban megvalósult fejlesztések, illetve az ipar felfutása mind hozzájárultak a település 
sajátos karakterének kialakításához. 

2009 óta kiemelkedő az érdi iparosok elismerését szolgáló „Érd Városa Tisztes Iparosa 
Tanúsítvány”, melyet az Érdi Ipartestület Érd és környéke tisztességesen működő vállalkozóinak, 
mesterembereinek pártpolitikától független, önkéntes gazdasági, társadalmi érdekképviseleti 
szervezete hozott létre. Céljuk a tagok érdekeinek képviselete, a szakmai munka segítése, az új 
vállalkozások felkarolása, a tökéletesebb termelési eljárások megteremtése. Emellett tagjainak 
vállalkozással kapcsolatos kérdésekben útmutatással, tanáccsal, oktatással, képzéssel, szükség 
esetén jogsegéllyel, pénzügyi, gazdasági, ügyviteli szolgáltatással áll szolgálatára, valamint 
törekszik a kisvállalkozói réteg társadalmi elismertségének megteremtésére, fokozására.  

Érden a gazdálkodó szervezetek száma meghaladja az 5200-at, ebből a társas vállalkozások elérik 
az 2000-et. A helyi vállalkozók a népszerű tevékenységformák mellett őrzik a régi mesterségeket 
(kádár, népművész, keramikus, kulacskészítő) és megjelentek a bioboltok, bioéttermek is, így a 
városba látogatót jelenleg közel 25 étterem és cukrászda, valamint több szálláslehetőség (fogadó, 
panzió, kemping) is fogadja. A lakásszám meghaladja a 20 000 db-ot és mivel az épülő lakások 
száma nagyobb a megszűnő, bontásra kerülő lakásokénál, a lakásszám is évről évre nő. 

A helyi sajtó kiemelkedő jelentőségű. Az Érdi Lap 12 000, az Érdi Újság 24 000 példányszámban 
jelenik meg, és ingyenesen jut el a háztartásokba heti rendszerességgel. Érd város online 
televíziója naponta jelentkező friss hírekkel nyújt tájékoztatást az itt élőknek. Az Érdi Rádió a 
könnyűzenei programja mellett jelentős hírszolgáltatást is végez. 

A 2007-ben elindított Batthyány Program keretében az önkormányzat által finanszírozott nagy 
számú infrastruktúrafejlesztési projekt valósult meg.  A polgárok közvetlen környezetében 
tervezett felújítási és fejlesztési beruházások finanszírozására létrejött egy Választókerületi 
Keretet, mely az élhetőbb környezet kialakítását szolgálja. 
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Érd fő vonzereje kertvárosias jellege. „Virágzó Kertváros” programja keretében nemcsak virágok 
kerültek az utcákra és kertekbe (amelyekből több mint 20 ezer tövet ültettek az elmúlt 
időszakban), de egyre több meghívó és tájékoztató kiadvány jut el az otthonokba, melyekben a 
város kulturális eseményeivel vagy a helyi médiatársulat munkájával összefüggő információk 
éppúgy megtalálhatóak, mint a települési részönkormányzatok munkájával kapcsolatos 
tudnivalók.  

A város kereskedelmi szolgáltatásának 75%-a a központokban és a főútvonalak mellett bonyolódik 
le. A BME Közlekedési Tanszékének szakemberei elkészítették Érd közlekedési rendszerének 
felmérését, és értékes javaslatokat tettek a város új közlekedési csomópontjainak megtervezésére 
és a környezetkímélőbb forgalomszervezésre. A közlekedés elősegítésére az alábbi tanulmányok 
születtek:  

Érd Megyei Jogú Város közösségi közlekedési rendszerének továbbfejlesztését, új, midibuszos 
rendszer kialakítását megalapozó tanulmányt készítettek a város részére.  

Az Érd MJV Önkormányzata megbízásából a Magyar Kerékpáros Klub az Érdi Tekergők Egyesület 
közreműködésével elkészült az Érdi Kerékpáros Koncepció javaslata. 

Az Uniós támogatásból megvalósult KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 projekt, 2013. december közepén 
lezárult. Megtörtént az „Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program” csatornahálózatának 
műszaki átadása. Érd – Diósd – Tárnok térséget összekötő szennyvíz-csatorna hálózat kialakítása 
közel 80.000 lakos életminőségét javítja.  

Érd páratlan természeti értékekkel rendelkezik természeti adottságai miatt. Érd Megyei Jogú 
Város természetvédelmi tevékenysége az 1980-as évek közepétől lett egyre erőteljesebb. A civil 
szervezetek, helyi szakemberek, iskolák összefogásának és közös munkájának eredményeként 
valósult meg számos hulladékgyűjtési akció. A Zöld-Érd program keretében a lakosság és a várost 
ismerők javaslatai alapján határozta meg az önkormányzat a védelemre érdemes értékekről. 

A Fundoklia - völgyben az utóbbi két évben több olyan intézkedés valósult meg, amely a területet 
méltóvá teszi a látogatásra, és bemutatásra. A védettség érdekében több helyen kősánc került 
elhelyezésre, elkészült a terület Kezelési Terve, védelmi kamerarendszer került kiépítésre. A 
területen található bányaüreg (amely gyakorlatilag hulladékkal volt feltöltve) kitisztítása 
megtörtént, a 2009-es év során pedig megvalósult a tervezet tanösvény nagyobbik része. A 
Corvinus Egyetem diákjai több éve egy egyhetes gyakorlat keretében segítenek a Fundoklia - völgy 
védett terület fejlesztési és kezelési feladatainak elvégzésében. 

A turizmus mellett a helyi civil szerveződések is elősegítik az itt élők és a beköltözők 
integrálódását. 2012-ben létrejött a Pest Megyei Civil Információs Centrum. A pályázat 
elnyerésével Érd lehetőséget kapott arra, hogy 2014. december 31-ig a civil élet fenntartását 
segítse, valamint a civilek partnerségét és együttműködését erősítse a köz- és a gazdasági szféra 
szereplőivel, ami hozzájárul a város eredményesebb működéséhez. 

Az önkormányzat a civil szervezetek tevékenységének támogatására minden évben pályázati 
kereteket hoz létre, elsősorban az egészségügy, ifjúság és sport, szociális ellátás és a kúltúra 
területén.  

A helyi sportélet élénkítése, a sport megszerettetése, valamint a helyi identitás erősítése 
érdekében az érdiek büszkeségének számító NBI-es női kézilabdacsapat meccseire ingyenes 
jegyigénylési lehetőséget biztosított az egyesület a 6-18 év közötti, bármely pest megyei oktatási 
intézménybe érvényes diákigazolvánnyal rendelkező fiataloknak. Emellett nemcsak a helyi, hanem 
a környékbeli általános iskolai tanulóknak (pl. Tárnok, Martonvásár) 50%-os kedvezményt 
biztosítanak az uszodai belépőjegy árából. 
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2013 májusában megalakult a Települési Értéktár Bizottság, valamint civil kezdeményezéssel az 

Érdi Hungarikum Klub. Céljuk a város teljes területén a tárgyi és szellemi értékek számbavétele, 

gyűjtése. Az egész település területére kiterjedő értékbegyűjtés sok fiatalt, önkéntest mozgósít. A 

fellelhető értékek számbavétele a lakóhelyhez kötődést, a helyi közösségek együttműködését 

erősíti.  

1.8 A település humán infrastruktúrája 

1.8.1 Humán közszolgáltatások 

1.8.1.1 Egészségügy 

Érd megyei jogú város egészségügyi ellátása alapellátási és járóbeteg-szakellátási szinten is 
biztosított. Települési szinten a működő háziorvosi szolgálatok száma 21, ami nem tartalmazza a 
házi gyermekorvosi szolgálatok számát (2012-ben 10 db). A háziorvosi ellátásra vonatkozó 
statisztikai adatokat tizenkét évre visszamenőleg vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a háziorvosi 
körzetek számában ebben az időszakban jelentős változás nem történt. A házi gyermekorvosi 
ellátást nézve azt látjuk, hogy a házi gyermekorvosi szolgálatok száma nem változott a tizenkét 
év alatt (10 db). (T-23. táblázat) Mivel a népesség számának nagyarányú növekedése 
tapasztalható Érden az elmúlt évtizedben, így minden bizonnyal az ellátási körzetek 
kiterjesztésével vált megoldottá az ellátás biztosítása. A háziorvosok túlterheltségének mérséklése 
érdekében szükségessé válik új praxisok létrehozása, az ellátási körzetek racionalizálása, új 
körzetek kialakítása, orvosi rendelők számának növelése. Az önkormányzat számára a legnagyobb 
problémát az épületek üzemeltetési költsége jelenti. Az M7 autópályától északra eső részen, Érd 
Fenyves Parkváros részén, közel 5000 ember ellátására indokolt új egészségház létrehozása az 
egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében. Másrészt az Ófaluban és a Bölömbika, Bagoly, 
Bajcsy-Zs. utcákban erősen leromlott állapotú épületekben működnek a háziorvosi rendelők, 
ezért az Ófalu mellett az Újtelep, Sasváros településrészen is indokolt új egészségház létrehozása, 
vagy a meglévő épületek teljes körű felújítása. 

2005 óta működik Érden alapellátási ügyelet, külön a felnőttek és a gyermekek számára. 
Kistérségi szintű a feladatellátása, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor településeken is működtetik az 
ellátást kiszervezett formában. 

Érden kistérségi járóbeteg szakellátást végző intézmény (dr. Romics László Egészségügyi Központ) 
található. A rendelőintézet Érd, Diósd, Sóskút, Tárnok és Pusztazámor, Százhalombatta 
lakosságának, több mint 90 000 embernek biztosít magas színvonalon szakellátást 1331 
szakorvosi órában (2012. év adatai). A Tüdő és onkológiai gondozó esetében 110 000 főnek 
biztosít szakorvosi ellátást, mivel ezen szakellátások esetében Százhalombattának is Érd a 
körzetileg illetékes ellátója. 
Érd Megyei Jogú Város területére a szakellátó intézmény valamennyi feladat ellátási 
kötelezettsége kiterjed. Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok lakosainak járóbeteg szakellátását, 
gondozói feladatait, egynapos sebészeti, kúraszerű ellátását, szájsebészeti, fogszabályozási 
kezelését, fogászati röntgen vizsgálatát, rehabilitációs-, fizikoterápiás-, gyógytorna- és sportorvosi 
ellátását végzi. 
Százhalombatta lakosai részére tüdőgyógyászati ellátást és gondozást, onkológiai gondozást és 
mammográfiai járóbeteg szakellátásokat végez. (Forrás: dr. Romics László Egészségügyi Intézet 
Szervezeti és Működési szabályzata, 2012.) 
Az 1331 szakorvosi órából 36 szakorvosi órát az Addiktológia, Foglalkozásegészségügyi ellátás, 
Sportszakorvosi ellátás területén nem finanszíroz az OEP, valamint 30 órás Menopausa 
szakrendelés esetében csak az orvosi tevékenységet finanszírozza az OEP, a műszeres 
vizsgálatokat nem. Nem szakorvosi óráknak minősülő ellátást 135 órában végeznek, ide értve a 
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fizikoterápiát, gyógytornát, területi és iskolai védőnői ellátást. (Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi 
Program 2013-2018)  

A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy 2004-től szinte folyamatosan nőtt a 
szakrendeléseken megjelentek száma, az ellátott esetek száma, a tejesített szakorvosi és nem 
szakorvosi munkaóra is. (T-24. táblázat) Mindez indokoltható egyrészt a demográfiai 
változásokkal, a növekvő népesség igényeinek változásával, másrészt azzal, hogy a 2009-ben 
Európai Uniós támogatásban részesült a kistérségi járóbeteg szakellátó központ, aminek 
eredményeképpen mára már emelt szintű járóbeteg szakellátást nyújt a betegeknek új, korszerű 
épületben, 2000 nm-en. Az emelt szintű ellátás keretében a szakorvosi óraszámok növelése 
mellett, új ellátási formák kerültek bevezetésre (pl. egynapos sebészet, érsebészet, kúraszerű 
infúziós szakellátás, rehabilitációs nappali kórház részleg). A nem szakorvosi dolgozók 
munkaórájának nagymértékű emelkedése is a fejlesztéssel indokolható, ami az infrastrukturális 
megújulás mellett a szolgáltatások színvonalának emelkedését is biztosította az ellátottak 
számára. A pályaelhagyás megelőzése érdekében a megnövekedett létszámú szakemberállomány 
folyamatos fejlesztése, képzése válik indokolttá ez elkövetkező években.  

A fejlesztés eredményességét bizonyítja, hogy az OEP által megszabott volumenkorlát 2012-ben 
az előző évi 319,9 millió pontról 374,2 millió pontra emelkedett, ami a bevételek jelentős 
növekedését jelentette. (Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018) Kiemelendő a 
fogászati szakellátás teljesítménynövekedése, ahol 2011-hez képest 2012-re 22%-kal nőtt az 
ellátott betegek száma. Az uniós beruházás keretében megvalósított egynapos sebészeti, az 
infúziós kúraszerű kezelések és a Rehabilitációs osztály forgalma a beruházást követően egy év 
alatt 100%-ra emelkedett, holott ezt csak a harmadik év végére volt szükséges elérni. Az egynapos 
sebészet szakmai szempontból elismert tevékenységet folytat, valamint a betegek 
elégedettségét tükrözik az intézményhez eljutatott vélemények. (Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi 
Program 2013-2018) A Helyi Esélyegyenlőségi Program alapján fejlesztendő az intézmény 
területén a járda állapota, valamint a kartonozó elérhetőségét nem tartják megfelelőnek. Ezek 
fejlesztése indokolttá vált. 

A fekvőbeteg szakellátásra a budapesti Szent Imre Kórház lett kijelölve, mint körzeti ellátó. 
Néhány szakma esetében a Semmelweis Egyetem klinikái az illetékesek.  

A településen működő Védőnői Szolgálat 20 területi és 6 ifjúság egészségügyi területen dolgozó 
védőnővel látja el feladatait. Munkájukat az intézeti csoportvezető védőnő irányítja.  
2008-2009-ben 19 volt a védőnői álláshelyek száma, majd 2010-ben bővítésre került a védőnői 
hálózat, egyrészt finanszírozási, másrészt szakmai szempontok miatt. A védőnői ellátás OEP által 
finanszírozott, szigorúan meghatározott rendszere megkövetelte az új álláshelyek kialakítását, 
mivel a jogszabály szerint egy védőnő maximum 250 gyereket láthat el a területén. Ennek 
megfelelve 2012-ben az egy védőnőre jutó gyermekek száma 217 volt Érden. 
A területi védőnői gondozásban több mint 4500 családot tartottak nyilván 2012-ben.  
A védőnői szolgálat központja a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben van, és területileg 
minden házi gyermekorvosi rendelőben folyik a tanácsadás. 
A védőnők munkájukat elismert, magas szakmai színvonalon végzik, szoros együttműködésben a 
házi gyermekorvosokkal, nőgyógyász szakorvosokkal, városi vezető védőnővel, az oktatási 
intézményekkel. A területi védőnői ellátás kiterjed azoknak a gyermekeknek az ellátására is, akik 
nincsenek bejelentve Érdre, de a városban tartózkodnak. 
 
A település gyógyszertárak tekintetében megfelelően ellátott, kivéve a település Északi részén a 
Parkvárosban. 
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1.8.1.2 Szociális ellátás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése 
alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a 
településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére 
biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót 
készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja 
és aktualizálja. A jelenleg hatályos szolgáltatásszervezési koncepciót 2012-ben fogadta el az 
önkormányzat. A Szolgáltatástervezési Koncepcióban szereplő információk szerint a koncepció 
készítésének, illetve felülvizsgálatának legnagyobb problémájaként és korlátjaként jelenik meg a 
szociális ellátásokat leginkább meghatározó külső feltételek (finanszírozási rendszer, normatívák 
és a jogszabályi keretfeltételek) gyakori változása, amely tényező szinte lehetetlenné teszi a 
hosszú és középtávú távú tervezést.  

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít – a törvényi szabályzókon túl – 
arra, hogy a helyi rendeletalkotás során a rászorulók minél szélesebb körű ellátását biztosítsa az 
igények és a források összhangjának megtartása mellett. A kötelezően ellátandó feladatok 
mellett önként felvállalta az önkormányzat az alábbi feladatokat: 

 ápolási díj méltányosságból 

 100 évesek támogatása 

 vis maior támogatás 

 önkormányzati segély (amely magába foglalja az előző években külön nevesített 
támogatásokat pl. tüzelőtámogatás, élelmiszerutalvány, temetési segély, újszülöttek 
támogatása, stb). 

Az önként vállalt feladatokra az önkormányzat 2004-ben összesen 48.530.000 Ft-ot költött, míg 
2012-ben ezt a keretösszeget 77.634.000 Ft-ra növelték a megemelkedett igények miatt. (Forrás: 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018) 

A város a szociális törvényben meghatározott feladatai közül az alábbi szociális 
alapszolgáltatásokat biztosítja: 

 Étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

 Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás 

 Családsegítés 

 Támogató szolgáltatás 

 Utcai szociális munka 

 Idősek nappali ellátása 

 Fogyatékosok nappali ellátása (szociális foglalkoztatás) 

 Hajléktalanok nappali ellátása 

 Gyermekek napközbeni ellátása 
 
Bentlakást biztosító ellátások: 

 Gyermekek átmeneti gondozása 

 Éjjeli menedékhely és hajléktalan szálló 

 Idősek Bentlakásos Otthona 

 Családok Átmeneti Otthona 

A törvényi kötelezettségből fakadó feladatok ellátási költsége 2010-ben 212.446.000 Ft-ot tett ki. 
2012-ben már jelentősen megnövekedett ez a költség, 338.991.000 Ft lett. (Forrás: Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 2013-2018) 
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A szociális étkeztetés, mint kötelező önkormányzati feladat folyamatosan biztosított Érden. 
Állandó ingadozás figyelhető meg az igénybe vevők számát tekintve az elmúlt tíz évet vizsgálva. 
2004-2009 között átlagosan 108,2 fő volt a szolgáltatásban részesülők száma, míg 2011-ben ez a 
szám jelentősen megnövekedett (164 fő), míg 2012-re újra lecsökkent az évek átlagát tekintve 
igen alacsonynak mondható szintre, ugyanis 73 fő részesült ezen ellátásban. Az étkeztetés 
keretében napi egyszeri meleg ételt biztosít a Szociális Gondozó Központ időseket ellátó 
tagintézménye az érdieknek. (T-25. táblázat)   

A házi segítségnyújtásban részesültek száma is ingadozást mutat, de nem annyira drasztikusat, 
mint az étkeztetés esetében. 2011. adatihoz képest azonban 2012-ben 6 fővel nőtt az ellátottak 
száma. Az adatok alapján a házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtása jelenleg nem meghatározó 
a településen. Fejlesztési lehetőséget jelent ez a szolgáltatási vonal egyrészt a szolgáltatás 
minőségének fejlesztésével, másrészt a szolgáltatást igénylő társadalmi csoportok szélesebb 
körű bevonásával. (T-25. táblázat)   

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális Gondozó Központ időseket ellátó tagintézménye 
által biztosított mind személyzeti, mind infrastrukturális oldalról. A rendszer működtetésére 
forrást 2012. december 31-ig a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási 
szerződés biztosítja. Érd, Diósd és Tárnok településeken is biztosítja ezt az ellátást feladat ellátási 
szerződés keretében. Diósdon 20 fő, Tárnokon 10 fő részesül ellátásban.  
 
Az EMMA u. 8. alatt működő Családsegítő Központ látja el a családsegítést, támogató 
szolgáltatást, az adósságkezelési tanácsadást és az utcai szociális munkát. Feladatellátási 
szerződés keretében Diósdon is biztosítja Érd ezt az ellátási formát. 21 fő állandó ellátott mellett 
30 fő eseti gondozását végzik. Érden a családsegítő szolgáltatásban részesült családok (fő) száma 
folyamatos ingadozás mellett csökkenést mutat 2013-ra. Majd 500 fővel csökkent az ellátottak 
száma 2013-ban 2010-2012-átlagához képest. (Forrás: önkormányzati adatkérés.) 
2012. január 1-jétől működik a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás a 
Családsegítő Szolgálathoz integrálva. Az intézmény infrastruktúrája teljes mértékben kiépített. A 
szolgáltatás ellátási területe az Érdi kistérség lakosaira terjed ki.  

A fogyatékosok nappali ellátása a Habilitációs Központban zajlik, ami a Szociális Gondozó 
Központ tagintézménye. Érd, Hivatalnok u. 42. alatt végzik a fogyatékosok nappali ellátását. Az 
önkormányzat adatai szerint a fogyatékosok nappali ellátásában részesülők számára biztosított a 
szociális foglalkoztatás 1 csoportban, 15 fővel. A fogyatékosok nappali ellátását 2012-ben 33 fő 
vette igénybe, míg a megengedett létszám 35 fő. A célcsoport felkutatásával, motiválásával és 
bevonásával maximálisra duzzasztható az intézmény kihasználtsága, ami többletforrást jelent az 
intézmény számára. (T-26. táblázat) Feladatellátási szerződés keretében Diósdon is biztosítja Érd 
ezt az ellátási formát, 1 fő részére. (Forrás: önkormányzati adatkérés.) 
 
A hajléktalan személyek nappali ellátása nappali melegedő keretében történik, amelyet 2012-ben 
Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás területéről is igénybe vették a hajléktalanok. Feladat-ellátási 
szerződésben biztosított a kistérségen kívüli ellátás finanszírozása. Ugyanez a helyzet az éjjeli 
menedékhely és átmeneti szálló esetében is, ugyanis a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás 
területéről is igénybe veszik az ellátást önkormányzati megállapodás alapján. Hajléktalan 
személyek nappali ellátása esetében a férőhelyek száma 2008-tól változatlanul 35, míg a 
kihasználtság változó képet mutat. (Forrás: önkormányzati adatkérés.) 2013-ban maximális 35 fő 
számára nyújtott ellátást az intézmény, míg az ezt megelőző években 22-29 fő között ingadozott 
az ellátotti létszám. A nappali melegedőben dolgozók száma stabilan 2 fő. A menedékhely 23 
főnek nyújt elhelyezést krízishelyzetben éjszakai szállás biztosításával is, a hajléktalan szálló pedig 
22 főnek, akik az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével képesek az 
önellátásra. 
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A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása Érd városának „szívügye”. A bölcsődébe 
beíratott gyermekek száma évről évre növekszik. Két önkormányzati fenntartású bölcsőde 
(Pöttöm Sziget Bölcsőde, Apró Falva Bölcsőde) és 26 családi napközi működött 2012-ben Érden. A 
gyermekek teljes körű ellátása érdekében feladat-ellátási szerződést kötött az önkormányzat több 
családi napközivel 2009-ben. Ekkor ugyanis a bölcsődei férőhelyek száma csak 120 volt, ami nem 
volt elégendő az igények kiszolgálására. Jelenleg a bölcsődei ellátást igénylőknek teljes 
mértékben biztosított az ellátás, ezért csak az SNI-s gyermekek ellátása érdekében kötött az 
önkormányzat szolgáltatási szerződést a százhalombattai Szülők Fóruma Egyesülettel. 2011-től a 
Pöttöm sziget Bölcsőde felújítása és bővítése következtében 128 gyermek ellátását vállalhatja, 
míg az Apró Falva Bölcsőde 76 gyermekét. Az intézmények 2012-es adatok szerinti kihasználtsága 
nem 100%-os, 6 szabad hely volt 2012-ben az intézményekben. A családi napközik száma 2008-tól 
folyamatosan növekedett, míg 2008-ban csak 3 intézmény működött, 2012-ben már 26. A családi 
napközik kihasználtsága sem volt 100%-os az elmúlt négy év adatit visszatekintve, de létük 
indokolt és szükséges az önkormányzati feladatellátás kiegészítéseként. (T-27. táblázat)   
A 2012-ben született gyermekek száma az előző évhez képest 30 fővel nőtt, ami jelentősnek 
mondható. Ezt előrevetítve azt jelenti, hogy 2014-ben megnövekedhet a bölcsődei férőhelyek 
iránti igény, majd 2015-16-ban a jelenleg kapacitáshiányos óvodai ellátás iránti igény is. 
 
Érden Gyermekjóléti Központ működik 2005-től törvényi kötelezettség szerint, amely 2010-től 
Pest Megyei Módszertani Intézményként működött 2012-ig, a gyermekvédelem szempontjából 
járási központtá is válva. A gyermekjóléti tevékenység keretében 2012-ben 1867 gyermek kapott 
ellátást, ami adat jelentősen meghaladja a 2009-11. közötti átlagos adatot (1553 fő). A központ 
tevékenysége során 2012-ben a településen regisztrált veszélyeztetett kiskorú száma majd 600 
fővel növekedett meg 2011-hez képest.  Gyermekjóléti szolgáltatást nyújt Érd városa Diósdon is, 
2013-as adatok alapján 80 család részesült szociális szolgáltatásban. (Forrás: önkormányzati 
adatkérés.) 

Érden önkormányzati fenntartásban a Bentlakásos Idősek Otthona működik (Topoly u. 2.), egy 
telephelyen, két épületben és három gondozási egységben azon rászorulók részére, akiknek napi 4 
órát meghaladó ápolási szükségletük, illetve egyéb körülményeken alapuló gondozási 
szükségletük van. A településen működő Bentlakásos Idősek otthona maximális kihasználtsággal 
működik az elmúlt tíz év adatait tekintve. Az ellátotti igény folyamatosan növekszik, a 
felszabaduló férőhelyekre várakoznak az idősek. A dolgozói létszáma 2014-re jelentősen, 10 fővel 
lecsökkent a 2006-2009-es évek átlagos foglalkoztatotti létszámához képest. (Forrás: 
önkormányzati adatkérés.) Az intézmény infrastruktúrája leromlott, jelentős felújítást igényel. Az 
akadálymentesítés nem megoldott. 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások terén jelentős feladatellátást vállalnak a civil 
szervezetek. Kiemelkedő szerepük van a napközbeni gyermekellátás területén (Családi napközik), 
családok átmeneti otthona működtetésében (2 db intézmény), idősek bentlakásos otthona (3db 
intézmény), fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona (2 db intézmény) 
működtetésében. (T-28. táblázat) 

Szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységet is folytatnak civil szervezetek Érden értelmi 
és halmozottan sérültek, valamint hátrányos helyzetűek számára. (T-29. táblázat) 

A 2012-es adatokat nézve a szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban foglalkoztatottak 
száma, a gondozó feladatokat ellátókat is tekintve jelentős növekedést mutat 2000. évhez 
képest. Megállapítható azonban, hogy 2006-ban 6 fővel több foglalkoztatott lett regisztrálva az 
említett szakterületen.  Ami bíztató, hogy pozitív változás figyelhető meg 2011-hez képest, 
ugyanis 9 fővel nőtt a foglalkoztatottak száma a szakterületen, melyből 6 fővel a gondozói 
feladatokat ellátóké nőtt.  
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A tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények száma változatlan az elmúlt évekre 
visszatekintve, azonban az ezen intézményekben gondozottak száma folyamatosan növekedett. 
2000-hez képest több mint másfélszeresére nőtt 2012-ben a gondozottak száma, de a 2008-as 
adatokhoz viszonyítva is majd negyven fővel. Az intézményekben gondozottak száma elmarad az 
engedélyezett férőhelyeinek számától, vagyis nem működnek 100%-os kihasználtsággal ezen 
intézmények.  

 A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények száma 2012-ben 8 db volt, 
ebből önkormányzati fenntartásban 1 működik 2008-tól. A működő intézmények száma 2000-ben 
még 4 volt, önkormányzati működtetésben. Az önkormányzat kezelésében levő tartós 
bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működő férőhelyeinek száma tízzel nőtt 
az elmúlt évek során. Ezzel párhuzamosan növekedett az ellátottak száma is tízzel, de nem 
működnek maximálisan kihasználtsággal az önkormányzati intézmények. Az üresen maradó 
férőhelyek számából fakadó bevételkiesés nem veszélyezteti az intézmények biztonságos 
működtetését.  

2014. március végi önkormányzati adatok szerint az településen még hiányzik a fogyatékos 
személyek gondozóháza, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti otthona, idősek 
átmeneti otthona, szenvedélybetegek és demens idősek nappali ellátása.  

1.8.1.3 Oktatás 

Az Érdi tankerületbe Diósd, Érd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, Százhalombatta, Törökbálint 
települések köznevelési intézményei tartoznak.  

Érd városban 5 óvoda (Kincses Óvoda 8 tagintézménnyel, Szivárvány Óvoda 5 tagintézménnyel, 3 
alapítványi óvoda), 2 alapfokú művészeti iskola, 8 általános iskola, 2 gimnázium, 1 szakközépiskola 
és szakiskola működik. Felsőfokú oktatási intézmény nem található a településen és a 
kistérségben sem.  
A Pest megyei Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv 2013-
18 adatai alapján Érden a meglévő óvodai kapacitás nem elegendő  a feladatellátás 
biztosításához, ezért a helyzet felülvizsgálata évről-évre fokozott figyelmet, és beavatkozást 
igényel. Míg a 2012/13-as tanévben nem működtek teljes kihasználtsággal az óvodák, addig az 
óvodai tankötelezettségre vonatkozó törvényi változások miatt 2013/14-es tanévben már gondot 
jelentett az óvodai elhelyezés, 47 hellyel kevesebb volt a szükségesnél. A Feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv 2013-18 középtávú prognózisa 
szerint a 2014/15-ös tanévben 107, a 2015/16-os tanévben 255 hellyel lesz kevesebb a férőhely a 
várható igénynél.  
Ugyancsak férőhelyhiány tapasztalható a kistérségben Pusztazámor és Sóskút esetében is.  
A hátrányos helyzetű gyermekek száma 2012-ben 149 volt az érdi óvodákban. (T-30. táblázat) Az 
egyes óvodákat vizsgálva elmondható, hogy minden óvodában van hátrányos helyzetű, vagy 
halmozottan hátrányos gyermek. A szegregátumokhoz közel eső intézményekben 
koncentráltabban vannak jelen. 
 
Az általános iskolai oktatást Érden 7 állami fenntartású és 1 Székesfehérvári Egyházmegyei 
fenntartású intézmény biztosítja. Az utóbbi iskolában német nemzetiségi oktatás folyik. A helyi 
általános iskolák fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ. A Feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv 2013-18 adatai alapján az érdi 
általános iskolák átlagosan 82%-os kihasználtsággal működnek. Az iskolák fele 72-75%-os 
kihasználtsággal működik, míg másik fele 90 % feletti kihasználtsággal. (T-32. táblázat) A 
viszonylag alacsonyabb kihasználtsággal működő iskolák fenntartási problémáinak elkerülése 
érdekében az intézmények profilváltását érdemes megvalósítani. 
A tanulók létszámának előrejelzései alapján az elkövetkezendő években az intézmények 
túlterheltsége nem várható. A 2013-as adatok alapján Érden az általános iskolás korú gyermekek 
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száma 6112 fő, ebből a településen állami intézményben ellátott létszám 3640 fő, míg az iskolák 
maximális férőhelye ettől majd 500 fővel több.  (T-31. táblázat) Az érdi általános iskolás korú 
gyermekek csaknem egynegyede más településen tanul. (Forrás: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Stratégiája 2008.) Az iskola épületek tornateremmel, vagy 
tornaszobával, néhány esetben mindkettővel rendelkeznek a mindennapos testnevelési 
foglalkozás megvalósításához.  
2012-ben 4260 fő volt a nappali tagozatos általános iskolai tanulók létszáma, amelyből 887 fő 
(20%) volt a hátrányos helyzetű tanuló (gyógypedagógiai oktatással együtt). Halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók száma 232 fő.  
A más településekről bejáró általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban 270 fő, ami igen 
jelentősnek mondható. A tankerületi településeket illetően a legkevesebben Diósdon (44%), 
Tárnokon (48%) és Pusztazámoron (42%) maradnak a helyi iskolákban. Ezen elvándorló tanulók 
egy részét Érd fogadja be.  (Forrás: Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-
fejlesztési terv 2013-18) 
Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (az 
integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek nélkül) 23 fő volt 2012-ben, ami jelentős, 
több mint 50 fős csökkenést jelent 2002-höz képest. (T-31. táblázat) 
A középiskolai tanulók száma a nappali oktatás esetében folyamatosan növekszik 2001 óta. 
Ezen belül a gimnáziumi tanulók száma az elmúlt tíz év alatt a 2001-es tanulólétszám felével, 330 
fővel nőtt. (T-33. táblázat) A magas színvonalú gimnáziumi oktatás miatt, mind a helyiek, mind a 
környező településen élők előnyben részesítik a helyi gimnáziumot a szakközépiskolánál. Jelentős 
a százhalombattai tanulók száma a gimnáziumban.  
A szakközépiskolai tanulók száma is jelentősen növekedett 2012-ben; 35 fővel 2011-hez képest.  
A középiskolai szintű felnőttoktatásban tanulók száma nem mutat növekedést, sőt a 2001. évi 
adatokhoz viszonyítva a tanulók létszáma visszaesést mutat. A szakiskolai és speciális szakiskolai 
tanulók száma szintén csökkent a 2001-es évhez viszonyítva a nappali oktatás adatait vizsgálva. (T-
33. táblázat) 

1.8.1.4 Kultúra és sport 

Érden alapvetően három önkormányzati intézmény látja el a közművelődési és közgyűjteményi 
feladatokat: a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Magyar 
Földrajzi Múzeum. Az intézmények elhelyezkedése a belvárosi részre koncentrálódik. 

A Szepes Gyula Művelődési Központ 1972 óta működő, 400 férőhelyes intézmény, amely a város 
meghatározó kulturális, művészeti eseményeinek, kiállításoknak a színhelye, klubbok, szakkörök 
otthona. A művelődési központ a rendezője az Országos Bukovinai Székely Népdaléneklő és 
Mesemondó Versenynek, a Mezőföldi Vásár és Érdi Napok programsorozatnak. Tevékenységének 
bővülése és a megnövekedett lakosságszámból fakadó növekvő kulturális igények miatt a 
rendkívül elavult infrastruktúrája épület korszerűsítése, bővítése szükséges. 

Magyar Földrajzi Múzeum országosan egyedülálló. A magyar geográfiai kutatások történetének 
dokumentumait gyűjti és gondozza, nemzetközi konferenciákat szervez évente. Kiadványaik 
mintegy harmada Érd geográfiai, honismereti és kultúrhistóriai témájával foglalkozik, ezért léte és 
működése Érd város számára rendkívül fontos. Látogatóinak száma országosan is számottevő, 
6000-10000 Fő évente. (Forrás: Érd Megyei Jogú Város Közművelődési Koncepciója 2011.) A 2011-
ben megvalósuló Európai Uniós és önkormányzati forrásból finanszírozott városközpont fejlesztés 
eredményeként a múzeum épületének és szakmai tevékenységének fejlesztése történt meg.  

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár az 1982-ben átadott, Hivatalnok utcai ingatlanon a központi 
épületben funkcionál. A gyermekkönyvtár részlege a Hivatalnok utcában a régi épületben 
található, míg a zenei könyvtár az Alsó utcában kapott önálló épületet 2010-ben. A városi 
könyvtár a hagyományosnak mondható könyvtári funkcióin kívül a helyi közösség „szalonjaként”, 
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találkozóhelyeként működik, támogatja a helyi kulturális identitást. Emellett helyismereti, 
helytörténeti információs központ, a szabadidő eltöltésének egyik eszköze. 
5900 beiratkozott olvasó (2012.) számára a könyvtár 5 könyvtári egységben nyújt szolgáltatást. 
2000-hez viszonyítva 20000 db-bal növekedett a könyvtári állomány, ami az aktív és folyamatosan 
fejlődő könyvtári-kulturális tevékenység meglétét támasztja alá. A beiratkozott olvasók számának 
változását nézve azt látjuk, hogy 2008-tól növekszik, néhány évben szinte ugrásszerűen, egészen 
2011-íg. 2012-ben némileg visszaesett, 44 fővel a könyvtári olvasók száma. A 2000-től 2011-ig 
tartó időszakban folyamatos és nagymértékű volt a kölcsönzött könyvtári egységek számának 
növekedése. Visszaesést mutat azonban a könyvtárból kölcsönzött könyvtári egységek száma 
2011-hez képest 3900 db-bal, ami igen jelentősnek mondható. (T-34. táblázat) A 2012-es 
visszaesés mérséklése és a tendencia visszafordítása meghatározó feladata kell, hogy legyen az 
intézménynek. 
A helyi kulturális életben a civil szervezetek is nagy számban vesznek részt. (pl. Vitalitás Klub, 
Népdalkörök, Szövőműhely, Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar, Irodalomkedvelők Klubja, 
Városszépítő és Honismereti Egyesület, Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület stb.) Az 
önkormányzat évente meghirdetett pályázati kerettel támogatja kulturális programjaik 
megvalósítását.  

Érd városa 2009-ben a TÁMOP 3.2.3 program keretében 12,3 millió Ft európai uniós 
támogatásban részesült, és Építő közösségek - közművelődési intézmények az élethosszig tartó 
tanulásért c. projektet valósított meg. 

Hiányzik Érden a kulturális szabadtéri rendezvények helyszínéül szolgáló közösségi tér, 
szabadtéri színpad, fogadóhelyiségekkel, mosdóval. A kiegyenlítetett területi ellátás hiányzik a 
város alközpontjaiban. Nem került kiépítésre a kulturális intézmények infrastruktúrája az 
alközpontokban, vagy elavult intézményekben működnek a Parkvárosban és az Ófalu frekventált 
helyein. 

A 2013-ban átadott Érd Városi Sportcsarnok és Uszoda kikapcsolódási és sportlehetőséget nyújt 
minden korosztály számára. A multifunkcionális sportcsarnok ad otthont az érdiek egyik 
legnagyobb büszkeségének, a felnőtt NBI-es kézilabda-csapatnak és utánpótlás csapatainak.  A 
létesítmény 1800 ülőhelyes lelátóval rendelkezik. A sportcsarnok alkalmas nemzetközi és hazai 
mérkőzések megrendezésére. A csarnok teljeskörűen akadálymentesített, valamint a létesítmény 
része még egy konferenciaterem, egy konditerem, egy birkózócsarnok, továbbá egy 33x25 
méteres, vízilabda-mérkőzések rendezésére is alkalmas medencével rendelkező uszoda.  

Megélénkülő sportélet jellemzi az érdi oktatási intézményeket is. Az Érd Női Kézilabdaklub 
létrehozta a Suli Kézilabda Utánpótlás Programot (SKUP) a környékbeli (érdi, sóskúti, 
pusztazámori, biatorbágyi) iskolák bevonásával, szakképzett kézilabda oktatók irányításával. A 
program célja a mozgás megszerettetése, a kézilabda játékos formában való megismertetése a 
gyerekekkel. A SKUP-ban évről évre több iskola, és egyre több gyerek vesz részt, az idei tanévben 
közel 1500 tanuló ismerkedhet a sportág alapjaival. A Magyar Diáksport Szövetség is számottevő 
eredményekkel szervezi a megyei diáksport szövetségeken keresztül a helyi sportéletet. Az érdi 
diák versenyzők tollaslabda, birkozó, sumo, sí, evezés, sportlövő, sport akrobatika, judo, karate és 
floorball versenyeken indulnak kiemelkedő eredményekkel. 

Az önkormányzat Ifjúsági és Sport Keretére pályázhatnak civil szervezetek ifjúsági és gyermeksport 
rendezvények, táborok szervezésére. Míg 2008-ban 5 db sportegyesületi pályázat kapott 
támogatást, addig 2012-re már 13 db. Sajnos a támogatási keretösszeg 2009-hez képest 
jelentősen lecsökkent, 22 millió Ft-ról 15 millió Ft-ra. A sportegyesületek mellett civil szervezetek 
is részesülhetnek ebből a pályázati keretből, 2012-ben 25 nyertes pályázó volt, de a támogatási 
keretösszeg itt is lecsökkent 2008-hoz képest 1,5 millió Ft-tal. 
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1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Érd Megyei Jogú Város önkormányzata és intézményei munkája során érvényesül az 
esélyegyenlőség. Az egyenlő bánásmód érvényesítése érdekében elfogadott esélyegyenlőségi 
tervvel rendelkezik a település. A Közgyűlés 223/2010. (VI. 24.) határozatával az esélyegyenlőségi 
program elfogadására vonatkozó döntési jogot a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházta át, 
mely a 2013-2018 közötti időszakra szóló esélyegyenlőségi tervet a 31/2013. (VI.19.) 
határozatával fogadta el. Az esélyegyenlőségi tervben rögzítésre kerültek az esélyegyenlőség 
megvalósulása érdekében elvégzendő feladatok. 

Az esélyegyenlőségi tervben az önkormányzat vállalta, hogy a terv kidolgozására és 
megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk 
visszacsatolására a Helyi Esélyegyenlőségi Fórumot hoz létre és működtet. Továbbá vállalta, hogy 
az elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, 
valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. 

Az esélyegyenlőségi program a szociális szolgáltatások, az egészségügy, az oktatás területén 
felmerülő diszkrimináció csökkentésére, illetve megszüntetésére koncentrál. Emellett célul tűzte 
ki a mozgáskorlátozottak és a fogyatékkel élők esélyegyenlőségének – a középületek 
akadálymentesítésével, információs és telekommunikációs eszközök üzembe helyezésével történő 
– biztosítását.  

A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos a településen. Az 
önkormányzati járdák, utak, zöldterületek, játszóterek felújítása során az akadálymentes 
hozzáférés biztosítása megtörténik. Az egészségügyi, szociális szolgáltatásokhoz, a kulturális 
programokhoz történő fizikai akadálymentesítés biztosított a városban. Az akadálymentesített 
intézmények száma a jogszabályi előírásoknak megfelelő minden közszolgáltatás területén, de 
még nem minden intézmény akadálymentes, teljesen hiányzik a városháza épületében, és a 
Polgárok Házában is csak a földszint részleges akadálymentesítése biztosított. Az 
infokommunikációs akadálymentesítést is biztosítani szükséges. Elmaradás a közlekedés 
területén tapasztalható. A tömegközlekedési eszközök, utasforgalmi létesítmények, jelző és 
tájékoztató rendszerek esetében, valamint a közhasználatú parkolókban teljes körűen kell 
biztosítani az akadálymentesítést.  

2009-ben a TÁMOP-3.3.2 „Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása” című 
pályázat keretében Érd Megyei Jogú Város 91. 819 908 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. A pályázat kiemelt célja a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek iskolák 
közötti és iskolán belüli szegregációjának csökkentése, a tanulói arányok kiegyenlítése 
érdekében tervezett beavatkozások támogatása révén. Kiemelt cél továbbá, hogy a halmozottan 
hátrányos helyzetű és roma gyermekek minél nagyobb arányban részesüljenek az óvodai 
nevelésből és a korai fejlesztést támogató szolgáltatásokból, a gyermekek minél korábban 
kezdődő, és rendszeres óvodáztatása megvalósuljon. A pályázat további célja, hogy elterjessze a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogató módszertanok alkalmazását 
a közoktatási intézményekben, elősegítse az Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) alapú intézmény-

fejlesztés megvalósítását. A programban 2 óvoda, 7 általános iskola és a helyi szakképző iskola 
vettek részt. 

A város Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásban részesült 2012-ben. A program 
megvalósítását az intézményi centralizáció eredményeként a Klebersberg Intézményfenntartó 
Központ végezte el majd 10 millió Ft támogatási összegből. Az esélyegyenlőség érvényesítése 
érdekében minden infrastrukturális és település-rehabilitáció esetében különös figyelmet kell 
fordítani az alacsony státuszú lakosok helyzetére. Kiemelten fontos a település különböző pontjain 
lakók részére a szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális infrastruktúrához való hozzáférés 
biztosítása.  
Az alacsony státuszú lakosok esélyteremtésének érdekében csökkenteni szükséges a 
munkaerőpiaci hátrányaikat. 
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1.9 A település gazdasága  

1.9.1  A település gazdasági súlya, szerepköre  

Érd Megyei Jogú Város gazdasági szerepét, fejlődési lehetőségeit meghatározza, hogy 
Magyarország s egyben Kelet–Közép Európa egyik legfejlettebb régiójában, a Közép-
Magyarország régióban helyezkedik el. A város tágabb térségének, régiójának fejlettségét jól 
jelzi, hogy az Európai Unió tizenhárom új tagállama tekintetében a negyedik legfejlettebb régió 
volt 2010-ben a vásárlóerő paritáson számított egy főre eső GDP alapján (lásd G-1. táblázat). 

Helyezés Ország 
 

Régió 
 

GDP/fő az EU-27 átlag 
százalékában, (2010) 

1. Szlovákia Bratislavský kraj 176 

2. Csehország Praha 172 

3. Románia Bucureşti - Ilfov 111 

4. Magyarország Közép-Magyarország 107 

5. Lengyelország Mazowieckie 102 

6. Szlovénia Zahodna Slovenija 100 
G-1. táblázat: A Közép-Magyarország régió gazdasági fejlettsége Kelet–Közép–Európai összehasonlításban 

(GDP/fő, 2010-ben), Forrás: Eurostat Regional Yearbook, 2013) 

A Közép-Magyarország régió meghatározó gazdasági centruma Budapest, amelyhez ezer szállal 
kötődő Érd városa a megyei jogú városok közt egy rendkívül sajátosnak mondható gazdasági 
szférával rendelkezik. Érd a XX. század elején egy alig 3400 fős község volt, s 1960-ban is csupán 
23 ezer lakosa volt (KSH, Népszámlálás, 2011), ami behatárolta a település gazdasági fejlődési 
potenciálját. Az alacsony lélekszám következtében a településen a XIX. században nem alakult, 
nem alakulhatott ki klasszikus gyáripar, a szocialista iparfejlesztés pedig a szomszédos 
Százhalombattát kedvezményezte (Dunamenti Hőerőmű Vállalat – 1964, illetve Dunai Kőolajipari 
Vállalat –1965), így Érd fejlődését alapvetően a lakóhelyi funkció határozta meg.  

A nagyléptékű iparfejlesztés tehát elkerülte a várost, amelynek gazdasági életét hagyományosan 
a kisvállalkozások határozták meg. A város dinamikusan növekvő népessége a szolgáltató 
szférában tevékenykedő vállalkozások, valamint az építőipari vállalkozások számára bizonyult 
vonzónak (erről bővebben lásd 1.9.2. fejezetet). A városban működő mikro és kisvállalati kör egy 
szűk szegmense, szerves fejlődésen átmentve napjainkra már középvállalattá vált, amelyre jó 
példát nyújt a West-Bridge Kft (veszélyes árúk szállítása), vagy éppen a GIA Form KFT 
(szerszámgyártás).  

A G-2. táblázat adatai a legfrissebb, 2012-es társasági adóbevallás adatainak feldolgozását 
mutatja, amely adatai alapján látható, hogy az érdi székhelyű vállalkozások alapvetően 
kisméretűek és a hazai piacra orientálódnak. Az adatok alapján feltűnő a külföldi gazdasági 
társaságok korlátozott jelenléte: a jegyzett tőke tekintetében részesedésük alig 3,7%, szemben a 
megyei jogú városok átlagát jelentő 49,3, illetve az országosan mért 54,6 százalékkal. A túlnyomó 
mértékben hazai tőkével működő vállalkozások befektetett eszközeinek átlagos állománya az 
országos szint negyedét érik el (25 830 ezer Ft), így aligha meglepő, hogy e vállalkozások döntően 
a hazai piacon értékesítenek – alig 24% az export aránya, ami messze elmarad az országosan mért 
39 százalékos aránytól. 
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Megnevezés Külföldi 
tőke 
aránya 
(%), 2012 

Értékesítés 
nettó 
árbevétele 
átlagosan 
(ezer Ft), 
2012 

Befeketetett 
eszközök 
átlag értéke 
(ezer Ft), 
2012 

Ezer 
lakosra 
jutó 
társasági 
adózó, 
2012 

Export 
értékesítés 
a nettó 
árbevétel 
arányában 
(%), 2012 

Jegyzett 
tőke 
átlaga 
(ezer Ft), 
2012 

Békéscsaba 25,4 80 544 34 031 37,5 14,4 8 315 

Debrecen 12,2 125 970 92 958 49,2 34,1 15 298 

Dunaújváros 57,6 414 265 190 105 32,5 49,4 54 853 

Eger 42,3 109 389 46 622 46,8 52,7 12 528 

Érd 3,7 53 104 25 830 58,1 24,4 16 821 

Győr 22,3 412 318 640 126 49,2 72,3 30 870 

Hódmezővásárhely 28,8 118 377 57 935 26,0 23,9 20 095 

Kaposvár 12,6 93 234 32 781 40,8 23,9 10 958 

Kecskemét 16, 174 842 106 701 50,3 51,7 20 558 

Miskolc 26,3 124 179 79 880 41,5 31,6 36 378 

Nagykanizsa 16,8 122 326 65 006 30,3 33,0 18 100 

Nyíregyháza 30,9 137 767 46 482 45,8 36,2 11 380 

Pécs 8,6 70 361 54 694 48,8 14,3 13 657 

Salgótarján 29,2 91 751 41 935 25,7 24,1 11 372 

Sopron 45,4 99 561 71 236 40,6 21,2 13 951 

Szeged 23,5 150 640 71 991 46,1 11,6 28 560 

Székesfehérvár 53, 202 919 196 662 51,2 56,5 29 561 

Szekszárd 9,1 108 595 37 365 49,6 15,9 9 006 

Szolnok 33,5 108 668 42 380 38,6 18,5 11 366 

Szombathely 96,2 164 843 1 007 104 44,6 60,1 236 759 

Tatabánya 69,6 157 183 53 408 37,3 49,7 23 171 

Veszprém 18,7 175 632 67 378 49,4 61,0 13 136 

Zalaegerszeg 17,3 85 222 68 303 46,4 16,5 10 363 

Megyei jogú városok átlaga 49,3 151 577 151 664 44,7 43,4 28 640 

Ország összesen 54,6 151 455 101 470 25,8 38,8 25 883 

G-2. táblázat: Megyei jogú városokban székhellyel bíró vállalkozások néhány fontosabb adata  

(NAV, Társasági adóbevallás, települési adatok , 2012) 

A KSH adatai alapján azonban vállalkozások relatíve kis mérete nem csupán a hazai gyökerű 
vállalkozásokra igaz, hiszen az egy vállalkozásra jutó átlagos tőke alapján megállapítható, hogy 
kifejezetten kisméretű külföldi vállalkozások számára bizonyult vonzónak Érd megyei jogú 
városa (lásd G-1. ábra) 
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G-1. ábra: Külföldi érdekeltségű vállalkozások 2010-ben a megyei jogú városok körében. 

(Forrás: KSH Megyei jogú városok, 2012, 21. oldal 19. ábra) 

 

A társasági adóbevallás adatai sajnálatosan csak székhely szerinti bontásban érhetőek el, ami a 
több telephelyes – jellemzően nagyvállalati szférába tartozó– vállalkozások tevékenységét torzítja. 
Pontosabb képet kaphatunk Érd gazdasági jelentőségéről, ha a ténylegesen a településen realizált 
gazdasági tevékenységet vesszük számba, ami a helyi iparűzési adóban (HIPA) érhető tetten. A 
helyi iparűzési adót ugyanis székhelytől függetlenül minden vállalkozás fizeti, ha tevékenysége 
érinti a várost, így adót fizetnek a nagy kereskedelmi láncok, pénzintézetek, biztosítótársaságok is.  

A 2000–2010. évi helyi iparűzési adó egy lakosra jutó értékeinek vizsgálata (lásd G-3. táblázat) 
alapján megállapítható, hogy a megyei jogú városok körében tartósan Érd városa rendelkezik 
arányaiban a legkisebb gazdasággal, az e települési körben átlagosnak mondható fajlagos érték 
(2010-ben 48,5 Ft/fő) felét sem éri. A 2005–2010-es adatok összevetéséből láthatóvá válik 
egyfajta megtorpanás, miközben országosan a megyei jogú városok körében az egy lakosra 
számított HIPA folyóáron 34 százalékkal emelkedett (35,9 forintról 48,5 Ft/lakosra), addig Érd 
esetében csupán 16 százalékos volt az emelkedés (16,1 – 18,7 Ft/lakos), ami a város 2010-ig 
tapasztalható növekvő leszakadására utal. A folyamat hátterében komoly szerepet játszik a 2008-
ban kirobbant, elhúzódó gazdasági válság, amely az érdi kis és közepes vállalatokat rendkívül 
negatívan érintette, ami a helyi iparűzési adó tekintetében komoly tartozásállomány 
kialakulásához vezetett (lásd bővebben az 1.10.1 fejezetben).  
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Város HIPA Ft/fő, 
2000. év 

HIPA Ft/fő, 
2005. év 

HIPA Ft/fő, 2010. év 

Érd 8,6 16,1 18,7 

Hódmezővásárhely 16,1 20,6 24,5 

Salgótarján 16,4 23,2 27,0 

Kaposvár 16,9 24,9 29,9 

Miskolc 15,5 25,9 35,2 

Nyíregyháza 18,2 31,1 36,5 

Békéscsaba 18,9 29,1 36,8 

Szolnok 23,1 35,3 40,2 

Kecskemét 20,5 35,9 40,6 

Pécs 17,8 32,5 40,8 

Debrecen 19,2 31,3 42,1 

Eger 24,5 36,0 43,1 

Szeged 19,7 30,7 43,2 

Szekszárd 22,7 31,9 44,1 

Sopron 25,1 33,9 44,8 

Tatabánya 12,0 29,3 45,0 

Zalaegerszeg 25,9 46,4 53,2 

Szombathely 24,3 41,5 54,9 

Dunaújváros 42,1 72,4 61,3 

Veszprém 23,4 48,6 61,4 

Nagykanizsa 22,4 38,6 67,1 

Székesfehérvár 46,1 65,0 95,1 

Győr 28,0 53,6 107,7 

Megyei jogú városok átlaga 21,7 35,9 48,5 

G-3. táblázat: Az egy főre jutó helyi iparűzési adó (HIPA) bevétel a megyei jogú városokban 2000, 2005, 

2010. évben 

A fentiekben láthattuk, hogy Érd gazdasági jelentősége országos összevetésben mérsékeltnek 
mondható, ám rá kell mutatni arra is, hogy az utóbbi években megváltozni látszik a település 
gazdasági arculata. Érd megyei jogú városban több nagyléptékű beruházás is megvalósult, 
amelyek a település gazdasági helyzetét hosszabb távon is befolyásolhatják. 

- 2010-ben kezdte meg működését a német Prettl-cégcsoporthoz tartozó Prettl Lighting & 
Interior Hungary Kft, több mint 100 főt foglalkoztatva; 

- 2010-ben kezdte meg működését Érden a Drogerie Markt 20.000 négyzetméteres 
logisztikai központja, amely 300-nél is több főt foglalkoztat. 

- 2014-ben indult meg a MOBIS Parts Europe N.V Magyarországi Fióktelepének beruházása, 
amelynek eredményeként egy regionális logisztikai bázis jön létre a városban, induláskor 
várhatóan 40 főt foglalkoztatva.  

- jelenleg előkészítés alatt van több kiskereskedelmi egység építése (így például INTERSPAR) 

A legfrissebb Népszámlálás adatai sajnálatosan még érhetőek települési szinten, így csupán 1990-
es és 2001-es adatokra hagyatkozhatunk, amikor a település foglalkoztatási jellemzőit kívánjuk 
megragadni. Az adatok alapján (lásd G-4. táblázat) megállapítható, hogy a ’90-es években a 
megyei jogú városok jellemzően munkahelyeket veszítettek, csupán három város: Veszprém, 
Székesfehérvár és Érd esetében nőtt a helyben lévő munkahelyek száma. Ha megvizsgáljuk, hogy 
Érd esetében ez a növekmény honnan ered, látható, egyedülálló módon Érden nőtt a helyben 
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dolgozó helyi lakosok száma (+2446 fő), illetőleg nőtt a településre beingázó munkavállalók száma 
is (+567 fő). Ezen pozitív tendencia ellenére is Érd, a megyei jogú városok közül egyedüliként, 
gyenge foglalkoztatási kapacitással volt jellemezhető mind 1990-ben, mind pedig 2001-ben: a 
településen élő foglalkoztatottak száma jóval meghaladta a helyben lévő munkahelyek számát, így 
többségük ingázásra kényszerült. 

Település neve Helyben dolgozók 
száma összesen 

Településről eljárók 
száma 

Településre beingázók 
száma 

Foglalkoztatási 
kapacitás, % 

1990 2001 1990 2001 1990 2001 1990 2001 

Szekszárd 27600 20800 1021 1952 11244 7608 158,8 137,3 

Salgótarján 31387 19696 1119 1914 11103 5561 146,6 122,7 

Hódmezővásárhely 24354 19149 1176 1809 3094 2963 108,5 106,4 

Nagykanizsa 32205 26030 1156 2523 8198 6197 128,0 116,4 

Dunaújváros 35735 29326 1921 2241 8467 7807 122,4 123,4 

Sopron 30316 27679 744 2664 6131 5882 121,6 113,2 

Eger 38236 31099 1312 2340 12387 9997 140,8 132,7 

Érd 8497 11510 14008 14668 2507 3074 42,5 49,8 

Veszprém 35313 35720 3776 4577 8432 12199 115,2 127,1 

Zalaegerszeg 39253 35063 1349 2953 10802 10266 131,7 126,4 

Kaposvár 42302 32132 1478 2816 11163 8085 129,7 119,6 

Békéscsaba 40001 31798 845 2117 10580 7975 132,2 122,6 

Tatabánya 34301 27488 5046 7072 7247 6688 106,9 98,6 

Szolnok 51182 38426 1684 2998 16414 10263 140,4 123,3 

Szombathely 53309 46851 1462 4243 14387 13148 132,0 123,5 

Székesfehérvár 68598 71548 2895 5159 19589 28214 132,2 147,5 

Kecskemét 54855 49567 1702 3241 9301 8973 116,1 113,1 

Nyíregyháza 63974 52731 1981 3789 16420 12290 129,1 119,2 

Győr 81036 78157 1690 4635 22895 25918 135,4 137,4 

Pécs 84863 71185 6227 4608 16673 14845 114,0 116,8 

Szeged 88085 70480 2480 5492 13571 12279 114,4 110,7 

Miskolc 118770 77134 3575 5387 36086 21117 137,7 125,6 

Debrecen 109900 86492 2802 5854 21019 14876 119,9 111,6 

Megyei jogú 
városok összesen 1194072 990061 61449 95052 297710 256225 124,7 119,4 

Magyarország 4526695 3502511 1145104 1102005 1143259 914247 100,0 94,9 

G-4. táblázat: Foglalkoztatási kapacitás alakulása a megyei jogú városok körében 1990-2001. (KSH 

Népszámlálás, 1990, 2011)(Megjegyzés: foglakoztatási kapacitás: a foglalkoztatott lakosok a helyben lévő 

munkahelyek arányában, %) 

Az Érdről elingázó munkavállalók döntő többsége (9457 fő) a fővárosban vállalat munkát 2001-
ben, igazodva a közlekedési lehetőségekhez meghatározó részük a főváros XI. és XXII. kerületében 
talált magának megélhetést (lásd G-2. ábra). A fővároson kívül jelentősebb ingázási céltelepülés 
2001-ben Budaörs, Törökbálint, Diósd és Százhalombatta volt. 
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G-2. ábra: Érdről a fővárosba ingázó munkavállalók száma kerületi bontásban, 2001-ben  

(Forrás: KSH Népszámlálás, 2001) 

2001-es Népszámlálási adatok alapján az érdi munkahelyekre beingázó munkavállalók döntően a 
közeli településekről érkeztek: Százhalombatta, Tárnok, Diósd, de nagyobb számban érkeztek 
Budapestről, Ercsiről, illetve Sóskútról. Mivel az ingázási irányok időben nagyfokú stabilitást 
mutatnak, feltételezhetően napjainkban is ezek a meghatározó ingázási irányok, azzal a 
kiegészítéssel, hogy az ingázási céltelepülések körébe valószínűleg bekerült Biatorbágy is, 
köszönhetően az ott megvalósult nagymértékű munkahelyteremtésnek. 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői  

Érd városának korábban bemutatott jellegzetességei, azaz a nagyszámú kis és középvállalat miatt 
nem lehetséges egyetlen ágazat, vagy éppen egyetlen óriásvállalat meghatározó szerepéről 
beszélni. Itt nincs se autógyár, se pedig vaskohó, amely jellegadó elemként meghatározná a város 
arculatát. Ezzel szemben Érden majd hatezer regisztrált társas vállalkozás volt 2012-ben, 
amelyeknek nemzetgazdasági ág szerinti megoszlását a G-5. táblázatban tekinthetjük át. A 
táblázatban sötét cellákkal jelöltük, ahol az érdi társas vállalkozások felülreprezentáltak a megyei 
jogú városok átlagához képest. Az eredmények világosan leképezik a város gazdasági jellegét: 
mind az országos, mind pedig a megyei jogú városokat meghaladó mértékben vannak jelen Érden 
az építőipari vállalkozások, ami aligha meglepő az utóbbi évek lakásépítési hullámának fényében. 
A szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban tevékenykedő vállalkozások átlag feletti 
reprezentációja mutatja a város e téren meglévő kedvező adottságait (lásd még 1.9.4. fejezet).  

A másik két nemzetgazdasági ahol az érdi vállalkozások aránya jelentősnek mondható: az 
információ és kommunikáció (J), valamint az adminisztratív és szolgáltatás támogató (N) 
tevékenységet végzők. E két ágazat képviselői jellemzően kisvállalatként, sőt mikrovállalatként 
(önfoglalkoztatóként) tevékenykednek, jellemzően magasan képzett (diplomás) munkavállalókat 
foglalkoztatva. 
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Nemzetgazdasági ág Érd Megyei jogú 
városok 

átlagosan 

Ország összesen 

A - Mezőgazdaság 0,84 1,36 2,3 

B - Bányászat 0,07 0,11 0,11 

C - Feldolgozóipar 7,98 8,18 8,01 

D - Villamosenergia ellátás 0,14 0,21 0,21 

E - Vízellátás 0,46 0,41 0,4 

F - Építőipar 12,73 9,46 9,76 

G - Kereskedelem 23,37 23,76 23,84 

H - Szállítás, raktározás 4,14 2,83 3,35 

I - Vendéglátás 3,19 5 4,94 

J - Információ, kommunikáció 7,22 4,71 6,05 

K - Pénzügy, biztosítás 2,57 2,83 2,36 

L - Ingatlanügyletek 6,42 6,99 7,37 

M - Szakmai tudományos, műszaki tevékenység 16,13 17,38 16,35 

N - Adminisztratív és szolgáltatás támogató 6,09 5,24 5,76 

O - Védelem, közigazgatás 0 0,03 0,03 

P - Oktatás 1,92 2,53 1,86 

Q - Egészségügyi, szociális ellátás 2,4 5,15 3,32 

R - Művészet, szórakoztatás 2,21 1,83 2,03 

S - Egyéb szolgáltatás 2,09 1,98 1,92 

T+U Egyéb tevékenység 0 0 0,01 

Regisztrált társas vállalkozások száma, db (100%) 5827 124857 600413 

G-5. táblázat: Regisztrált társas vállalkozások  nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása (%), 2012-ben  

(Forrás, KSH, TSTAR, 2012) 

 

Az 50 legnagyobb helyi iparűzési adót (HIPA) fizető társaság ágazati megoszlása (lásd G-3. ábra) 
némileg mást mutat: itt ugyanis már megjelennek azok a többtelephelyes társaságok adatai is, 
amelyeknek nem Érd városában van a székhelye. Így például a pénzügyi szolgáltatások 
tekintetében nem csupán az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet, hanem a fővárosi székhelyű 
(Budapest Bank Zrt., Erste Bank Hungary Zrt., K&H Bank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Zrt., 
Raffaisen Bank Zrt., Unicredit Bank Zrt.) társaságok is feltűnnek az adózók közt. De hasonló a 
helyzet a kereskedelem tekintetében is, hiszen biatorbágyi, bicskei, törökbálinti, budaörsi 
székhelyű társaságok is a jelentős adófizetők között jelennek meg.  
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G-3. ábra: A legnagyobb 50 helyi iparűzési adót fizető társaság ágazati megoszlása 2013-ban, db (Forrás: 

önkormányzati adatszolgáltatás) 

 

Összességében a legnagyobb HIPA-adózókra vonatkozó adatok alapján úgy becsülhető, hogy Érd 
Megyei Jogú Város legnagyobb jelentőségű gazdasági ágazatai az alábbiak:  

1. Kereskedelem 
2. Feldolgozóipar 
3. Villamosenergia és gázellátás 
4. Szállítás, raktározás 

Az érdi székhelyi vállalkozások ágazati megoszlásából látható, hogy a klasszikus, mikrovállalatok 
által dominált szektorok a felülreprezentáltak, ennek fényében aligha meglepő, hogy rendkívül 
alacsony mind a kis és középvállalatok, mind pedig a nagyvállalatok aránya (lásd G-6. táblázat). 
A 10-249 főt foglalkoztató társaságok a megyei jogú városok esetében jellemzően a regisztrált 
társaságok 6,1 százalékát teszik, országosan ez az érték (5,7%) – ám Érd esetében ez a mutató alig 
3,4 százalékos értékét mutat, ami a gazdasági társaságok torz méreteloszlását jelzi. A nagyvállalati 
kategória, azaz a 250 fő fölötti létszámú társaságok szinte teljes mértékben hiányoznak a 
településről, hiszen csupán egyetlen társaság nyilatkozott úgy, hogy 250-499 fő közti létszámmal 
bírt 2012-ben, ami megdöbbentően alacsony érték egy ilyen lélekszámú település esetében.  

 Regisztrált társas 
vállalkozás 

összesen, db 

0 és 
ismeretlen 

fő 

1-9 fő 10-19 
fő 

20-49 
fő 

50-249 
fő 

250-499 
fő 

500 és 
több fő 

Érd 5827 38,3 58,3 2,3 0,7 0,4 0,0 0,0 

Megyei 
jogúak 
átlagosan 124857 31,4 62,3 3,6 1,7 0,8 0,1 0,1 

Ország 
összesen 600413 36,4 57,7 3,3 1,7 0,8 0,1 0,1 

G-6. táblázat: Regisztrált társas vállalkozások létszám kategória szerinti megoszlása (%), 2012-ben  

(Forrás, KSH, TSTAR, 2012) 
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1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 
elképzelése  

Az utóbbi évek beruházásai tekintetében Érd sajátos helyzetben van, hiszen egyrészt a település 
vállalati mérethierarchiája torzult, a mikro és kisvállalati szféra a meghatározó, a közép és 
nagyvállalati szféra pedig rendkívül fejletlen, így rendkívül korlátozott a városban komoly 
fejlesztésekre képes és kész szereplői kör. Az érdi gazdasági fejlesztések másik specialitását az 
adja, hogy a megyei jogú városok közt egyedüliként, az Európai Unió Tanácsa 1083/2006/EK 
rendelete alapján a 2007 és 2013 közötti programozási időszakban a regionális versenyképesség 
és foglalkoztatás célkitűzés hatálya alá esett, ami a hétköznapok gyakorlatában leginkább az 
alacsonyabb támogatási intenzitásban volt tetten érhető. 2012-es adatok alapján (lásd G-7. 
táblázat) az érdi kistérség települései a Közép-Magyarországi régión belül lakosságszám arányosan 
relatíve csekély fejlesztési forráshoz jutottak. Ebben éppen úgy szerepet játszik a vállalati 
mérethierarchia sajátossága, mint Érd korlátozott intézményhálózata. 

Kistérség  ERFA ESZA SA összesen 

forint/fő  

Nagykátai  62 828 5 848 68 676 

Dunakeszi  74 827 5 033 79 860 

Érdi  81 303 9 055 90 358 

Monori  94 646 8 671 103 317 

Váci  109 889 7 752 117 641 

Aszódi  116 848 4 430 121 278 

Pilisvörösvári  119 804 5 113 124 917 

Budapest  104 585 33 896 138 480 

Budaörsi  137 731 8 572 146 303 

Ráckevei  155 585 4 925 160 510 

Ceglédi  160 077 4 742 164 819 

Dabasi  159 669 19 855 179 524 

Szentendrei  161 611 20 059 181 670 

Gödöllői  167 635 29 752 197 387 

Veresegyházi  190 815 6 774 197 589 

Gyáli  269 081 4 032 273 112 

Szobi  305 437 11 695 317 132 

KMR összesen  117 122 23 906 141 029 

G-7. táblázat: Közép-Magyarországi régió kistérségeinek forrás abszorpciója – Strukturális 

Alapokból származó egy főre jutó megítélt támogatás alapján (NFÜ. Közép-Magyarország 

Fejlesztési igények és a kohéziós politika eszköztára, 2012) 

 

Miként a G-7. táblázat adataiból is látható, az Érdi kistérség települései az ESZA, képzési típusú 
forrásszerzés tekintetében viszonylag kedvező helyzetben vannak. Ha megvizsgáljuk a legfrissebb 
támogatott projektek listáját (lásd G-8. táblázat), látható a képzési projektek két markáns 
csoportja: a kisvállalati kör relatíve kisméretű (1-5 millió forintos) fejlesztései mellett a közösségi 
(önkormányzati, állami, illetve közhasznú Kft.) szféra nagyobb léptékű (6-47 milliós) projektjei 
tűnnek fel. Ezek a képzési projektek beruházási komponenssel nem bírnak, így az épített 
környezetre gyakorlatilag nem hatnak. 
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Forrás Pályázó Támogatási 
döntés 

Támogatás 
(Ft) 

TÁMOP 1.4.1-11/2 Közösségi feladatokhoz 
kapcsolódó munkaerő-piaci programok 
támogatása - Közép-magyarországi Régió 

NAPRA FORGÓ 
Rehabilitációs Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

2012.05.15 47 699 123 

TÁMOP 2.1.3.A-12/2 Munkahelyi képzések 
támogatása mikro- és kisvállalkozások 
számára a Közép-Magyarországi Régióban 

BAKERY GROUP 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

2012.11.29 3 937 680 

TÁMOP 2.1.3.A-12/2 Munkahelyi képzések 
támogatása mikro- és kisvállalkozások 
számára a Közép-Magyarországi Régióban 

EWO-2000 Szolgáltató és 
Javitó Betéti Társaság 

2012.11.29 5 506 913 

TÁMOP 2.1.3.A-12/2 Munkahelyi képzések 
támogatása mikro- és kisvállalkozások 
számára a Közép-Magyarországi Régióban 

FOR-VID 
Forgalomtechnikai 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

2012.11.29 4 666 214 

TÁMOP 2.1.3.A-12/2 Munkahelyi képzések 
támogatása mikro- és kisvállalkozások 
számára a Közép-Magyarországi Régióban 

Juhász Regina ev. 2012.11.29 867 450 

TÁMOP 2.1.3.A-12/2 Munkahelyi képzések 
támogatása mikro- és kisvállalkozások 
számára a Közép-Magyarországi Régióban 

SIPOS Autókereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

2012.11.29 6 004 730 

ÁMOP 2.4.3.D.1-13/2 Szociális gazdaság 
fejlesztése - Az önfenntartást célzó szociális 
szövetkezetek támogatása a Közép-
magyarországi Régióban 

APRÓFA-FAKIRÁLY 
Szociális Szövetkezet 

2013.12.05 14 817 282 

TÁMOP 3.1.7-11/1 Referencia-intézmények 
országos hálózatának kialakítása és 
felkészítése 

KLEBELSBERG 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 
KÖZPONT 

2013.02.08 6 000 000 

TÁMOP 3.4.2.A-11/1 Sajátos nevelési igényű 
gyerekek integrációja 

KLEBELSBERG 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 
KÖZPONT (Kós Károly 
Szakképző Iskola) 

2012.07.10 29 943 536 

ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a 
Közép-magyarországi régióban lévő 
önkormányzatok számára 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

2013.10.03 39 999 451 

G-8. táblázat: Érden megvalósuló képzési jellegű fejlesztési projektek (Forrás: NFÜ támogatási adatok, 2014) 

Az ERFA forrásból megvalósuló fejlesztések az ESZA–típusúakkal ellentétben beruházási típusúak, 
így megvalósításuk inkább látható, érzékelhető a fizikai térben. Ahogyan az a G-7.-es táblázatból is 
látható, az Érdi kistérség települései e téren korlátozott eredményeket értek, mélyen a regionális 
átlag érték alatt tudtak csak uniós forrásokhoz jutni. Ha megvizsgáljuk a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség legfrissebb támogatási döntéseit, látható, hogy nagyszámú, ám relatíve kisméretű 
fejlesztési projekt nyert támogatást (lásd G-9. táblázat), összességében 3,1 milliárd forintnyi 
beruházás megvalósítását segítve. 
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Támogatási konstrukció Pályázók 
száma 

Teljes 
beruházás  

(Ft) 

Átlagos 
fejlesztés 

(Ft) 

Átlagos 
támogatási 
intenzitás 

(%) 

KMOP 1.1.4-11/A Vállalatok komplex 
technológiai innovációjának támogatása 

3 192 929 799 64 309 933 39 

KMOP 1.1.4-11/B Innovációs eredmények 
hasznosításának támogatása KKV-k részére 

5 134 249 077 26 849 815 65 

KMOP 1.2.1/KHG-11 Komplex vállalati 
technológia-fejlesztés mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára  2 79 868 960 39 934 480 35 

KMOP 1.2.1-11/A Mikro-, kis- és 
középvállalkozások technológiai fejlesztése 

12 274 519 523 22 876 627 36,3 

KMOP 1.2.1-11/B Komplex vállalati 
technológia fejlesztés mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára 1 75 408 980 75 408 980 35 

KMOP 1.2.1-11/M Mikrovállalkozások 
fejlesztése 13 172 470 901 13 266 992 42,5 

KMOP 1.2.1-13/A Mikro-, kis- és 
középvállalkozások technológiai fejlesztése 

7 229 794 443 32 827 778 35 

KMOP 1.2.1-13/B Komplex vállalati 
technológia-fejlesztés mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára 6 355 627 974 59 271 329 49,2 

KMOP 1.2.5-11 Vállalati 
folyamatmenedzsment és elektronikus 
kereskedelem támogatása 2 20 005 800 10 002 900 40 

KMOP 1.5.2-11 Vállalati együttműködés és 
klaszterek támogatása 

2 50 922 800 25 461 400 80 

KMOP 1.5.3/C-11 Telephelyfejlesztés 2 534 192 255 267 096 128 31 

KMOP 1.5.3/CB-13 Telephelyfejlesztés és 
Ipartelepítés a területi kohézióért 

3 478 832 989 159 610 996 38,3 

KMOP 3.3.3-11 Megújuló 
energiafelhasználás növelése 1 67 236 558 67 236 558 85 

KMOP 4.6.1-11 Nevelési intézmények 
fejlesztése 2 421 043 231 210 521 616 95 

KMOP 5.1.1/D1-13 Fenntartható 
városfejlesztési programok előkészítése 1 24 999 920 24 999 920 100 

Mindösszesen 62 3 112 103 210 50 195 213 46,2 

G-9. táblázat: ERFA forrásból támogatott érdi fejlesztési projektek jellemző adatai (Forrás: NFÜ támogatási 

adatok , 2014) 

Jelentősebb, százmillió forint feletti, fejlesztés csupán a KMOP 1.5.3-as telephelyfejlesztési 
támogatási konstrukciójában valósult meg – ami két gazdálkodót érintett. Éder Zoltán, speciális 
fuvarozást végző, egyéni vállalkozó Érd, Szajkó út 3. szám alatti telephelyén valósult meg egy 
komolyabb telephelyfejlesztés, illetve a szerszámgyártással foglalkozó GIA Form Kft hajtott végre 
egy üzemcsarnok építéssel járó telephelyfejlesztést az M6-os autópálya mentén. Idei évben 
három jelentősebb telephely fejlesztési projekt tekintetében is támogatási döntés született, 
amelyek megvalósítására még nyilvánvalóan nem kerülhetett sor, de rövid időn belül érzékelhető 
hatással lehet Érd városának gazdasági fejlődésére. A támogatott fejlesztések közt található 
nyomdaipari (Milton Média), vegyipari (Egrokorr ZRt, ami a Budalakk egykori 4. számú 
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gyáregységéből jött létre), valamint autóipari beszállító (PEX, amely Prettl cégcsoport tagja). A 
fejlesztések még nem indultak meg, ám az várható, hogy azok megvalósulása – főként a PEX 
üzemcsarnok építése, jelentős munkahelyteremtési hatással is jár majd. 

Pályázati kiírás Pályázó Támogatási  
döntés dátuma 

Támogatás  
(Ft) 

Intenzitás 
(%) 

Teljes beruházás 
(Ft) 

KMOP 1.5.3/C-11 
Telephelyfejlesztés 

Éder Zoltán egyéni 
vállalkozó 

2012.01.17 64 274 855 32 200 858 922 

KMOP 1.5.3/C-11 
Telephelyfejlesztés 

GIA FORM SZERSZÁM 
ÉS ALKATRÉSZGYÁRTÓ 

KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG 

2012.01.17 100 000 000 30 333 333 333 

KMOP 1.5.3/CB-13 
Telephelyfejlesztés 
és Ipartelepítés a 

területi kohézióért 

EGROKORR Festékipari 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
2014.03.11 12 856 546 35 36 732 989 

KMOP 1.5.3/CB-13 
Telephelyfejlesztés 
és Ipartelepítés a 

területi kohézióért 

MILTON MÉDIA 
Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

2014.04.02 36 050 000 50 72 100 000 

KMOP 1.5.3/CB-13 
Telephelyfejlesztés 
és Ipartelepítés a 

területi kohézióért 

PEX Automotive 
Systems Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
2014.04.02 111 000 000 30 370 000 000 

G-10. táblázat: Támogatott telephelyfejlesztési projektek Érd városában a KMOP 1.5.3/C-11 , illetve KMOP 

1.5.3/CB-13 támogatási konstrukció esetében (Forrás: NFÜ támogatási adatok , 2014) 

Uniós támogatás nélkül megvalósult fejlesztések körében két jelentősebb beruházás emelhető ki: 
a DM-DrogerieMarkt 2010-ben adta át az egész országot ellátó új logisztikai központját az M6-os 
autópálya mentén, ahol 300 fő számára teremtettek munkahelyet. A másik jelentős beruházás egy 
koreai autóipari beszállítóhoz köthető, amely nagytérségi (kelet-közép európai) autóalkatrész 
raktárát alakítja ki Érden, a DM raktárbázisának szomszédságában. 

A település érintő fejlesztési tervek rendkívül szerteágazóak, ezek különböző előkészítettségi 
szinten állnak, így a nagyfokú bizonytalanság miatt részletes bemutatásuk nem indokolt, csupán 
ezek felvillantására van mód: 

Kereskedelmi jellegű fejlesztési tervek, elképzelések: 

- INTERSPAR áruház építése Érd-Parkvárosban  
- új Tesco áruház építésének előkészítése  
- LIDL egység Érdligeten és a Bem térnél; 
- Bem térnél szolgáltatóház fejlesztése; 

Logisztikai jellegű fejlesztési tervek, elképzelések: 

- intermodális logisztikai központ kialakításának előkészítése a Duna-parton; 
- Nagybani piac kialakítása a déli gazdasági területek; 

Szórakoztató, rekreációs jellegű tervek, elképzelések: 

- olasz érdekeltség tervezi az „Élet Parkja” szórakoztatóközpont kialakítását 
- Duna-parti rekreációs zóna (vizisportok) kialakítása 
- a település termálvízkincsében rejlő fejlesztési potenciál kiaknázása  
- Sportcsarnok környéki terület fejlesztése 
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A települést érintő fejlesztési tervek kapcsán feltétlenül szólni kell az országos, illetve térségi 
fejlesztési koncepciók, tervek, programokról, bár ezek egy része még nem hatályos, illetve még 
kidolgozás alatt áll, ám jelzi a térség, a város lehetséges szerepét, jövőjét, a várható fejlesztési 
irányokat.  

A Nemzeti Fejlesztés 2020 – Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési 
Koncepció Pest megyével összefüggésben az alábbi fejlesztési irányokat fogalmazza meg 
(vastagítással kiemelve a gazdaság fejlődése és a gazdaságfejlesztés szempontjából releváns 
elemeket):   

- „Több lábon álló gazdaságfejlesztés, a tőkevonzó képesség javítása, az egyes térségek 
sajátos adottságainak jobb kihasználása, a belső térségi kapcsolatok erősítése, 
pólusfejlesztés, hálózatok és klaszterek kialakítása, a helyi gazdaság, a KKV-k fejlesztése, a 
szolgáltatói környezet, az energiahatékonyság javítása, - külön figyelmet szentelve a 
hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásának. A tudás-ipar, high-tech iparágak, a 
magas hozzáadott értéket előállító tevékenységek ösztönzése. A túlzott főváros 
központúság mérséklése, az ingázás és annak gazdasági, társadalmi, környezeti terheinek 
csökkentése.  

- Az infrastrukturális ellátottság javítása, az agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése, 
P+R parkolók építése, a hiányzó települési és haránt irányú összekötő utak megépítése, a 
leromlott utak felújítása, az M0 körgyűrű befejezése, kerékpárút hálózat fejlesztés, felszíni 
vízelvezető rendszerek megépítése.  

- A humánerőforrások fejlesztése, az oktatási-, egészségügyi és szociális ellátások 
minőségének javítása. A leszakadó társadalmi rétegek újraintegrálása a társadalomba, az 
oktatási, nevelési intézményhálózat racionalizációja, infrastruktúra fejlesztése, az oktatás, 
a gyermekvédelem, az élethosszig tartó tanulás területén. Egészséges életmódra nevelés. 
A szakképzésben a piaci igények figyelembe vétele.  

- A térség kiegyensúlyozott, versenyképes, innovatív fejlesztése a megye társadalma egésze 
jólétének növekedése érdekében.”  

A felsőbb szintű fejlesztési tervekben, koncepciókban Érd a Duna Intermodális Logisztikai Központ 
(DILK) révén kiemelt helyen jelenik meg, bár a fejlesztés megvalósítására a jelenlegi elképzelések 
szerint csak közép, illetve hosszú távon lehet számítani, a 2020-ig terjedő időszakban csak a 
fejlesztés előkészítése valószínűsíthető.  A 2010-ben elkészült Új Széchenyi Terv 
Közlekedésfejlesztéssel foglakozó 7. fejezetében nevesítve is (ld. 305. oldal) megjelent a Budapest 
Szabadkikötő áttelepítésének megkezdése Nagytétény–Érd körzetébe.  

„A hazai kikötők fejlesztése az alábbi célkitűzések szerint valósul meg (a felsorolási sorrend egyben 
prioritási sorrend is): 

- Az országos közforgalmú kikötők fejlesztése során az állami beruházásokat az érintett 
kikötőkön belül megvalósuló vállalkozói terminál-fejlesztésekkel összehangoltan hajtják 
végre; 

- A Budapesti Szabadkikötőben: az M0-hoz való kijutást biztosító közúti kapcsolat (csepeli 
gerinc út) kiépítése úgy, hogy azok összhangban vannak a csepeli és a budapesti 
városrendezési és fejlesztési tervekkel. A Szabadkikötő belső áruforgalmának 
racionalizálása, belső infrastrukturális fejlesztésekkel történik.  

- A Szabadkikötő fejlesztései ellenére – a főváros településszerkezetének átalakulása miatt 
a kikötő forgalmi tehermentesítése és fokozatos áttelepítése az elkövetkező tíz évben 
elkezdődik. Ennek első lépéseként az M0 körgyűrű és a HARBOR Park logisztikai és 
raktárbázis mellett – azzal integrált trimodális logisztikai rendszert alkotva – konténer- és 
darabáru-kikötő építése szükséges Nagytétény-Érd körzetében”; 
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A 2013-ben elfogadott Középtávú Logisztikai Stratégia 2014-2020, ugyanakkor új kikötők 
kiépítését nem tartja szükségszerűnek, a meglévők alacsony kihasználtságára mutat rá (36. oldal). 

- „A hazai kikötők kihasználtsága 40-50%, ami azt jelzi, hogy új kikötőre feltehetően nincs 
szükség, legfeljebb ha egy-egy jelentős ipari vagy logisztikai vállalkozás intermodalitás 
iránti igénye feltétlenül indokolja. Hosszabb távon a meglévő kikötők közül is azoknak van 
esélyük a túlélésre, amelyek legalább 3 közlekedési infrastruktúra találkozási pontjában 
vannak (trimodális csomópontok)”. 

 
A 2014. évben készülő (a dokumentum írásakor még egyeztetési fázisban lévő) Pest Megyei 
Területfejlesztési Koncepció ugyanakkor operatív célként fogalmazza meg DILK megvalósításának 
elősegítését, amely a logisztika teljesítményének növelését szolgálhatja. A foglalkoztatás bővítése 
operatív cél esetében pedig az „M1-Technológiai övezet” létrehozása, fejlesztése fogalmazódik 
meg, hozzájárulva új munkahelyek létrehozásához. 
 

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 
képzettsége, K+F stb.)  

A vállalatok teljesítőképességét, fejlődési lehetőségeit, hosszabb távú versenyképességét Porter 
(1990) szerint alapvetően 5 tényezőcsoport határozza meg: a vállalatok közti verseny, a termelési 
tényezők, a keresleti tényezők, a kapcsolódó és támogató szektorok, valamint a kormányzat. Jól 
látható, hogy ezen öt dimenzióból három az, ami részben, vagy egészben helyspecifikus, tehát 
befolyásolja egy terület gazdasági pontenciálját:  

- a termelési tényezők, de különösen munkaerő és a föld; 
- keresleti tényezők: meghatározó piacok elérhetősége 
- kapcsolódó és támogató szektorok jellemzői 

A versenyképességet befolyásoló területi dimenzióval is bíró tényezők tekintetében Érd városa 
országos és nemzetközi viszonylatban is kedvezőnek mondható adottságokkal bír.  

Munkaerő tekintetében Érd különösen kedvező helyzetben van, hiszen a megyei jogú város 
lakosainak képzettségi színvonala az országosnál kedvezőbb (lásd G-11. táblázat adatai) s egy 
alapvető átrendeződés figyelhető meg. Az érdi lakosok körében a rendszerváltás időszakában 
még a középfokú végzettségűek voltak felülreprezentálva, 2011-re ez már az egyetemi, főiskolai 
végzettséggel rendelkezők arányában is megfigyelhető, amivel párhuzamosan a csupán alapfokú 
végzettséggel bírók aránya jelentősen az országos átlag alá esett. A megyei jogú városokkal 
összevetve látható, hogy a középfokú végzettségűek tekintetében Érd városa már 2001-ben 
felülmúlta a megyei jogú városok átlagos színjét, felsőfokú végzettségűek tekintetében pedig 
folyamatosan mérsékli lemaradását: 1990-ben a 25 évnél idősebb népesség tekintetében még 6,4 
százalékpontos elmaradás 2011-re már csupán 2,4 százalékpontra mérséklődött. 

Település Középfokú végzettségűek a 
18-x népesség arányában 

Egyetemi, főiskolai végzettségűek a 25-
x népesség arányában 

1990 2001 2011 1990 2001 2011 

Békéscsaba 39,3 56,9 58,2 12,5 15,3 22,3 

Debrecen 39,5 50,6 55,4 16,3 20,1 29,3 

Dunaújváros 39,7 54,5 60,2 11,2 12,8 16,9 

Eger 41,5 55,3 55,9 19,3 23,3 30,0 

Érd 35,3 54,1 57,6 8,7 14,5 23,0 

Győr 41,2 54,6 57,5 15,9 20,2 26,5 

Hódmezővásárhely 34,3 52,0 56,8 9,5 11,8 16,8 
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Település Középfokú végzettségűek a 
18-x népesség arányában 

Egyetemi, főiskolai végzettségűek a 25-
x népesség arányában 

1990 2001 2011 1990 2001 2011 

Kaposvár 38,3 53,5 55,2 15,0 17,9 23,8 

Kecskemét 36,6 50,3 54,1 14,3 17,9 24,5 

Miskolc 40,3 54,2 56,5 15,2 18,1 24,7 

Nagykanizsa 36,7 53,8 57,1 11,0 13,3 17,2 

Nyíregyháza 40,2 55,1 54,9 15,7 19,3 27,7 

Pécs 38,8 50,1 54,9 15,5 19,6 27,8 

Salgótarján 34,8 49,5 52,7 13,3 14,4 18,4 

Sopron 39,5 54,5 58,9 14,2 16,5 22,2 

Szeged 38,7 50,1 55,6 16,1 22,0 30,6 

Székesfehérvár 40,2 54,7 55,6 17,9 21,2 27,7 

Szekszárd 40,2 54,2 55,0 18,0 20,6 25,8 

Szolnok 39,5 53,2 55,7 17,1 20,2 26,4 

Szombathely 42,3 55,8 56,8 15,9 18,9 24,3 

Tatabánya 37,0 53,1 58,6 9,6 11,6 15,8 

Veszprém 42,3 52,8 56,5 20,1 22,8 29,3 

Zalaegerszeg 42,1 56,3 58,2 15,5 18,1 23,0 

Megyei jogú városok 

átlaga 39,3 53,0 56,2 15,1 18,5 25,4 

Magyarország 33,9 48,7 53,5 10,7 13,3 19,8 

G-11. táblázat: Megyei jogú városok képzettségi viszonyainak változása 1990-2011 

(KSH, Népszámlálás, 1990, 2001, 2011) 

 

A nyugdíjjárulékot fizetők FEOR besorolása alapján látható az érdi lakosok foglalkozási 
rétegződése is. A 2011-es adatok alapján (lásd G-12. táblázat) megállapítható, hogy érdi lakosok 
körében felülreprezentáltak a vezetőként dolgozók (pl. gazdasági vezetők), a felsőfokú 
képzettség önálló alkalmazását (mérnők, orvos, tanár) igénylő foglalkozásúak, az irodai és 
ügyviteli pozícióban dolgozók, valamint az ipari-építőipari foglalkozásúak. Mind az országos, 
mind pedig a megyei jogú városok átlagától elmarad ezzel szemben a mezőgazdasági, a 
szakképzettséget nem igénylő, valamint gépkezelői foglalkozásúak aránya. Ezt a kedvező 
munkaerőpiaci, képzettségi képet tovább javítja, hogy az érdi munkaerőpiac nincs elszigetelve, a 
fővárosi agglomeráció meghatározó részéből egy órás ingázással elérhetőek az érdi munkahelyek, 
így egy rendkívül differenciált, nagyméretű munkaerőkínálat várja az Érden fejlesztő gazdasági 
társaságokat. 

Foglalkozás  
(FEOR 1. jegy alapján) 

Érd  
 

Megyei jogú 
városok 
átlaga 

Magyaror
szág 

Fegyveres szervek foglalkozásai, % 0,3 0,8 0,5 

Gazdasági vezetők, törvényhozók, % 10,7 8,9 7,7 

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő 
foglalkozások, % 12,2 16,6 12,8 

Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő 
foglalkozások, % 16,5 17,4 15,2 

Irodai és ügyviteli jellegű foglalkozások, % 9,4 8,0 7,5 

Szolgáltatási jellegű foglalkozások, % 16,7 13,0 13,0 
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Foglalkozás  
(FEOR 1. jegy alapján) 

Érd  
 

Megyei jogú 
városok 
átlaga 

Magyaror
szág 

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási jellegű 
foglalkozások, % 0,4 0,4 1,0 

Ipari és építőipari foglalkozások, % 10,4 9,7 11,0 

Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők, % 9,1 9,9 11,7 

Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások, % 14,4 15,4 19,6 

Összesen, fő (100%) 24050 896356 4107203 
G-12. táblázat: Foglalkozási rétegződés Érden, 2011-ben (Forrás: Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 

adatszolgáltatása a járulékfizetőkről.) 

A másik fontos termelési tényező, az ipari–kereskedelmi célú ingatlanok tekintetében a helyzet 
korántsem ilyen kedvező: rendkívül korlátozott az előkészített, összközműves ingatlanok kínálata. 
Az utóbbi években az M6-os autópálya mentén (HRSZ 26285), alakítottak ki, korlátozott számban, 
egykézben lévő, könnyen közművesíthető ipari-kereskedelmi telephely kialakítására alkalmas 
ingatlanokat. Az ingatlanfejlesztés sikeresnek bizonyult, az utóbbi négy évben többszáz 
munkahely jött létre érintett területen, hiszen az utóbbi évek jelentősebb érdi gazdasági 
fejlesztései mind itt összpontosulnak, a DM itt hozta létre országos logisztikai raktárát, illetve a 
MOBIS PARTS is itt építi logisztikai raktárát.  

A rendelkezésre álló, előkészítésnek köszönhetően beépíthető ingatlanok listája azonban rövid. A 
2008-as Integrált Városfejlesztési Stratégia Gazdaságfejlesztési akcióterületeként a város 
délnyugati részén jelentős területeket jelöltek ki: 

- Sulák-övezet: M6 autópálya Ófalu csomópontjától délre eső terület; 
- Tepecs övezet: M6 - településhatár – Duna menti véderdő – Sulák patak által határolt 

terület; 
- "Mihálytelep" gazdaságfejlesztési övezet; 
- Istvántelep környéke; 
- „Gulyás-tanya” környéke; 
- "Érdi Tető" Logisztikai Park; 
- M6 autópálya - Pusztaszabolcs vasút-70-es elkerülő-Benta patak közötti területe; 
- Tolmács utca kiépítése; 

A gazdaságfejlesztési akcióterület érintett ingatlanjai azonban alapvetően magántulajdonosok 
kezén vannak (kárpótlási földek), akik a fejlesztések helyett inkább az értékesítést preferálják. A 
tapasztalatok szerint azonban a potenciális beruházókat elrettenti, hogy a kiszemelt terület több 
tulajdonos kezén van, sok esetben pedig a közművek biztosítása igényelne komoly erőfeszítést. 
Hozzá kell tenni, hogy a 2010 után megvalósult közcsatornás szennyvízelvezetés és 
szennyvízkezelés fejlesztése egy komoly, a gazdaság fejlődését korlátozó tényezőt – 
szennyvíztisztító kapacitás hányát – iktatott ki. 

A másik fontos versenyképességi elem, a meghatározó piacok elérhetősége tekintetében Érd 
kiemelkedően kedvező pozícióban van, amely alapvetően két tényezőre vezethető vissza: 

- egyrészt Kelet-Közép Európa egyik legjelentősebb nagyvárosi agglomerációjának része, a 
2,5 millió fős budapesti metropolisztérségben rejlő piaci potenciált már nemzetközi 
szinten figyelembe veszik; 

- másrészt Érd nagyrégiókat összekötő –közúti, vasúti, vízi – közlekedési útvonalak 
metszéspontjában áll, ahonnan jelentős nagyvárosi agglomerációk érhetőek el 
költséghatékonyan. 
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Érd megyei jogú város elérhetősége nemzetközi összevetésben is kedvezőnek ítélhető, különösen 
fontos, hogy a települést három európai törzshálózati folyosó is érinti (lásd G-4. ábra). Az 
Európai Unió 28 tagállamában összesen kilenc fő közlekedési folyosót nevesítettek, amelyek 
fejlesztése prioritást élvez, hiszen ez a törzshálózat képezi majd a szállítás gerincét az európai 
egységes piacon. 

Ezen törzshálózati folyosók az alábbiak: 

- Mediterrán folyosó (G-4. ábrán zölddel jelezve) az Adria térségét köti össze Nyugat-
Ukrajnával, vasúti és közúti kapcsolatok révén; 

- Rajna-Duna folyosó vasúti és vízi kapcsolatok fejlesztését célozza, hogy a Dél-
Németország és Románia közti tengelyt fejlessze (ábrán kék színnel jelezve); 

- Keleti-Kelet-Mediterrán folyosó: Észak-Németország és Bulgária közti tengelyt jelenti, 
vasúti és közúti kapcsolatok révén (ábrán barna színnel jelezve) 

G-4 ábra: Érd a három európai törzshálózati folyosó metszéspontjában (Forrás: 

(http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/maps_en.htm) 

Mindezek alapján megállapítható, hogy Érd a kereskedelmi, logisztikai szegmensben 
tevékenykedő vállalkozások számára kedvező telephelyi feltételeket tud kínálni, ám arra is rá 
kell mutatni, hogy ennek kiaknázására jelentős fejlesztésekre van szükség. Az ipari ingatlanok 
piacán működő fejlesztők Érd közvetlen szomszédságában már komoly fejlesztéseket hajtottak 
végre. A világpiac egyik meghatározó szereplője a ProLogis ipari–kereskedelmi ingatlanfejlesztései 
az alábbi településeket érinti: Százhalombatta, Budaörs, Budapest XXII. kerület, Gyál, 
Szigetszentmiklós. Némileg távolabb, Budapest XXIII. kerületében találatható a Budapest 
Intermodális Logisztikai Központ (BILK), amelyet 2001-ben a hazai szállítási, fuvarozási szegmens 
meghatározó szereplői hoztak létre (MÁV Rt, GYSEV Rt., VolánTefu Rt, MÁV Kombiterminál Kf, 

Hungarokombi Rt). A BILK intermodalitása döntően a vasúti és közúti szállítási mód közti váltásra 
épül.  

A versenyképesség harmadik összetevője, a támogató és kapcsolódó szektorok helyzete Érd 
esetében kedvezőnek mondható, hiszen a fővárosi agglomeráció egyben az ország legnagyobb 
gazdasági erőközpontja is, ahol nagyszámú, diverzifikált beszállító, illetve szolgáltató található, 
legyen szó akár mérnöki, pénzügyi, marketing, vagy éppen jogi szolgáltatásokról. A könnyen 
elérhető beszállítói kör, valamint a gazdasági szolgáltatások széles spektruma fontos 
versenyelőnyhöz juttathatja az itt tevékenykedő vállalkozásokat, hiszen gyors, rugalmas 
szolgáltatásokhoz juthatnak, amelynek igazi jelentőségét azok érzik, akiknek ezt nélkülözni kell. 
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A kutatás–fejlesztési tevékenység, amely alapvetően mikro-, azaz vállalati szintű 
versenyképességi összetevő Érd esetében rendkívül sajátosan alakul. Miközben a városra 
alapvetően a kisméretű, hazai tőkével működő vállalkozások a jellemzőek, mégis kifejezetten 
magas a városhoz kötődő szabadalmi bejelentések relatív száma (lásd G-13. táblázat), ahogyan a 
szabadalmi bejelentések megadásának száma is magas. Mindennek hátterében Érd lakosainak 
magas képzettségének hatását fedezhetjük fel, ami a helyben meglévő kutatás-fejlesztési 
potenciál létére utal. A helyzetet jól jellemzi, hogy 2009 és 2012 között szabadalmi bejelentések 
tízezer lakosra jutó számát megvizsgálva láthatjuk, hogy Érd olyan egyetemi városokat előz meg, 
mint Győr, Miskolc vagy éppen Kaposvár. 

Település Szabadalmi bejelentés 
megadása tízezer lakosra 

(2009-2012) 

Szabadalmi bejelentés tízezer lakosra 
(2009-2012) 

Szombathely 0,0 1,1 

Nagykanizsa 0,0 1,2 

Békéscsaba 0,1 2,2 

Tatabánya 0,1 1,2 

Szekszárd 0,1 1,2 

Győr 0,2 3,3 

Nyíregyháza 0,2 1,6 

Zalaegerszeg 0,3 0,7 

Szolnok 0,4 2,3 

Székesfehérvár 0,4 1,7 

Kaposvár 0,5 1,4 

Pécs 0,5 3,4 

Salgótarján 0,5 1,2 

Miskolc 0,7 5,1 

Dunaújváros 0,7 5,4 

Érd 0,7 4,8 

Kecskemét 0,8 4,1 

Debrecen 0,9 6,9 

Hódmezővásárhely 0,9 3,6 

Sopron 0,9 3,2 

Eger 1,1 3,0 

Veszprém 1,5 3,8 

Szeged 1,6 4,9 

Megyei jogú városok átlaga 0,6 3,4 

Magyarország 0,5 2,8 

G-13. táblázat: Szabadalmi bejelentések és megadott szabadalmi bejelentések száma a 2009-2012 

időszakban (Forrás: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala adatszolgáltatás) 

1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)  

1.9.5.1 Lakásállomány, minőségi jellemzők 

A 2011-es KSH Népszámlálás adatai szerint Érden 23.848 db lakóingatlan található (lásd G-14. 
táblázat). Ezek túlnyomó részben magányszemélyi tulajdonban vannak, mindössze 90 db tartozik 
az önkormányzat fennhatósága alá. Mindez a többi megyei jogú városhoz viszonyítva igen 
alacsony, és a hasonló nagyságú ingatlanállománnyal rendelkező városoknál nagyságrendekkel 
kisebb értékű (lásd: Nagykanizsa, Sopron, Dunaújváros). 
 
A nem lakott lakások aránya a városban közel 9%, ami megegyezik a megyei jogú városok átlagos 
értékével, és több mint 2000 lakást jelent.   
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 Lakott 
lakás 

Nem 
lakott 
lakás 

Lakás 
és 

lakott 
üdülő 
együtt 

Magán-
személ
y tulaj-
dona 

Önkor-
mány-

zati 
tulaj-
donú 

1960 
előtt 
épült 

lakások 
aránya 

1961-
1980 

között 
épült 

lakások 
aránya 

1981-
2000 

között 
épült 

lakások 
aránya 

2001 
után 
épült 

lakások 
aránya 

Békéscsaba 26 566 2 594 29 168 28 343 543 23,4% 43,7% 25,3% 7,7% 

Debrecen 85 210 9 458 94 708 90 293 3 153 15,4% 41,6% 30,1% 13,0% 

Dunaújváros 21 370 1 612 23 002 22 218 348 29,1% 54,7% 13,6% 2,7% 

Eger 23 319 2 815 26 162 24 943 895 15,2% 46,1% 27,0% 11,7% 

Érd 21 729 2 087 23 848 23 517 90 11,8% 33,9% 34,2% 20,1% 

Győr 52 663 4 950 57 715 52 155 4 556 20,5% 43,0% 23,5% 13,0% 

Hódmezővásárhely 18 272 1 908 20 190 19 180 728 35,7% 41,2% 16,7% 6,4% 

Kaposvár 26 539 2 532 29 088 27 526 1 194 19,1% 48,8% 23,5% 8,6% 

Kecskemét 45 315 4 345 49 665 47 348 1 513 16,3% 40,2% 30,1% 13,4% 

Miskolc 69 310 7 158 76 539 70 417 4 909 24,3% 52,4% 18,7% 4,5% 

Nagykanizsa 20 614 1 808 22 424 20 819 1 380 20,3% 46,3% 24,8% 8,7% 

Nyíregyháza 46 446 4 795 51 274 48 908 1 822 12,3% 38,7% 32,7% 16,3% 

Pécs 64 795 7 242 72 077 67 181 3 921 27,6% 39,9% 23,4% 9,2% 

Salgótarján 16 237 1 821 18 105 16 894 1 047 31,7% 49,1% 17,9% 1,4% 

Sopron 23 980 2 845 26 863 25 047 1 230 28,9% 33,6% 19,5% 18,1% 

Szeged 70 681 8 923 79 744 74 580 3 956 18,7% 42,0% 26,8% 12,5% 

Székesfehérvár 41 274 3 480 44 774 42 905 1 093 15,4% 51,8% 23,7% 9,2% 

Szekszárd 14 102 1 039 15 143 14 698 261 13,5% 52,5% 28,1% 5,9% 

Szolnok 30 861 3 345 34 491 32 150 1 580 14,6% 51,1% 25,5% 8,8% 

Szombathely 31 601 2 625 34 226 31 598 2 279 21,4% 48,2% 19,5% 10,8% 

Tatabánya 28 557 1 912 30 597 28 166 2 094 22,1% 57,4% 15,3% 5,2% 

Veszprém 24 699 1 713 26 428 25 443 296 13,1% 49,2% 25,4% 12,4% 

Zalaegerszeg 24 097 1 694 25 883 24 786 798 11,0% 50,2% 27,5% 11,3% 

G-14. táblázat: A megyei jogú városok lakásainak főbb jellemzői 
Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

 
A lakások korstruktúrája a megyei jogú városok között a legfiatalabb, hiszen a lakások több mint 
fele (54,3%-a) 1980 után épült. A város kiemelt területe a budapesti agglomerációnak, és a 
szuburbanizációs folyamatoknak, melynek következtében jelentősen gyarapodott az elmúlt 35 
évben a város lakosságszáma és ez együtt járt a lakások számának átlagon felüli növekedésével is. 
Míg az országos tendenciák az elmúlt 5 évben jelentős visszaesést mutatnak a lakásépítések 
számában, addig Érden nem csökkent jelentősen a lakásépítések dinamikája, és a 2006 és 2011 
között épült lakások aránya a lakásállomány egészéhez viszonyítva 8,7%-a, ami kétszerese a 
megyei jogú városok átlagos értékének. 
 
A lakások kedvező korösszetétele azok minőségi mutatóira is kedvezően hatnak. Bár Érden a 
legmagasabb a megyei jogú városok közül a száz lakásra jutó lakók száma, de emellett az is 
elmondható, hogy kiugróan magas a többi városhoz viszonyítva a 4 és többszobás lakások aránya. 
Míg a megyei jogú városok egy lakásra jutó átlagos alapterülete 58 és 76 m2 között változik, addig 
Érden ez az érték meghaladja a 90m2-t (lásd G-5. ábra). Ez annak az eredménye, hogy a 
lakóterületeit jellemzően az egyedi telkes, egylakásos, szabadonálló beépítésű, családi házas 
övezetek alkotják, és csak a városközpont kis területén figyelhetők meg a telepszerű beépítések, a 
panel, illetve téglablokkos pont és sorházak. A viszonylag fiatal családi házak átlagos alapterülete 
magasabb az átlagnál és jóval magasabb az 1960-as, 1970-es években épült lakótelepi lakások 
jellemző nagyságánál. 
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G-5. ábra: A megyei jogú városok egy lakásra jutó átlagos alapterülete (m

2
) 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

 
Szintén nagyon kedvező mutató, hogy a lakások több mint négyötöde összkomfortos, valamint 
csak a lakások 2,6%-a sorolható a komfort nélküli, illetve szükséglakás kategóriájába. Ennél 
kedvezőbb adatokat csak azokban a megyei jogú városokban tapasztalhatunk, amelyeket a nagy 
lakótelepi beépítések jellemeznek (Dunaújváros, Tatabánya), és melyek panellakásai 
természetesen összkomfortosak (lásd G-15. táblázat). Érden ezzel szemben a családi házak 
komfortfokozata kiugróan magas és mutat nagyon jó lakáshelyzetet. Ugyanezt támasztja alá a 100 
lakásra jutó fürdőszobák száma is, hiszen az országos viszonylatban is kiemelkedően jó, a megyei 
jogú városok átlagos és jellemző adatait pedig jelentősen meghaladja. Az adatok azt jelzik, hogy 
Érden átlagosan minden negyedik lakásban 2 fürdőszoba is található. 
 

 Száz 
lakott 

lakásra 
és la-
kott 

üdülőre 
jutó 
lakó 

4 és 
több 

szobás 
lakások 
aránya 

100 
lakásra 

jutó 
fürdő-
szobák 
száma 

Össz-
komfor

tos 
lakások 
aránya 

Komfor
tos 

lakások 
aránya 

Fél-
komfor

tos 
lakások 
aránya 

Komfor
t 

nélküli, 
szükség 

és 
egyéb 

lakások 
aránya 

4–10 
lakásos 
épüle-

tek 
aránya 

11–X 
lakásos 
épüle-

tek 
aránya 

Békéscsaba 225 17,9% 106 60,3% 34,1% 2,3% 3,3% 2,1% 4,3% 

Debrecen 236 18,7% 108 72,5% 22,8% 1,8% 3,0% 4,0% 5,0% 

Dunaújváros 215 9,1% 104 95,0% 3,5% 0,5% 1,0% 4,0% 25,7% 

Eger 225 18,3% 112 56,7% 40,7% 1,1% 1,6% 7,0% 6,8% 

Érd 290 37,4% 125 81,0% 14,3% 2,1% 2,6% 1,4% 0,4% 

Győr 235 17,0% 108 80,4% 16,9% 1,2% 1,5% 6,9% 7,7% 

Hódmezővásárhely 245 14,8% 99 44,2% 43,5% 4,7% 7,6% 1,7% 2,2% 

Kaposvár 238 19,6% 110 65,2% 30,4% 1,7% 2,6% 3,9% 5,6% 

Kecskemét 238 17,7% 107 65,4% 28,4% 2,3% 3,9% 3,0% 4,5% 

Miskolc 232 12,4% 103 68,0% 25,8% 2,0% 4,1% 3,0% 8,4% 

Nagykanizsa 234 16,6% 106 47,2% 49,1% 1,7% 2,1% 8,1% 7,4% 
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11–X 
lakásos 
épüle-
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aránya 

Nyíregyháza 246 20,6% 107 75,9% 19,5% 1,4% 3,2% 3,0% 4,6% 

Pécs 229 16,4% 109 76,3% 19,6% 1,8% 2,2% 6,5% 8,2% 

Salgótarján 225 10,8% 100 50,8% 40,4% 3,0% 5,9% 4,5% 6,5% 

Sopron 237 18,1% 109 79,3% 16,8% 2,0% 1,8% 11,7% 7,0% 

Szeged 226 18,2% 108 71,0% 25,9% 1,4% 1,8% 6,4% 8,6% 

Székesfehérvár 236 19,9% 111 79,0% 19,0% 1,0% 1,1% 4,0% 7,6% 

Szekszárd 232 22,9% 110 72,0% 24,8% 1,1% 2,1% 4,7% 6,0% 

Szolnok 227 14,4% 106 55,8% 39,3% 1,6% 3,3% 4,5% 6,2% 

Szombathely 239 19,0% 110 69,3% 27,1% 1,4% 2,1% 6,0% 7,6% 

Tatabánya 232 10,0% 103 91,9% 4,3% 1,2% 2,6% 6,7% 15,9% 

Veszprém 236 25,7% 111 81,6% 16,2% 0,8% 1,4% 5,7% 8,1% 

Zalaegerszeg 237 17,2% 109 58,4% 39,3% 0,8% 1,5% 5,8% 7,0% 

G-15. táblázat: A megyei jogú városok lakásainak főbb minőségi jellemzői 
Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

1.9.5.2 Az ingatlanárak jellemzői 

Az ingatlanárakra vonatkozó adatok az ingatlannet.hu internetes oldalról származnak. Az oldal 
igyekszik az összes ingatlanközvetítő cég adatbázisát egyesíteni, valamint kiegészíteni azokat az 
egyedi hirdetésekkel, így statisztikáik meglehetősen időszerű és pontos képet mutatnak a vizsgált 
ingatlanárakról. 
 
A lakásárak átlagos értékeit igen sok tényező befolyásolja. Többek között meghatározó az ingatlan 
fajtája, nagysága, minőségi jellemzői, elhelyezkedése, környezete, annak megítélése. De egy 
ugyanolyan ingatlan is más-más értéket képvisel az ország különböző területein. Általánosan 
elmondható, hogy a Központi Régió, illetve a Nyugat-Dunántúli régió ingatlanárai magasabbak a 
többi régió ingatlanárainál. Így nem meglepő, hogy az érdi ingatlanok átlagos négyzetméterárai a 
megyei jogú városok rangsorában igen előkelő helyen szerepelnek (lásd G-6. ábra). A három 
régióközpont (Pécs, Győr és Debrecen), valamint Sopron és Kecskemét előzi csak meg a lakásárak 
rangsorában.  
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G-6. ábra: A megyei jogú városok lakóingatlanainak átlagos négyzetméterárai 2014 áprilisában 
Forrás: ingatlannet.hu 

 
Az elmúlt 14 év ingatlanpiaci folyamatait vizsgálva elmondható, hogy 2001-2008 között 
folyamatos és egyenletes lakásár emelkedés volt megfigyelhető (lásd G-7. ábra), amely 
eredményeként 185.000 Ft-ról 235. 000 Ft-ra növekedett az átlagos négyzetméterár a 
településen. A 2008-as gazdasági válság következtében kissé csökkent a lakóingatlanok jellemző 
átlagára, majd 2012-ig újra növekedett és megközelítette a válság előtti értéket. 2013-ban 
jelentősen visszaesett a lakásárak átlaga, melyben komoly szerepet kaphatott a hitelválság és az 
ezzel együtt járó keresletcsökkenés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G-7. ábra: Az érdi lakóingatlanok átlagos négyzetméterárainak alakulása 2001 és 2014 között, Ft 
Forrás: az ingatlannet.hu 
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1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere  

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Érd Megyei Jogú Város önkormányzati gazdálkodása két fontos sajátossággal bír a megyei jogú 
városokkal szemben: 

- egyrészt a közszolgáltatások tekintetében rendkívül korlátozott Érd városának térségi 
szerepköre, így például nincs megyei feladatokat ellátó egészségügyi, szociális, kulturális 
intézménye, nincs bíróság, ügyészség a településen, ami tehát a város költségvetését sem 
terheli; 

-  másrészt viszont Érd önkormányzatának mozgásterét behatárolja a helyi gazdaság 
erőtlensége, a helyi adóztatás korlátai. 

Érd városa számára 2013. év alapvető változásokat hozott az önkormányzati gazdálkodás 
tekintetében, hiszen  

- egyrészt megváltozott az önkormányzati feladatellátás finanszírozásának módja, a korábbi 
normatív támogatási rendszer helyébe feladat alapú finanszírozás lépett, 

- az önkormányzati feladatok egy része az államhoz került (közoktatás, a járási hivatal 
létrehozásával pedig egyes hatósági ügyek elvesztése), amely komoly kihatással volt az 
önkormányzat létszámára, bevételeire és kiadásaira is. 

- Harmadrészt pedig a 2013. évi költségvetési törvény 72-74. § alapján Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a jogszabályok és az 1 főre jutó iparűzési adóbevételi adatok 
alapján 70%-os mértékű adósságkonszolidációra jogosult. A 2013. évben lezajlott 
önkormányzati adósságkonszolidáció keretében a Magyar Állam Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata adósságállományából 8.092.925 ezer Ft összegű adósságot vállalt át.  A 
fennmaradó adósságállomány további konszolidációjára a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. § (1) és (2) bekezdése 
alapján került sor, amely alapján az állam a települési önkormányzatok 2013. december 
31-én fennálló adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét – Érd esetében 
összesen 3.274.631.916 Ft összegű adósságot – 2014. február 28-áig átvállalta. 

A 2013. évi változással a központi költségvetésből érkező támogatás összege jelentősen, – 2,3 
milliárd forinttal csökkent – döntő részben a helyben maradó SZJA megszűntetésével, illetve a 
közoktatási feladatokra nyújtott támogatás megszűntével (lásd. ÖG-1. táblázat). Ennek hátterében 
az áll, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 74. §-ában foglaltak alapján, 335/2012 (XI.14.) önkormányzati határozatában döntött 
arról, hogy a közoktatási intézmények ingó és ingatlan vagyonának működtetését 2013. január 
1-jét követően nem vállalja. Az Emberi Erőforrások Minisztere 54050-1/2012/KOHAT számú 
döntésében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát havi 35.753,- ezer Ft (éves szinten 429.036,- 
ezer Ft) összegű hozzájárulás megfizetésére kötelezte a közoktatási intézmények működtetésével 
összefüggésben. Az Önkormányzat 366/2012. (XII.13.) döntésében a hozzájárulás mértékét 
elfogadta.  
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Normatív jogcímek 2012. év 2013. év Különbség 
Változás  

2012/2013. év 

Egyéb támogatások 2 599 399 153 Ft 1 006 789 069 Ft -1 592 610 084 Ft 38,73% 

- ebből általános 
támogatás 

524 428 119 Ft 1 006 789 069 Ft 482 360 950 Ft 191,98% 

- ebből SZJA 2 074 971 034 Ft 0 Ft -2 074 971 034 Ft   

Közoktatási feladatok 
támogatása 

1 477 124 001 Ft 635 358 000 Ft -841 766 001 Ft 43,01% 

- ebből óvoda 339 405 396 Ft 635 358 000 Ft 295 952 604 Ft 187,20% 

- ebből iskola 1 093 345 605 Ft 0 Ft -1 093 345 605 Ft   

- ebből egyéb 
(EPSZ) 

44 373 000 Ft 0 Ft -44 373 000 Ft   

Ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetés 
támogatása 

130 900 000 Ft 198 288 000 Ft 67 388 000 Ft 151,48% 

- ebből óvoda 34 000 000 Ft 53 040 000 Ft 19 040 000 Ft 156,00% 

- ebből iskola 96 900 000 Ft 145 248 000 Ft 48 348 000 Ft 149,89% 

Szociális feladatok 
támogatása 

210 160 600 Ft 243 738 638 Ft 33 578 038 Ft 115,98% 

Összesen 4 417 583 754 Ft 2 084 173 707 Ft 2 333 410 047 Ft 47,18% 

ÖG-1. táblázat: A központi költségvetésből származó önkormányzati bevételek alakulása 2012-2013-ban. 
(Forrás: 2013. évi költségvetés előterjesztés) 

Az önkormányzat bevételeinek másik fontos hányadát a helyi adók jelentik – e körben fontos 
változás, hogy Érd városának egyik fontos bevételi elemét jelentő a gépjárműadó 60%-át, mintegy 
330 millió forintot, 2013. évtől az állam elvonja. Ahogyan az ÖG-2. táblázatból is látható, az 
önkormányzat adóbevételeinek döntő része 2013- után két forrásból származik. Legnagyobb 
összeget, 1,6 milliárd forintot a helyi iparűzési adó befizetések biztosítják, második helyen az 
építményadó áll, 1 milliárd forint feletti összeggel. Az állami elvonás következtében a 
gépjárműadó jelentősége mérséklődött, az idegenforgalmi adó pedig továbbra is marginális 
jelentőségű. 

Év Gépjár
mű adó 

Építmény 
adó 

Telekad
ó 

Iparűzési 
adó 

Idegenfor
-galmi 

adó 

Talajterhe
lési díj 

Pótlék Bírság Összesen 

(e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (eFt) 

2006 393 598 256 025 43 617 1 164 711 595 0 30 028 2 578 1 891 152 

2007 444 576 261 446 44 130 1 138 745 1 074 0 22 906 1 152 1 914 029 

2008 476 552 313 595 47 723 1 360 986 493 0 30 355 5 089 2 234 793 

2009 489 112 354 813 60 648 1 325 647 845 0 40 784 3 103 2 274 952 

2010 543 590 362 295 60 801 1 215 557 618 0 35 085 1 690 2 219 636 

2011 548 123 655 177 74 259 1 302 104 1 675 0 35 364 2 502 2 619 204 

2012 551 727 785 741 110 751 1 422 773 1 598 0 33 476 4 858 2 910 924 

2013 220 000 950 000 100 000 1 500 000 1 000 5 000 25 000 2 500 2 803 500 

2014 220 000 1 050 000 150 000 1 600 000 1 500 10 000 30 000 5 000 3 066 500 

ÖG-2. táblázat: Helyi adóbevételek alakulása 2006-2014. (Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, 2006-
2012 esetében ezek a teljesült bevételt, 2013 és 2014 vonatkozásában pedig a tervezett értékeket jelentik.) 
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A betervezett és ténylegesen befizetett adó tekintetében komoly eltérés figyelhető meg – a főbb 
adónemek tekintetében 2013. év végi állapot szerint közel 2 milliárd forint tartozást tartott 
nyilván az önkormányzat (lásd ÖG-3. táblázat), amelynek kétharmada – 1,2 milliárd forint – 
behajthatatlannak bizonyult, ennek majd fele gazdasági társaságokhoz kötődött (helyi iparűzési 
adó, telekadó, építményadó). A tartozásállomány alakulására komoly hatást gyakorolt a 2008-as 
gazdasági válság, amely súlyosan érintette a helyi vállalkozásokat, amelyhez a lakásépítések 
csökkenő száma is hozzájárult. 

Adónem Bruttó érték 
(Ft) 

Behajthatatlan tartozás 
(Ft) 

Hajtható hátralék 
(Ft) 

Építményadó 304 486 116 89 066 039 199 143 745 

Telekadó 58 692 680 2 199 100 55 669 880 

Iparűzési adó 544 634 997 343 491 009 196 586 662 

Gépjárműadó 427 661 520 300 285 879 126 421 095 

Pótlék 358 505 483 486 564 406 51 941 077 

Bírság 36 486 720 15 996 201 18 160 990 

Összesen 1 910 467 516 1 237 602 634 647 923 449 

ÖG-3. táblázat: Jelentősebb bevételi forrást képviselő adónemek tartozásállománya 2013.12.31. állapot 

szerint (Forrás: Polgármesteri Hivatal Adócsoport adatszolgáltatása) 

Az önkormányzati feladatok átszervezése kihatott a kiadási oldal alakulására is, a közoktatási 
feladatok kikerülésével jelentős kiadástól mentesült az önkormányzat, még akkor is, ha évente 
429 millió forint hozzájárulást kell fizetnie a közoktatási intézmények működtetéséhez. Ahogyan 
az ÖG-4. táblázatból látható, a korlátozott adóerő-képesség alapvetően behatárolja az 
önkormányzat önként vállalt feladatvállalásait, amely rendkívül korlátozottnak mondható. Mind 
az önkormányzat, mind pedig az önkormányzati intézmények vonatkozásában az önként vállalt 
feladatok a kötelező feladatok kiadásainak alig 12–12 százalékára rúgnak, ami jelzi, hogy az 
önkormányzat nagy körültekintéssel vállal csak többletfeladatokat. 

Megnevezés 

Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények 

Kötelez
ő  

Önk. 
váll.  

Összes
en 

Kötele
ző  

Önk. 
váll. 

Államig. 
feladat 

Összes
en 

Kötele
ző  

Önk. 
váll.  

Összes
en 

Működési célú 
kiadások 2 609 529 3 137 1 065 6 576 1 647 4 607 541 5 148 

Felhalmozási célú 
kiadások 2 590 132 2 722 48 0 0 48 10 13 23 

VÁROS 
KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 5 198 661 5 859 1 112 6 576 1 695 4 617 554 5 171 

ÖG-4. táblázat: Érd 2014 évi költségvetés kiadási előirányzata, millió forintban  

(Forrás: 2014. évi költségvetési rendelet) 

1.10.1.1 Gazdasági Program 

Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja (Batthyány Program) a 2011-2014 időszak 

vonatkozásában három pillér köré szerveződik. Ezen pillérek önmagukban is programoknak 

tekinthetőek, de mint arra a hivatkozott dokumentum is rámutat, ezek megvalósítása a 

mindenkori rendelkezésre álló források függvénye. Ezen fejlesztési pillérek az alábbiak szerint 

alakulnak: 
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1/Otthon program – (infrastruktúra és közműfejlesztés) 

A program döntően a szennyvízcsatornázással, szennyvíztisztítással összefüggő feladatok 
megoldását célozza, ezen túlmenően az ivóvízbázis védelmét, a vízhálózat bővítését, 
illetve csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztését kívánja előmozdítani. A közlekedési 
infrastruktúra tekintetében fontos elem a MÁV-vasútvonal fejlesztése, a helyi közösségi 
közlekedési rendszer felülvizsgálata, a közvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése. 

2/ Érdemes Program – (intézményfejlesztési pillér) 

A program célja az önkormányzat intézményeinek komplex fejlesztése, ide értve az 
óvodák, a különböző kulturális (művelődési központ, közösségi ház, könyvtár), 
egészségügyi (háziorvosi rendelők, egészségház), sport (sportpálya), valamint 
közbiztonsághoz kapcsolódó (rendőrség, polgárőrség, Szomszédok Egymásért Program) 
intézmények célzott támogatása. 

3/ Értékteremtés program – (gazdaságfejlesztési pillér) 

(1.10.3 fejezetben ez bemutatásra kerül) 

1.10.1.2 Vagyongazdálkodás 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 131/2013. (V.30.) határozatával fogadta el a város 
vagyongazdálkodási tervét. A terv meghatározza a vagyongazdálkodás alapelveit, a terv által 
elérendő célokat, azok pénzügyi forrásait, a végrehajtás intézményrendszerét, és melléklete 
felsorolja az önkormányzat vagyonelemeit.  

A határozat szerint a vagyongazdálkodás feladata az önkormányzati vagyon rendeltetésének 
megfelelő - az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó - elsődlegesen a 
közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, 
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az 
állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló 
vagyontárgyak elidegenítése. 

A legfontosabb elérendő célok közé tartozik a közfeladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 
biztosítása, a közfeladatok színvonalának növelése, az ingatlanvagyon optimalizálása, a gazdasági 
környezet fejlesztése. Az önkormányzat szűkös pénzügyi eszközei miatt szükséges a 
fejlesztésekhez és beruházásokhoz pályázati forrásokat felkutatni és bevonni, az értékesítésekből 
és bérleti díjakból befolyt összegek mellett. A vagyongazdálkodási feladatok felelőse a 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoportja és a Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Iroda. 

A vagyongazdálkodási terv az alábbi önkormányzati vagyonelemeket sorolja fel és rögzíti azokat az 
éves tervek, illetve a költségvetés elkészítéséhez: 

1. Építmények 
1.1. Iskolák 

1.1.1. Bolyai János Általános Iskola 
1.1.2. Batthyány Általános Iskola 
1.1.3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 
1.1.4. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
1.1.5. Móra Ferenc Általános Iskola 
1.1.6. Teleki Sámuel Általános Iskola 
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1.1.7. Érdligeti Általános Iskola 
1.1.8. Vörösmarty Mihály Gimnázium 
1.1.9. Kós Károly Szakképző Iskola 
1.1.10. Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
1.1.11. Pedagógiai Szakszolgálat 

1.2. Óvodák 
1.2.1. Kincses Óvoda (Béke tér) 
1.2.2. Kincses Óvoda (Ófalusi Tagóvoda) 
1.2.3. Tündérkert Tagóvoda (Felső utca) 
1.2.4. Kutyavári úti Tagóvoda 
1.2.5. Tállya utcai óvoda 
1.2.6. Harkály Tagóvoda 
1.2.7. Fácán Tagóvoda 
1.2.8. Riminyáki úti Tagóvoda 
1.2.9. Szivárvány Óvoda (Bem tér) 
1.2.10. Tusculanum Tagóvoda 
1.2.11. Napsugár Tagóvoda (Tárnoki út) 
1.2.12. Meseház Tagóvoda (Gyula utca) 
1.2.13. Kisfenyves Tagóvoda (Erkel utca) 

1.3. Bölcsődék 
1.3.1. Aradi utcai Bölcsőde 
1.3.2. Béke téri Bölcsőde 

1.4. Szociális intézmények 
1.4.1. Időseket Ellátó Központ 
1.4.2. Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 
1.4.3. Családsegítő Szolgálat 
1.4.4. Habilitációs Központ 
1.4.5. Módszertani Gyermekjóléti Központ 

1.5. Kulturális intézmények  
1.5.1. Szepes Gyula Művelődési Ház 
1.5.2. Városi Galéria és Vigadó 
1.5.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár és telephelyei 
1.5.4. Magyar Földrajzi Múzeum 

1.6. Egészségügyi intézmények 
1.6.1. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény és telephelyei 
1.6.2. Háziorvosi rendelők 

1.7. Polgármesteri Hivatal 
1.8. Telephelyek 

1.8.1. ÉKFI telephely 
1.8.2. Intézményi Gondnokság 
1.8.3. Sas utcai telephely (ÉTH Kft) 
1.8.4. ÉKFI Júlia utcai telephely 

1.9. Lakások 
1.10. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmények  
2. Közművek 

2.1. Ivóvíz közművek 
2.2. Szennyvíz közművek 
2.3. Távhő infrastruktúra 
2.4. Közvilágítási infrastruktúra 

3. Telkek 
3.1. Építési telkek 
3.2. Mezőgazdasági területek 
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4. Utak, vízelvezető rendszerek, közterületek 
5. Részesedések gazdasági társaságokban 

5.1. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft (ÉTV Kft) 
5.2. Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft (ÉTCS Kft) 
5.3. Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelő Kft (ÉTH Kft) 
5.4. Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 
5.5. Érdi TV Kft 
5.6. Érdi Sport Kft 

6. Ingóságok 

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Az önkormányzat településfejlesztési céljait, ezek kapcsolódásait, eszközeit és feltételeit az 
Integrált Városfejlesztési Stratégia foglalja egységes keretbe. A településfejlesztéssel kapcsolatban 
az önkormányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága bír 
illetékességgel, amelynek munkáját több szervezeti egység is segíti: 

- Főépítész; 
- Vagyongazdálkodási és vagyon nyilvántartási csoport; 
- Városfejlesztési és városüzemeltetési iroda, valamint csoport  
- Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 

Az IVS elkészítését és elfogadását követően nyilvánvalóvá vált, hogy a városfejlesztési feladatok új 
minőségi szakaszba kerültek, amely újfajta, rugalmasabb szervezeti struktúrát igényel. Ezt 
felismerve Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2009. (I.13.) KGY. határozatával létrehozta az 
Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-t. A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő társaság 
feladata az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2009. (IV.30.) KGY rendelete alapján: 

-  integrált városfejlesztési stratégia, akciótervek készítése, rendszeres felülvizsgálata 
- a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, 

célkitűzések előkészítése 
- Érd Megyei Jogú Városra fejlesztési tervek és tanulmányok készítése 
- kivitelezési, pénzügyi tervek készítése 
- telekvásárlások, telekalakítások, épületbontások megszervezése, koordinálása, közterület 

rendezése 
- közmű- és útépítési tevékenység. épület korszerűsítés megszervezése 
- akcióterületen magánberuházások koordinálása 
- telek, ingatlan értékesítés, bérleti, vagyonkezelői tevékenység 
- pénzügyi források felkutatása, pályázatkészítés 

Az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. létrehozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. 
október 5-i rendkívüli közgyűlésén 299/2009. (X. 05.) KGY. határozatában döntött, és 300/2009 sz. 
határozatával elfogadta annak alapító okiratát. A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő ÉRD-
LÉT Kft. főtevékenységét a sportlétesítmények komplett üzemeltetése jelentette: 

- Tanuszoda (Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. sz.) 
- Sportpálya és hozzátartozó létesítmények (Érd, Ercsi út 34. sz.) 

Idővel a társaság feladatai bővültek: 

- hasznosítási feladatokat látott el a Batthyány Tornacsarnok (Érd, Fácán köz 1. sz.) 
esetében (2010), illetve 

- üzemeltetési feladatok az Érd, Alsó utca 2. szám alatt fekvő ingatlan (polgármesteri 
hivatal) vonatkozásában - 362/2011. (X. 20.) KGY határozat alapján, valamint 
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- vagyonkezelési feladatok 2030 Érd, Kossuth Lajos utca 42/a alatti iroda (irattár) 
vonatkozásában (2011) 

A két önkormányzati tulajdonú társaságot az önkormányzat 2012-ben összevonta – Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a 242/2012. (VI.28.) határozat alapján az Érdi Létesítmény Üzemeltető 
Kft-beolvadt az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-be. A Városfejlesztési Kft feladatai tovább 
bővültek a 2012. július 31-én megkötött 9-15613/3/2012. számú megbízási szerződéssel, amely 
alapján vagyonvédelmi, őrzési, rendészeti és az ehhez kapcsolódó információs feladatok 
szervezését és biztosítását is ellátja az alábbi ingatlanok esetében: 

- Polgármesteri Hivatal Főbejárat (2030 Érd, Alsó u. 1.) 
- Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (2030 Érd, Budai u. 10.) 
- Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Okmányiroda (2030 Érd, Budai u. 8.) 
- Polgárok Háza főbejárat (2030 Érd, Alsó u. 3.) 

Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató KFT létszáma követi a társaság által ellátott feladatok 
kibővülését, a 2010 évi 5 főről 2014-re 38 főre emelkedett a társaság létszáma, a növekedés 
legnagyobb része az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft beolvadásához köthető, ez ugyanis 
önmagában 23 fővel emelte a létszámot. 

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység  

Az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységének kereteit az Érd Megyei Jogú Város 
gazdasági programja 2011-2014, az un. Batthyány Program 2.0 jelöli ki, melyet a közgyűlés 
176/2011. (V.26.) határozatával fogadott el. A Batthyány Program az önkormányzat fejlesztéseit 
három pillér köré szervezte, ennek második pillére: az Értékteremtő Város – a városi szolgáltatási 
kultúra fejlesztési program definiálja a város 2011-2014 időszakra vonatkozó fejlesztési 
célkitűzéseit. Az önkormányzat gazdaságfejlesztési aktivitását hármas cél vezérli:  

- az életminőség javítása – az ingázás kényszer oldása: a helyben lévő munkahelyek 
számának növelése;  

- az életminőség javítása – a helyben elérhető közszolgáltatások mennyiségi, minőségi 
szintjének emelése érdekében a helyi iparűzési bevételek emelése, valamint 

- a fenntartható önkormányzati gazdálkodás biztosítása érdekében az önkormányzati 
vagyon gyarapítása. 

A fenti célok elérést az Értékteremtő Város program az alábbi operatív célkitűzések megvalósítása 
révén kívánja szolgálni: 

1. Beruházás-ösztönzési program kidolgozása és beindítása, melynek elemei: 
- Befektetési projekt-portfolió aktualizálása; 
- Városmarketing tevékenységek; 
- Helyi vállalkozásfejlesztési rendszer beindítása; 

2. Közmunka lehetőségek teremtése 
- állami források bevonásával a közmunkába bevontak számának jelentős emelése, 

az ÉKF fokozott szerepvállalásával; 
3. Helyi adók rendszerének átalakítása: 

- építményadó, valamint az iparűzési adó rendszerének felülvizsgálata  
4. Település rendezési kérdések 

- Judit utca; Csúcs utca környéke; Búvár utca; Sóskúti - Favágó u.; Lőtér; Favágó 
utcai út; Ilona telep; Papi földek; Tárnoki út vége; Csér - Csíz utca; Bagoly utca, 
valamint  Sóskút – Levendulás rész. 

5. Turisztikai fejlesztési lehetőségek támogatása 
- Turisztikai jelentőségű épületek védelem alá helyezése  
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o Gazdatiszti Ház; 
o kápolna a Külső Római út és az Arató utca sarkán; 
o Szapáry kastély területén lévő pincerendszer 

- Új turisztikai vonzerők kialakításának ösztönzése 
o Magyar Limes Szövetséghez történő csatlakozás 
o vallási turizmus (zarándoklat) 

Érd városa a rendelkezésre álló szűk fejlesztési eszközök sorába a helyi adópolitikát is beemelte, 
hiszen a helyi iparűzési adó megfizetése alól a kisvállalkozókat mentesítette, amikor a 2,5 millió 
forintot el nem érő adóalapú adózókat felmentette az adó megfizetése alól (42/2011 (VI.29.) 
önkormányzati rendelet, 15. paragrafusa alapján). 

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika Jövedelmi helyzet  

Érd az országos átlagnál lényegesen kedvezőbb munkaerő-piaci jellemzőkkel bír. Az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat 2014. 02. 20-ai adatai alapján 45.877 aktív korú lakója van a városnak, és 
ebből 1382 fő nyilvántartott munkanélküli, azaz a munkaképes korúak 3%-a. A tartósan 
munkanélküliek száma 337 fő. 

A város egyik legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat, annak hivatalai és intézményei, közel 
1000 főnek biztosítva munkahelyet.  

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja részletesen foglalkozik a 
város foglalkoztatáspolitikájával és a közfoglalkoztatással. 2011. január 1-jétől a közfoglalkoztatás 
a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra és ez az új rendszer az önkormányzatok és a 
munkaügyi kirendeltségek szoros együttműködését, folyamatos párbeszédét feltételezi, hiszen a 
szociálisan hátrányos álláskeresőkről való gondoskodás közös felelősségen alapul. A 
közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg. A 
közfoglalkoztatás típusai: 

1. Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a települési 
önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás. Rövid időtartamú (napi 4 
órás munkaidő) közfoglalkoztatás a 2013. évben nem került tervezésre. 

2. Önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (napi 6–8 órás munkaidő) közérdekű 
célok programszerű támogatása. A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba elsősorban a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak vonhatók be. Abban az esetben, ha a 
benyújtott kérelemben megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud megfelelő olyan munkaerőt 
biztosítani, aki jogosult a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, akkor más álláskeresőként 
nyilvántartott személy foglalkoztatása is támogatható. 

Év Közfoglalkoztatásban résztvevők 
száma 

Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a 
település aktív korú lakosságához képest 

2010 131 0.29% 

2011 131 0.32% 

2012 158 0.35% 

ÖG-5. táblázat:A közfoglalkoztatásban résztvevők száma 
Forrás: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

 
Az ÖG-5. táblázatból jól látható, hogy a helyi munkaerő foglalkoztatásában az önkormányzat 
közfoglalkoztatási programjának elenyésző szerepe van, hiszen az aktív korú népesség kevesebb 
mint fél százalékát érintette csak a közfoglalkoztatás. Ennek oka abban keresendő, hogy Érd nem 
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tartozik a hátrányos helyzetű települések közé, így nem tudja igénybe venni az állam által 
biztosított forrásokat. Munkalehetőséget tudna biztosítani közmunka program keretében a város, 
de az állami támogatásokat nem tudja igénybe venni relatíve jó helyzete miatt. A 
közfoglalkoztatás a város közintézményeiben folyik elsősorban. Az önkormányzat intézményeiben 
közfoglalkoztatottak mindegyike vagy mélyszegénységben élő, vagy roma. 
 
A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük megtalálhatóak a városban. Ezek a 
munkaügyi szervezeten keresztül elérhető programok a TÁMOP 1.1.4 „Munkaerő-piaci program a 
hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban”, az Első munkahely 
garancia program és a Munkahelyvédelmi akcióterv program.  
 
A városban működik a Napraforgó Kht., ami egy olyan rehabilitációs központ és munkaközvetítő 
ügynökség, amely megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő emberek támogatásával 
foglalkozik. Célja a fogyatékkal élő személyeket érintő előítélet felszámolása a munkahelyi 
környezetben, valamint a fogyatékos munkavállalók tényleges szakértelmének a bemutatása. 
Eredménymutatók:  

- bevont ügyfelek száma (fő) 291 
- csoportos tájékoztatók száma (db/év) 36 
- tájékoztatókon (fő) 291 
- munkaerő közvetítésben résztvevők (fő) 44 
- munkatapasztalat szerzés (fő) 1776 

Az Önkormányzat támogatja a szervezet tevékenységét anyagi forrást is biztosítva. 
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi elfogadott költségvetésének tervezett 
létszámkerete 292 fő közfoglalkoztatottal számol, melyből 207 fő az Érdi Közterületfenntartó 
Intézményben, 24 fő a Szivárvány Óvodában, 19 fő a Kincses Óvodában, 14 fő a Szociális Gondozó 
Központban és 12 fő a Polgármesteri Hivatalban kapna munkát. 

1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás Intézményfenntartás  

Magyarországon a helyi lakáspolitika kialakítása önkormányzati feladatkör, amelynek konkrét 
feladatai nincsenek törvényileg pontosan szabályozva, de pl. beletartozhat a helyi lakásállomány 
megújítása, illetve a szociálisan rászorult rétegek lakásproblémáinak enyhítése. Az sincs 
szabályozva, hogy mely önkormányzatoknak kell szociális bérlakás-szektorral rendelkezniük, és 
hogy az ilyen típusú állománynak minimálisan milyen méretűnek kell lennie a helyi 
lakásállományon belül. Vagyis nincs szabályozva a feladatellátás mértéke sem. 
 

Eszközrendszerét tekintve a központi kormányzati eszközökön kívül egyéb, azokat kiegészítő, 
illetve azok mellett működtethető eszközrendszert alakíthat ki. A helyi lakáspolitika feladatait, 
eszközeit, illetve azokkal kapcsolatos szabályozást alapvetően négy jogszabály tartalmazza (Fehér-
Somogyi-Teller 2011):  

 Az Önkormányzati törvény (1990/ LXV. törvény) az önkormányzatok különös feladataként 
határozza meg a tulajdonukban lévő bérlakásokkal kapcsolatos lakásgazdálkodást. Ennek 
tartalmát és mértékét azonban nem határozza meg, az ezzel kapcsolatos feladatokat a 
lakosság igényei alapján és az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően az 
önkormányzat maga alakíthatja.  

 A Lakástörvény (1993/ LXXVIII. törvény), mely keret jelleggel szabályozza az 
önkormányzati bérlakásállományhoz kapcsolódó jogviszony tartalmi részeit, a pontos 
szabályozást azonban az önkormányzatoknak kell kialakítaniuk helyi rendelet útján.  
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 A 12/2001. Kormányzati rendelet, amely az önkormányzatok által nyújtható 
önkormányzati lakáshoz jutási támogatásokat határozza meg.  

 Szociális törvény (1993/ III. törvény) a helyi lakásfenntartással kapcsolatos támogatások 
(helyi és kiegészítő lakásfenntartási támogatás, helyi lakbértámogatás) keretjellegű 
szabályozását.  

A felsorolt feladatok jellemzően normatív keretből és saját bevételekből kerülnek 
finanszírozására.  

Mivel a jogszabályok csak keretjelleggel határozzák meg a helyi lakáspolitikai feladatokat, az egyes 
önkormányzatok nagyon különböző mértékben látják el azokat, rendelkezésre álló forrásaik és 
politikai, feladat ellátási preferenciáik függvényében. Magyarországon a rendszerváltás után - a 
többi posztszocialista országhoz hasonlóan -  az önkormányzati lakások kilenctizedét privatizálták, 
de az önkormányzati lakások számának csökkenése azóta is folytatódik, és számuk 2010-ben már 
alig haladja meg a 130 ezret (Székely 2010), ami mindössze háromnegyede a 2000-ben mért 
értéknek. Az önkormányzati bérlakásállomány leépítését a lakások kedvezőtlen minőségi 
összetétele is ösztönözte, a lakások felújításának, modernizálásának terhét az önkormányzatok 
jellemzően nem voltak képesek kigazdálkodni, így inkább a terhet jelentő lakásállomány 
szűkítésének irányába tettek lépéseket. 
 

Érd Megyei jogú Város esetében az országos tendenciák érvényesültek – a rendszerváltás 
időszakában még közel félezer önkormányzati bérlakás volt, ám ez a lakásprivatizáció első 
hullámában jelentősen lecsökkent, majd azóta is tendenciaszerűen mérséklődik, napjainkra már 
száz alá esett az önkormányzati lakások száma. Érd város 8/2003. (XII.02.) önkormányzati 
rendelete határozott az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, 
valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról. Ebben egyértelműen kijelenti, hogy 
önkormányzati lakás szociális helyzet alapján nem adható bérbe, a bérbeadás a Városfejlesztési, 
Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata alapján csak: 

 szolgálati jelleggel, 

 lakáscsere jogcímén, 

 bérleti jogviszony folytatása jogcímén, 

 és vis maior miatt bekövetkezett kár esetén, annak károsultjai részére történhet. 

A lakások bérleti díjának havi mértéke: 

 összkomfortos lakás esetében:   600 Ft/m2/hó, 

 komfortos lakás esetében   450 Ft/m2/hó, 

 félkomfortos lakás esetében  360 Ft/m2/hó, 

 komfortnélküli lakás esetében   255 Ft/m2/hó. 

A bérleti díjak értékei nettó értékek, melyet 2017. december 31-éig a mindenkor ÁFA összege 
terhel. 

Érd Megyei Jogú Város 2011-2014. időszakra vonatkozó lakáskoncepciója alapján a 2011-ben 
meglévő 72 önkormányzati bérlakásból az időszak végére mindössze 25 marad az önkormányzat 
kezelésében, a többi pedig értékesítésre vagy lebontásra kerül.  

A 2011-es népszámlálás adatai alapján már eddig is a megyei jogú városok között Érd rendelkezett 
a legkevesebb önkormányzati bérlakással, és ezzel a döntéssel egyértelműen kivonult az érdi 
lakáspiacról és nem vállal feladatot a szociálisan rászorult rétegek lakhatásának segítésében.  

Érd város 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelete a nem lakáscélú helyiségek bérbeadásával 
kapcsolatos valamennyi hatáskörét a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Bizottságra ruházza azzal, hogy a bizottság döntése előtt köteles kikérni az ingatlan fekvése szerint 
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illetékes, egyéni választókerületben megválasztott önkormányzati képviselő véleményét. A 
bizottság köteles a döntése előtt kikérni a településrészi önkormányzat véleményét is, 
amennyiben az érintett ingatlan valamelyik településrészi önkormányzat területén helyezkedik el. 
Amennyiben a településrészi önkormányzat nem foglal állást – bár erre módja lett volna –, a 
bizottság a településrészi önkormányzat véleménye nélkül is hozhat döntést. Emellett rendelkezik 
arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségeket elsősorban a 13/2012. 
(III.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott módon, pályázat útján kell bérbe adni. 

1.10.6  Intézményfenntartás 

Az önkormányzati intézmények köre az elmúlt években alapos átalakuláson ment át. 
Legfontosabb változások, hogy önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba és működtetésbe 
került egy jelentős intézményi kör:  

- az általános iskolák  
- Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálata; 
- a középfokú oktatási intézmények: 

o Vörösmarty Mihály Gimnázium 
o Kós Károly Szakképző Iskola 

- valamint Érd Városi Tűzoltósága; 

 Az önkormányzat számára az ily módon lecsökkent intézményrendszer működtetése, fenntartása, 
korszerűsítése komoly feladatot és terhet jelen, hiszen az intézményhálózat infrastruktúrája sok 
tekintetben elavult, korszerűtlen, esetenként komoly kapacitáshiányok jellemzik. Szerény anyagi 
lehetőségeiket kénytelenek pályázati lehetőségekkel kiegészíteni. 

Érd Megyei jogú város Közoktatási Intézkedési Tervének alapján elmondható, hogy az óvodák 
nagy része nem óvodai feladatok ellátására épült, az egyszerű családi házak átalakítása több 
szempontból sem felelnek meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. A helyhiány nehezíti a 
gyermekek teljes körű ellátását, sőt a maximális csoportlétszám (25 fő) befogadására sem 
alkalmasak Minden évben 100-150 gyermeket kell elutasítani, az alapellátást így nem tudják úgy 
megteremteni, hogy abba minden óvodáskorú gyermek be tudjon kapcsolódni. A gyermekek nagy 
része csak ötödik életévét betöltve kerülhet óvodába. Pályázati forrásból az utóbbi években két 
óvodaépület felújítása és bővítése (Kutyavári és a Meseház tagóvoda) is megvalósult, ami 
érdemben javította a Közoktatási Intézkedési Tervben bemutatott helyzetet. 

A Szociális Gondozó Központ 5 tagintézménnyel (Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ, 
Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ, Időseket Ellátó Központ, Bölcsődei Ellátás) és 1 gazdasági 
irodával, 11 telephelyen látja el a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatait. Az épületek 
állaga leromlott, felújításra, karbantartásra nincs fedezet. A feladatellátás hatékonyságának 
növelése érdekében, valamint gazdaságossági szempontból elengedhetetlen a szociális 
szolgáltatások telephelyeinek koncentrálása és átszervezése. 

Az önkormányzat jelenleg 204 fő bölcsődei férőhelyet tart fenn, amely a lakossági igényeket ki 
tudja elégíteni. 2006. évben az Edit utcai bölcsőde teljes felújítására sor került, azonban újra 
szükség lesz kisebb felújításokra. Az Aradi utcai bölcsőde rekonstrukciója és bővítése megtörtént. 
A gyerekek 2010. október 1-től birtokba vehették a bölcsőde új szárnyát is. A felújítással és 
bővítéssel a város magas színvonalon tudja biztosítani a bölcsődés korú gyermekek ellátását. 
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1.10.6.1 Érd intézményei: 

Óvodák 

Kincses Óvoda (Béke tér)    Kincses Óvoda (Ófalusi Tagóvoda) 

Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda (Felső utca) Kincses Óvoda Kutyavári úti Tagóvoda 

Kincses Óvoda Tállya utcai óvoda   Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda 

Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda    Kincses Óvoda Riminyáki úti Tagóvoda 

Szivárvány Óvoda (Bem tér)    Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda 

Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda (Tárnoki út) Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda 
(Gyula utca) 

Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda (Erkel utca) 

Szociális intézmények - Szociális Gondozó Központ 

Családsegítő Szolgálat      Időseket Ellátó Központ 

Gyermekjóléti Központ     Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ 
Bölcsődei Ellátás (Pöttöm Sziget Bölcsőde és Apró Falva Bölcsőde) 

Kulturális és sport intézmények 

Szepes Gyula Művelődési Ház    Városi Galéria és Vigadó 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár és telephelyei   Magyar Földrajzi Múzeum 

Városi tanuszoda     Sportcsarnok és létesítményei 

Egészségügyi intézmények  

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény és telephelyei  Háziorvosi rendelők 

Polgármesteri Hivatal 

Az intézmények fenntartási feladatait nem egyetlen szervezet látja el, hagyományosan az Érdi 
Közterület-fenntartó Intézmény látja el az oktatási, szociális, kulturális intézmények fenntartásával 
járó feladatokat. Az érdi sportlétesítmények (tanuszoda, sportpálya és létesítményei) fejlődésével 
az önkormányzat a fenntartási, üzemeltetési feladatokat egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú 
társaságba, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-be szervezte ki. 

1.10.7 Energiagazdálkodás  

Érd város önkormányzata nagy hangsúlyt helyez a virágzó kertvárosi arculat megőrzésére, 
fejlesztésére, amibe beletartozik a természeti erőforrások felelős felhasználása, így a hatékony 
energiagazdálkodás is. Az emelkedő energiaköltségek további ösztönző erőt jelentenek az 
energiagazdálkodás hatékonyságának emelésére. 

Az önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztésére rendkívül nagy igény lenne, hiszen 
az intézmények fajlagos energiaigénye magas (különösen fűtés, illetve világítás tekintetében). Az 
önkormányzat korlátozott lehetőségei miatt a fejlesztések szinte kizárólagosan pályázati 
forrásokból valósulhatnak meg, amelyekkel javítható a jelenlegi kedvezőtlen helyzet.  Kifejezetten 
napenergia hasznosításra az önkormányzat 4 pályázatot is benyújtott, ezek közül egy támogatást 
nyert és napjainkban már fenntartási szakaszba lépett (lásd ÖG-6. táblázat). Az érdi tanuszodában 
megvalósított fejlesztés eredményeként a napenergiából villamos energiát állítanak elő, 
csökkentve ezzel az intézmény energiaköltségeit. A Napsugár Tagóvodában tervezett komplex 
épületenergetikai fejlesztésre a fenntartó önkormányzat KEOP-pályázatot nyújtott be, döntés 
azonban még nincs. 
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Pályázat címe Pályázat 
kódszáma 

KGY. határozat Igényelt 
támogatás 

összege 

Megítélt 
támogatás 

összege 

Igényelt 
támogatásh

oz 
biztosított 

önrész 
Napenergia hasznosítása 
villamos áram termelésre 

az érdi tanuszodában 

KMOP-3.3.3-
11-2011-

0084 
356/2011. (X.20.)  57.151.074  

10.085.483 
Ft 

Az érdi Szivárvány Óvoda 
Napsugár Tagóvodájának 

épületenergetikai 
fejlesztése 

KEOP-
5.5.0/A/12-
2013-0132 

434/2012. 
(XII.20.),  33/2013. 

(I.31.) 
22.656.039 Ft Elbírálás alatt 

Napenergia hasznosítása 
villamos áram termelésre 
az érdi Érdligeti Általános 

Iskolában 

KMOP-3.3.3-
11-2011-

0099 
356/2011. (X.20.) 

 
 
 
 
 
 

Nem támogatott 
 

 
 
 
 
 

Napenergia hasznosítása 
villamos áram termelésre 

az érdi Bolyai Általános 
Iskolában 

KMOP-3.3.3-
11-2011-

0100 
356/2011. (X.20.) 

Napenergia hasznosítása 
villamos áram termelésre 

az érdi Szivárvány 
Óvodában 

KMOP-3.3.3-
11-2011-

0101 
356/2011. (X.20.) 

ÖG-6. táblázat: Érd energetikai célú pályázatai 

Az energiahatékonyságot javítják az önkormányzati intézmények felújításával, bővítésével 
összefüggésben megvalósított fejlesztések, amelyek révén jelentős fajlagos fűtési 
költségcsökkentést sikerült elérni. Az utóbbi években Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda (2012), 
illetve Szivárvány Óvoda Meseház tagóvodája (2013) esetében sikerült jelentősen modernizálni és 
ezzel hatékonyabbá tenni az épületek energiafelhasználását (lásd ÖG-7. táblázat).   

Pályázat címe Pályázat 
kódszám

a 

KGY. Határozatok Igényelt 
támogatás 

összege 

Megítélt 
támogatá
s összege 

Igényelt 
támogatáshoz 

biztosított 
önrész 

Az érdi Kincses Óvoda 
Kutyavári 

Tagóvodájának 
férőhelybővítése, 

felújítása 

KMOP-
4.6.1-11-

2012-
0009 

91/2012. (III.29.) 
16/2012. (I.26.) 

324/2012. (X.18.) 
298/2013. 

(XII.19.) 

200.000.00
0 Ft 

199.991.0
69 Ft 

10.525.846 Ft + 
68.049.171 Ft 

Az érdi Szivárvány 
Óvoda Meseház 
Tagóvodájának 

férőhelybővítése, 
felújítása 

KMOP-
4.6.1-11-

2012-
00010 

206/2013. 
(VIII.26.) 

89/2012. (III.29.) 
90/2012. (III.29.) 

200.000.00
0 Ft 

200.000.0
00 Ft 

10.526.316 Ft + 
139.473.684 Ft 

ÖG-7. táblázat: Érd támogatott intézménybővítési és felújítási projektjei 

Az önkormányzati intézményeket jellemzően gázfűtés szolgálja ki, ennek költségei jelentős terhet 
rónak a költségvetésre, ám kiváltása hatalmas fejlesztési költséget jelentene, amely jelenleg csak 
pályázati forrásból lenne megvalósítható. Az önkormányzat számára másik fontos feladatot és 
kiadást jelentő közvilágítás tekintetében azonban pályázati támogatás nélkül is sikerült 
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megindítani a korszerűsítést. A GREP Zrt bevonásával ugyanis 2014-ben, megelőző karbantartás 
elvégzésével a korszerűtlen világítótesteket modern fényforrásokra cserélik, amely 
eredményeként a számítások szerint 1000 megawattórányi árammennyiséget takarít meg Érd 
városa. A fejlesztéssel érintett 8645 közvilágítási lámpatest modernizációjával a közvilágítás 
energiafelhasználása a korábbi szint 59 százalékára fog csökkenni, aminek köszönhetően a 
fejlesztés 5 év alatt megtérül, de addig is tíz százalékkal mérséklődik az önkormányzat költsége. 

1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján helyben 
biztosítható közfeladatok közé, nevesítve bekerült a településüzemeltetés, ide sorolva az 
alábbiakat: 

- köztemetők kialakítása és fenntartása 
- a közvilágításról való gondoskodás,  
- kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása,  
- a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,  
- közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,  
- gépjárművek parkolásának biztosítása 

Érd megyei jogú városa ezen településüzemeltetési feladatok ellátását több módon biztosítja. A 
feladat ellátásra létrehozott egy önkormányzati szervet – az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt 
(ÉKF) – részben pedig külső szolgáltatókat von be (közvilágítás, kéményseprő-ipari szolgáltatás). 

A településüzemeltetési feladatok igazgatásának ellátása érdekében Érd városa 2005. évben 
alapította meg az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt (ÉKF) – a 260/2004. (XI.18.) ÖK határozata 
alapján. Ez az önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv tevékenységének 
szakágazati besorolása (lásd TÜ-1. táblázat) az alábbiak szerint alakul:  

Fő alaptevékenység: 
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 421100 Út, autópálya építése 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) 
begyűjtése, szállítása, átrakása 

412000 Lakó- és nem lakóépület építése 

421100 Út, autópálya építése 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

421300 Híd, alagút építése 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása  

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 812000 Takarítás 

811000 Építményüzemeltetés 813000 Zöldterület-kezelés 

812000 Takarítás 931102 Sportlétesítmények működtetése és 
fejlesztése  

813000 Zöldterület-kezelés 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. 
szolgáltatások   

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. 
szolgáltatások   

 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás  

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés  

TÜ-1. táblázat: Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény tevékenységei 
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A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól az önkormányzat 
külön rendeletet– 39/2011. (VI.29.) – alkotott. Ez alapján az ÉKF, mint az útellenőri szolgálatot 
ellátó intézmény a közutak üzemeltetése és fenntartása során az alábbi feladatokat látja el:  

- utak tisztántartása; 
- téli útüzemeltetés; 
- közhasználatú várakozóhelyek üzemeltetése; 
- a közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása, cseréje, pótlása, a rendszer 

felülvizsgálata; 
- a jelzőlámpás forgalomirányítás üzemeltetése; 
- az útburkolati jelek hibáinak javítása, hiányos jelek kiegészítése; 
- a közút melletti növényzet gondozása, alakítása; 
- vízelvezetés az utakról és az utak mellett; 
- üzemeltetői intézkedések veszélyes helyek és helyzetek esetén; 
- ügyeleti és készenléti szolgálat; 
- a közúti üzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség; 
- földutak fenntartása; 
- burkolt utak kátyúzása, hibáinak javítása; 
- kerékpárutak, támfalak, lépcsők, lejtők fenntartása; 
- önkormányzati tulajdonban levő parkolók fenntartása; 
- műtárgyak, úttartozékok fenntartása; 
- biztonsági-, forgalomirányító berendezések fenntartása; 
- vízelvezető rendszerek fenntartása. 

A településüzemeltetési feladatok ellátásának kritikus eleme a szolgáltatás minősége. A vonatkozó 

önkormányzati rendelet a közútkezelési szolgáltatási osztály alapú differenciált szolgáltatási 

szinteket határoz meg, mind a síkosságmentesítés, mind a burkolathibák, mind pedig a fűkaszálás 

tekintetében. (lásd TÜ-2. táblázat)  

  

 Közútkezelési szolgáltatási osztályok 

 I.  II.  III.  IV.  V.  VI.-VII. 

Burkolathiba 
javításának időhatárai  

 2. fokozat  1 nap  2 nap  3 nap  10 nap  30 nap  30 nap 

 1. fokozat  az éves javítási program szerint 

A síkosság megszüntetésének  
határideje (óra) 4 6 8 24 24   

Kaszálási gyakoriság 
évente  

koronaélen belül 3 2 2 1 1 1 

koronaélen kívül 2 1 1 1 1 1 

TÜ-2. táblázat: A közútkezelési szolgáltatási osztályok szerint differenciált szolgáltatási szintek 

(Forrás: 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletet) 

Érd morfológiai adottságai miatt a vízkárok megelőzésére különös hangsúlyt kell helyezni, ami az 
ÉKF és az ingatlantulajdonosok számára komoly feladatokat ró. Az ÉKF, mint az útellenőri 
szolgálatot ellátó intézmény feladatai e tekintetben az alábbiak szerint alakulnak: 

- a vízelvezető rendszer működését 6 havonta ellenőrizni kell;  
- a közúti forgalomra veszélyes vizeket rövid időn belül el kell vezetni; 
- az útburkolat víztelenítése érdekében az útpadkát, a belterületen levő nyílt árkokat, 

gépjármű behajtókat, és az alatti átereszeket, folyókákat, zárt vízelvezető csatornák 
víznyelő aknáit és rácsait tisztán kell tartani, illetve tartatni; 

- az eldugult víznyelőket – különösen a tömegközlekedési járművek megállóinál és a 
gyalogos átkelőhelyeknél – rendszeresen tisztítani, illetve tisztíttatni kell. 
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Köztemetők kialakítás és fenntartása önkormányzati feladat, amelynek Érd megyei jogú város az 
ÉKF révén tesz eleget. A városban három temető található, melyből kettő Érd Ófalu városrészében 
található – ezek már nem üzemelnek.  

- A városban jelenleg egy köztemető működik az Ercsi út mellett fekvő Júlia utca 8. alatt. A 
temető fenntartása, üzemeltetése az ÉKF révén biztosított. A ~ 9ha nagyságú terület 
szinte betelt, a kertvárosi lakóterületek felé minimális bővítési lehetőség van. A hatályos 
településrendezési tervekben az önkormányzat kijelölt a Júlia u. túloldalán egy kb 10 ha 
nagyságú területet, melynek a megvásárlása, előkészítése jelentős anyagi forrást igényel. 

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 404/2011. (XI.24.) KGY. határozatával a 
Dózsa György utca 5. alatti 1300 négyzetméteres izraelita temető tulajdonjogát 
térítésmentesen átruházta a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségére, azzal a feltétellel, 
hogy az ingatlan funkciója nem változtatható meg (kegyeleti park, illetve temető). Ezen 
ingatlan tekintetében az önkormányzatnak fenntartási kötelezettsége nincs. 

- A település első temetője az 1700-as évek óta használt Temető utcai ingatlan, amely az új 
köztemető megnyitása óta hivatalosan nem üzemel, azonban a meglévő sírokra időnként 
rátemetnek. A terület fenntartási kötelezettsége az önkormányzatot terheli. 

- A Tárnoki út – Könyves Kálmán út sarkán is van egy kis temető, mely már nem üzemel.  

A településen a közvilágítási feladatokat az E-Star Alternatív Nyrt. biztosítja. A közvilágítás 8600 
világítótest révén biztosított, a közvilágítás korszerűsítésére 2014-ben indult önkormányzati 
fejlesztés, amelybe a hazai Green Public Lighting ZRt. –t vonták be partnerként. A világítótestek 
korszerűsítése révén az önkormányzat a szolgáltatási minőség javítása mellett, jelentős energia 
megtakarítást tervez elérni (bővebben lásd 1.10.7. fejezet).  A közvilágítással kapcsolatos 
problémák bejelentésére az önkormányzati honlapon elektronikusan is mód van, de lehetőség van 
telefonos hibabejelentésre is. 

A településen a kéményseprő-ipari szolgáltatásokat a  Magyar Kémény Kft. biztosítja – amely 
helyben biztosítja az ügyfélfogadást is.  

A fentiekben bemutatott településüzemeltetési feladatok ellátása döntően az e célra létrehozott 
önkormányzati szervet, az ÉKF-et, terheli. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény munkatársainak 
száma 130-140 fő körül mozog, de az utóbbi években mind jelentősebbé váló közfoglalkoztatási 
feladatkör miatt (lásd TÜ-3. táblázat), a szerv létszámkerete emelkedést mutat. Az ÉKF a 
településüzemeltetési feladatokon túl ellát építési és építményüzemeltetési feladatokat is, ám 
ezek jelentősége csökken, ezen feladatok egyre nagyobb mértékben az Érdi Városfejlesztési Kft-
hez kerülnek (bővebben lásd 1.10.2 fejezet).  

    2010 2011 2012 2013 2014 

ÉKF 

Közalkalmazott 127 127 114 114 114 

Közhasznú, 
közfogl. 10  10 16 25 207 

Összesen 137 127 130 139 321 

Intézményi 
gondnokság Közalkalmazott 7 7 7 7 7 

TÜ-3.  táblázat Az ÉKF és az Intézményi gondnokság személyi állománya 2010-2014 (Önkormányzati 

költségvetési beszámolók alapján) 
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1.12 A táji és természeti adottságok vizsgálata  

1.12.1 Természeti adottságok 

Érd közigazgatási területe természetföldrajzi szempontból három kistáj területén fekszik. Érd 
északi része a Dunántúli-középhegység nagytáj, Dunazug-hegyvidék középtáj, Tétényi-fennsík 
kistáján, középső és déli észe az Alföldi nagytáj, Mezőföld középtáj, Érd-Ercsi-hátság kistáján, a 
Duna menti területei pedig az Alföldi nagytáj, Dunamenti-síkság középtáj, Csepeli-sík kistáján 
található (lásd TK-1. ábra). 

 

TK-1. ábra: Földrajzi tájak elhelyezkedése Érd közigazgatási területén (forrás: www.gis.teir.hu) 

A város a Mezőföld északi peremén és a Budai-hegység déli vonulatai között elterülő Érdi-
fennsíkon és a hozzá csatlakozó Tétényi-fennsíkon terül el. Érd természetes keleti határa a Duna, 
mely észrevehetően zárja le a Budai-hegység déli részétől elválasztó Hosszúréti-völgy és a Benta-
patak által határolt tájat.  

Érd természetföldrajzi különlegességei között a Fundoklia-völgy vált világhírűvé az érdi paleolitkori 
vadásztelep, a Neander-völgyi ősember egykori tanyájának ásatása nyomán. 

Az alaphegységet triász, karbonátos képződmények alkotják, a felszínt miocén homokos kavics, 
túlsúllyal szarmata mészkő, felső-miocén-pannóniai üledéksorok építik fel. Az enyhe 
völgyeléseket, vápákat -1,5 m vastag lejtőüledékek borítják. 

Éghajlatát tekintve mérsékelten meleg, száraz éghajlatú. Az évi középhőmérséklet a kontinentális 
éghajlatnak megfelelően alig tér el az országos átlagtól, s 10,5 °C körül van. Érd térségében a 
napsütéses órák évi száma 2000 óra körüli, az évi középhőmérséklet 9,9-10,0ºC. Az uralkodó 
szélirány az északnyugati, átlagos szélsebessége 3,5-4 m/s között változik. Az évi 
csapadékmennyiség 543 mm, a területen az országos átlagnál jóval gyakoribbak aszályok. Érd 
nagy területe, a több mint 60 km2-re való kiterjedés miatt jellemző az időjárás gyors, mozaikszerű 
változékonysága. 

A közigazgatási terület vízfolyásai közül jelentősebbek a Benta-patak, a mellékvize a Zámori-
patak, a Sulák-csatorna és a Bara-csatorna. A várost délkeleti irányban a Duna határolja, mely 
egyben valamennyi kisvízfolyásának befogadója. 
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Felszín alatti vizek közül talajvíz a peremi lejtőkön található, 4-6 m mélységben, mennyisége nem 
jelentős. A rétegvíz-készlet csekély, akárcsak az artézi kutak száma. Mélységük 100 m körüli, de a 
peremen sokkal mélyebb kutak is vannak, amelyek vízhozama is tekintélyes. Érd-Ófaluban 
előzetes szakértői vélemények figyelembevételével 1986-ban 800 méter mélységű kutatófúrást 
készítettek, mellyel termálvizet találtak. A kútból kikerülő víz hőfoka 41-42°C körül mozog. 
Forrásokkal kapcsolatosan sem a környezetvédelmi koncepció, sem a településrendezési terv nem 
tartalmaz információt, ez irányú felmérés nem készült a településen. A Badacsonyi, Kadarka utca 
egyes lakó ingatlanjainál időszakosan források megjelenése tapasztalható. Mivel a jelenség 
visszatérő, célszerű lenne felmérést készíteni róla. 

Az érdi fürdőkomplexum meleg vizét (42°C) 800 méter mélységű termálkútból nyeri. A víz 
natriumhidrogénkarbonátos, kloridos, szulfátos termálvíz, amelynek azonban bromid és jodidion 
tartalma is jelentős, fluoridion tartalma pedig kimondottan magas. 

Érd és térségének talajviszonyait a 2. ábra mutatja be. Látható, hogy a város legkiterjedtebb 
talajtípusa a Ramann féle barna erdőtalaj. Érd alatt és attól D-re mészlepedékes csernozjom 
talajok képződtek. A löszös üledéken képződött, vályog mechanikai összetételű barnaföld 
vízgazdálkodása kedvező, jellemző rá a nagy vízraktározó képesség. A Duna mentén réti 
öntéstalaj, továbbá a Sóskúttal határos közigazgatási határ mentén rendzina talaj található. Érdtől 
D-re mészlepedékes csernozjom talajok képződtek. Ennek a talajtípusnak a vízgazdálkodása 
szintén igen jó, mert minden szintjének kiváló a vízáteresztő és víztároló képessége. 

Az Érd-Tétényi-fennsík legfontosabb ásványi nyersanyaga a szarmata mészkő, melyet 
építőanyagként elterjedten hasznosítanak.  

A terület a Mezőföld flórajárás része, természetes növénytársulásai közül kiemelkednek a tölgy-
kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum), a gyöngyvirágos-tölgyesek (Convallario-Quercetum 
danubiale) és a tatárjuharos löszpusztai tölgyesek (Acereto tatarici-Quercetum), a nyílt társulások 
között a löszpusztarétek. 

 

  

TK-2. ábra: Genetikai talajtípus térkép (forrás: 
http://maps.rissac.hu/agrotopo/) 

TK-3. ábra: Termőréteg vastagsága (cm) (forrás: 
http://maps.rissac.hu/agrotopo/)  
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1.12.2  Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1 Tájtörténeti vizsgálat1 

Érd első okleveles említése 1243-ból ismert, mai közigazgatási területén a honfoglalást követően 
több falu is kialakult: Érd, Székely, Deszka és Berki.  

A település kialakulásában a Duna menti római limes, majd a nyomvonalán kialakult országút és a 
mai Molnár utca végén lévő - már a kelták által is használt - révátkelőhely fontossága 
meghatározó volt a magaspart eszményi szépségű vonzereje és kiváló megfigyelőhely értéke 
mellett. 

Az 1783-ban készült I. katonai felvételen (TK-4 
ábra) megfigyelhető a halmazos 
településszerkezet. Az ősi településmag ekkor 
még nem indul terjeszkedésnek a másik belső 
országút (Buda-Székesfehérvár vonal, a mai 
Budai út) felé, hanem az öreg limes nyomvonala 
mentén épültek a lakóházak. A térképen látható 
az 1971-ben lebontott kastély, a minaret és a 
Szent Mihály templom. A községtől északra 
feltünteti a térkép „Schaflerhof”-ot és „Ebvár”-
at. A Budáról dél felé vezető út már akkor 
kiemelt volt, kevésbé jelentős az ebből kiágazó 
mai nagykanizsai, még kevésbé fontos a 
pusztákra, szőlőhegyekbe vezető stb. többi. Az 
utak mentén a postafogadót, csárdákat (például 
Tárnok határában Fekete Sas fogadót), hidakat, 
kereszteket (például a kanizsai út elágazásánál) 
tüntet fel a térkép.  

A Duna mentén mocsaras árterületeket jelöl a térkép. A ma Beliczay-szigetként ismert területet 
erdő borította, és kisebb hajóval a belső csatornán körbehajózható volt. A település híres volt 
számos hajómalmáról is, a téli jégzajlás elől a malmokat a Molnár utca vonalánál húzódó 
csatornához vontatták, ott várták meg a jeges időszak elmúltát. 

A második katonai felmérés felvételen (TK-5 ábra) (1858—1859) megfigyelhető az egykori kastély 
és a Szent Mihály-templom környezetében a halmazos szerkezet még hangsúlyosabbá válása és 
sűrűsödése, sikátorok, görbe utcavonalak kanyargása. Az Ófalu bővült, a Fő utca kapcsolódik a mai 
Felső utcához és körülbelül a Hősök teréig beépült. A felmérésen követhető a Batthyány Fülöp 
herceg által alapított új településrész, Fülöpváros kialakulása. A Budai országútig húzódó, 
Újfalunak is hívott településrész éles ellentéte az ófalusi girbegurba utcákkal átszőtt régi 
településmagnak. Két nagyvonalúan széles utca (Alsó utca, Felső utca) mentén történt a 
telekosztás, ahol teljesen rendezett módon épültek fel az 1838. évi árvizet követően azok a népi 
épületek, amelyek közül ma is több megtalálható, bár többé-kevésbé átalakítva. Parcellázáskor itt 
kétfajta telekméretet alakítottak ki: a kisebbiken csak a lakás, az istálló és az ólak fértek el, a 
nagyobbikon, a módosabb gazdákén ezen kívül kocsiszín, górék, hátul gazdálkodási terület. Az 

                                                           
1 Felhasznált irodalom: 

 katonai felmérések 

 Tarnay Tünde (2000): Érd népi építészete. In Érdi krónika.  Érd város Önkormányzata 

 Örökségvédelmi hatástanulmány. Érd MJV Településszerkezeti terve. Város-Teampannon Kft. 2010. 

 

TK-4. ábra: I. katonai felmérés (1783) 



Érd Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és IVS-nek felülvizsgálata 
Megalapozó Vizsgálatok 

110 
 

utca felöl esetleg üzlet volt, mögötte a lakás. A két utca közt körülbelül a mai kórház helyén 
zöldterület. 

A II. katonai felmérés térképen már 
szerepel a Nagykanizsa (Fiume) felé 
vezető vasút, a szabályos 
távolságokban elhelyezett 
őrházakkal. Ugyancsak kiépült az 
országút kb. a Budai út vonalán („von 
Martonvásár”) és a déli („von 
Ercsin”). Az út mellett félúton Tétény 
felé „Hideg csárda” állt. A 
Martonvásár, illetve Ercsi felé vezető 
út elágazásánál jelentősebb épületek 
láthatók a Pelikán major, a későbbi 
Wimpffen kúria. Kiépült a Mély út (a 
limes feltételezett nyomvonalának 
Százhalombatta [Matrica] felé vezető 
szakasza) mentén a présházas 
pincesor. 

Az ősi településmagon keresztül vezető országút (ma Római út, ill. Mecset u.) is sokáig 
használatban maradt, hiszen az egykori római korban kiépült limes nyomvonalán alakult ki az 
észak-déli irányú közlekedés, amely gyakran hadiútként is szolgált. Ezen az úton jártak békeidőben 
a postakocsik Tétény felől Ercsi irányába, s a Budáról utazni igyekvők Pécs, ill. Eszék felé. A régi 
posta L alaprajzú épülete is emellett az országút mellett működött a Szent Sebestyén, ill. Szent 
Rókus fogadalmi kápolna közelében. Érd legrégibb országútja mellé épültek az igényesebb népi és 
uradalmi épületek is, amelyek reprezentálták lakóik társadalmi státusát. A Római úton még ma is 
találunk olyan régi lakóépületeket, amelyeknek a földszintje magasított, a töltés megépítéséig 
fennálló árvízveszély miatt. Érd mélyebb fekvésű területein az 1838. évi árvíz minden olyan 
épületben nagymértékű rongálást végzett, amely nem szilárd anyagból készült, csak a kőből 
épített házak menekültek meg. A térkép feltünteti a falutól délre a Kakukk hegyet (Kukuk B.) és a 
Sánchegyet (Schanz B.), a vasúttól északra a Kutyavárat. 

A Beliczay-sziget vadászparadicsommá vált (alacsony vízállásnál, hiszen árterület), bár ez a kis 
sziget csak kiegészítője az ekkor még nagy, összefüggő területekben létező közeli erdőkben 
történő vadászatoknak. Arra, hogy a sziget erdejében vadászatot is tartott a település birtokosa, a 
sugarasan összefutó nyiladékok hálózata, az ún. vadászcsillag utal. a Sok hajómalom is látható a 
sziget magasságában. 

A harmadik katonai felmérésen (TK-6 ábra) (1881—1882) már 
szerepel a vasút mindkét vonala (a pécsi és a balatoni) az 
őrházakkal. Összességében, a második katonai felméréshez 
viszonyítva jelentősebb településszerkezeti változás nem 
mutatkozik, csak a meglévő lakóterület beépítettsége 
sűrűsödött. A települést mezők és szőlők veszik körül. Az 
árterület mellett és attól délre még számos hajómalom 
látható, a Kakukk hegy lábánál a parton csárda (W. H. zum 
Anker). A vasúttól északra Erlakovecz majorság és Fülöp major. 
Ezektől északra „Schafbad”, a Kutyavár, „Walpurga B.” (hegy) 
és Sidonia B. A pécsi vasútvonal ívénél „Schottergr.” (kavics 
sóderbánya). 

TK-5. ábra: II. katonai felmérés (1858-1859) 

TK-6. ábra: 
III. katonai felmérés (1881-1882) 
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Az 1920-as évek második feléből való ábrázolás szerint az Ó- és Újfalu kiépült, Érdöregfalu 
(Hamzsabég) és Érdújfalu néven szerepel. A Duna mentén még van néhány hajómalom. Már ott 
vannak a Kakukk-hegy, Sánchegy melletti téglagyárak. Az előbbieknél, a Dunánál téglarakodó és 
hajóállomás, északabbra zsilip és szivattyútelep. Újfalutól északra, a fő út mellett meg van a Csillag 
(korábban Hideg) csárda. A vasút másik oldalán puszták (Fülöp psz., Új psz.), Erlakovecz helyén 
ugyanazon épületekkel Györgyliget. Építményt jelöl a Kutyavárnál, onnan a vasúthoz vezető 
patakot, a végén gémeskúttal. E patak mentén mutatta a korábbi térkép a „Schafbad”-ot. 

Az 1950-es évekbeli térképen Ó- és Újfalu változatlan. A téglagyárak és a rakodó is megvan még. 
Áll a kastély a melléképületeivel, a templom, a minaret, a kápolna, a posta, a sóház nagy tömbje. 

Az 1920-as évek második felét követően a Károlyi család fokozatosan felparcellázta több mint 3 
ezer holdnyi itteni birtokrészüket. A viszonylagos olcsó telekárak és a közeli munkahelyekre való 
bejárás lehetősége miatt később az ország minden részéből érkeztek betelepülők. A kezdeti 
üdülőtelepből hamarosan a főváros környéki agglomeráció legnagyobb települése jött létre. 

A fő út déli oldalán kialakult a Tisztviselő- az István- és a Szent Ilona telep. Beépült az út- és a vasút 
menti, illetve a vasút két ága közti terület. Észak felé hatalmas térség települt be, a közelebbi 
részeken sűrűbben, a távolabbin ritkábban. A korábbi „Schafbad” helyén, a patak bővűletében 
fürdőt jelöl a térkép. A Valpurga-hegyen, a Kakukk-hegyen és Újfalu nyugati oldalán  változatlanul 
szőlők terültek el. Az Ófalu megtartotta halmaz jellegét, az Újfaluban beépült a korábbi közpark. 

1.12.2.2 Tájhasználat értékelése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TK-7. ábra: Közigazgatási terület megoszlása 

Érd MJV a Budapesti Agglomeráció 
délnyugati szektorában helyezkedik el. 
Érd MJV közigazgatási területének 
kevesebb, mint a fele külterület.  
A közigazgatási terület több, mind felét 
kitevő belterületi részt —kivéve a 
városközpontot— kertvárosias, családi 
házas területhasználat jellemzi. A 
települést K-Ny-i irányba tagolja több fő 
közlekedési út (M6, M7 autópályák, 
6.sz. és 7.sz. főutak) és két vasútvonal.  
 

Külterületi területek a település déli és dél-nyugati részén találhatóak. A település északi-, észak-
keleti- és észak-nyugati részén —rövid szakaszok kivételével— a közigazgatási határ megegyezik a 
beépítésre szánt területek határával. 
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TK-8.ábra: Művelési ágak megoszlása a külterületen 

A külterületi területek döntő hányada 
szántó terület (külterület 81%-a, 
közigazgatási terület 35%-a). 
Természeti adottságainál fogva a 
domboldalak, termékeny talajaik révén 
alkalmasak a gyümölcs és 
szőlőtermelésre. Bár szőlő csak a 
külterület 1%-át borítja, de ennek 
ellenére megbecsült kultúrája a térség 
lakosságának, akárcsak a 
gyümölcstermesztés (külterület 8%-a, 
közigazgatási terület 4%-a). 
Országosan ismert az érdi barack és az 
érdi bőtermő meggy. 

A mezőgazdasági területeken a tájhasználat, az ökológiai érzékenység és tájképvédelem 
szempontjai alapján az alábbi sajátos mezőgazdasági tájhasználatú területek különböztethetők 
meg: 

 kertes mezőgazdasági területek (volt zártkerti területek), az Ófalu fölött lévő történeti 
szőlőhegy külterületi területe. (A terület északi részének kertvárosi lakóterületté történő 
átalakulásáról döntött a Településszerkezeti terv.) Tájképvédelmi, településképvédelmi 
szempontból kiemelten érzékeny a Kálvária hegy platója. 

 a Benta-patak és Zámori-patak menti ökológiai folyosó területére eső mezőgazdasági 
területek, 

 az előbbiekbe nem tartozó, jellemzően jó termőhelyi adottságú, hagyományos árutermelő 
mezőgazdálkodás területei. 

A közigazgatási terület DNy-i részén, a belterülettől kb 1800 m-re, mezőgazdasági területekkel 
körülölelten helyezkedik el a volt TSZ központ, az Elvira major. A major területén jelenleg az Állami 
Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. telephelye 
működik. (Az Intézet az 1950-ben alapított Kertészeti Kutató Intézet Gyümölcstermesztési 
Főosztályának és Dísznövénytermesztési Osztályának jogutódja.) Az Elvira majorban kísérleti 
ültetvények, a gyümölcs génbank, a tárolástechnológiai laboratórium és az üzemi tárolók 
találhatók. Itt őrzik a vírusmentes törzsülteményeket is. 

Az erdősültség (külterület 7%-a, a közigazgatási terület 3%-a) rendkívül alacsony a közigazgatási 
területen. Erdőterületek zöme a Duna menti területeken találhatók: a Beliczay-szigeten, a 
hullámtéri erdők. Nagyobb kiterjedésű erdőterületek találhatók még a Kakukk hegyen, az M6 és 
Budafoki út közötti területen, és a Tárnoki úttól délre.  

Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti gazdasági és védelmi rendeltetésűek a 
közigazgatási terület erdőterületei (az egyes területek elsődleges rendeltetés szerinti besorolását 
a TK- 9. tervlap tünteti fel a fejezet végén.) Megjegyzendő, hogy a természetvédelmi védettség 
alatt álló Beliczay sziget erdőterületeinek jelentős része nem védelmi, hanem gazdasági 
rendeltetésű, ami az itt levő természeti értéke szempontjából kedvezőtlen. 
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1.12.3  Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve Érd közigazgatási területén térségi jelentőségű 
tájképvédelmi területeket határol le. Az alábbi ábra mutatja az övezeti lehatárolásokat: 

 

TK-10. ábra: Térségi jelentőségű tájképvédelmi területek BATrT szerint (barna színnel jelölve) 

Érd város északi, Parkvárosi településrészének keleti részére, Tusculanum városrész keleti részére, 
továbbá a Duna menti részekre (a Beliczay-szigetet és a Kakukk-hegyet is magába foglalja) terjed 
ki a térségi jelentőségű tájképvédelmi területek területi lehatárolása. 

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, 

emlék 

Érd közigazgatási területén található mind országos, mind helyi védett, illetve védelemre érdemes 
természeti értékek, területek. 

Magyarországi természetvédelmi védettség alatt álló területek 

Érd és térsége a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának működési területéhez tartozik. Érd 
közigazgatási területén, a város déli oldalán, Százhalombatta irányában található az országosan 
védett természeti terület, az Érdi Kakukk-hegy természetvédelmi terület. A terület 9,3 ha 
nagyságú, helyrajzi számai: Érd 24575/1, 24576/1, 24593, 24599, 24602/1, 24602/2 hrsz. A 
Kakukk-hegy TT azon ritka területek egyike, ahol a löszerdőssztyep erdő-gyep mozaik formájában 
maradt fenn. A terület része a Natura 2000 hálózatnak is. 

Ex lege védelem alatt áll a Földvár az érdi Sánc hegyen, és az Érd-Százhalombattai Halomsírmező 
a százhalombattai táblarög területén. Az ex lege védett területek helyrajzi számait Érd Megyei 
Jogú Város Helyi Építési Szabályzata 1. sz. függeléke tartalmazza 

Ex lege védett Földvár helyrajzi számai: 25002/1, 25002/2, 25002/3, 25003/1, 25003/2, 25003/3, 
25004/1, 25004/2, 25004/3, 25004/4,25004/5, 25004/6, 25004/7, 25005, 25006, 25007, 25008, 
25009/1, 25009/2, 25009/3, 25009/4, 25010, 25012, 25013, 25014, 25015, 25016, 25017, 
25018,25019/1, 25019/2, 25020, 25021, 25022, 25023, 25024, 25025, 25026, 25027, 25028, 
25044, 25045/1, 25045/2, 25045/3, 25046 
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Ex lege védett Halomsírok helyrajzi számai: 25078, 25147, 25149, 25150, 25151, 25153, 25155, 
25156, 25160, 25166, 25074/1, 25074/2, 25077, 25079, 25081, 25082/1, 25145/1, 25145/2, 
25145/3, 25146, 25152, 25157, 25158/3, 25158/4, 25158/5, 25158/6, 25158/7, 25158/8, 
25158/9, 25158/10, 25159, 25161, 25162, 25164, 062/13, 065/23,062/25, 062/26, 062/27, 
062/29, 062/30, 062/31, 062/55, 062/56, 062/60, 062/33, 062/34, 062/35, 062/38, 062/39, 
062/45, 062/46, 062/47, 062/50, 062/52, 062/53, 062/54, 062/57, 062/63, 062/66, 062/79, 
062/80, 062/81, 062/82, 062/83, 062/84, 062/85, 062/86, 062/87, 062/88, 062/89, 062/90, 
062/91, 063/1, 063/2, 063/8, 063/9, 063/11, 063/13, 063/14, 063/17, 063/18, 063/19, 063/22, 
063/23, 063/24, 063/25, 063/26, 063/27, 063/28, 063/29, 063/30, 063/31, 063/32, 063/33, 
063/34, 063/35, 063/36, 063/37, 065/26, 065/27, 065/28, 065/29, 065/33, 065/35, 065/36, 
065/42, 065/43, 065/44, 065/45, 065/53, 065/54, 065/73, 065/74, 065/75, 065/77, 065/78, 
065/79, 065/80, 065/81 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint az érdi Duna-part teljes hosszában 
természetvédelmi kijelölés alatt áll.  

Érden helyi természetvédelmi védettség alatt áll a Berza-kert (11.659, 11.660, 11.663 hrsz), a 
Czabai-kert (6837 hrsz), az érdi idős tölgyfa (11636 hrsz), kaptárfülkék (11.655 hrsz.), , továbbá a 
Fundoklia-völgy. a szarmata mészkőbe bevágódott karsztos aszóvölgy. A völgy északnyugati vége 
világhírű ősemberi vadásztelepet rejt. A terület természeti értékekben is kiemelkedően gazdag, 
316 edényes növényfaj került elő, két fokozottan védett (magyar gurgolya és a Szent István-
szegfű), valamint 33 védett növényfajjal. Az állatvilága szintén kiemelkedő. Él itt például 
fokozottan védett pannon gyík és gyurgyalag. A Fundoklia-völgy része a Natura 2000 hálózatnak 
is.  

TK-1. táblázat: Helyi természetvédelmi védettség alatt álló területek és védőövezetük 

Megnevezés Helyrajzi szám Védőövezete 

Berza-kert 11659, 11660, 11663  11642, 11222, 11221, 11657, 11658, 

11661/1, 11661/2, 11661/3, 11662/2, 

11664/1 

Czabai-kert 6837  6826, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 

6833, 6835, 6836, 6844, 6846, 6847, 

6848, 6849, 6850, 6851, 6852, , 6935, 

6936, 6956 

Idős tölgyfa – 

Alsóvölgyi utca 

11636 11635, 11636, 11638, 11640/4, 11640/5, 

11641/1 

Kaptárfülkék 11655 11654, 11655 és 11656 

Fundoklia-völgy 3405, 3406, 3407, 3408  

4062; 4063; 4064; 4065; 4066; 4067; 

4068; 4069; 4070; 4071; 4072/1; 4072/2; 

4074; 4075; 4080; 4081; 4082; 4083; 

4084; 4085; 4086; 4087; 4088; 4089; 

4090; 4091; 4092; 4093; 4094; 4095; 

4096; 4097; 4098; 4099; 4100; 4101; 

4102; 4103; 4107; 4108; 4109; 4110; 

4111; 4112; 4113; 4114; 4115; 4116; 

4117; 4118; 4123; 4124; 4125; 4126; 

4127; 4128; 4129; 4130; 4139; 4140; 

4141; 4142; 4143; 4144; 5044 
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Helyi természetvédelmi védettségre javasolt természeti terület az Érdi sziget (Beliczay-sziget) 
természetközeli területei, melyek a védettség megállapításáig természeti területként kezelendők. 

A védelemmel nem rendelkező természeti értékeket a következő táblázat tartalmazza. 

TK-2. táblázat: Védelemmel nem rendelkező természeti értékek  

1. Szarmata-mészkő sztyeprét cserjés mozaik molyhos tölggyel és virágos kőrissel (Fenyves 
Parkváros, közigazgatási határnál)  

2. Juharos-tölgyes erdő (Parkváros)  

3. Erdős-cserjés komplex (Parkváros, Darukezelő utca)  

4. Szarmata mészkő gyepek (Parkváros, M7 közelében)  

5. Szarmata-mészkő sztyeprét cserjés komplex (Parkváros Tárnoki úttól északra)  

6. Szarmata-mészkő sztyeprét cserjés idős fekete fenyves mozaikkal (Parkváros Tárnoki úttól 
délre)  

7. Bem téri idős tölgyek  

8. Bem téri idős fasor  

9. Csertölgyes erdőfoltok (Törökbálinti út mentén)  

10. Idős tölgyes maradványok Czabai kert mellett 

11. Idős vadgesztenye fasor és vadgeszetnyék (Gárdonyi Géza utca, Kossuth Lajos utca, Gárdonyi 
Géza Ált-. Iskola udvara)  

12. Idős fekete fenyők (Kossuth Lajos utca)  

13. Idős lucfenyő a Kossuth Lajos u. - Bethlen Gábor utcai körforgalomnál   

14. Idős kislevelű hárs (Tusculanum)  

15. Idős feketefenyők, molyhos tölgyek (Kisfenyves óvoda udvarán)  

16. Értékes nyitvatermő gyűjtemény (Tusculanum, Tompa Mihály utca)  

17. Vörösmarty Mihály Gimnázium kertje  

18. Nyáras sok fészkelőhellyel az Érd-felső vasúti megálló mellett  

19. Idős tölgy (Diósdi út)  

20. Idős hársfa (Vörösmarty Mihály utca)  

21. Idős vadgesztenyék (Thököly Imre utca)  

22. Magyar Földrajzi Múzeum kertje  

23. Idős vadgesztenye (Városközpont)  

24. Fasor főként juharból (Újfalu, Felső utca,)  

25. Dupla japánakác fasor (Újfalu, Felső utca)  

26. Lukin László Alapfokú Művészetoktatási intézmény udvarán lévő idős fák (Újfalu)  

27. Idős japánakác fasor (Városközpont, Esküdt utca)  

28. Alsó utcai fasorok és köztéri zöldfelületek  

29. Felső utcai fasorok és köztéri zöldfelületek  

30. Idős fehér nyár (Ófalu, M6 autópálya mellett)  

31. Fő utcai óvoda és környékének  idős fái  (Ófalu)  

32. Löszpusztagyepek, csepleszmeggyes löszcserjések, értékes mezsgyék (Ófalu, Kakukk-hegy 
északi része)  

33. Vízparti magaskórós, mocsári növényzet (Újfalu, Bara patak mente)  
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34. Érdligeti tó parkja, idős fák  

35. Idős mocsárciprusok (Erzsébetváros Alsóvölgyi út)  

36. A Berza kert melletti, tölgyes, erdei és feketefenyveses területek  

37. Idős tölgyek (Érdliget Kaktusz utca)  

38. Értékes nyitvatermő, kaktusz- és pozsgás gyűjtemény (Érdliget, Terasz utca)  

39. Díszfa és cserjesor a Vörösmarty Mihály Gimnázium mellett (Tusculanum, Sándor utca)  

40. Idős törökmogyoró fa (Érdliget, Tárnoki út - Bajuszfű utcai sarok)  

41. Idős atlaszcédrus (Érdliget Kaktusz utca)  

42. Idős platánfa (Városközpont, Csuka Zoltán Könyvtár)  

43. Idős lucfenyő (Városközpont, Hivatalnok utca)  

44. Nyitvatermő gyűjtemény, idős feketefenyők (Parkváros, Bajcsy-Zs. Út)  

45. Idős japánakác (Diósdi út)  

46. Nyílt vízfolyások, az egykori mocsári élővilág hírmondói  

47. Mocsári élővilág hírmondói (Postástelep, Gábor utca környéke) 

 

Egyedi tájértékeknek2 a természet-társadalom kapcsolatrendszerben keletkezett és a 

tájban kialakult emlékeket tekintjük. Objektumok, tájelemek, elem együttesek, tájemlékek 

egyaránt lehetnek egyedi tájértékek. 

A közigazgatási területen számos egyedi tájérték is fellelhető. Mivel az egyedi tájértékek 

rendelkezésre álló adatbázisa (TÉKA) nem tekinthető hivatalos forrásnak, ezért az egyedi 

tájértékeket csupán tájékozató jelleggel adjuk meg, a TÉKA adatbázisa alapján. 

TK-3. táblázat: Egyedi tájértékek (forrás: TÉKA) 

Megnevezés Típus 

1956-os emlékmű Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

1956-os emlékmű Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

56-os kereszt Feszület 

A II. Világháború áldozatainak emlékműve Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

A volt Leventekert (1975) Erdőrészlet; erdőmaradvány; erdőszegély 

Alagút bejárata Alagút 

Alagút bejárata Alagút 

Almásy László mellszobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Almásy László szobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

                                                           
2
 Az egyedi tájértékek az „Általános tájvédelem, Egyedi tájértékek kataszterzése” c. MI-13-25:1992. műszaki 

irányelvben javasolt szempontok és csoportosítás szerint kerültek számbavételre. E szerint 
megkülönböztetünk: 

 termeléssel, 

 közlekedéssel 

 történelmi eseményekkel, valamint kultúrtörténeti emlékekkel kapcsolatos; továbbá 

 természeti (természetvédelem keretében nem védett) egyedi tájértékeket. 
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Aradi vértanúk emlékműve 1848-49-es szabadságharcos emlékmű 

Az 1848-49. évi szabadságharc vértanúinak 
emlékműve 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Baktay Ervin mellszobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Baktay Ervin szobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Balázs Dénes szobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Barokk kőkereszt Feszület 

Bercza kert -lakóház kertje (1975) Park 

Berza-kert Villakert 

Boger Mária Margit síremléke Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Bronzkori-vaskori földvár Római kori őrtorony 

Czabai-kert Park 

Császárfa (Paulownia tomentosa) Fa; jellegfa 

Csigafejes mészkőoszlopfő (1975) Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Csuka Zoltán költő szobra Köztéri szobor 

Csuka Zoltán mellszobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Déchy Mór mellszobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Déchy Mór szobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Díszkút Érd polgárainak Egyéb épület; építmény 

Dr. Sáska László szobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Ekvatoriális napóra Egyéb épület; építmény 

Ekvatoriális napóra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Életfa szobor Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Emlékmű 1100 éves hazánk hősei és mártírjai 
emlékére 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Emlékmű a Kutyavárnán Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop Szobor 

Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop Szobor 

Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop Szobor 

Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop Szobor 

Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop Szobor 

Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop Szobor 

Emléktábla Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Emléktábla az ófalui kocsmaépület falán 
(1975) 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Érd utcai kereszt Feszület 

Érd-Batta közigazgatási határ fakeresztje Feszület 

Érdi magaspart Kilátópont egyedi vagy jellegzetes látványképpel 
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Érdligeti Berza-kert Történeti kert 

Érdligeti református templom Templom 

Falmaradvány Erődítés 

Feszület a Szent Mihály templom kertjében Feszület 

Fogadalmi kápolna Kápolna 

Fürdő Közintézmény kertje 

Fürdő utca, Koronafürt utca. Római kori épület 

Gémeskút Gémeskút 

Gólem szobor Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Gróf Teleki Pál mellszobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Gróf Teleki Pál szobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Gróf Teleki Sámuel mellszobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Gróf Teleki Sámuel szobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Hálaadó szobor, Bogner Mária sírja Kegyhely 

Harang oszlop Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Harangjáték Egyéb épület; építmény 

II. Lajos emlékmű Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

II. Lajos király 1526-os emlékmű Hadi eseményekkel kapcsolatos helyek 

II. világháborús emlékmű Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Ivókút Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

KALOT emlééktábla Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Kálvária középső kereszt Kegyhely 

Kápolna Kápolna 

Kaptárkövek (1975) Kőtömb, kőhalmaz 

Katolikus templom kereszt Feszület 

Kerekeskút Kút 

Kereszt Feszület 

Kereszt Feszület 

Kereszt Feszület 

Kereszt Feszület 

Kereszt Feszület 

Kereszt Feszület 

Kereszt Feszület 

Kereszt Feszület 

Kereszt Feszület 

Kereszt 1848-as emlékmű Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 
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Kereszt a Szent Mihály templom kertjében Feszület 

kopjafa Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Kőkereszt Feszület 

Kőkereszt Feszület 

Kőrisfa (Fraxinus sp.) Fa; jellegfa 

Kőrisfa (Fraxinus sp.) Fa; jellegfa 

Kőrösi Csoma Sándor szobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Köves-dűlő (Kamenya) Római kori épület 

Köztéri szobor, bronzfa Köztéri szobor 

Kút Kút 

Kutyavár Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Kutyavár, vadászkastély romjai Építőipari nagyüzem 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Külterületi pince Pince 

Lakóház Lakóépület; épületrész; udvar 

Lakóház Lakóépület; épületrész; udvar 

Lakóház Lakóépület; épületrész; udvar 
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Lakóház Lakóépület; épületrész; udvar 

Lakóház Lakóépület; épületrész; udvar 

Lakóház Lakóépület; épületrész; udvar 

Lakóház + Pince Lakóépület; épületrész; udvar 

Magyar Földrajzi Múzeum Egyéb épület; építmény 

Magyar Földrajzi Múzeum kertje Emlékpark 

Magyar Földrajzi Múzeum, Érd Múzeum 

Marcali Kis József emléktábla Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Mária szobor Szentek szobra 

Mária szobor a Szent Mihály templom 
kertjében 

Szentek szobra 

Mecseki - Börzsönyi - Lőcsei út Kaptárkő 

Mesterséges tó Park 

Minaret Minaret 

Mocsárciprusok (Taxodium distichum) Facsoport; fasor 

Nepomuki Szent János Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Nyárfa (Populus sp.) Fa; jellegfa 

Ófalu Építőipari nagyüzem 

Ófalu, Mecset utca Erődítés 

Ófalui temető Temetődomb 

Pince Pince 

Pince Pince 

Pince Pince 

Pince Pince 

Pince Pince 

Pince Pince 

Pince Pince 

Pince Pince 

Pince Pince 

Princz Gyula mellszobor Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Princz Gyula szobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Református templom Templom 

Régészeti lelőhely Régészeti lelőhely 

Reguly Antal mellszobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Reguly Antal mellszobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Reguly Antal szobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Retyezáti utcai hársfasor (1975) Facsoport; fasor 
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Riminyáki strand (1975) Fürdő 

Római Katolikus plébánia templom (1975) Templom 

Római katolikus plébániaház Plébánia 

Római katolikus templom Templom 

Római katolikus templom Templom 

Római kőút (1975) Jellegzetes gyalogút; kocsiút 

Római út Jellegzetes gyalogút; kocsiút 

Római út maradványa Jellegzetes gyalogút; kocsiút 

Római út maradványa Jellegzetes gyalogút; kocsiút 

Simonpusztai-dűlő Erődítés 

Stein Aurél mellszobor Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Stein Aurél szobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Százhalmok (1979) Talajtani folyamatok felszíni bélyegei 

Százhalom Halom 

Szent Donát szobor Szentek szobra 

Szent János szobor Szentek szobra 

Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália 
barokk kápolnája 

Kápolna 

Szent Walburga Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Szent Walburga szobor Szentek szobra 

Szepes Gyula mellszobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Szepes Gyula szobra Köztéri szobor 

Szovjet katonai emlékmű Síremlék 

Temető Temető 

Temetői épület Kápolna 

Temetőkápolna és ófalui felhagyott temető 
(1975) 

Temető 

Templom Templom 

Templom Templom 

Tepecs Erődítés 

Tölgyfa (Quercus cerris) Fa; jellegfa 

Vadász-kastély Történeti kert 

Vadász-kastély ?? Történeti kert 

Vadgesztenyefa (Aesculus hippocastanum) Fa; jellegfa 

Vadgesztenyefa (Aesculus hippocastanum) Fa; jellegfa 

Vámbéry Ármin mellszobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

Vámbéry Ármin szobra Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 
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Városvédő angyal szobor Köztéri szobor 

Volt Mészkőbánya és pincerendszer (1975) Pince 

Volt Sárkány később Sina kastély romjai 
(1975) 

 

Volt Wimpfen-kúria (1975) Közintézmény épülete 

Wimpffen-kúria egykori istállója (I.) Istálló 

Wimpffen-kúria egykori istállója (II.) Istálló 

Wimpffen-kúria egykori kocsiszínje Garázs/kocsiszín 

Wimpffen-kúria, egykori Pelikán fogadó és 
postakocsi állomás 

Kúria 

 

Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000 területek) 
európai jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek kijelölésére az Európai Uniós 
csatlakozás kötelezte az országot3. A jelenleg hatályos 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet szerint Érd 
MJV közigazgatási területét az alábbi Natura 2000 területek érintik: 

 

TK-11. ábra: NATURA 2000 területek elhelyezkedése Érden 
(forrás: http://gis.teir.hu/teirgis_termeszetvedelem) 

 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén lévő Natura 2000 területek fenntartási tervei várhatóan 
2014. őszére készülnek el. A továbbiakban a területekre vonatkozó „Természetvédelmi prioritások 

                                                           
3 A területlehatárolást Európai Uniós irányelvek (a Természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok 
és növények védelméről szóló irányelv és a Madárvédelmi irányelv) határozták meg. Az egységes európai 
ökológiai hálózat kialakításának célja, hogy biztosítsa bizonyos természetes élőhelytípusok, valamint 
bizonyos fajok élőhelyei kedvező állapotának fenntartását, vagy adott esetben helyreállítását 
természetes kiterjedésükön, illetve elterjedési területükön belül. Az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló jogszabály először 2006-ban, 
a hatályos településszerkezeti terv elfogadását követően jelent meg, melyet azóta többször is 

módosítottak. 
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és célkitűzések” illetve a Natura 2000 adatlapjuk alapján mutatjuk be a védett területeket, fajokat 
és élőhelytípusokat.  
(forrás: http://natura.2000.hu/hu/node/253, www.natura.2000.hu/hu/hirek/fenntartasi-tervek-
dinpi-teruleten) 

― Érd-Tétényi plató (HUDI20017) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

Érintett területek Érd közigazgatási 
területén belül: a Fundoklia-völgy 
térsége.  

 Érintett helyrajzi számok Érd 
közigazgatási területén belül: 4062, 
4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 
4069, 4070, 4071, 4072/1, 4072/2, 
4074, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 
4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 
4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 
4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 
4103, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 
4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 
4118, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 
4128, 4129, 4130, 4139, 4140, 4141, 
4142, 4143, 4144, 5044 hrsz. 

 

A Natura 2000 terület kijelölésének célja a jó állapotú szubpannon sztyeppek, pannon 
sziklagyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A jelölő fajok populáció 
nagyságának megőrzése, az elterjedési terület csökkenésének megelőzése. Nem véghasználható a 
tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős 
erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes 
korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem 
növekedhet. 

A teljes Natura terület kiterjedése 1164,85 ha. Biatorbágy, Sóskút, Érd, Törökbálint, Diósd, és 
Budapest XXII. kerületének közigazgatási területét érinti. Hat területegységből áll. A fiatal – lajta, 
szarmata és a szélein pannon, pleisztocén – üledékrétegekből felépülő mészkőfennsíkba több 
aszóvölgy is bevágódik. A fennsíkot néhol vékony löszlepel borítja. Ennek, és a homokká aprózódó 
mészkőnek köszönhető, hogy középhegységi és alföldi fajok sajátos keveredése jellemzi ezeket az 
élőhelyeket. Legmagasabb része, a Biai-hegyek, már alacsony középhegységi jellegű, erdős terület, 
látványos sziklaletörésekkel. A Budapesti Agglomeráció erőteljesen fejlődő térsége – forgalmas 
vasútvonalak, autópályák, autóutak és a közelükben kiépülő kereskedelmi-szolgáltató övezetek, 
lakóparkok darabolják fel, illetve szegélyezik. A térség egykori katonai bázisai ma már döntően 
beépítésre szánt területek, vagy ipari célokra használt területek. Számos kisebb-nagyobb kőfejtő 
tagolja a tájat. A mezőgazdasági művelés, legeltetés felhagyása, a gyepek nagymértékű 
cserjésedése jellemző. A terület nagy része üzemtervezett erdő. Jellemző az inváziós fajok 
térhódítása (pl. bálványfa, fehér akác stb.).  

TK-12. ábra: Érd-Tétényi plató kiterjedése Érd területén 

http://natura.2000.hu/hu/node/253
http://www.natura.2000.hu/hu/hirek/fenntartasi-tervek-dinpi-teruleten
http://www.natura.2000.hu/hu/hirek/fenntartasi-tervek-dinpi-teruleten
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Jelentősebb előforduló, védett növényfajok:  

Natura 2000 fajok: leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), Magyar gurgolya (Seseli leucospermum), 
Piros kígyószisz (Echium russicum), Homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria), Homoki kikerics 
(Colchicum arenarium)  

Védett növényfajok: Apró vetővirág (Sternbergia colchiciflora), Sárga len (Linum flavum), Nagy 
pacsirtafű (Polygala major), Nagy ezerjófű (Dictamnus albus), Magyar zergevirág (Doronicum 
hungaricum), Pézsmahagyma (Allium moschatum) 

Jelentősebb előforduló védett állatfajok: 

Natura 2000 fajok: Budai szakállasmoly (Glyphipterix loricatella), Magyar tarsza (Isophya costata), 
Magyar futrinka (Carabus hungaricus), Eurázsiai rétisáska (Stenobothrus eurasius), Nagy hőscicnér 
(Cerambyx cerdo), Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), Gyászcincér (Morimus funereus), Magyar 
ősziaraszoló (Chondrosoma fiduciarium), Füstösszárnyú ősziaraszoló (Lignyoptera fumidaria) 

Védett állatfajok: Tarka szemeslepke, (Chazara briseis), Bikapók (Eresus cinnabarius), Búbos banka 
(Upupa epops), Pannon gyík (Ablepharus kitaibelii), Gyurgyalag (Merops apiaster), Nagy őrgébics 
(Lanius excubitor), Kis pávaszem (Eudia pavonia) 

TK-4. táblázat: Érd-Tétényi plató (HUDI20017) Natura 2000 terület előforduló élőhelyek 

Natura 2000 kód Natura 2000 név 

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok 

6190  Pannon sziklagyepek 

Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok 

6240  Szubpannon sztyeppék 

91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

― Érd-Százhalombattai táblarög (HUDI20052) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület 

Érintett területek Érd közigazgatási területén belül: a téglagyártól délre lévő szőlőhegyi terület, és 

a Kakukk-hegy védett területe. 

Érintett helyrajzi számok Érd közigazgatási területén 
belül: 24575/1, 24576/1, 24593, 24599, 24602/1, 
24602/2, 25001, 25002/1, 25002/2, 25002/3, 
25003/1, 25003/2, 25003/3, 25017, 25030, 25031, 
25032/1, 25032/2, 25046 hrsz. 

A Natura 2000 terület kijelölésének célja a jó 
állapotú síksági pannon löszgyepek, erdőssztyepp 
tölgyesek, meszes alapkőzetű féltermészetes száraz 
gyepek és cserjésedett változataik természetszerű 
szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A jelölő 
fajok populáció nagyságának megőrzése, a 
populációk elterjedési terület csökkenésének 

megelőzése. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban 
a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. 

TK-13. ábra: Érd-Százhalombattai 
táblarög kiterjedése Érd területén 
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A terület kiterjedése 24,83 ha, Érd és Százhalombatta települések közigazgatási határát érinti. Két 
részterületből áll: az érdi Kakukk-hegy és az Érd-Százhalombattai földvár térségéből. Az érdi 
Kakukk-hegy egy hajdani meredek magaspart Dunára néző lejtője, amelyen mozaikos 
löszvegetáció található. Az Érd-Százhalombattai földvár a Mezőföld legkeletibb táblarögének ÉK-K-
i széle, illetve magaslata (Sánc-hegy). A terület egyben a térség régészetileg legjelentősebb 
földvára. A Kakukk-hegy feletti részeken engedély nélküli építkezések, a terület alatt beruházási 
igények tapasztalhatók. A terület északi felén üzemtervezett erdő található, jellemzően akác és 
bálványfával fertőzött lösztölgyes maradványok, amelyek közösségi tulajdonban állnak. 
Legjelentősebb veszélyeztető tényező az inváziós növényfajok erőteljes térhódítása, amelyek 
közül jelentős az akác, a bálványfa, az orgona és a kanadai aranyvessző. A földvár egy részén 
hétvégi házas beépítés található, az épületek tulajdonosai közművesítéssel próbálkoznak. A 
környező kisparcellás mezőgazdasági művelésből eredő veszélyek a túlszántás, az égetés és a 
műtrágyázás. A kiskertes, kisparcellás használaton túl jellemző a szabadidős terhelés is 
(terepmotor, quad, tábortűz). A löszpusztagyepeken legeltetés nem folyik, ami a területek 
degradálódását, cserjésedését eredményezi. Jelentős a jó kilátóhelyek (Sánc) taposása.  

Jelentősebb előforduló, védett növényfajok:  

Natura 2000 fajok: leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), Bíboros sallangvirág (Himantoglossum 
caprinum) 

Védett növényfajok: Gumós macskahere (Phlomis tuberosa), Sárga len (Linum flavum), Nagy 
ezerjófű (Dictamnus albus), Közönséges csikófark (Ephedra distachya), Deres vajvirág (Orobanche 
caesia), Zöldike ujjaskosbor (Coeloglossum viride), Nagy pacsirtafű (Polygala major)  

Jelentősebb előforduló védett állatfajok: 

Védett állatfajok: Vörös vércse (Falco tinnunculus), Gyurgyalag (Merops apiaster), Kabasólyom 
(Falco subbuteo), Búbos banka (Upupa epops).  

TK-5. táblázat: Érd-Százhalombattai táblarög (HUDI20052) Natura 2000 terület előforduló 
élőhelyek 

Natura 2000 kód Natura 2000 név 

Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok 

6210 
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett 
változataik  

6250 
Síksági pannon löszgyepek 

91I0 Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal 

― Duna és ártere (HUDI20034) 4 

Érintett területek Érd közigazgatási területén: 032, 054/1a, 054/1b, 054/1c, 054/1d, 054/1f, 054/ 
1h, 054/1j, 054/1k, 054/1l, 054/1m, 054/1n, 054/2, 055/1, 055/2, 057, 058, 059 hrsz.  

A Natura 2000 terület kijelölésének célja a területen található jó állapotú folyópartok, 
mocsárrétek, kaszálórétek, keményfás-, és puhafás ligeterdők kiterjedésének, szerkezetének, 
fajkészletének megőrzése; a területen található jelölő fajok állományai fennmaradásának 
biztosítása. A Duna folyóvízi jellegének megőrzése, a főágban található kavicsos, nagy áramlási 
sebességű élőhelyek, illetve kavics- és homokzátonyok megőrzése a magyar bucó, német bucó, 

                                                           
4
 Mivel a Natura 2000 területek leírásai és fenntartási tervei az egész területre készülnek és szólnak, 

jelen esetben az egész Duna és ártere Natrura 2000 terület természetvédelmi előírásait, és előforduló 
védett növény- és állatfajait közöljük.  

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantoglossum+caprinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantoglossum+caprinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phlomis+tuberosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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selymes durbincs, halványfoltú küllő, balkáni csík érdekében különösen Dunaalmás, 
Nyergesújfalu, Tát, Esztergom, Szob, Nagymaros, Verőce, Vác, Göd, Szigetmonostor, Érd, 
Rácalmás térségében, illetve a Szentendrei-Dunaág Tahi-híd feletti szakaszán található Kecske-
zátony térségében a Duna mindkét oldalán. A Duna még megmaradt természetes/természetközeli 
állapotú partszakaszainak, mellékágainak, holtágainak megőrzése, az ártéri vizes élőhelyek 
vízutánpótlásának biztosítása, a szigetek parthoz kapcsolódásának, az oldalágak és az ártér 

feltöltésének megakadályozása, a parti zóna védelme. A 
területen található, életciklusában legalább részben 
vízhez kötött állatfajok ívó-, táplálkozó és telelőhelyei 
állapotának megőrzése. Nem véghasználható a tíz éves 
erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként 
vizsgálva - több idős erdőállomány, mint amennyi 
korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni 
képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek 
állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem 
növekedhet. 

A teljes Natura terület kiterjedése 16573,52 ha. A site 
területén a természetes, természetszerű élőhelyek és a 
beépített ember területfoglalással érintett területek 
váltakoznak. A site egész hosszában a beépített 
területek kivételével a szigeteken és a parti sávban 
jellemzően üzemtervezett erdőterületek találhatók, 
amelyeket főként puhafa-, keményfa ligeterdők és 
telepített faültetvények (nemesnyárasok, fekete 
diósok) alkotnak. Kis kiterjedésben fordulnak elő 
bokorfűzesek, folyómenti magaskórósok, ártéri kaszáló 
és mocsárrétek, homoki és löszgyepek. A Duna 
halfaunisztikai jelentősége kiemelkedő. A kétéltű és 
hüllőfauna tekintetében elmondható, hogy a Duna 

főágában kevés faj él, sokkal nagyobb jelentősége van a mellékágaknak, amelyek a kétéltűek 
szaporodóhelyeként funkcionálnak. A nedves területeken számos faj megtalálható, ezek 
mindegyike védett. A víztest mint élőhely gerincteleneket tekintve igen értékes, fajgazdag, 
jelentős az áramlástűrő fajokból álló puhatestű fauna, amelyek közül 5 faj védett. A csigák 
táplálkozásökológiai szerepe a telelő vízimadarak szempontjából kiemelkedő. A Duna számos 
madárfajnak ad átmeneti, vagy állandó otthont (a Dunán 200 fölötti a rendszeres átvonulók és a 
többé-kevésbé ritka vendégek száma, míg a fészkelő fajok száma elég alacsony, mintegy 80 
körüli), a Dunakanyar a hazai 43 Fontos Madárélőhely (Important Bird Area - IBA) egyike. A 
legnagyobb természetvédelmi problémát, az emberi területhasználati szándékok mellett az 
idegenhonos és özöngyomok megjelenése valamint terjedése jelenti. Az árterek kiváló terjedési 
folyosót biztosítanak idegenhonos fajoknak. A folyam erős emberi hatás alatt áll, számos település 
összesen több millió lakosa él a mentén. Ez a hatás az ipari, állandó lakossági, turisztikai 
terhelésben is jelentkezik. A hajóforgalom (teher és személyszállítás, kishajó forgalom) is jelentős, 
emellett a folyót több főút és vasútvonal keresztezi, határolja. A folyam árvízi hatásainak 
mérséklése és állandó hajózhatóságának megteremtése érdekében jelentős átalakításon esett át 
az elmúlt évszázadokban. Jórészt eltűntek, funkciójukat vesztették mellékágai, szigetei, a meder 
mesterséges megváltoztatásai a fősodor irányát sebességét módosították, a meder folyamatosan 
mélyül. A dunacsúnyi erőmű megépülésével a folyamatos kavicshordalék utánpótlás elakadt. A 
Duna és kavicsos partszakaszai rendkívül fontos ivóvízbázis funkciót is ellátnak.  

A site területén mezőgazdasági hasznosítás kis területen, elsősorban kaszálásos gyepfenntartás 
keretében történik. Nagy területre jellemző az erdészeti hasznosítás. Jellemző a hajózás 

TK-14. ábra: Duna és ártere kiterjedése Érd 
területén 
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(nemzetközi hajózóút), ipari tevékenység, vízmű, vízbázis használat. Jellemző továbbá a rekreációs 
tevékenységek sokaságának (sporthajók, csónak, motorcsónak, jetski, horgászat, strandolás, stb.), 
nem ritkán kontrolálatlan művelése. Jelentős mértékű az árral érkező és visszamaradó hulladék 
mennyisége. A területen számos horgászegyesület és vadásztársaság működik.  

Jelentősebb előforduló, védett növényfajok:  

Natura 2000 fajok: Homoki kikerics (Colchicum arenarium), Homoki nőszirom (Iris humilis ssp. 
arenaria) 

Védett növényfajok: Fekete galagonya (Crataegus nigra), Téli zsurló (Equisetum hyemale), Nyári 
tőzike (Leucojum aestivum), Ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) 

Jelentősebb előforduló védett állatfajok: 

Natura 2000 fajok: Balin (Aspius aspius), Szarvas álganéjtúró (Bolbelasmus unicornis), Vöröshasú 
unka (Bombina bombina), Eurázsiai hód (Castor fiber), Vágócsík (Cobitis taenia), Skarlátbogár 
(Cucujus cinnaberinus), Mocsái teknős (Emys orbicularis), Ingola (Eudontomyzon spp.), 
Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus), Széles durbincs (Gymnocephalus baloni), Selymes 
durbincs (Gymnocephalus schraetzer), Piros szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), Nagy szarvasbogár 
(Lucanus cervus), Európai vidra (Lutra lutra), Nagy tűzlepke (Lycaena dispar), Vérfű 
hangyaboglárka (Maculinea teleius), Tavi denevér (Myotis dasycneme), Közönséges denevér 
(Myotis myotis), Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia), Garda (Pelecus cultratus), Szivárványos 
ökle (Rhodeus sericeus amarus), Leánykoncér (Rutilus pigus), Kőfúró csík (Sabanejewia aurata), 
Közönséges ürge (Spermophilus citellus), Dunai gőte (Triturus dobrogicus), Tompa folyamkagyló 
(Unio crassus), Német bucó (Zingel streber), Magyar bucó (Zingel zingel) 

Védett állatfajok: Kis színjátszólepke (Apatura ilia nattani), Pézsmacincér (Aromia moschata), 
Diófacincér (Megopis scabricornis) 

TK-6. táblázat: Duna és ártere (HUDI20034) Natura 2000 terület előforduló élőhelyek 

Natura 2000 kód Natura 2000 név 

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok 

3270 iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben 
Bidention növényzettel 

6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei 

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek 

91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus 
laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus 
angustifolia fajokkal 

Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok 

91E0 Enyves éger( Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) 
alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Magas természeti értékű terület (MTÉT) nem található Érd közigazgatási határán belül. 

Érd MJV közigazgatási területén a védett természeti területek és a Natura 2000 területek 
elhelyezkedését a TK-15. ábra (tervlap) mutatja be. 
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1.12.3.3 Ökológiai hálózat  

A nemzeti ökológiai hálózat területét az Országos Területrendezési Terv (OTrT) határolja le. Az 
OTrT-ben lehatárolt nemzeti ökológiai hálózat területe a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervekben kerül differenciálásra, magterületre5, ökológiai folyosóra6 és 
pufferterületre7.  

 
TK-16. ábra: Nemzeti Ökológiai Hálózat területei Érden (forrás: TIR) 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (BATrT) Érd közigazgatási területén az alábbi 
területeket sorolta a nemzeti ökológiai hálózat területei közé: 

― magterület:  
o Beliczay-sziget 
o Kakukk-hegy 
o Fundoklia-völgy 
o város déli közigazgatási határánál a Duna menti terület 

― ökológiai folyosó: 
o Duna és ártere 
o Zámori-patak és Benta-patak területe 

― pufferterület 
o Fundoklia-völgy keleti része 
o település ÉNy-i közigazgatási határánál lévő kis terület 
o Sánc-hegy és Kakukk –hegy környezete 
o Bara-dűlő 
o Benta-patak mente M6-os –tól délre lévő részeken 

Érd közigazgatási területén a nemzeti ökológiai hálózatba tartozó területek elhelyezkedését a TK-
17. ábra (tervlap) mutatja be, mely a fejezet végén a mellékletekben található.  

                                                           
5 magterület: „…olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre 
jellemző természetes élővilág fennmaradását és életközösségeit hosszú távon biztosítani képesek és 
számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.” (OTrT 2. § 16. pont) 
6 ökológiai folyosó: „…olyan többnyire lineáris kiterjedésű folyamatos vagy megszakított élőhelyek, 
élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok), amelyek döntő részben 
természetes eredetűek és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek 
(magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.” (OTrT 2. § 22. pont) 
7 pufferterület: „…olyan rendeltetésű területek, melyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a 
tevékenységeknek a negatív hatásait, amelyek a magterületek, illetve az ökológiai folyosók állapotát 
kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek.”  (OTrT 2. § 23. pont) 
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1.12.4  Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

 Egyes védett természeti területeken, ill. Natura 2000 területeken nem a 
védettséggel összeegyeztethető területhasználat—illegális hulladéklerakás. 

 Kertes mezőgazdasági terület egy része ex lege védett kunhalom, földvár. 
Konfliktus forrás előfordulhat a kertes területek területhasználati és épületek 
elhelyezési szándékai között.  

 Külterületi dűlő utak mentén zöldsávok, fasorok hiánya 

1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata  

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei  

1.13.1.1 Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 

A városban rendkívül alacsony a közcélú zöldfelületek aránya, zöldfelületeket összekötő fasorok 
alig találhatók. 

Közpark, közkert kevés van a városban. A meglévő közparkok, közkertek fontos elemei a város 
zöldfelületi rendszerének és a városszerkezetnek, de kis területük miatt csak egy-egy játszókert, 
pihenőkert funkcióját tudják be betölteni lakókörnyezetükben.  

A városban minden korosztály rekreációs igényét kielégíteni tudó, nagyobb kiterjedésű, több 
funkciójú, városi szintű közpark nem található. Mindezek ellenére, többek között a nagyterületen 
elterülő családi házas területek következtében —ahol a telkeken 50% vagy a feletti a zöldfelületek 
aránya— a városban a zöldfelületekkel borított felületek aránya magas. 

TK-7. táblázat: Zöldterületek, zöldfelületek nagysága 2014-ben (forrás: Önkormányzat 
adatszolgáltatása) 

Zöldfelület jellege db m2 

közkert 5 1.1343 

közpark 2 1.6318 

Zöldterület (közpark, közkert összesen)  2.7661 

véderdő — 160 

Játszótér, tornapálya, pihenőhely 4 8.693 

Virágos terület — 2.950 

Füves, cserjés, ligetes terület — 1.6178 

Gondozott terület — 2.7821 
 

Szerkezeti jelentőségük szempontjából a város alábbi zöldfelületei emelendők ki: 

 Duna-folyam hullámtéri erdői, Beliczay-sziget, 

 Fundoklia-völgy, 

 az Ófalu fölött végighúzódó magaspart erdőterületei, Kakukk-hegy, 

 M6 autópálya — Sulák-patak közötti erdőterület, 

 volt strand és kemping területe 
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A Duna-folyam menti hullámtéri erdők jelentős ökológiai szereppel bírnak. A hullámtéri 
erdőterületek közül kiemelendő a Beliczay-sziget, amely közjóléti erdő funkciójú erdőterület 
szerepet is  betölti a város lakosságának életében.   

A Natura 2000 terület és helyi természetvédelmi védettség alatt álló Fundoklia-völgy a város 
kiemelt jelentőségű zöldterülete. Kirándulóhely szerepet tölt be, természetvédelmi jelentősége 
miatt más típusú közparki funkciók elhelyezésére nem alkalmas a terület.  

Az Ófalu felett húzódó magaspart, jellemzően erdővel borított területe a meredek letörés miatt 
elsősorban tájképi, környezetvédelmi, természetvédelmi jelentőséggel bír. A terület kertes 
mezőgazdasági területtel (volt szőlőhegy) határos területe a Kakukk-hegy, amely 
természetvédelmivédettség alatt ál. Mivel magaspart „löszfal” csúszásveszélyes, ezért a területet 
borító erdő, bokorerdők, gyepek fontos környezetvédelmi szerepet is betöltenek.  

Az M6 autópálya és a Sulák patak között védelmi rendeltetésű erdőterület mélyfekvésű belvizes 
területen található, emiatt környezetvédelmi szerepe fontos.  

Érd MJV zöldfelületei között jelentős szerkezeti szereppel bírnak, és bizonyos közparki funkciókat 
(pihenés, séta) is részlegesen ellátnak országos vagy helyi természetvédelmi védettség alatt álló 
területek. Az előbbiekben felsoroltakon kívül megemlítendő még a Kutyavár, a Czabai kert, a 
Berza kert. 

A fasorok fontos elemei egy város zöldfelületi rendszerének, a fasorok kapcsolják össze a 
zöldfelület egyes elemeit —zöldterületeket, zöldfelületi jellegű intézményeket, erdőket stb. — 
összefüggő rendszerré. Érd területén azonban az utcák jelentős része fasor nélküli, vagy a 
telektulajdonosok által ültetett fák miatt vegyes (rendezetlen) képet mutat. Szerkezeti szerepet 
betöltő fasor nincs. 

1.13.1.2 zöldfelületi ellátottság értékelése  

Mint azt az előbbi fejezetben részletesen értékelésre került a városban az egy főre eső 
zöldfelületek aránya rendkívül alacsony. Az egy főre eső közpark, közkert ellátottság csak 
0,4m2/fő, ami igen alacsony érték. Az elvárt érték legalább 7-10m2/fő lenne. 

1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái  

 Rendkívül alacsony a városban a zöldfelületi ellátottság. 

 Megfelelő nagyságú, több funkcióval bíró városi szintű közpark hiánya. 

 Kevés lakóterületi szintű közpark, kevés zöldfelületi funkcióval 

 A vonalas összekötő zöldfelületi elemek, fasorok hiánya  
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1.14 Az épített környezet vizsgálata  

1.14.1 Terület felhasználás vizsgálata  

1.14.1.1 A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata  

A város területén - földrajzi elhelyezkedésének és természeti adottságainak köszönhetően – 
évezredek kultúráinak nyomai figyelhetők meg. A település mai szerkezetének kialakulását 
elsősorban a XX. században történtek határozták meg. 

Érd Óvárosa a Duna mentén haladó szállítási és hadiúthoz kapcsolódva eredeti középkori helyén 

rögzült, mert a török időkben is fontos szerepet töltött be. Különböző eredetű népesség 

betelepülése után 1772-ben lett mezőváros. Mezővárosi jellege a település képére, jellegére máig 

hatással van: beépítése vegyesen falusias, kisvárosias. Két falusias karakterű széles utca (Felső és 

Alsó utca) mentén történtek parcellázások az országút (Budai-Velencei- Fehérvári út) vonaláig 

húzódtak, és ez az 1930-as évek parcellázásainak megkezdéséig a vasútvonalakkal együtt a 

település északi határát képezte. A Budapest – Eszék vasútvonal megépítését követően, a vasút 

mentén Ófalu és Újfalu északi irányú bővülésével alakult ki a Tusculánum városrész.  

A vasúttól északra fekvő legelő területeken gróf Károlyi Imre 1930-ban, a Weekend Szövetkezettel 

és az Angol – Magyar Bank Rt-vel kezdett az új területek parcellázásába. A különböző fantázia 

nevű városrészekre osztott területen több ütemben összesen mintegy 18 000 db, többségében 

üdülő parcellát alakítottak ki. Nem épült ki a terület közmű-, út- és vízelvezető hálózata és a 

budapesti gyorsvasút sem. A parcellázás botránnyal végződött. A hiányzó közművek helyenként 

még ma sem készültek el. Érd belterületének településszerkezete azonban gyakorlatilag kialakult. 

Az új telepek kiépítésével, az Ófalutól távolabb vezetett közlekedési hálózattal az Ófalu fejlesztése 

háttérbe szorult. A településrész elvesztette korábbi gazdasági, közigazgatási központ-szerepét. 

Néhány év alatt a település telkeinek száma többszörösére szaporodott, népessége pedig néhány 

évtized alatt megtízszereződött. A második világháborút követően az elmaradt infrastruktúra 

ellenére folyamatosan nőtt a település népessége. Ezt nagymértékben elősegítette az ország 

főváros centrikus fejlesztése és a budapesti letelepedés adminisztratív korlátozása. 

A 60-as, 70-es években az országos közlekedési hálózatának kialakítása, a vasút szerepének 

felértékelődése Érd településszerkezetét súlyosan érintette. A város belterületét forgalmas 

közlekedési területek szabdalták szét (déli és nyugati irányú fő vasúti vonalak, M7 autópálya, 6-os, 

7-es számú főutak). Az ezredforduló előtt az Érden élők egyre jobban érezhették a közlekedési 

hálózat hiányosságait. A növekvő népesség és ezzel együtt növekvő gépkocsi forgalom hatására a 

város közúti forgalma egyre zsúfoltabbá válik.  

Érd gyors és jelentős településszerkezeti változásokon ment keresztül az elmúlt években, mint 

intenzíven növekvő lakosság számú agglomerációs település. A Budapestről kiköltöző új lakosság 

igényeinek kielégítése érdekében, intenzívebb, kompaktabb városközpont alakult ki. Érdet az 

ezredfordulóig szerencsére elkerülte a nagy bevásárló központok építése, Azonban a közeli 

településeken megépült „shopping center”-ek kedvezőtlen hatása érezhető volt Érden is. 

A parcellázási tevékenységek Érd városára számos kedvezőtlen hatással voltak, mint az 

infrastruktúra jelentős hiányai, a kevés főútvonal, az utcahálózat nehéz áttekinthetősége, a 
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szabad-, zöldterületek úgyszólván teljes hiánya, és a különböző, több helyen igen kicsi 

telekméretek. Ezek a hiányok máig hatással vannak a település életére. Már a korábbi 

településrendezési tervek vizsgálatai is felhívták a figyelmet a mechanikus parcellázások egy 

sajátosan érdi következményére, a változatos terepalakulatok és az út- és tömbrendszer 

ellentmondására. Míg a település északkeleti részén az úthálózat fő elemei elfogadható módon 

követik a meredek domboldal megkívánta irányokat, és a nagyobb telekméretek miatt a beépítés 

is kedvezőbben alakulhatott, másutt a mészkőfennsíkba vájt vízmosások, a meredekebb 

terepalakulatokat figyelembe nem vevő mechanikus szabályozások számos utca lejtésviszonyát 

igen kedvezőtlenül alakították. Legalább ugyanennyire fontos a parcellázásoknak a település 

területgazdálkodására, a településrendezési és –fejlesztési folyamatokra gyakorolt, kedvezőtlen 

hatása. A nagy összefüggő, jelenleg még zömmel mezőgazdasági használatban lévő területeken – 

és a lakóterületeken belüli néhány „egy tagban lévő” területrészen – kívül szinte a település szinte 

teljes belterülete egyedi lakótelkekre osztott, amelyeknek túlnyomó többsége magántulajdonban 

van.  

A település szerkezetét meghatározó fő elemek: 

 az Ófalu történeti településmagja 

 a lebontott kastély ingatlana a gazdatiszti épülettel és a pincékkel 

 az Ófalu melletti egykori gazdasági területek: a présházak és a felhagyott téglagyár 

 a sajátos funkcióknak helyet adó területek: temetők, felhagyott temetők (közpark) 

 természeti védelem alatt álló területek: az érdi magaspart, Kakukk hegy, Fundoklia-völgy 

 a Beliczay-sziget 

 az Újfalu lakóterületei és a városi közintézmények, szolgáltató létesítmények 

 az 1930-as években parcellázott telepek lakóterületei 

 az egyes településrészeket elválasztó közlekedési területek (vasút, fő közlekedési utak) 

 a mezőgazdasági hasznosítású külterületek 

A város meglehetősen nagy kiterjedésű közigazgatási területének több mint 50%-át teszi ki a 

belterület. A belterület terület-felhasználásában uralkodók a lakóterületek, ezen belül is az egyedi 

telkes, egylakásos, szabadonálló beépítésű, családi házas lakóterületek. Ettől gyökeresen eltérő 

jellegű terület-felhasználás csak a városközpont területén jellemző, ahol a telepszerű 

lakóterületek mellett koncentrálódnak az intézmények.  

A város meghatározó gazdasági-ipari övezete a város központjától délre helyezkedik el (Érdi 

Gazdasági,- Logisztikai Park, az ún. Bécsi-hegy területe), illetve a város keleti részén található még 

egy kijelölt gazdaságfejlesztési terület.  

Az erdőterületek, rekreációs zöldterületek aránya nem meghatározó, kiemelkedik két 

szigetszerűen elhelyezkedő terület: a dunaparti ófalui településrész és a Tárnok szomszédságában 

elterülő Fundoklia-völgy.  

Érd dél-nyugati sávjában még a hagyományos vidéki jellegű életmód a meghatározó. A 

felszínborítottság alacsony mértékű mesterséges elemeket mutat, meghatározó a számtó 

művelési ág, néhol gyümölcsössel és szőlővel. 
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Érd városrészei: 

 

 
Az érdi IVS a településszerkezeti 
jellemzők, területhasználati módok 
és elérhetőségi szempontok alapján 
5 darab karakterében, jellegében, 
fejlesztési elképzeléseiben 
különböző városrészt határolt le, 
amelyet jelen vizsgálat, mint 
adottságot fogadott el. 
 
 
A városrészek lehatárolását a  
„V-1 – Városrészek lehatárolása” 
tervlap tartalmazza. 

 

Parkváros városrész 

A terület a Tárnoki út – Ürmös utca – Vincellér utca – Felsővölgyi út – Tetőfedő utca – Ötvös utca 
– belterületi határ – Kőhalmi utca – Hegyalja utca – Kolozsvári utca által határolt, északi városrészt 
foglalja magában. Jelenleg alapvetően lakófunkciót tölt be.  

Északi fekvésű terület, amely szervesen kapcsolódik a szomszédos városrészekhez. Szerkezetet 
meghatározza az M7-es autópálya, amely a városrészt kettévágja, így megszakítja a települési 
szövetet. Ez elsősorban nehezebb átjárhatóságot, valamint minimális minőségbeli és funkcionális 
váltást eredményez. A városrész beépítésére alapvetően a kertvárosias lakókörnyezet a jellemző. 
A településközponti vegyes területek a főútvonalak mentén találhatóak. Tényleges városközpont a 
Bem tér környéken kezdett spontán kialakulni. Mikroközpont kialakulására van lehetőség a 
Hétágú csomópontnál, valamint az M7-es autópályán túli területeken, a Darukezelő utca 
környéken. Zöldterületekkel ez a városrész viszonylag sűrűn ellátott, azonban közparkként egyik 
terület sem működik. 

Érdliget - Kutyavár 

A terület a Vincellér utca – Ürmös utca – Tárnoki út – Riminyáki utca – Érd-Alsó vasútvonal – Budai 
út – Budafoki út – Tétényi utca – Gyár utca – Muskátli utca – Érd-Diósd településhatár – 
Ligetszépe utca – Árvalányhaj utca – Bazsarózsa utca által határolt területet foglalja magában.  

Érd keleti városrésze szervesen kapcsolódik a szomszéd városrészekhez. déli részen az Érd-felső és 
az Érd alsó vasútvonal kelet-nyugat irányban átszeli Érdligetet. A városrész beépítésére a 
kertvárosias lakókörnyezet a jellemző. Településközponti vegyes területek a Tárnoki út, Ürmös 
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utca, Diósdi út, Balatoni út menten alakultak ki. Az Érd-alsó vasútvonal menten jelentős 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület található. 

Ebben a városrészben a legnagyobb a zöldfelületek aranya, összefüggő terület azonban kevés van. 
Kiemelhető a volt Érdligeti strand területe és a „Papi Földek területe” a Sulák patak mentén. 

Tusculanum 

A terület a Tárnoki út – Riminyáki utca – Diósdi utca – Érd-Felső vasútvonal – Fehérvári út – Varjú 
utca – Bibic utca által határolt terület. Alapvetően lakófunkciójú városrész. 

A város középen elhelyezkedő területet a forgalmas Velencei út választja el a városközponttól. 
Kelet-nyugati irányban kettészeli az Érd-felső és Érd-alsó vasútvonal, amely a városrész 
szerkezetében nem jelent karakterváltást. A városrész nyugati része falusias lakókörnyezet, 
amelyre az alacsony beépítettség a jellemző. Tusculanum többi részére a kertvárosias lakóterület 
jellemző. Települési vegyes területet északnyugaton, illetve a Kossuth Lajos utca, Töhötöm utca, 
Diósdi utca vonalán található.  

Ófalu Újfalu 

Érd legrégebbi településrésze az Érd-Alsó vasútvonal – Budai út – Budafoki út – Sulák patak – 
Sziget-dőlő – Molnár utca – Duna – Bel-Zártkert határa – Mély utca– Júlia utca – Intéző utca – 
Velencei út által határolt területen fekszik.  

A város délkeleti fekvésű területe, amely funkcionálisan a város magja. A városrészt a 6-os és 7-es 
utak elkerülő szakasza, valamint a M6-os autópálya szakasza osztja részekre, amely 
városszerkezetileg elkülöníti Ófalut és Újfalut. Ófalu városszerkezetén érződik a 
halmaztelepülések spontán, organikus fejlődése. Az északi, Újfalui városrész ezzel szemben 
rendezett, a tervezett városok utcaképét mutatja. 

Tisztviselő- és Újtelep 

A városrész a Bibic utca – Varjú utca – Fehérvári út – Érd-Felső vasútvonal – Diósdi út – Budai út – 
Velencei út – Intéző utca – Ercsi út – Toni csapás – Érd-Felső vasútvonal – belterület határa – 
Szajkó utca – Sas utca – belterület határa – Fehérvári út – Zámori út – Vadlúd utca – Hattyú utca 
által határolt területen fekszik. 

Érd délnyugati városrésze a gazdasági funkcióknak köszönhetően jellemzően más karakterekkel 
rendelkezik, mint a város többi része. A kertvárosias lakóterület aranya jóval a városi átlag alatti, a 
Fácán utcai lakótelep beépítése kisvárosias. A városrész déli részen található kereskedelmi és 
szolgáltató területek Érd város gazdasági motorját jelentik. A zöldterületi ellátottság nem jellemző 
a városrészre. 

1.14.1.2 Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 
minőségi osztályok 

A területfelhasználás vizsgálatát szokásos eljárás szerint a földhivatali alaptérkép alapján a 
művelési ág és jelleg szerint kell elvégezni. A földhivatali adatbázis a belterületek vonatkozásában 
a művelési ág besorolását nem tartalmazta, így ezeken a területeken az egyéb adatokat kellett 
figyelembe venni. A területfelhasználási információkat 12 területfelhasználási kategóriába 
soroltuk, melyek a Településszerkezeti Terv fő kategóriái között teremtenek kapcsolatot, így 
részletesebb vizsgálat alapját is képezhetik. A 12 területfelhasználási kategória a következő: 

1) lakóterületek 

2) vegyes területek 
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3) gazdasági területek 

4) sport és szabadidő funkciók területei 

5) városüzemeltetés különleges területei 

6) kertes művelésű területek 

7) mezőgazdasági művelésű területek 

8) zöldterületek 

9) erdőterületek 

10) felszíni vizek területei 

11) közúti közlekedési területek 

12) vasúti területek 

A lakóterületek magukba foglalják a telepszerű lakóépületek telkeit, a kertvárosi lakóterületeket, 
valamint az átalakuló területek lakóépülettel beépült telkeit.  
A vegyes területek a különböző intézményi, valamint kereskedelmi és szolgáltató funkciók 
területeit öleli fel.  
A gazdasági területek jellemzően az ipari, az üzemi, valamint a telephely jellegű 
területfelhasználás területei.  
A sport és szabadidő funkció jellemzően a városi sportterületek, sportpályák, valamint a strandok, 
illetve üdülő, vagy táborozóhelyek területei.  
A városüzemeltetés különleges területei között találjuk a temetők területeit, illetve a különböző 
közszolgáltatók által igénybevett területeket, mint a vízgazdálkodás, vagy a hulladékgazdálkodás 
területeit.  
A kertes, a mezőgazdasági és az erdők területei az ingatlan-nyilvántartás szerint kerültek 
feltüntetésre.  
A zöldterületek kategóriájába a városi parkok, a telepszerű lakótömbök közötti közhasználatú 
parkok területei, valamint a természet-közeli zöldfelületek – így a nádas, rét, gyep, legelő 
művelési ágban nyilvántartott ingatlanok – területei tartoznak.  
Külön kategóriákba kerültek a közúti közlekedési területek, a vasúti területek, valamit a felszíni 
vizek területei. 

A területfelhasználási kategóriák területi lehatárolását a „V-2 – Területfelhasználás” tervlapja 
tartalmazza. 

Művelési ágak és minőségi osztályok termőföld esetén 

Érd MJV külterületén döntően jó minőségű szántóterültek találhatóak. Ezt támasztja alá, hogy 
mind az OTrT-ben, mind BATrT-ben nagy területet fed le a kiváló termőhelyi szántóterületek 
övezete. (lásd KV-5. és KV-6. ábra). Ezt támasztják alá a földhivatali nyilvántartás alapján, az egyes 
földrészletekre elvégzett vizsgálatok is. A második legnagyobb területi kiterjedésű művelési ág a 
gyümölcsös, mely szintén jó minőségű területeket tudhat magáénak.  

A kertes mezőgazdasági területeknél (volt zártkerti területek) már vegyesebb a kép. Ott szintén 
szántók és gyümölcsösök találhatóak legnagyobb arányban, arányuk körülbelül azonos, 
minőségük jó. Mellettük nagyobb területeket foglalnak még el a szőlők és a kertek, melyek szintén 
jó minőségűek.  

A művelési ágakban levő területek minőségi osztályok szerinti besorolását a KV-1. ábra (tervlap) 
és a KV-2. ábra (tervlap) tervlap mutatja be. (lásd.: Mellékletben) 
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1.14.1.3 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek  
A beépítésre szánt területeket a hatályos övezeti terv alapján mutatjuk be. A vizsgálatban 
elkülönítve ábrázoltuk a jelenlegi belterületen belül, a tervezett belterületen belül, illetve ezen 
kívül elhelyezkedő beépítésre szánt területeket.  

Érd városának városias térsége 3683, 42 hektár, ami a közigazgatási terület 60,84 %-a. A 
településszerkezeti terv szerint az összes beépítésre szánt terület mintegy 201 hektár, ami 3,32%-
a a város közigazgatási területének. Ennek 92,8%-a (186 hektár) jelenleg külterületen helyezkedik 
el.  

A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt, valamint a külterületek és belterületek viszonyát a 
„V-3 – Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek” térképen lehet nyomon követni. 

1.14.1.4 Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 

A városban található intézmények a TEIR Metaadatbázisa (2013) szerint:  

terület intézmény db 

Közoktatás bölcsőde 2 

Közoktatás óvoda 17 

Közoktatás általános iskola 11 

Közoktatás gimnázium 2 

Közoktatás szakközépiskola 1 

Orvosi intézmény rendelőintézet, egészségügyi központ 23 

Orvosi intézmény háziorvosi rendelő 9 

Orvosi intézmény gyógyszertár 13 

Orvosi intézmény gyógyszerárusító hely 5 

Közszolgáltatás könyvtár 1 

Sport és szórakoztatás  színház/művelődési ház 1 

Kereskedelem /Szolgáltatás posta 6 

Kereskedelem /Szolgáltatás bankfiók 10 

Közlekedés / Szolgáltatás vasútállomás 3 

Az adatbázis nem tartalmazta a közigazgatási intézményeket, valamint a térképi beazonosításuk a 
Google maps kereső-szolgáltatását igénybe véve történt. 

Érden, mint megyei jogú városban és kistérségi központban az alábbi intézmények szolgálják 
leosztott állami feladatként a város központi szerepeit: 

• Okmányiroda (Diósd, Tárnok, Pusztazámor, Sóskút) 
• Tűzoltó parancsnokság (27 település) 
• Rendőrség (Tárnok, Diósd felettes szerve + Sóskút, Pusztazámor 
• Szakorvosi rendelőintézet 

o Járóbeteg szakellátás, gondozás (Diósd, Sóskút, Tárnok, Pusztazámor) 
o Tüdőgyógyászat, onkológia, pszichiátria (Százhalombatta) 
o 24 órás ügyelet (Sóskút, Tárnok, Pusztazámor) 

 Gyámhivatal (Diósd, Tárnok, Pusztazámor, Sóskút) 

Fenti intézményei mellett Érd Megyei Jogú Város saját lakosságán felül is nyújt szolgáltatásokat: 

 Gyermekjóléti Központ 

 Ifjúsági Szolgáltató és Információs Iroda 

 Nevelési Tanácsadó 
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 Habilitációs Központ 

Az általános iskolai ellátásban Érd szerepe a térségben kiemelkedő, más településből is fogad 
tanulókat, színvonalas gimnáziuma egyértelműen térségi szerepkört tölt be. Az oktatási 
intézmények ellátottsága Parkváros városrész kivételével a város területén megfelelő. 

Érd Megyei Jogú Város központi szerepe jelentősebb növelésének feltétele a térségi szerepet is 
betöltő intézményhálózat jelentős fejlesztése, beleértve abba az állami/önkormányzati 
intézményhálózat létesítményeit (bíróság, rendőrség, állami hivatalok, új városháza stb.), de 
azokat az intézményeket, szolgáltatásokat is, amelyek – függetlenül a tulajdonostól, működtetőtől 
– a város vonzerejét nagyobb térségek felé erősítik.  

A város közfeladatokat ellátó intézményeit a „V-4/1 Intézmények, V-4/2 Óvodák vonzáskörzete és 
V-4/3 Iskolák vonzáskörzete ” című térképek mutatják be. 

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 társasházak.  
Érd városában nem jellemző a falusias életmód, de a Bagoly utca menti nagyrészt beépítetlen 
hosszútelkes terület falusias lakóterületi besorolású, hogy a nagyobb telkes beépítés és a saját 
szükségletekre és rekreációs tevékenységként folytatott kertészkedés lehetősége megmaradjon a 
városszéli területeken. 
 
Központi vegyes területek 
A városközpont területén a központi vegyes területeken, mint a központi fekvésű, jelentős 
átépüléssel érintett önkormányzati tulajdonú területek, mint a Szabadság téri új tömb és a 
Városháza tömbje, ahol elsősorban központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
funkciók helyezhetők el. Ezek a területek biztosítják a megyei jogú városi szerep ellátásához 
szükséges helyi és térségi intézmények elhelyezését. 
 
Településközpont vegyes területek 
A város 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 területeken jellemzően a környező lakóterületeknél magasabb a szintterület-sűrűség. 
 
Gazdasági és ipari 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 jelenlegi területkínálat a belterületen és külterületen 
is megfelelő nagyságú. Továbbra is elő kell segíteni 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 megvalósult közlekedés-fejlesztéshez igazodva lehetőséget 
adnak különböző szállítási-, telek- és infrastruktúra-igényű tevékenységek megjelenésére.  
Az ipari területek a város lakóterületeitől távol, illetve elszigetelten fekszenek és egyéb terület-
felhasználásra csak korlátozottan vehetők igénybe.  
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Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

A kereskedelmi és szolgáltató gazdasági területkínálat 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 továbbra is fenn kell tartani 
gazdaságfejlesztési, munkahelyteremtő célú területeket, határozottan elválasztva a lakóterülettől. 
Ezek a területek lehetőséget kínálnak a városszövetbe ékelődő, elsősorban kertvárosi területek 
mellett lévő gazdasági területek áttelepülésére is. A városban egyetlen helyen van lakóterületen 
belül gazdasági terület, a Varjú utcában a malom telephelye, melynek jelenléte ebben a 
városszerkezetben kialakult, hosszú távon megmarad. 

1.14.1.5 Alulhasznosított barnamezős 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. Ez az oka annak, hogy Érdre nem jellemzőek az 
alulhasznosított barnamezős területek.  

Érd egyetlen említendő barnamezős területe a Budafoki út és az M6-os autópálya közötti terület. 
A terület Érd keleti részén, Újfalu városrész Budapest felőli oldalán található. A terület a 6-os 
főközlekedési út és az M6-os autópálya közötti területen fekszik, kereskedelmi, szolgáltató, 
gazdasági besorolású övezetek veszik körül. A mintegy 1,8 hektáros terület magántulajdonban 
van. Az ingatlanon álló épület alulhasznosított, korábbi funkciójában nem működő épület új 
funkcióval való megtöltése nem reális elképzelés.  
Az alulhasznosított barnamezős terület lehatárolását a problématérkép tartalmazza. 

1.14.1.6 konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület  
Magyarországon a lakóhelyi szegregáció térségek, települések között és a településeken belül is 
megjelenik. Városokon belül ez az elkülönülés szlömösödő területeken mutatkozik meg.  

A szegregáció fogalmát leggyakrabban a területi elhelyezkedéssel, a lakhatással és az ebből fakadó 
intézményi elkülönüléssel kapcsolatosan használjuk. Szegregáció az a jelenség, amikor egy 
településen a különböző társadalmi rétegek, etnikai csoportok lakóhelye élesen elkülönül 
egymástól, és ez a folyamat együtt jár a települési infrastruktúra és a jövedelmi, egészségügyi, 
szociális viszonyok lényeges egyenlőtlenségeivel.  Szegregátum a településeknek azon területeit 
érinti, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét mutató tekintetében 
magasabb, mint 50%.  

A 2001. évi népszámlálási adatok alapján két szegregátumnak minősülő terület került 
lehatárolásra. Egyik a város északi városrészében elhelyezkedő Parkvárosban, a másik a város dél-
nyugati területén, a történelmi városrészben, az Ófaluban található. A lehatárolt szegregátumok 
családi házas övezetben voltak, és az alacsonyabb státuszú lakosság a városszövettől elkülönülve, 
telepszerűen volt jelen. 
A KSH 2001-es népszámlálási adatai alapján, a szegregátumok mellett még 17 db városszövettől 
elkülönülő veszélyeztetett terület is meghatározásra került. A legtöbb, tíz településrész a 
Parkvárosban, három az Ófaluban, kettő a Tusculanumban, egy-egy az Érdliget-Kutyavár és 
Tisztviselőtelep városrészekben. Ezeken a területeken a szegregációs mutató 40% fölötti volt, 
vagyis még nem érte el a küszöbértéket, de erősen leromlott területnek számított. A 2008-as IVS 
készítésekor újra megvizsgálták ezeket területeket. A 2001-es adatokhoz képest jelentős 
változáson mentek keresztül 2008-ig, veszélyeztetett területként való definiálásukat is 
megszüntették. A meghatározott két szegregátum esetében pedig az alacsony státuszúak elszórt, 
pontszerű jelenléte volt jellemző 2008-ban. 
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Parkvárosi szegregátum: 

A szegregátum a Postástelep nyugati peremén található a városhatár mentén a Kassai u., a Kőszeg 
u., a Késmárki u., a Krsznahorkai u., az Aradi u., és a Tátra u. családi házas beépítésű területén 
található. Az önkormányzat integrációs tevékenységének és az ingatlanpiaci fejlesztések révén 
2008-ban már nem telepszerű szegregátumnak minősített a terület. A 2008-as IVS készítésekor az 
aktualizált vizsgálatokból a következőket lehet összefoglalni:  

- a szegregátum területén magas (32,3%), a városi érték kétszerese a fiatalkorú gyermekek 
aránya, 

- az itt élők csaknem kétharmada általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem 
rendelkezik, 

- az itt élő háztartások csaknem 60%-ában nincs foglalkoztatott, rendszeres 
munkajövedelemmel a szegregátum lakóinak kétharmada (65,8%) nem rendelkezik,  

- a családok megélhetési gondokkal küzdenek, szociális támogatásokból és a nem 
rendszeres jövedelemszerzés különböző, sokszor illegális, formáiból tartják fenn magukat, 

- a területen az alacsony komfortfokozatú lakások (félkomfortos, komfort nélküli, 
szükséglakás) aránya meghaladja az 55%-ot, 

- az itt élők környezet-egészségügyi helyzete kedvezőtlen a felhalmozott hulladék és ennek 
következtében elszaporodó rágcsálók jelenléte miatt, 

- a közszolgáltatások elérhetősége jó, 
- infrastrukturálisan elmaradott a terület (burkolt utak hiánya, leromlott állapotú 

zöldfelületek). 
Érd város önkormányzata számos intézkedést valósított meg a terület rehabilitációja érdekében, a 
korábban telepszerűen, leromlott állapotú épületekben, olykor tákolmányokban élőket 
ingatlanhoz juttatta, valamint folyamatos monitoring alatt tartja a településrészt. (Forrás: Érd 
Megyei Jogú Város Antiszegregációs Terve, 2008.) 
 
Ófalusi szegregátum: 
Magában foglalja a városrész délnyugati falusias beépítésű harmadát, a Kerülő u., a Mély u., a 
Judit u., a Hosszú u., a Dózsa Gy. u. és a Temető u. környékét. A telepszerű környezet ugyan 
városszövetbe ágyazódott szegregált terület, de a peremi elhelyezkedése miatt elkülönül a 
környezetétől a két temető szomszédságában.  
A 2008-as IVS megállapításai: 

- magas (24,8%) a fiatalkorú gyermekek aránya, 
- az itt élők több mint kétharmada általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem 

rendelkezik, 
- az aktív korúak foglalkoztatottsága nagyon alacsony szintű (24,7%), sokkal rosszabb még a 

Parkvárosi szegregátumban élőkénél is, 
- komoly megélhetési gondokat jelent a rendszeres munkajövedelem  olykor generációkat 

átívelő hiánya, 
- a háztartások 55%-ában nincs foglalkoztatott,a „láthatatlan” jövedelmekből élők arány 

nem meghatározható, 
- a regisztrált munkanélküliek alacsony hányada (9,1%), és a regisztrált tartós 

munkanélküliek hiánya jellemzi a településrészt. (Nem jelennek meg a Munkaügyi 
Központ adatbázisában.) 

- az alacsony komfortfokozatú lakások magas aránya (37,1%) és az egyszobás lakások 
magas száma jellemző, 

- az infrastrukturális ellátottság hiányos, de a tömegközlekedési kapcsolat megoldott, 
- a közszolgáltatások elérhetősége jó. Háziorvosi rendelő található a városrészben, 

Az önkormányzat a szociális ellátás kiemelt biztosításán túl, ingatlanvásárlással, ingatlanvásárlási 
támogatással segíti az Ófalusi szegregátumban élőket is. A felhalmozódó hulladék elszállítását 
elvégzi az önkormányzat, valamint a további felhalmozódás elkerülése érdekében hulladéktároló 
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egységeket is kihelyeztek. 2007-ben a megszüntetésre került a területen található II. Lajos 
Általános Iskola, ahol a 2006/2007-es tanévben a 77 tanulóból 42 halmozottan hátrányos helyzetű 
volt. Az oktatási szegregáció elkerülése érdekében a gyerekek a környező iskolákba kerültek. A 
tanulók közlekedési nehézségeinek segítésére az önkormányzat iskolabuszt biztosít. (Forrás: Érd 
Megyei Jogú Város Antiszegregációs Terve, 2008.) 2009-ben a TÁMOP-3.3.2 „Esélyegyenlőségi 
programok végrehajtásának támogatása” című pályázat keretében Érd Megyei Jogú Város 
támogatásban részesült. A megvalósított projekt keretében a halmozottan hátrányos helyzetű és 
roma gyermekek iskolák közötti és iskolán belüli szegregációjának csökkentették, valamint ezen 
tanulók integrált nevelését támogató módszertanok alkalmazását is megvalósítottak a közoktatási 
intézményekben, bevezették az Integrált Pedagógiai Rendszert (IPR) . 
A településtörténeti értékkel rendelkező Ófalui központi és Fő utca menti, valamint újfalui terület 
(Alsó-Felső utcák) hagyományos beépítési módja védendő, a terület helyi városképi és 
településszerkezeti védelme javasolt a HÉSZ-ben. 

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata  

1.14.2.1 Telekmorfológia és telekméret vizsgálat  

Telekméretek 

Telekméretek megoszlása 

telek mérete db m2 ha % 

0-500 m2 2114 644 210 64,42 1,06 

500-1000 m2 17399 7 275 153 727,52 11,99 

1000-1500 m2 6078 12 568 495 1256,85 20,72 

1500-2000 m2 1338 2 292 736 229,27 3,78 

2000-5000 m2 2344 7 145 983 714,60 11,78 

5000-10000 m2 1056 6 929 596 692,96 11,42 

10000-20000 m2 409 5 583 433 558,34 9,20 

20000-50000 m2 177 5 463 624 546,36 9,01 

50000-100000 m2 56 3 991 872 399,19 6,58 

1000000 m2 felett 41 8 768 618 876,86 14,45 

összesen 31012 60 663 720 6066,37  

A táblázatban feldolgozott földhivatali adatokat részben torzítják az autópályák kiszabályozásakor 

kialakult, az övezeti előírásoknak nem megfelelő töredék méretű telkek. 

A város közigazgatási területének jelentős része (2380,76 hektár, a teljes terület 39,25%-a) 10.000 
m2-nél nagyobb, óriástelek. Ennek túlnyomó részét az osztatlan mezőgazdasági területek teszik ki. 
Ezek közül is kiemelkedő arányú a 100 ha feletti telkek száma (41 db), amely az óriás telkek 37 %-
a. A város beállt kertvárosias lakóterületein az 500-2000 m2 körüli telkek jellemzőek.  



Érd Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és IVS-nek felülvizsgálata 
Megalapozó Vizsgálatok 

141 
 

A kertvárosi lakóterületek jellemző telekmérete 500 és 1500 m2 között van. Az ilyen méretű 

telkek város telekállományának 32,71%-át teszik ki, de számuk 23477, ami az összes telek 75,7%-

a. 

 

Telekmorfológia 
Telekmorfológiai vizsgálat során megnéztük, hogy az övezeti terv és a tényleges telekállomány 
között hol feszül a legnagyobb ellentét. Hol lehet számítani telekaprózódásra, illetve melyek a 
leginkább telekátosztással érintett területek. 
Általában elmondható Érd lakóterületeiről, hogy a telekalakítások az övezeti besorolásnak 
megfelelőek, a telkek aprózódása nem várható. Nagyobb egybefüggő területek a lakóterületi 
fejlesztésre kijelölt területek, ahol a telekosztások a kertvárosi jelleg megőrzése miatt fontosak is. 

A lakóterületeken általában inkább a beépítés intenzitásának növekedése a jellemző, 
telekátosztások nem jellemzőek. Az Érd-kertváros miliő fenntartása érdekében inkább a telkek 
összevonásának veszélye merülhet fel, ezáltal többlakásos lakóépületek, esetleg lakóparkok 
létesítése érdekében.  

A hatályos Településfejlesztési Koncepció is számolt a többlakásos épületek építésének igényével. 
A gazdasági visszaesés hatására ezek építésének realitása átmenetileg csökkent, de a gazdaság 
talpra állásával párhuzamosan ezek az igények újra megjelenhetnek majd. Ezeket az igényeket a 
fenntartható fejlődés és fenntartható város figyelembevételével kell a városnak kezelnie. 

Telekosztással érintett terület lehet a kijelölt gazdasági a városszéli területeken, ahol koncentrált 
gazdasági-ipari zónákat határolt le a településszerkezeti terv.  

Ófalu területének utcái megőrizték a halmaztelepülés jellegzetességét, a korábban kerítetlen 
telkeken a szabálytalanul elhelyezett házak közt kialakult közlekedési vonalakat. 

Újfalu az 1838-as árvíz után Ófalu és a budai út közti magasabban fekvő területeken alakult ki. Két 
nagyvonalúan széles párhuzamos utcája és a körülöttük kialakult derékszögű utcahálózat 
szabályos szerkezetet alkot. 

A XX. században telepített részek szerkezete szabályos, de a telkek nagysága telepenként változó. 
MÁV állomástól északra eső területek parcellázása után jöttek létre a lakó- és üdülőterületi 
egységek, mint Parkváros, Tusculánum, Érdliget, Tisztviselő kertváros, Györgyliget, Postástelep, 
Újtelep, stb. Ezeken a területeken a parcellázás igyekezett a legnagyobb haszonra törekedni, 
szabályos telkeket kialakítani. Tusculanum városrész jellemzője a tervezett, derékszögű rendszer. 
A beépített telke mérete kialakult, 1000 m2 körüli. 

A kialakult telekméretek, telekmorfológia a „V-5 Telekméretek” című térképen került 
bemutatásra 
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1.14.3  Tulajdonjogi vizsgálat Önkormányzati tulajdon kataszter  

Érd város önkormányzati törzsvagyonába tartoznak a helyi közutak és műtárgyaik, a helyi 
önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, és a helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, 
közcélú vízi létesítmények.  

A város a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartoznak a helyi önkormányzat 
tulajdonában álló közmű, helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-
testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó 
intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, 
épületrész, valamint a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási 
tevékenységet ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő 
társasági részesedés. 

 

Az önkormányzati és állami 
tulajdonok adatait a térképi 
feldolgozáshoz a 2010-ben készült 
szabályozási terv adatállományából 
gyűjtöttük le, földhivatali adatok 
hiánya miatt.  

 

 

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése  

A város épületállományát és a környezetet a településtervezéshez szükséges léptékben az 
önkormányzati adatszolgáltatásként kapott alaptérkép tartalmazza. 
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1.14.5  Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1 Funkció, kapacitás 
Az építmények funkcióvizsgálatát a digitális földhivatali alaptérkép alapján és az önkormányzati 
adatszolgáltatás alapján végeztük el. A nyilvántartás által megkülönböztetett kategóriák: 

 lakóépület 

 üdülőépület 

 középület 

 gazdasági épület 

 üzemi épület, és 

 egyéb épület, építmény.  

A kereskedelmi épületek a legtöbb esetben közintézményként, intézményként vannak 
nyilvántartva, ezért ez a vizsgálati módszer még nem elegendő értékelésre és összefüggések 
meghatározására. A nyilvántartási adatokat helyszíni vizsgálattal szükséges kiegészíteni. 

Parkváros városrész tipikus szuburbánus kertvárosias lakóterület. A városrész központja a Bem 
tér, ahol gazdasági, közösségi, közlekedési és szolgáltatási funkciók egyaránt megtalálhatóak. Ezen 
kívül a Bajcsy-Zsilinszky utca mentén található elszórtan intézményi funkció.  

Érdliget – Kutyavár településrész tipikus szuburbánus kertvárosias lakóterület. Beépítetlen 
területek az zömmel északi részen a beépített lakótelkek közé ékelődve találhatók. A városrész 
funkcionális központja Tállya utca és környéke, ahol döntően humán ellátási, szolgáltatási 
funkciók vannak: orvosi rendelő, óvoda, általános iskola, szociális otthon. A városrész többi 
területén elszórtan találunk hasonló intézményi funkciókat. A városrészben található egy nagyobb 
kiterjedésű összefüggő zöldfelület erdőterületi területfelhasználással.  

Tusculanum városrész szuburbánus a kertvárosias lakóterület. A terület észak nyugati sarkán 
található tartalék lakóterület, ahol hosszútávon a telkek osztás a várható. A városrész funkcionális 
központja a Szent László tér, ahol óvoda és általános iskola is található. Ezek mellett a lakosság 
alapellátását szolgáló intézményeket, közintézményeket találhatunk. Számottevő gazdasági, 
igazgatási funkció nincs a területen. A központ környéken egy uszoda épült, amely városi szintű 
funkció. Általában fő közlekedési útvonalak mellett találhatók a településközponti területek, 
melyek zömmel a fő közlekedési útvonalakra szervezett kereskedelmi – gazdasági – szolgáltató 
létesítmények elhelyezésérére szolgálnak. 

Ófalu városrész a valamikori kistelepülés városmagja. Telekstruktúrája kialakult. Újfalu 
kertvárosias lakóterület északi részén a városközponti terület csatlakozik hozzá. A jellemző 
lakófunkció mellett ebben a városrészben is koncentrálódik a város intézményi, kereskedelmi – 
szolgáltató és ipari – gazdasági potenciálja, a helyközi tömegközlekedés főbb állomásai, valamint a 
főbb kulturális funkciók. Több kisebb telekosztásból megmaradt közterületi földrészlet kapott 
zöldterületi besorolást, általában utak kereszteződésénél. A városközpontban található lakótelep 
képviseli a nagyvárosias lakóterületi besorolást Érden. 

Tisztviselő- és Újtelep lakóterületi használat vegyes, a kisvárosias lakóterület lakóparkjától a 
kertvárosias lakóterületek családiházas beépítéséig minden épülettípust meg lehet találni. A TSZT 
az autópálya és a vasútvonal közelsége miatt a városrészhez csatlakozóan nagymértékű ipari – 
gazdasági terület kialakítását irányozta elő, amely még nem valósult meg. beépítési jellemzők 
(beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség). 
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1.14.5.2 Magasság, szintszám, tetőidom 

A lakóépületek a beépítési módhoz hasonlóan és ahhoz kötődve jelennek meg a magastetős 
családi háztól kezdve a 3-5 szintes téglaépítésű, hol magas, hol lapostetős épületekig. Ugyanez 
mondható el a közintézményekről, ipari épületekről. 

Parkváros épületei zömmel nagy alapterületű F – F+2 szintszámú családi házakkal, társasházakkal 
beépített. Az épületek általában magastetősek. 

Érdliget – Kutyavár kertvárosias lakóterület. Az épületek nagy része nagy alapterületű F – F+2 
szintszámú családi ház, illetve kettő - négylakásos társasház.   

Tusculanum településrész tipikus szuburbánus jellegű, ahol a települési szövet kiterjedt. 
Domináns a kertvárosias lakóterületek aránya. Az épületek többsége nagy alapterületű F – F+2 
szintszámú családi házak, társasház. A városrész nyugati része falusias lakókörnyezet, amelyre az 
alacsony beépítettség a jellemző.  

Ófalu Újfalu elhelyezkedését tekintve legrégebbi településrész. Az épületek többsége nagy 
alapterületű F – F+2 szintszámú családi ház. A városközpontban találhatóak az 5 illetve 10 szintes 
paneles lakótelep lapostetős épületei, valamint a jellemzően 3-4 szintes új beépítés a Budai út 
mentén. 

Tisztviselő- és Újtelep területegysége túlnyomó részben beépített. A sasvárosi részen, a Fácán 
utcában található a F+1 szint+ magastetős kialakítású kisvárosias lakótelep, amely meg komplex 
módon tervezett, tömbtelkes kialakítással, sorházas beépítéssel. A városrész másik intenzív 
sorházas beépítése a Mérnök utcában létesült. Az zsúfolt, túlterhelt területen rendkívül sokféle, 
építészetileg szabályozatlan beépítés jött létre.  

 

1.14.5.3 Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

A területi kiterjedésben jelentős kertvárosias területeken az szabadonálló, földszintes beépítés a 
legjellemzőbb beépítési forma. Az épületek magastetősek, tetőterük beépített. A kertvárosi 
lakóterületen található közintézmények jellemzően F+1 magasak, a terület jellegéhez igazodnak. 

Nagyvárosias lakóterület Érden egyedül a Béke téri négyszintes és magasabb beépítésű 
úszótelkes, tömbtelkes terület (lakótelep), amely a városközpont területén található.  

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. 
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Parkváros  

 

Parkváros M7 autópályától északra fekvő része 
egészen 1993-ig üdülőterület volt, amely meg 
őrzi kertvárosias jelleget. A helyenként 
megjelenő többlakásos épületek környezet-
idegen elemként hatnak. 
Az M7-es autópályától délre eső terület Érd 
belterületének középső része. A terület a 
morfológiai adottságai és kopársága miatt nem 
volt olyan vonzó építési célterület, mint 
Parkváros északi része vagy Érdliget, így itt jóval 
kevesebb többlakásos épület létesült. A volt 
PÁRA szabadidőközpont területen csoportos 
beépítéssel szinte egy egész lakótelep van 
kialakulóban.  
Parkváros dél-keleti részét keskeny utcák, 
meredek domboldalak jellemzik, ahol kevés 
helyen található soklakásos épület.  

 

Parkváros városrész épületmorfológiájának 
részlete jól mutatja a kertvárosi városrészre 
jellemző beépítési módot, amely az autópálya 
által kettévágott városrész mindkét felére igaz.  
A beépítések építészeti arculata változatos. Az 
épületek karaktere, a tetők formája és az 
anyaghasználat jelentős különbségeket mutat. 
Ugyanez mondható el az utcák térarányairól, 
mind a főutak, mind a kisebb lakóutcák 
esetében. 

 

Iparos utca beépítése és téraránya  
(forrás: Google) 

 

Kisebb lakóutca beépítése egységesebb hatást 
mutat, de itt is jelentkezik az anyaghasználat 
változatossága. 
(forrás: Google) 
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Érdliget – Kutyavár  

 

Érdliget észak-keleti része, a Felsővölgyi utca, 
Alsóvölgyi utca és Fürdő utca vonala mentén 
lévő terület földrajzi, természeti adottságai 
alapján ideális lakóterület. Parkvároshoz 
hasonlóan a családiházas beépítésű, néhol kettő 
- négylakásos épületekkel. Érdliget déli részét 
országos jelentőségű vasútvonalak szelik át. A 
területen az 1980-as években létesültek 
többlakásos lakóépületek, majd a Balatoni út 
dél-keleti oldalán is megkezdődött az átépülés. 
Az ezredforduló idején a homokbánya területe 
épült be társasházakkal. Egyes részeken még 
megtalálható a kertvárosi jelleg, azonban a 
beépítési intenzitás növekedése ezeken a 
területeken is jellemző. 

 

Az épített környezet minősége tekintetében 
problémát okoznak az eltérő építészeti 
karakterek  
Alsóvölgyi utca utcaképe.(forrás: Google) 

 

Intenzívebb beépítés az Árpád út mentén. Jól 
látszik a hagyományos kertvárosias 
lakóterületbe beékelődő új építésű, jóval 
magasabb, testesebb lakóépületek illeszkedési 
problematikája. 
(forrás: Google) 

 

A 7-es út városi szakasza mellett építészeti 
megjelenést tekintve eltérő beépítésű 
lakóterületek vannak. 
(forrás: Google) 
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Tusculanum  

 

A városrész nyugati része falusias 
lakókörnyezet, amelyre az alacsony 
beépítettség a jellemző. Tusculanum többi 
részére a kertvárosias lakóterület jellemző. 
Tusculanum területen elszórtan találhatunk 
többlakásos épületeket. Kiemelhető a Szt. 
István utca egyes szakaszainak beépítése. A 
megkezdődött, beépítési intenzitás 
szempontjából kedvezőtlen folyamatok meg 
nem okoztak olyan látványos városépítészeti 
sebhelyeket. 

 

Kertvárosias lakóterület a Kossuth Lajos utca 
mentén. 
(forrás: Google) 

 

Építészeti karakterek a kertvárosias 
lakóterületen. 
(forrás: Google) 

 

Falusias jellegű lakóterület a Tusculanum 
városrész nyugati részén. 
(forrás: Google) 
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Ófalu Újfalu 

 

Újfalu városrész az elmúlt évtizedekben 
nagymértékben változott. Az Erzsébet utca és 
Alsó utca közötti, viszonylag mélyfekvésű terület 
beépítési intenzitása jelentősen növekedett. 
Természetesen itt is megjelentek a többlakásos 
épületek. Az Alsó utca és Felső utca közötti 
terület a beállt beépítésének köszönhetően 
egyelőre nem alakult át. Várható a meglevő 
elöregedett épületállomány átalakításának 
igénye, ezért a terület hangulatának megőrzése 
érdekében szükséges a megfelelő építészeti 
szabályozása, beépítésének védelme. A terület 
nyugati része, a temető déli határán húzódik, 
ahol rendkívül intenzív beépítés kezdődött meg 
Újfalu északi végéhez kapcsolódik a 
városközpont, a Budai út menti új beépítéssel, 
és a paneles lakóteleppel..  

 

Felső utca kialakult, karakteres beépítése. 
(forrás: Google) 

 

Paneles lakótelep az Erzsébet utca mentén, f+5 
szintes beépítéssel. 
(forrás: Google) 

 

A paneles lakótelep magasépületei és környező 
kertvárosi beépítés ellentmondása az Éva utca 
házai közül nézve szembetűnőek. 
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Ófalu adottságait tekintve három egymástól jól 
elkülöníthető részből áll.  
Egyik a Júlia utca és az ófalusi hegyoldal keskeny 
utcáival és elmaradott infrastruktúrával.  
A másik területrész a Fő utca és a Külső Római 
út között fekvő sík, túlnyomórészt beépült 
terület, alapvetően kertvárosias jelleggel. 
Helyenként létesültek kétlakásos épületek és a 
hagyományos beépítéshez nem igazodó 
túlméretezett házak, de a kertvárosias jelleg 
megmaradt.  
A harmadik területrész Ófalu központi részét és 
a Molnár utcai épületsort foglalja magába. A 
város fejlődéstörténete szempontjából fontos 
helyi épített értékek többsége ezen a területen 
található. A területen a sajátosságok megőrzése 
mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a 
védendő építészeti értékek megóvására és 
környezetük alakítására.  

 

A Fő utca beépítése, a bal oldalt zártsorú 
beépítésű házak állnak. 
(forrás: Google) 

 

Ófalu mai utcái is megőrizték a halmaztelepülés 
jellegzetességét, a korábban kerítetlen telkeken 
a szabálytalanul elhelyezett házak közt kialakult 
közlekedési vonalakat. A Molnár utcában 
találunk még néhány falusi fésűs elrendezésű 
házat, összefüggő utcaképet azonban már nem. 
(forrás: Google) 

 

A Római út beépítése, háttérben a Szt. Mihály 
templommal máig őrzi régi beépítését, bár már 
találunk új építési, nagyobb méretű családi 
házakat is. 
(forrás: Google) 
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Tisztviselő- és Újtelep  

 

A területegység túlnyomó részben beépített. A 
sasvárosi részen, a Fácán utcában található a 
lakótelep, amely meg komplex módon tervezett, 
tömbtelkes kialakítással, sorházas beépítéssel. 
Ez a kisvárosias lakóterület övezetében levő 
telep viszonylag jól illeszkedik a kertvárosi 
területbe, sőt a Fácán utca és Fehérvári út 
között található gazdasági terület kedvezőtlen 
hatásaitól védi a kertvárosias lakóterületet. 
A városrész másik intenzív beépítése a Mérnök 
utcában létesült. Az zsúfolt, túlterhelt területen 
rendkívül sokféle, építészetileg szabályozatlan 
beépítés jött létre, melyet Érd esetében 
tanácsos lett volna elkerülni. A területen 
várható a többlakásos épületek építésének 
igénye. 

 

A Fácán utcai kisvárosias beépítés kellemes 
lakókörnyezetet hozott létre. 
(forrás: Google) 

 

A Mérnök utcában létesült beépítés építészeti 
karaktere rendkívül zsúfolt utcaképet 
eredményezett, amit a kerítések 
anyaghasználatának sokfélesége tovább fokoz. 
(forrás: Google) 

 

A terület kertvárosi beépítése jó néhány 
burkolatlan utcában kevésbé kellemes 
környezet mutat, mint a például az Egyenlőség 
utca képe. 
(forrás: Google) 
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1.14.6 Az épített környezet értékei  

1.14.6.1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
A település a Duna jobb partján Budától délre fekszik. A régészeti leletek szerint az őskorban már 
élt itt ember, a rómaiak idején pedig két katonai tábor közt polgári település lehetett. Első írásos 
említése 1243-ból való, „Erdő” néven. A hódoltság alatt jelentősebb helynek számított, amit 
bizonyít az is, hogy a XVIII-XIX. sz. térképeken, leírásokban az Érd elnevezés mellett a Hamzsabég 
még tovább élt. A török elől menekülő délszlávok közül sokan telepedtek le itt. A XVIII-XIX. sz. 
közepéig a Szapáry és Illésházy család birtokolta 1828-tól 48-ig a Batthyányiak majd 1876-ig a 
Szina család 1912-ig a Whimpffenek. A sikeres szőlőművelés fellendítette a gazdaságot, ennek 
hatására 1772-ben várossá nyilvánították.  

A XIX. sz. elején jelentős volt az iparosok száma, köztük sok molnár, akik a dunai hajómalmokat 
működtették. A XIX. században nagy fellendülés hozott a vasútépítés. Két nagyon jelentős vonal 
haladt itt át: Budapest-Nagykanizsa (eredetileg Fiume, kikötő, gabonakivitel) és Budapest-Pécs 
(eredetileg Eszék). Az 1838-as dunai árvíz elmosta a falu (Ófalu) zömmel vályogból épített házait. 
Ekkor herceg Batthyány Fülöp felajánlotta birtokának a falu és budai út közti, magasabban fekvő 
területét a lakosság számára. Itt alakult ki az Újfalu, más néven Fülöp-város.  

A XX. sz. elején a Károlyiak gazdasági okból parcellázták a vasút menti területet. Később 
felosztották a felső MÁV állomástól északra eső területet is. Ez utóbbiban jöttek létre a lakó- és 
üdülőterületi egységek, mint Parkváros, Tusculánum, Érdliget, Tisztviselő kertváros, Györgyliget, 
Postástelep, Újtelep, stb. A II. világháború után a Bácskából áttelepített székelyek közül is sokan 
költöztek ide. Ekkoriban parcellázták a vasúttól délre Újfalutól keletre levő területet, majd később 
építettek lakótelepeket is. 

Néhány év alatt a település telkeinek száma többszörösére szaporodott. Népessége pedig néhány 
évtized alatt megtízszereződött, a 60-as évek közepétől szinte duplájára nőtt. A terület- és 
településrendezési tervek készítésekor, a település infrastruktúrájának és intézményi 
ellátottságának javítása érdekében gyakran felmerült a sürgős, átfogó központi beavatkozás 
szükségessége, de ez rendre meghiúsult. Sőt Érd térségi szerepét leértékelve, 1977-ben 
közigazgatási határát módosítva a város déli részét Százhalombatta területéhez csatolták. Az 
átcsatolt, egykor érdi területen bővült ki a Dunamenti Erőmű és a Temperált vizű Haltenyésztő 
Gazdaság, illetve épült fel Százhalombatta, Urbárium városrész Benta-telep nevű lakóterülete. 

A 60-as, 70-es években az országos közlekedési hálózat kialakítása, a vasút szerepének 
felértékelődése Érd településszerkezetét súlyosan érintette. A város belterületét forgalmas 
közlekedési területek szabdalták szét (déli és nyugati irányú fő vasúti vonalak, M7 autópálya, 6-os, 
7-es számú főutak). A későbbi településrendezési tervek alapján, az önkormányzati rendszer 
idején kiépült néhány gyűjtő út (Tárnoki, Alsóerdősor és Folyondár utak) egy-egy szakasza és a 6-
os, 7-es számú főút városközpontot elkerülő szakasza, annak első és második üteme. Az 1997-ben 
módosított általános rendezési terv jelentős gazdasági területeket jelölt ki a város déli részén. E 
területek egy részének felhasználása megkezdődött (Pl.: Gazdasági, Logisztikai Park, Bécsi-hegy). 

Érd sajátos jellemzője, hogy sokáig nem alakult ki egy egységes az egész városra kiható, 
meghatározó súlypontú városközpont. A vasutak, majd az autóutak megépítésével a település 
központja mind messzebb került a Duna vonalától. A 6-os és 7-es út találkozásánál épült ki a mai 
kulturális és közigazgatási városközpont, melynek kiépítése, bővítése napjainkban is folyik, 
megvalósításához az Önkormányzat igyekszik pályázati forrásokat is igénybe venni. Ezzel 
párhuzamosan alakultak ki, s formálódnak jelenleg is az egyes településrészeken az alközpontok 
(Ófalu, Érdliget, Parkváros). A leggyorsabban betelepülő részek, ma az M7-es autópálya környéke, 
sőt az azon túli területek. Mára legjellemzőbb főleg a budapestiek kitelepedése, de az ország 



Érd Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és IVS-nek felülvizsgálata 
Megalapozó Vizsgálatok 

152 
 

minden részéből érkeznek új lakók a városba a jobb megélhetés, vagy a jobb életkörülmények, a 
munkavállalás reményében. 

Ófalu 

Ófalu egyetlen széles utcája a bevezető Fő utca. A többi utca a terepadottságokhoz igazodóan 
alakult ki. A legrégibb falurész mai utcái is megőrizték a halmaztelepülés jellegzetességét, a 
korábban kerítetlen telkeken a szabálytalanul elhelyezett házak közt kialakult közlekedési 
vonalakat. Ez adja meg az Ófalu jellegzetes képét. A korai házakat katasztrófák pusztították el 
(1775,1838 árvíz, 1799 tűzvész). A későbbi falusi fésűs elrendezésű házak közül mindenhol 
találunk még néhányat, összefüggő utcaképet azonban már nem. A két háború közt épült 
épületek már polgári hatást mutatnak, de léptékükben, kialakításukban alkalmazkodnak 
környezetükhöz. Az utcák általában harmonikus képet mutatnak, amelyet kívánatos megőrizni, 
úgy, hogy nagyobb tömegű házakat nem építenek. 

Újfalu 

Újfalu két eredeti, nagyvonalúan széles párhuzamos utcája és a körülöttük kialakult derékszögű 
utcahálózat szabályos szerkezetet tükröz. Csak a temető körüli utcák egy része lép ki a fenti 
rendszerből a mozgalmasabb domborzati viszonyok miatt. A két fő utca északi indítását 
meghatározzák a kúria melléképületei. A továbbiakban megtaláljuk a település legfontosabb 
középületeit, többek között a korábbi zöldterületre a két háború közt épített , mára jelentősen 
felújított, bővített,- rendelőintézet (kórház) együttest. A többi középület közül kiemelkedő a 
templom és az iskola. Az épületállomány itt is vegyes, vannak még fésűs elrendezésű házak is és 
módosabb, utcavonallal párhuzamosan elhelyezettek is. Az utcakép azonban itt is 
kiegyensúlyozott, amit kívánatos itt is megtartani. 

A XX. században telepített részek szerkezete szabályos. A fő utcák részben átvették a korábban 
kialakult úthálózatot, de a parcellázás igyekezett a legnagyobb haszonra törekedni, szabályos 
telkeket kialakítani. Sok esetben a mélyfekvésű, beépítésre alkalmatlan területeket is 
felszabdalták és eladták. A telek nagyság telepenként változó. A beépítés nem egységes. A Budai 
út mellett a hangsúlyosabb, nagyobb, újabb épületek állnak. A központhoz közeli belső utcák 
nagyjából megtartották a faluból kinőtt kisváros képét és hangulatát. 

1.14.6.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület  
Érd területén 43 darab a KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhelyről van adat, melyek közül 
három jogszabály által védetté nyilvánított lelőhely. 
Országos régészeti védelem alatt álló értékek: 

 kiemelten védett régészeti lelőhelyek:  

Érd- Százhalombattai bronzkori és kora vaskori földvárhoz és településhez tartozó kora 

vaskori halomsíros temető:   

25002/1, 25002/2, 25002/3, 25003/1, 25003/2, 25003/3, 25004/1, 25004/2, 25004/3, 

25004/4,25004/5, 25004/6, 25004/7, 25005, 25006, 25007, 25008, 25009/1, 25009/2, 

25009/3, 25009/4, 25010, 25012, 25013, 25014, 25015, 25016, 25017, 25018,25019/1, 

25019/2, 25020, 25021, 25022, 25023, 25024, 25025, 25026, 25027, 25028, 25044, 

25045/1, 25045/2, 25045/3, 25046 (a 13/2003. (VIII.15.) NKÖM rendelet alapján) 

25078, 25147, 25149, 25150, 25151, 25153, 25155, 25156, 25160, 25166, 25074/1, 

25074/2, 25077, 25079, 25081, 25082/1, 25145/1, 25145/2, 25145/3, 25146, 25152, 

25157, 25158/3, 25158/4, 25158/5, 25158/6, 25158/7, 25158/8, 25158/9, 25158/10, 

25159, 25161, 25162, 25164, 062/13, 065/23,062/25, 062/26, 062/27, 062/29, 062/30, 
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062/31, 062/55, 062/56, 062/60, 062/33, 062/34, 062/35, 062/38, 062/39, 062/45, 

062/46, 062/47, 062/50, 062/52, 062/53, 062/54, 062/57, 062/63, 062/66, 062/79, 

062/80, 062/81, 062/82, 062/83, 062/84, 062/85, 062/86, 062/87, 062/88, 062/89, 

062/90, 062/91, 063/1, 063/2, 063/8, 063/9, 063/11, 063/13, 063/14, 063/17, 063/18, 

063/19, 063/22, 063/23, 063/24, 063/25, 063/26, 063/27, 063/28, 063/29, 063/30, 

063/31, 063/32, 063/33, 063/34, 063/35, 063/36, 063/37, 065/26, 065/27, 065/28, 

065/29, 065/33, 065/35, 065/36, 065/42, 065/43, 065/44, 065/45, 065/53, 065/54, 

065/73, 065/74, 065/75, 065/77, 065/78, 065/79, 065/80, 065/81, helyrajzi számokon 

nyilvántartott, természetben az Érd (- Százhalombatta) - Százhalmok területén található 

ingatlanok (a 17/2004. (VIII.27.) NKÖM rendelet alapján) 

 fokozottan védett régészeti lelőhely:  

Érd – Ófalu kastélydomb, késő középkori kastély és pincerendszer maradványai: belterület 

23.947 hrsz. (a 24/2005. (08.19.) NKÖM sz. rendelet alapján) 

 védett lelőhely: Riminyák (Pusztafalu) középkori település, templom és temető: 

belterület. 

Régészeti érdekű terület 
A Benta-patak, a belefutó Zámori-patak, illetve a Sulák-patak és a Bara-patak melletti 4–500 m 
széles sáv régészeti érdekű területnek tekintendő. Ezek közül is kiemelendő a Benta-patak 
mindkét oldala, mint régészeti jelenségekben kiemelkedően gazdag terület. A területekre kijelölt 
régészeti érdekű terület célja, az hogy felhívja a figyelmet arra, hogy szakmai tapasztalatok 
alapján elképzelhető, hogy a külterületen a felszíni gyűjtések alapján a már ismert régészeti 
lelőhelyek mellett további, még nem ismert régészeti emlékeinek előkerülése. 

1.14.6.3 védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
Érd városépítészeti örökségének legnagyobb helyi értéke a kertvárosias településszerkezet, 
amelynek megőrzése településtörténeti és kulturális szempontból is fontos feladat.  
Ennek megfelelően készült el a város épített örökségének helyi védelméről alkotott rendelet -
14/2007.(III.27.) és a Helyi Építési Szabályzat tartalmazza a védett épületek listáját, a védett 
területek lehatárolását, valamint az azokra vonatkozó sajátos szabályokat.  
A szabályozási terv megőrizte a védett és védelemre javasolt építészeti értékeket és a 
hagyományos ófalusi történelmi városkép továbbélését elősegítette a sajátos övezetek 
meghatározásával. 
A védettségeket a következő fejezetek taglalják részletesen 
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1.14.6.4 világörökségi és világörökségi várományos terület  
 

 

A római limes magyarországi szakasza – A Ripa 
Pannonica, a római határvédelmi rendszer 
magyarországi szakaszának világörökségi nevezési 
dokumentációja 2011-ben készült el. Az Érd és 
Százhalombatta közötti út első körben kimaradt a 
nevezésből, mert a korára vonatkozó adatokat a 
világörökségi nevezés szempontjából 
bizonytalannak ítélték.  
 
A Ripa Pannonica revízióját a KÖH a PTE Régészet 
Tanszék munkatársai végezték az Érdi-fennsíkon 
található, Érd és Százhalombatta között futó út 
nyomvonalán. A feltárás során sikerült azonosítani 
a római utakra jellemző szerkezetet, a keleti 
oldalán futó árok elhelyezkedése, mérete és 
formája szintén megerősítette a keltezést. 
Egyértelműen római kori lelet csupán az árokból 
került elő (csizmaszeg). A párhuzamok vizsgálata, 
valamint a kutatást segítő szakértők véleménye 
alapján a feltárt, és a fennsíkon követhető 
útszakasz építési idejét a római császárkorra tették. 

 

1.14.6.5 Műemlék, műemlék együttes 

 Magyar Földrajzi Múzeum, (volt Wimpffen kúria épületegyüttese)  
Budai út 4, 6, Alsó u. 2. Felső út 1.  22713, 22711, 22712, 21715 7010 22714, 
22716, 22718, 22908, 22907, 9239, 19240, 19241, 19246, 19248, 22717/1, 22717/2, 
22719, 22720, 22721, 22723, 22724 

 Kutyavár  
Kutyavári út 40-42.  11997, 7011, 11996, 988/1, 1987, 1986, 12000, 2099, 12100, 
12105 

 Minaret  
Mecset u.  24357/1, 7012, 24341, 24342, 24343, 24344, 24399, 24358/1, 24359, 
24360/2 

 R.k. plébániaház  
Molnár utca 6. 24469, 7013, 24448, 24449, 24450, 24451, 24452, 24453/2, 24461, 
24462/1, 24462/2, 24463, 24464, 24465, 24466, 24467, 24468, 24473, 24474, 24475, 
24476, 24477, 24501, 24502, 24503, 24504/1, 24501/2 

 R.k. templom  
24470 7014  

 Szent Sebestyén, Szent Rókus, Szent Rozália fogadalmi kápolna  
Külső Római út 1/a. 24240, 9390, 24241, 24239/1, 24239/2, 24239/3, 24838 

 Barokk kőkereszt  
Kinga u. 1. előtt, 23053, 9391, 23052, 23054/2, 3064, 23065/1 

1.14.6.6 Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 
A város területét nem érinti. 

1.14.6.7 Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 
A város területét nem érinti. 
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1.14.6.8 Nemzeti emlékhely 
A város területét nem érinti. 

1.14.6.9 Helyi védelem 
Érd, Alsó u: 17. sz.  22571 hrsz  

24. sz.  22746 hrsz  
27. sz.  22582/1 hrsz  
58. sz.  22783 hrsz  
60. sz.  22784 hrsz  
62. sz. 22787 hrsz  
66. sz. 22791 hrsz  
82. sz  22820 hrsz  

93. sz. 22709 hrsz 

Érd, Felső utca: 3. sz.  22716 hrsz  
6. sz.  22908 hrsz  
9. sz.  22721 hrsz  
25. sz.  22748 hrsz  
21. sz.  22738 hrsz  
76. sz.  23070 hrsz  
72. sz.  23065/2 hrsz 

Érd, Fő utca: 12. sz  23749 hrsz  
34. sz.  24043 hrsz  
51. sz.  24408 hrsz  
55. sz.  24412 hrsz  
56. sz.  23991 hrsz  
60. sz.  23989 hrsz 

Érd, Kastély utca:  16. sz.  24007 hrsz  
3. sz.  23979 hrsz  
5. sz.  23978 hrsz 

Érd, Kerék utca: 1. sz.  24552 hrsz  
2. sz.  24551 hrsz  
3. sz.  24550 hrsz  
4. sz.  24549 hrsz  
5. sz.  24548/1 hrsz 

Érd, Molnár utca:  8. sz.  24504/2 hrsz  
26.sz  24578/1 hrsz 

Érd, Szapáry utca: 7. sz.  23964 hrsz  
9. sz.  23961 hrsz  
11. sz.  23960 hrsz  
13. sz.  23959/2 hrsz  
14. sz.  23977 hrsz 

Érd, Római u.  24442 hrsz, egykori ártézi kút 

Érd, Szent Mihály tér: 2. sz.  24474 hrsz  

Érd, Esküdt u. 2. villa  19239 hrsz 

Érd, Kövirózsa u. 2. sz. villa  11854/1 hrsz 

Érd, Tolmács utca 5-7. víztorony,  24799/3 hrsz 
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II. Lajos emlékmű, Római út 

Kálvária kápolna, Kakukk hegy 

Műemléki védelemre javasolt helyi egyedi védelem alatt álló építmények: 

Molnár utca 13. sz. 24452 hrsz,  
15. sz. 24453 hrsz  
17. sz. 24454 hrsz 

Római u. 22. sz. 23963 hrsz  
29. sz. 24479 hrsz  
32. sz. 23949 hrsz 

Kastély romjai alapfalai, pincéje, gazdatiszti épülete 

Mély út végi Fehér kereszt 

Helyi értékvédelmi terület (HÉSZ 2.sz. melléklete alapján): 

A helyi területi védelem kijelölése az egyedi védelemre érdemes építmények mellett, Érd 
városépítészeti örökség másik legjelentősebb értékét, a kialakult kertvárosias jelleg 
településszerkezeti, városépítészeti sajátosságait védi az intenzív többlakásos beépítéstől. A helyi 
értékvédelmi védett terület a HÉSZ 2. sz melléklete alapján az Alsó, Felső u., és Ófalu történeti 
településmagja. 

Településképvédelmi terület: 

Két településképvédelmi területet határolnak le a hatályos tervek.  

 Kutyavár környezete: a kutyavári utca - Veronika köz - Fürdő utca – Tárnoki út – Kaktusz 
utca – Kamilla utca által határolt terület. 

 Ófalu és Újfalu térsége:  

 

Az épített örökség, a védett épületek és területek a „V-7 Védettségek” tervlapon kerültek 
ábrázolásra. 

1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái 

 Településközpont megújítása  
A város központjának komplex felújítása, amely a közterületek megújításán túl új, vonzó 
városi funkcióknak a helyét megteremti, nem halogatható. 

 Települési alközpontok kialakítása  
A kertvárosi városrészek alközpontjai hiányosak, amit csak csekély részben sikerült 
orvosolni az IVS, TSZT elfogadása óta sem. Az egyes városrészek főútvonalai mentén 
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létrejött „kvázi” központi területek funkciói közt a településközponti funkciók 
letelepedését kell elősegíteni.  

 Szapáry kastély együttese  
A különleges történeti, építészeti és településképi értéket jelentő, részben elpusztított 
együttes Érd kiemelkedően értékes emléke, emlékhelye. Az egykori kastélyt lebontották, 
a gazdatiszti ház, és a volt kastély alatti jelentős méretű pincerendszer felújításra szorul. 
Meg kell találni a városi új funkcióját. 

 Limes – világörökség várományos terület  
 Sikeres régészeti útfeltárást követően Érd is világörökségi várományos településé vált. A 
légiós táborokat, Camponát, és a százhalombattai Matricát összekötő hadiút érinti Ófalut, 
és az érdi-fennsíkon halad Százhalombatta irányába. A turisták vonzása mellett kiemelt cél 
az, hogy a város lakói is ismerjék meg településük gazdag történelmi múltját, ezáltal a 
városhoz kötődésük is erősödjön.  

 Ófalu, mint történeti városmag  
A terület leromlott állapotán változtatni kell a hagyományos beépítésének megőrzése, 
megújítása mellett. Különösen fontos kezelni a Kakukkhegyi beépítéseket, tekintettel a 
megkezdett bontásokra.  

 Volt Téglagyár területének hasznosítása 

 Dunaparti területek rekreációs fejlesztése  
A dunaparti zöldterületek fejlesztése az ökológiai hálózatban betöltött szerepe mentén 
tud sikeresen megújulni figyelembe véve a helyi lakosság igényeit.  

 Közparkok hiánya  
Zöldfelületek kialakítása/átalakítása lehetőségét meg kell vizsgálni a kertvárosi 
városrészekben. 

 Sportolási rekreációs tevékenységek helyszíneinek hiánya: új létesítmények, tornatermek, 
uszodák építése, felújítása fenntartható üzemeltetéssel 

 Konfliktusos, szegregált városi lakóterületi egységek  

 Alulhasznosított, barnamezős terültek 

 Infrastruktúra hiányai, különös tekintettel a befejeződő szennyvízcsatornázás után a 
burkolatlan földutakra. 

 Közlekedési kapcsolatok hiányzó elemei a kistérségi, járási települések felé 

A problématérképen kerülnek ábrázolásra a vizsgálatok során feltárt problémák, amelyeket az 
Önkormányzattal folytatott konzultáció során kiegészíteni, illetve felülvizsgálni szükséges. 



Érd Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és IVS-nek felülvizsgálata 
Megalapozó Vizsgálatok 

158 
 

1.15 Közlekedés  

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 

Érd Megyei Jogú Város az ország egyik legfontosabb közlekedési zónájában helyezkedik el. 

A budapesti agglomeráció nyugati területén az úthálózat kialakulását a domborzati adottságok 
nagymértékben befolyásolták: a Budai hegységen csak kis kapacitású összekötő utak haladnak át, 
a déli, sík területen vannak az országos gyorsforgalmi és főutak fővároshoz csatlakozó szakaszai, 
ahogy ez az alábbi térképen is látszik. A tervezési hatásterület az Érdi kistérség és járás, (lásd KÖ-2. 
ábra), ezen belül Érd városa a déli területre esik, ebből adódóan kiválóak a külső közlekedési 
kapcsolatai. 

 
KÖ-2. ábra - Érd járás 

Érd Megyei Jogú Város úthálózata az elmúlt évtizedekben nem követte a város lakosszámának 
jelentős változását. Lényegében ugyanazon a fő- és gyűjtőúthálózaton bonyolódik le a helyi és az 
átmenő forgalom, ami az 1970-es, 1980-as években kialakult. A motorizációs robbanás jelentős 
forgalmi terhelést rótt a város úthálózatára. Az 1990-es években megépült, a városközpontot 
délről elkerülő út, mely némileg javított a helyzeten és az átmenő forgalom egy része kiszorult 
Érdről, de a helyi forgalom nagysága tovább nőtt. 
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Érden a település adottságaiból fakadóan mind a városon belüli, mind a környező települések – 
elsősorban Budapest – és Érd közötti közlekedés meghatározó jelentőséggel bír. A hosszan 
elnyúló, nagy kiterjedésű, kertvárosias belterület, a hiányos belterületi és településközi 
kapcsolatok, a városközpont excentrikus elhelyezkedése az egyéni közlekedési módot, a 
személygépkocsi használatot erősíti. Az érdi modal split jelenlegi értéke az egyéni és közösségi 
közlekedést összehasonlítva a következőképpen becsülhető. 
 

 
személyautó : közösségi közlekedés : kerékpár 

 

KÖ-2. ábra – Az egyéni és 
közösségi közlekedők aránya 
(Forrás: Útfejlesztési koncepció, 
2012, Pro Urbe Kft.) 

66,6 : 31,2 : 2,2 
 

Ez a magyarországi nagyvárosok becsült átlagához közelítő eredmény jónak tekinthető. 
 
A Budapesttel, és a környező településekkel történő összefonódás nagyságát mutatja az, hogy az 
összes, Érdről induló, és/vagy oda érkező autós mozgásnak kevesebb, mint a fele, mintegy 46-
47%-a zajlik a település határain belül. A fennmaradó hányadba tartozó utazások esetén átlépik 
Érd közigazgatási területének határát. 
 
Érd térségében az elmúlt 20 évben végrehajtott közúti fejlesztések biztosítják Érd számára az 
átmenő forgalom alóli tehermentesülést, lehetőséget teremtve ugyanakkor az autópálya és főúti 
hálózaton keresztül az ország távolabbi pontjainak elérésére Budapest érintése nélkül.  

1.15.2 Közúti közlekedés  

Közutak besorolása a Szerkezeti Terv úthálózati hierarchiájának megfelelően: 
Gyorsforgalmi utak: 

– M6 autópálya; 
– M7 autópálya.  

Országos főutak: 
– 6. számú főút; 
– 7. számú főút. 

Összekötő mellékutak: 
– 8103 j.: Törökbálinti út – Sóskúti út –agglomerációs belső gyűjtő út 
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– 8104 j.: Zámori út – 7. sz. főút elkerülő szakaszáig tervezett folytatás 
– tervezett agglomerációs gyűrűút (belterületi szakasza: Ötvös utca) 
– 51116 j., százhalombattai bekötőút (meglevő külterületi útszakasz a 6.sz. főúttól az ig. 

határig)  
Települési főutak: 

– Iparos utca - Bajcsy Zsilinszky u. – Riminyáki út - Diósdi u.(déli szakasza) 
– Diósdi út (keleti szakasza) – Töhötöm utca - Kossuth L. u. - Vadlúd u. 
– Budai út - Velencei út - Fehérvári út 
– Ercsi u.  
– Júlia u. és külterületi folytatása 
– Szovátai út – Lőcsei út – Szent István út – Szent István híd – Elöljáró utca 
– Velencei út – Tolmács utca – 7. sz. főút elkerülő szakasza 

 Gyűjtő és feltáró utak: 
– Szövő u. - Folyondár u. – Alsóerdősor u. – Daróczi utca 
– Zengő utca – Szirtes utca – Ajnácskő utca – Csúcs utca – Drégely utca – Szendrő utca 
– Kövező utca - Burkoló utca – agglomerációs belső gyűrűút 
– Fuvaros utca – Aknász utca – Fűtő utca 
– Kalotaszegi u. 
– Bagoly u. – Kolozsvári utca – Törcsvári utca 
– Tárnoki út 
– Eperfa u. - Cseresznyefa u. - Diófa u. - Ürmös u. - Csaba u. 
– Felsővölgyi utca – Alsóvölgyi utca 
– Kutyavári u. - Pipacs u. - Duna u. 
– Vörösmarty M. u. - Főnök u. – Esküdt  u. 
– Bethlen Gábor utca – Aba utca 
– Jegyző u. – Fogoly utca – Pacsirta utca- Fácánköz utca 
– Felső utca – Fő utca – Római út - Mecset utca 
– M6 Ófalui csomópont – Vízmű – Mecset utca 
– Fő utca – Molnár utca (új szakasz) 
– Sugár út – Kerülő utca – folytatás az új százhalombattai útig. 
– Széles utca – folytatás a Júlia utcáig 
– M6 nyomvonalához kapcsolódó, új gazdasági területeket feltáró útrendszer 
– 8104. j. ök. út tárnoki elkerülő szakaszának meghosszabbítása a 6. sz. főútig 

Gyalogos utak, terek: 
– a városközpont területén a Pelikán sétány és a Főtér; 
– Európa sétány. 

 
A város Budapest, illetve más területekről való elérése az elmúlt évtizedekben folyamatosan 
javult, a belső úthálózat ezt a fejlődést nem tudta követni. A folyamatosan növekedő lakosszám 
igényei közlekedési oldalról tehát nincsenek lefedezve, az úthálózat mind mennyiségi, mind 
minőségi szinten hiányos.  
 

Az országos úthálózat elemei Érd belterületén 

M0: Az 1990-es években épített, Budapest gyorsforgalmi körgyűrűjének szánt M0 Érdtől 
közvetlenül keletre, északkeletre halad. Érdet az M7-essel, illetve a 6-os úttal alkotott 
csomópontján keresztül lehet megközelíteni.  (Diósdon át pedig a 7-es út felől.) 
A helyzet tovább javult 2008 végén, az M0 keleti szakaszának, illetve az M0 északi Duna-hídjának 
az átadásával. Így az M0 Érd számára lehetőséget biztosít a keleti országrész elérésére Budapest 
belső területeinek érintése nélkül. Ma a 10-es út kivételével az összes Budapestről sugárirányban 
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kifutó egy-, és kétszámjegyű főút elérhető közvetlenül Érdről, kizárólag gyorsforgalmi utak 
használatával. 
Az M0 kiépítési szélessége jelenleg 2x3 sáv+leállósáv. 
Az M0 autópálya minden járműkategória számára díjmentes. 
 
M6: Az M6 (2x2 forgalmi sávos) autópályát Érd és Dunaújváros között 2006-ban adták át, 
folytatása, mely kapcsolatot biztosít Budapest, és az M0 körgyűrű felé 2008 szeptemberében 
készült el. Az autópálya érdi szakaszán két csomóponttal rendelkezik, az első ütemben átadott 
szakasz végcsomópontja az Ercsi út, és a 6-os, 7-es számú főutak keresztezésénél került 
kialakításra, míg a 2008-ban átadott szakaszról Érdet a Tescotól délre, az elkerülő úton keresztül 
lehet megközelíteni. 
Bár nem Érd közigazgatási területén helyezkedik el, az autópálya nagytétényi, 6-os úttal alkotott 
csomópontja szintén segíti Érd közlekedését, elsősorban az M0 irányába.  Az autópálya belső 
szakaszának átadása után az érdi szakaszon átvette a 6-os, 7-es utak szerepének, egyúttal 
forgalmának nagyobb részét is.  
Az autópálya elvágó hatása a város déli részén ugyanúgy jelentkezik, mint Érd-Parkváros esetében 
az M7-es autópályánál. 
Az M6 autópálya a D1 járműkategória (szgk.) tekintetében mindhárom csomópontig (az Érdi tetőig 
– a 22 km szelvényig) jelenleg díjmentes. 
 
M7: az 1960-as évek óta fejlesztett, 2008-ban teljes hosszban kiépülő M7-es autópálya (2x3 
forgalmi sávos) Érd közigazgatási területének, egyben belterületének északi részét metszi. Az 
elvágó hatás következtében Érd-Parkváros északi fele a város más, délebbre fekvő belterületeihez 
csak három ponton kapcsolódik. 
Az M7 autópálya a D1 járműkategória (szgk.) tekintetében Érd csomópontjáig jelenleg díjmentes.  
Az autópálya jelenleg egy csomóponttal kapcsolódik Érd belső úthálózatához, az Iparos út 
vonalában. A csomópont szintbeni keresztezéseinek forgalomtechnikai jellemzői a forgalom mai 
nagyságát nem képes már megfelelően kiszolgálni. A forgalmi trendeknek megfelelően reggel Érd 
városközpont, délután Budapest felől sok száz méteres torlódások alakulnak ki. Utóbbi esetben a 
várakozó autósok sora visszaér az autópályára, rendszeresen balesetveszélyes helyzetet okozva.  
 
6. és 7. számú főút: A főutak részben közös nyomvonalon vezetett elkerülő nyomvonalát két 
ütemben, 1992-ben, és 1994-ben adták át. Az elkerülő szakasz átadásával biztosítottá vált a 
belváros átmenő forgalom alóli tehermentesítése, valamint a nehézteher-forgalom szabályozása.  
Hátrányként értelmezhető azonban, hogy a 2x1 sávos elkerülő szakasz kapcsolatrendszere a 
városi úthálózattal 4 pontra korlátozódik mindössze, újabb kelet-nyugati irányú elvágó hatást 
képezve a település egyes részei között. 
A 7-es út egy szakasza továbbra is a városon keresztül halad (Balatoni út). 
 
A 7. sz. főút Tárnok és nagyrészt Érd belterületét is elkerüli, Diósd belterületén viszont áthalad, a 
2x1 sávos út kapacitása a diósdi szakaszon szűkös, csúcsidőben gyakoriak a torlódások. 
 
A 6. sz. főút Százhalombatta és Érd belterületét elkerüli, a 2x1 sávos út kapacitása a 
hatásterületen megfelelő, csak a Budapest felé vezető szakaszon válik egyre terheltebbé. 
 
Az országos mellékúthálózat elemei Érd belterületén 
 
8102. jelű ök. út: Budakeszi – Budaörs – Törökbálint – Diósd irányban a települések és a 
keresztező sugárirányú főutak kapcsolatát biztosítja. A 2x1 sávos út forgalma a főutakéhoz 
hasonló nagyságú. 
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8103. jelű ök. út: Törökbálintot jelentős Érd felőli átmenő forgalom terheli az M7 autópálya érdi 
csomópontjának kapacitáshiánya miatt. 
A 8103. jelű Érd – Törökbálint összekötő út feladata elsősorban a helyi forgalom kiszolgálása 
lenne, az M7 csomópont-rendszerében kialakuló torlódások miatt azonban egyfajta menekülőúttá 
vált a nyomvonal, megnövelve ezzel az áthaladó forgalom nagyságát.  
 
A város nyugati szélén halad el a 8104. jelű Biatorbágy – Sóskút – Érd – Tárnok összekötő út, mely 
közvetlen kapcsolatot biztosít az M7 és M1 között. Az út, bár mintegy 6-7 kilométeren keresztül 
párhuzamosan halad Érd belterületével, a 7-es út régi nyomvonalán túl mindössze a Vadlúd 
utcával teremt kapcsolatot. 8104. j. ök. út: Biatorbágy – Sóskút – Tárnok irányban az 1. és 7. sz. 
főutat köti össze, az M7 autópályával a kapcsolatát a 8107. j. ök. út biztosítja. 
 
81107 jelű bekötő út: Pusztazámor közúti kapcsolata a 8104 j. út felől. 
 
81101. jelű út: Törökbálint és Budaörs között a 8102. j. út és az 1. sz. főút között létesít forgalmi 
kapcsolatot, reggeli csúcsban terhelt szakaszokkal. 
 
81104. jelű bekötő út: Tárnokon a 7. sz. főút és az M7 autópálya között létesít forgalmi 
kapcsolatot. 
 
51116. jelű bekötő út: Százhalombatta bekötő útja a 6. sz. főút felől az Óváros felé. 
 
51309. jelű bekötő út: Százhalombatta bekötőútja a 6. sz. főút felől a vasútállomás érintésével, 
majd visszaköt a 6. sz. főútra (és az M6 autópálya csomópontba). 
 
Az országos főhálózati elemek helyi hálózathoz történő kapcsolódási pontjai mára az érdi belső 
úthálózat terheltsége, és hálózati hiányosságai miatt esetenként túlterheltté váltak, illetve a helyi 
szintű forgalom is használja őket. Ezen esetek közé sorolható többek között az M7 csomópont 
túlterheltsége, és rendszeresen előforduló torlódásai, a Törökbálinti út forgalmának 
megnövekedése, vagy a 6-os, 7-es út közös elkerülő 
szakaszának használata helyi viszonylatban. 
 
A várost kelet-nyugati irányban keresztező, országos 
közlekedési folyosók (M6, M7, székesfehérvári, illetve 
pusztaszabolcsi vasútvonal) az egyes településrészek közötti 
szabad átjárást megakadályozzák, a település területét több 
részre szabdalják. Az elvágott településrészek közötti 
kapcsolatot összekötő különszintű keresztezések száma 
alacsony. 
A városon belüli domborzati adottságok elsősorban észak-déli 
irányú gerincekből, és völgyekből állnak, megakadályozva a 
kelet- nyugati irányú kapcsolatok megfelelő számú és szintű 
kiépítését. Jellemző, hogy a beépített területen lévő 
legnagyobb szintkülönbség eléri a 175 métert. 

KÖ-3. ábra: 
Érd településrészei közötti kapcsolatok 

 
A települési gyűjtőúthálózat a kertvárosias jelleg, az infrastruktúrahálózat minőségi 
paramétereinek hiánya (szilárd burkolat, megfelelő szélesség, stb.) a város egyes részein, 
elsősorban Parkvárosban nem tudott megfelelően kialakulni. A gyűjtőúthálózathoz kapcsolódó 
lakóutca hálózat nagy része burkolatlan, Parkváros nyugati felén találhatóak olyan lakóterületek, 
ahonnan a legközelebbi szilárd burkolatú útfelület másfél kilométerre helyezkedik el. 
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A nagyrészt Budapest – Érd relációban mozgó forgalom a Budapest felé irányuló kevés számú 
kapcsolatot, és a hozzájuk vezető úthálózatot koncentráltan terheli, különös tekintettel azok 
excentrikus elhelyezkedésére.  
 
A fentiek következményeként az úthálózat egyes elemein a forgalom mértéke meghaladja a 
csomópontok áteresztőképességét, és torlódások alakulnak ki. Ilyen helyzettel lehet találkozni a 
Kálvin téri körforgalom környezetében, és a kapcsolódó útszakaszokon, valamint a Bem tértől 
északra fekvő autópálya-csomópont fel- és lehajtó ágainak torkolati csomópontjaiban is. 
 
A települési főúti, gyűjtőúti kapcsolatai ma is azokat a nyomvonalakat használják, amik még a XIX. 
században vagy korábban alakultak ki. Bár ezek az útvonalak Érden belül egy raszteres, nagyjából 
egyenletesen elhelyezkedő kelet-nyugati, illetve észak-déli rácsozatot adnak ki, az útvonalak 
számos szakasza hiányzik a fentebb felsorolt okok miatt. 
 
A települési főúti, és gyűjtő úthálózati elemek jellemzően 2x1 sávos kiépítéssel rendelkeznek, 
kivétel ez alól a Budai út Stop-Shop körforgalomtól keletre eső, 2x2 sávval rendelkező szakasza. A 
hálózat csomópontjai szintbeni keresztezésekkel, kanyarodósávokkal kialakított, jelzőtáblás 
szabályozással ellátott keresztezések. Az elmúlt években a folyamatosan növekvő forgalom miatt 
több csomópontot átépítettek, jelzőlámpás szabályozással ellátottra, vagy körforgalomra. 

 

KÖ-4. ábra – Budapest nyugati agglomerációjának közúti közlekedési kapcsolatai, meglévő állapot 2014. 
(KÖ-1/1-KÖ-1/2. rajzi melléklet) 
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A városi úthálózat elemei Érd területén 

Ma a település főúti, és gyűjtőút-hálózati elemeit a következő útvonalak alkotják: 

Települési főutak: 
Iparos utca - Bajcsy-Zsilinszky Endre út – Riminyáki út 
Érd észak-déli kapcsolatai közül az Iparos utca - Bajcsy-Zsilinszky Endre út – Riminyáki út tengelye 
tekinthető a legfontosabbnak. Bár az út nyomvonala dűlőút formájában már évszázadok óta 
létezik, valódi fontosságát az M7-es autópálya megépülése óta nyerte el, melyet a Bem téri városi 
alközpont kialakulása folyamatosan tovább erősít. 
Az Iparos utca - Bajcsy-Zsilinszky Endre út – Riminyáki út által alkotott tengely az egyetlen az észak 
déli tengelyek közül, mely a városközponttól északra eső területet teljes hosszban felfűzi, 
kapcsolatot teremtve az összes kelet-nyugati tengellyel, a közlekedési rendszer gerincévé válva 
ezzel. 
A nyomvonal forgalmának folyamatos erősödésével a jelenlegi keresztmetszetben egyre inkább a 
közlekedési funkció kezdett el dominálni. Ennek megváltoztatása, a forgalmi tengely forgalmának 
csökkentése, rendezett utcakép kialakítása csak komoly anyagi ráfordítással, valamint a város 
teljes szerkezetére kiható beavatkozások létesítésével lenne lehetséges. 
 
Diósdi út 
A Diósdi út a Kálvin tértől kiindulva előbb északra, majd a Riminyáki utat elérve keletre halad 
tovább. Ennek a kettősségnek köszönhetően a Diósdi út forgalma egyszerre bonyolít le a 
városközpontba haladó, és a városközpontot elkerülő forgalmat. Míg a Riminyáki út felől a Kálvin 
tér felé haladó forgalom a Diósdi út déli szakaszán bonyolódik le, addig a Bethlen Gábor utca felől 
érkező forgalom egy része, valamint a Riminyáki út felől érkező, de a városközponti torlódásokat 
elkerülő forgalom a Diósdi út keleti szakaszán zajlik. A Kálvin téri körforgalmi csomópontja 
rendkívül túlterhelt, csúcsidőszakokban állandósultak a forgalmi torlódások. 
 
Bethlen G. utca - Kossuth Lajos utca – Vadlúd utca 
A Kossuth Lajos utca a Fehérvári út – Velencei út – Budai út tengellyel párhuzamos útvonalként, 
ám azzal szemben a vasútvonalaktól északra elhelyezkedve az észak felől érkező forgalom 
elosztásában játszik nagy szerepet. Az út a Vörösmarty utcától a Zámori útig, (illetve azon túl 
Tárnokig) van szilárd burkolattal ellátva. A hiányzó, Vörösmarty utca és Riminyáki út közötti 
szakaszra bár engedélyezési terv készült, megvalósításának időpontja egyelőre nem ismert. A 
hiányzó szakasz hálózati szintű pótlását ma a Bethlen Gábor utca végzi. 
 
Fehérvári út – Velencei út – Budai út 
A Fehérvári út – Velencei út – Budai út a 6-os, és 7-es számú főutak belterületi szakaszát jelentette 
az elkerülő út megépültéig. Az elkerülő szakasz megépültével a korábban a közös szakaszon végig 
2x2 sávos út keresztmetszeti szélességét szűkítették, és a Stop-Shop-tól keletre fekvő szakasz 
kivételével 2x1 sávossá alakították. Az időközben bekövetkező robbanásszerűen növekvő gépkocsi 
szám növekedés, illetve a tudatos városközpont-fejlesztés eredményeként a Budai út forgalma 
jelentősen megugrott. A forgalmi összetétel ugyanakkor változott: míg korábban az átmenő 
jellegű forgalom dominált, addig ma a helyi forgalom a mérvadó. 
A Budai út szerepének fontosságát a városközponti kapcsolaton túlmenően az is adja, hogy az 
része az egyetlen, kelet-nyugati irányú útvonalnak, mely a város keleti és nyugati végét 
megszakítás nélkül összeköti. Ebből következően azonban olyan, az egyes városrészek közötti 
forgalmi elemek is megjelennek az útvonalon, melyek más alternatív lehetőség miatt 
kényszerülnek ezt az útvonalat használni, forgalmi csatornázottság alakult ki a szakaszon. A Diósdi 
úttal alkotott körforgalmi csomópontja rendkívül túlterhelt. 
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Ercsi út 
Az Ercsi út az egykori 6-os számú országos főútvonal bevezető szakaszaként ma is meghatározó 
szerepet tölt be az érdi közlekedésben. A Szabadság tértől kiinduló nyomvonala belterületi 
szakaszának rövidsége miatt elsősorban nem helyi, hanem Érdről érkező, vagy Érdre induló, 
Százhalombatta felé továbbhaladó forgalmat bonyolít le. A városközponti torlódások miatt a 
Budapest felől Érdre érkező autósok egy része nem a legrövidebb nyomvonalnak számító Budai 
úton, hanem az elkerülő út használatával éri el Érd központját, ami az Ercsi út forgalmára is kihat. 
 
Szent István út – Lőcsei út – Szovátai út 
A Szent István út, és folytatása a Lőcsei út, valamint a Szovátai út Tusculánumot, valamint 
Parkváros nyugati felét feltárva biztosítja az észak-déli kapcsolatot a terület lakói számára. Az 
észak-déli tengelyek között második legforgalmasabbnak számító útvonal városszerkezetileg 
legnagyobb hiányossága, hogy mind észak, mind dél felé nem megoldott az országos nyomvonalak 
keresztezése:,sem az M7, sem a vasútvonalakon történő átvezetés nincs megoldva. Ennek 
következtében jelenleg a Szent István út – Lőcsei út – Szovátai út tengely jelenleg csak kiegészítő 
szerepet tölthet be a Riminyáki úti tengely mellett. 
Amennyiben a közeljövőben megvalósul a már részben előkészített külön szintű vasúti 
keresztezés, illetve a Szent István út dél felé történő folytatása megépül az elkerülő útig, 
elmondható lesz, hogy városszerkezeti szempontból valódi észak-déli tengely alakult ki, mely 
egyszerre szolgálja a városközponti forgalom csökkenését és az egyes városrészek kohézióját. 
 
Fontosabb települési mellékutak: 
Szövő utca – Folyondár utca – Alsóerdősor utca – Eperfa utca – Cseresznyefa utca – Diófa utca – 
Ürmös utca – Csaba utca 
Az Ürmös utca illetve közvetlen folytatásai, (észak felé a Diófa – Cseresznyefa – Eperfa – 
Alsóerdősor – Folyondár - Szövő utcák, dél felé a Csaba utca) Parkváros keleti felének feltárását 
segítik elő.  
 
Felső utca – Fő utca – Római út – Mecset utca 
A Felső utca – Fő utca – Római út – Mecset utca Érd szinte különálló városrészét, Ófalut köti össze 
a város más részeivel. A városrész számára a közelmúltig ez jelentette az egyetlen kapcsolatot a 
városközponttal, a közelmúltban azonban a Széles utca szilárd burkolattal való ellátásával immár 
az M6 ófalui csomópontján keresztül is elérhető a városrész. 
A Felső utca felső szakasza, a Felső és Karolina utcai saroktól nem messze elhelyezkedő Járóbeteg 
Szakellátó Intézetnek köszönhetően jelentős belső forgalmat is lebonyolít. 
 
Kutyavári út – Pipacs utca – Duna utca 
Érdliget feltáró útja a Tárnoki és a Budafoki út között, miközben jelzőlámpás csomópontban 
keresztezi a Balatoni utat (7. sz. főutat). Érinti Érdliget vasúti megállóhelyet, szintben keresztezi a 
40-es vasútvonalat, különszintben a 30-as vasútvonalat. Ez utóbbi keresztezés 6,5 m-es szélessége 
most épül át 12,5 m-re a vasútfejlesztési projekt keretében. 
 
Felsővölgyi utca – Alsóvölgyi utca 
A Felsővölgyi út a szilárd burkolattal történő ellátása óta része Érd gyűjtőút-hálózati rendszerének. 
Bár a település (egyben a belterület) keleti határán halad, a kiszolgált terület a domborzati 
viszonyok, a kelet-nyugati átjárhatóság hiányosságai miatt viszonylag nagy. A Törökbálinti és a 
Vincellér utca között kialakult nyomvonal (az Alsóvölgyi utca már kiépült szakaszával kiegészülve) 
a későbbiekben akár a helyi autóbusz-közlekedésbe is bekapcsolható, megfelelő méretű 
járművekkel kiszolgálva. 
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Ötvös utca 
Az Ötvös utca Szövő és az Iparos utcák közötti gyűjtőúti szerepköre elsősorban nem a forgalmának 
nagyságából ered. Mivel az utca a település belterületi (és egyben közigazgatási) határán fekszik, 
így forgalmi gyűjtő-elosztó szerepe alacsony. Kiemeltebb szerepét a rajta keresztül haladó, Észak-
Parkvárost feltáró helyi buszviszonylat adja. 
 
Fuvaros utca – Aknász utca – Fűtő utca 
Érd-Parkváros nagy kiterjedésű nyugati területeit feltáró burkolt utca a Szövő utca folytatásában. 
Külön szintben (alujáróval) keresztezi az M7 autópályát. Az Iparos utca Bem tér tehermentesítése 
szempontjából fontos nyomvonal. Az utca kisebb útkeresztmetszettel továbbépült a Burkoló utca 
és Esztergályos utca között. 
 
Kövező utca – Burkoló utca, Daróci u. - Alsóerdősor utca, Vincellér utca 
Parkváros két szélén vezetett észak-déli tengely között biztosítja a kelet-nyugati irányú 
összeköttetéseket, a domborzati viszonyok miatt azonban a Vincellér utcában mindössze a Bajcsy-
Zsilinszky Endre út és az Ürmös utca között.  
 
Tárnoki út 
A Tárnoki út Érd kelet-nyugati irányú kapcsolatai közül az egyik legfontosabb. Jelentőségét 
elhelyezkedése és kiépítettsége adja. Érd belterületének nagyjából közepén helyezkedik el, 
Diósdtól a Szent István útig kapcsolja össze az észak-déli irányú nyomvonalakat. A nyomvonal a 
tőle északra elhelyezkedő terület kapcsolati hiányosságait is pótolja.  
Egyik legproblémásabb szakasza a Kutyavári út és Diósd településhatár közötti szakasza, amely 
keskeny és a keresztező utcákból nehezen belátható (Alsóvölgyi út, Bajuszfű utca, Keserűfű utca, 
Ligetszépe utca, Árvalányhaj utca). 
 
Vörösmarty Mihály utca – Főnök utca – Esküdt utca 
A Kossuth Lajos utcát a Velencei úttal összekötő nyomvonal, amely mindkét vasútvonalat szintben 
keresztezi és a vasútfejlesztést követően is így marad.. A rendkívül terhelt Diósdi utat és a 
városközpontot tehermentesíti. Jelentősége a Szent István úti felüljáró megépítése után csökken. 
 
Bagoly utca 
A Bagoly utca jelenleg csak lokális jelentőségű kapcsolatként jelentkezik, melyet a vasútvonalak 
keresztezésében kiépített szintbeni átjáró létezéséből ered. 
 
Jegyző utca 
Érd vasútállomását feltáró egyetlen út rendkívül rossz állapotú burkolattal. 



Érd Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és IVS-nek felülvizsgálata 
Megalapozó Vizsgálatok 

167 
 

 
 

KÖ-4. ábra Érd MJV meglévő úthálózata (KÖ-2. rajzi melléklet) 
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1.15.3 Közösségi közlekedés  

1.15.3.1 Közúti  
Autóbusz - közlekedés 
Érd város és vonzáskörzete, mintegy 100 ezres populációt jelent, a főváros legnagyobb elővárosa. 
A közösségi közlekedésben a helyi közlekedés részaránya 43%-os és kizárólag autóbusszal 
történik. A fővárosba irányul a forgalom 30%-a. A fővárosba irányuló forgalom, a MÁV 
beruházások üzembelépése előtti állapotban, nagyobbrészt autóbusszal történik. Az Érdet 
körülvevő települések kapcsolatát a buszhálózat biztosítja. Ezek közül kiemelkedik Budaörs 6,8 %-
kal, bár közvetlen menetrendszerű kapcsolat (kivéve a 756-os irányjáratot) nincs, Érd és Budaörs 
között. A többi 8 – 10 településre 1 – 3%-nyi igény van, összesen 20 %. 
 
A város autóbusz-közlekedési kiszolgálását a VOLÁNBUSZ Zrt. látja el, a helyi közlekedési igényeit 
helyi és helyközi járatok együttesen elégítik ki. 
 
Érd város fontosabb kilépési pontjai a főváros felé, az M7 autópálya, Diósdi út és a 6-os út. 
További kilépési pontok Törökbálint, Százhalombatta, Tárnok és Pusztazámor irányúak. 
 
Az érdi buszhálózat legfőbb jellemzője, hogy a fővárosba irányuló helyközi hálózat, Érden belüli 
szakaszai adják a helyi hálózat gerincét. Emellett az egyéb helyközi járatok és három helyi járat 
kiegészíti azt. 
A 2013. tavaszi forgalomszámlálás során Érd autóbusz hálózatának teljeskörű felmérése 
megtörtént. 
A forgalomszámlálás eredményeként megállapítható, hogy a legtöbb utas Érd autóbusz állomáson 
fordul meg, a felszállók száma meghaladja a 4000 utast. A következő nagy forgalmú megállóhely a 
Kálvin tér, mely leszálló utasforgalma 1800 utas körüli értéket mutat, míg a felszálló utasok száma 
az 1000 utast éri el. Összességében elmondható, hogy Érden az Érd autóbusz állomás, Kálvin tér 
és Bem tér bonyolítja le a teljes utasforgalom 40%-át. 
 
A hálózat lényeges elemei 
É-D-i irány: három párhuzamos útvonalon (Riminyáki út, Lőcsei út, Ürmös u.) a vonalak Érd alsóról 
indulnak, majd a Bem tér elérésével az M7-es pályán Etele térre. 
 735 Riminyáki út a város súlyvonala    napi 61 menet 
 734 Lőcsei út a nyugati tengely      napi 16 menet 
 736 Ürmös u. a keleti tengely     napi 25 menet 
Keleti irány: Érd –alsóról a 7-es úton az Etele térre 
 720 Diósd és egérúton haladva     napi 30 menet 
 721 Diósd és Sasadi út érintésével    napi 6 menet 
 722 Pusztazámor, Érd, Diósdon át    napi 26 menet 
 710-11-12 Százhalombatta, Érd, Diósdon át   napi 24 menet 
 756 Százhalombatta-Érd-Törökbálint-Budaörs-Bp  napi 2 menet 
Dél-keleti irány: Érd – alsóról a 6-os úton Campona, Csepelre 
 699 Nagytétényen, M0 hídon Csepelre    napi 7 menet 
 700 Nagytétény Camponához     napi 16 menet 
 701 Nagytétény fordulóhoz     napi 10 menet 
Törökbálint irány: Érd alsóról Törökbálintra 
 755 Érd, Lőcsei, Bem téren át     napi 21 menet 
Helyi járatok: 
 732 Bem tér – Iparos u. kör, majd Etele tér   napi 8 menet 
 744 – 45 Tesco – Zámori út kétirányú körjáratok  napi 13 – 16 menet 
 746 Tesco – Ófalu, Minaretig     napi 37 menet 
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Érd és vonzáskörzetének autóbusz-hálózatát a KÖ-6. ábra mutatja be. 

 
KÖ-6. ábra - Érd autóbusz vonalhálózata 

(Forrás: http://www.volanbusz.hu/files/public/terkepek/vonalak/erd.pdf)
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A hálózat jellemzése: 
A hálózat kialakítása arra ösztönöz, hogy az utasok átszállás nélkül, közvetlen járatokkal érjék el az 
Etele teret. Különösen igaz ez a Lőcsei úti, Riminyáki úti és Ürmös u.-i járatokra. A Tárnoki úttól 
északra fekvő területekről az M7-esen célszerű utazni. A Géza u.-tól 18,7 km-es távot 36 perc alatt 
teszi meg, Érd autóbusz állomástól a 21,7 km-es távot 46 perc alatt teszi meg a 735-ös járat. 
A déli városrészből, az optimális útvonal, a 7-es úton vezet. A 720-as járat Érd autóbusz állomásról 
Diósdon át 35 perc alatt éri el az Etele teret, ez 17,1 km-es távolság. A nyugati városrészből csak 
átszállással lehet közlekedni, mint a déli városrészből. A helyi járatok végighaladnak Érd főutcáján 
és elérik a Tesco áruházat. 
Az átlagos megálló távolság 550 – 600 m, ez megfelel a város beépítettségének. 500 m-es 
rágyaloglással a város lakott területének 75 %-áról érhető el megállóhely. 800 m-es gyaloglással a 
város 90 %-áról érhető el megálló. A fennmaradó 10%-nyi terület szórt beépítésű, vagy újonnan 
fejlődő lakóterületet. A legnagyobb rágyaloglási távolság 1700 méter. 
 
A következő ábra Érd autóbusz-hálózata által biztosított lefedettséget mutatja be. A város és 
vonzáskörzete közlekedését a VOLÁNBUSZ látja el sok évtizedes tapasztalattal 

 
KÖ-7. ábra - Érd autóbusz-hálózat által biztosított lefedettsége (Forrás: Pro Urbe Kft-Közlekedés Kft.-Terra 

Stúdió, Érd MJV Integrált közösségi közlekedésének fejlesztése, 2013.)
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A regionális átszervezés a VOLÁNBUSZ-t nem érinti. A járműpark nem tud újulni, de gondozott és 
karbantartott. Jelentős az alvállalkozói részvétel (30 %-os), 2015-ben jár le a szerződésük. 

A kisforgalmú városrészekben nem kaptak igényt rugalmas igényvezérelt közlekedés 
bevezetésére, midi-buszközlekedés bevezetését nem tervezik. 
A jelenlegi üzemeltető, lehetőségein belül rendezett állapotokat és menetrendszerű közlekedést 
nyújt. 
 

 
KÖ-8. ábra Budapest nyugati agglomerációjának közösségi közlekedési kapcsolatai, meglévő állapot, 2014. 
(KÖ-3/1-KÖ-3/2. rajzi melléklet) 
(Forrás: Pro Urbe Kft-Közlekedés Kft.-Terra Stúdió, Érd MJV Integrált közösségi közlekedésének fejlesztése, 
2013.) 

 
Az intermodális csomópont 
Az Érd alsó vasúti megállóra telepített csomópont része a helyi-helyközi autóbusz végállomás 
terepszinti kialakításának. A csomópont egységet képez kereskedelmi és parkoló területtel. A 
csomópont feletti szinten helyezkedik el a 3 szintes P+R parkoló 500 férőhellyel. 
Az autóbusz végállomás a Stop Shop előtti körforgalomhoz kapcsolódik, a körforgalomból közös 
úttesten érkezik az autóbusz és a P+R-be hajtó forgalom. Az autóbusz végállomás sorompós 
beléptetésű, kamerával felügyelt. 



Érd Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és IVS-nek felülvizsgálata 
Megalapozó Vizsgálatok 

172 
 

11 db csuklós autóbuszra méretezett felállóhely áll rendelkezésre. Mindegyik önálló peronhoz 
csatlakozik. A peronok 4 m szélességűek pad, digitális indítójelző és szemétgyűjtő, mindegyikhez 
tartozik.  
A peronok felett elhelyezkedő P+R lemez biztosítja az eső és sugárzásvédelmet, de a méretek 
miatt a tér sötét, ipari monstrum érzetét kelti. A buszvégállomás területe 140 m x 50 m, 
természetes fény 30%-ban adott. A felszállóperonok az intermodális kereskedelmi létesítmények 
felől, a kihajtó ág úttestén áthaladva, a vasúti peronok lépcsőn érhetők el. 
 

Problémák 
A jelenlegi hálózati adottságok és a topográfiai viszonyok miatt Érd alsó vasútállomásra ráhordó 
forgalom csak fele Érd felsőnek. Érd felső buszkapcsolata nagyon rossz. 
 
A hálózat a helyközi-ingázó forgalmat tekinti prioritásnak, így erre az igényre van méretezve. Ez a 
helyi forgalomban sokhelyütt alacsony kihasználtságú járatokat eredményez, míg a vonalak más 
szakasza túlzsúfolt. 
 
A járatok mindegyike a városközpontba tart, harántoló kapcsolatok hiányoznak. 
 
Érd vasútállomás, Érdliget és Tétényliget megállóknak nincs semmilyen buszkapcsolata. 
 
Több városrésznek nincs autóbusz közlekedése. Ilyenek: 

Sárd u. térsége, 
Jegyző u. térsége, 
Kutyavári u. térsége, 
Város keleti oldala, Felsővölgyi u. 
Késmárki u., Hegyalja u. A Lőcsei u.-tól nyugatra nincs buszközlekedés. 
Város észak nyugati oldala, Fuvaros u., Esztergályos u. 
Tárnoki úton egyáltalán nincs közlekedés 
Duna part nem kiépített, nem érhető el 
Ezen városrészeknél előfordul 1000 m-t meghaladó gyaloglás. 

 
A megállóhelyek 13%-ának nincs vagy nagyon rossz állapotú a burkolata. 
A megállóhelyek 53%-a nincs akadálymentesítve és további 30% esetén is csak részben teljesülnek 
az esélyegyenlőség feltételei. 

1.15.3.2 Kötöttpályás közlekedés 

Vasúti közlekedés 
Az érdi vasúthálózat különlegessége, hogy két vasúti fővonal halad át a városon, mindkettő érinti 
a város belső területét. Ezek az alábbiak: 
 

30-as vonal: Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr 
 
40-es vonal: Budapest -  Pusztaszabolcs – Pécs 

 
A pusztaszabolcsi vonalon a személyforgalom jelentős részét Érd felső vasúti megállóhely, míg a 
székesfehérvári vonalon Érd alsó vasúti megállóhely bonyolítja le. Érd területén összesen öt vasúti 
megállóhely található (Érd alsó, Érd felső, Érd, Érdliget, Nagytétény-Érdliget (Új neve: Tétényliget). 
Ütemes menetrend szerint közlekednek az elővárosi járatok, csúcsidőszakban 30, napközben 60 
percenként. 
Az öt vasúti megálló mindegyike a város területének alsó harmadában helyezkedik el és különböző 
mértékben részt vesznek az elővárosi – helyközi forgalomban. 
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30a számú Budapest - Székesfehérvár vasútvonal 
A vasútvonal jellege (2005. évi CLXXXIII tv. 1.sz. melléklet szerint) országos törzshálózati vasúti 
pálya, a TEN-T hálózat része, A.1. kategóriájú nemzetközi fővonal, 120 kV-os villamosított 
vontatással. A vasútvonalon engedélyezett sebesség 120 km/h, a vasútvonalon engedélyezett 
tengelyterhelés 21 tonna. 
A 30a vasútvonal a 30. számú Budapest Déli pályaudvar - Kelenföld – Székesfehérvár - 
Nagykanizsa – Murakeresztúr országhatár vasúti fővonal Budapest Déli pályaudvar és 
Székesfehérvár közötti szakasza.  
A vasútvonal Tárnok állomásig egyvágányú, Tárnok állomástól Szabadbattyán állomásig 
kétvágányú, majd Szabadbattyán állomástól az országhatárig egyvágányú. Budapest-Kelenföld és 
Érd felső megállóhely között a 40a számú vasútvonal jobb vágánya „helyettesíti” a 30a vonal jobb 
vágányát. A 40a számú vasútvonalon lévő Érd felső megállóhely és a 30a vasútvonalon lévő 
Tárnok állomás között egy egyvágányú összekötővágány üzemel.  
A 30a vasútvonal Budafok és Tárnok közötti szakasza a ’80-as évek közepén épült, a Kelenföld 
állomás és Budafok közötti szakasza a ’90-es évek elején épült ki jelenlegi formájában. 
 
A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. irányításával folyik a Kelenföld – Székesfehérvár vasútvonal 
felújítása két ütemben, mely 2014 évben befejeződik.  
Az első ütem a Tárnok – Székesfehérvár közötti kétvágányú vonalszakasz, mely az SZCKM-2008 
Konzorcium kivitelezésében folyik. A kivitelezéshez kapcsolódó tervezési munkákat a RING 
Mérnöki Iroda Kft. végzi. 
A második ütem a Kelenföld – Érd - Tárnok egy vágányú vonalszakasz, mely mellé még egy új 
vágány is épül, így kétvágányú lesz ez a szakasz is. E második ütem kivitelezője a DSE Konzorcium. 
A kivitelezéshez kapcsolódó tervezési munkákat a MÁVTI Kft. és a FŐMTERV Zrt. végezte. 
A felújítás után a vasúti pálya alkalmas lesz 225 kN tengelyterhelésre, és 160 km/h 
pályasebességre. Tervezett pályasebesség két ütemben kerül kialakításra. Az első ütemben a 120 
km/h sebesség biztosítása történik meg, a második ütemben az ETCS 2. típusú 
biztosítóberendezés telepítésével a 160 km/h sebesség bevezetése válik lehetővé. 
Budapest-Déli pu. - Székesfehérvár között ETCS 2. típusú jelfeladás létesül. A távközlési 
létesítmények korszerűsítésre kerülnek. Az állomásokon és megállóhelyeken új hangos és vizuális 
berendezések létesülnek. A vonali műtárgyak felújításra, helyenként cserére kerülnek.  
 
Érd térségében lévő megállóhelyek: 

Nagytétény-Érdliget (Új név: Tétényliget) megállóhely 172+90-175+50 hm szelvényköz 
Érd alsó megállóhely    196+28-199+28 hm szelvényköz 

 
40a számú Kelenföld - Pusztaszabolcs vasútvonal ismertetése 
A vasútvonal jellege: (2005. évi CLXXXIII tv. 1.sz. melléklet szerint) országos törzshálózati vasúti 
pálya, az V/B számú európai közlekedési folyosó része, a TEN-T hálózat tervezett része, A.1. 
kategóriájú nemzetközi fővonal, 120 kV-os villamosított vontatással. A vasútvonalon 
engedélyezett sebesség 100 km/h. A vasútvonalon engedélyezett tengelyterhelés 21 tonna. 
A 40a vasútvonal a 40. számú Kelenföld – Pusztaszabolcs – Dombóvár – Pécs vasúti fővonal 
Kelenföld és Pusztaszabolcs közötti szakasza.  
A vasútvonal Pusztaszabolcsig kétvágányú, majd Pusztaszabolcs állomástól Pécsig egyvágányú.  
A 40a vasútvonal Budafok és Pusztaszabolcs közötti szakasza a ’70-es évek második felében épült, 
a Kelenföld állomás és Budafok közötti szakasza a ’90-es évek elején épült ki jelenlegi formájában. 
 
A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. irányításával folyik a Kelenföld – Pusztaszabolcs vasútvonal 
felújításának tervezése két ütemben. A nyertes tervezők feladata a vasútvonalszakasz kiviteli- és 
tender terveinek, valamint a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás köteteinek elkészítése. A 
tervezési tender indítása 2012. év márciusában megtörtént, a teljesítés ideje 18 hónap, így 
befejezése 2014 évben lesz. Ezután indulhat a kivitelezés pályáztatása. 
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Százhalombatta állomás fordítóállomása az elővárosi vasúti közlekedésnek és elágazó állomása 
Százhalombatta - Pusztaszabolcs 120/160 km/h pályasebességre tervezett új nyomvonalnak. Az 
első ütem a Kelenföld – Százhalombatta közötti vonalszakasz, második ütem a Százhalombatta – 
Pusztaszabolcs állomások közötti szakasz. A felújítás után a vasúti pálya alkalmas lesz 22,5 tonna 
tengelyterhelésre Kelenföld – Pusztaszabolcs állomások között. 
Az első ütem fejlesztései, Kelenföld - Százhalombatta 
A második ütem fejlesztései, Százhalombatta – Pusztaszabolcs 
 
Érd térségében lévő megállóhelyeket. 

Érdliget megállóhely  143+80-146+30 hm szelvényköz 
Érd felső megállóhely  160+72-163+72 hm szelvényköz 
Érd állomás   184-194 hm szelvényköz 

 
A vasútkorszerűsítési beruházások negatív tapasztalataként elmondható, hogy a nagy sebességű, 
és növekvő vasúti forgalom a különszintű közúti keresztezések megvalósításának elhúzódásával 
(pl. Szent István híd), és elmaradásával (pl. Bagoly u. felüljáró) növelik az egyes városrészek 
elszakítottságát. 
 
Továbbá megemlítendő, hogy a megvalósult vasúti fejlesztések és a 4. metró üzembe 
helyezésével a vasútra való ráhordás kiemelt jelentőséggel bír a város autóbusz közlekedés 
szempontjából. 

1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A kerékpáros közlekedést Érden belül hasonló hátrányok sújtják, mint az autósokat: a kiépített 
úthálózat hiánya, a domborzati viszonyok a kerékpáros közlekedésre is kihatással vannak. 
Mindezen túlmenően azonban a kerékpárosoknak a burkolt útfelületeken is komoly 
balesetveszélyt jelentenek a forgalmi csatornázottság miatt koncentráltan jelentkező, intenzív 
forgalmi viszonyok is.  

 
KÖ-9. ábra: Meglévő kerékpáros infrastruktúra (Forrás: Érdi Kerékpáros Koncepció) 
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Az érdi sajátosságokból fakadó hátrányok mellett a kerékpározást az egész országban jelentkező 
problémák is sújtják: nincs, önálló, kiépített kerékpáros hálózat, nincsenek kerékpártárolók, 
általánosságban nem vagy csak lokálisan támogatott a kerékpározás. 
 
Az érdi önálló kerékpáros hálózat jelenleg három, egymással nem összefüggő elemből áll. 
Az első elem a Balatoni út északi oldalán vezetett, a Fürdő utcától Diósdig tartó kerékpárút, a 
második az Európa sétány, és a Stop-Shop között kialakított kerékpárút, a harmadik pedig 
Budapest közigazgatási határától a Csónak utcáig tartó, a Duna töltésén vezetett kerékpáros 
nyomvonal. 
 
Balatoni út menti kerékpárút: a 7.sz. főút mentén, egyoldali, elválasztott kétirányú kerékpárút 
épült a gyalogjárdával párhuzamosan Érd–Diósd közigazgatási határtól a Fürdő utcáig. A 
kerékpárút a Fürdő utcánál megszűnik, a kerékpáros a közúton közlekedhet tovább. Diósd 
határában a buszmegálló áthelyezésével a kerékpárutat tulajdonképpen elvágták, a közlekedést 
és a jövőbeni továbbvezetést egyaránt nehezítve. A kerékpárutat emellett sok helyen az útmenti 
boltok parkolójaként használják, illetve a keresztutcákból érkezők részére hiányos a kitáblázás. 
EuroVelo kerékpárút: két szakaszra bontható. Érd–Budapest közötti szakasz az árvízvédelmi 
töltésen vezet, megfelelő módon védve a közúti forgalomtól. Elsődleges problémája, hogy a XXII. 
kerületi szakasz hiányában a semmibe vezet, Nagytétény közigazgatási határában a kiépített út 
véget ér (a 6.sz. főút keresztezése ennek megfelelően nem megoldott). Az Érd–Százhalombatta 
szakasz nem burkolt, a római út mentén kétoldali, tömörített murva burkolattal alakították ki a 
kerékpársávot. Az út Százhalombattán a Szabadság útnál végződik. 
Budai út, Stop Shop előtt: a bevásárlóközpont építésekor egy rövid, kb. 100 m-es szakaszon a 
járda mentén épült elválasztott gyalogos-kerékpáros út. Mivel a szakasz gyalogátkelőnél kezdődik 
és a körforgalom egy ágán történő átvezetés után ott is ér véget, a továbbvezetés egyik irányban 
sem biztosított, így jelen állapotában használhatatlan. 
 
Önmagában mindhárom kerékpárút szabványosan kialakított kerékpáros nyomvonal, közös 
tulajdonságuk azonban, miszerint nem alkotnak hálózatot, nem forgalomvonzó létesítmények 
között, hanem két, szinte véletlenszerű pont között épültek meg, szinte használhatatlanná teszi 
őket. 
 
A Duna töltésén vezetett nyomvonal az EuroVelo 6-os számú, a Duna partján vezető útvonalának 
a része, folytatása azonban sem Budapest, sem Százhalombatta felé nem épült még meg. Jelenleg 
tervezés alatt áll az EuroVelo 6 Fővárosi átvezetése és a Déli agglomeráció összekötése. 
 
Amennyiben megfelelő kerékpáros hálózat épülne ki, a kerékpározás részaránya várhatóan 
fellendülne. Ennek jelei már ma is láthatóak, számos utcában látni kerékpárost, többnyire 
azonban a járdán tekerve. 
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KÖ-10. ábra: Korábbi kerékpáros hálózati javaslat (Forrás: Érdi Kerékpáros Koncepció) 
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A város túlnyomó részén a gyalogosforgalom jellemzően a közút nyomvonalával párhuzamos 
nyomvonalat használ. A járdák az utakhoz hasonlóan nincsenek, vagy csak részben vannak 
kiépítve, más pontokon szélességük nem éri el a minimálisan előírtat. Mindezek nemcsak a 
lakóutcákra, hanem a gyűjtő-, és főúthálózati elemek egy részére is igaz. 
 
A gyalogos közlekedésnek legnagyobb szerepe a városközpontban van, önálló gyalogos 
nyomvonalak jellemzően itt találhatóak.  
 
A belváros gyalogosforgalmát jellemzően a Budai út két oldalán kialakult intézményi-, szolgáltatói, 
és kereskedelmi jelleg határozza meg, fontos szerepe van azonban az északi oldalon kialakult 
közlekedési jellegű funkcióknak is. A Budai út mentén így kialakuló, hossz-, és keresztirányban 
létrejövő gyalogosigények kiszolgálása azonban nem teljesül maradéktalanul.  
Több helyen hiányos, vagy nem megfelelő szélességű a járdák állapota, többek között a Kálvin tér 
északkeleti oldalán található buszöböl megközelítésénél, vagy Érd-felső állomás irányába. 
A volt buszpályaudvar környezetében található gyalogoskapcsolatok szintén rendezetlenek, az 
Európa sétány, vagy a Diósdi út nyugati oldalának megközelítése lényegében csak a terület szélein 
lehetséges.  
 
Az intermodális csomópont legfontosabb gyalogos kapcsolatát jelentő Európa sétány forgalma 
ugyanakkor oly mértékben koncentrált, hogy a Budai út déli oldalával való összekötését biztosító, 
lámpa nélküli gyalogátkelőhely forgalma rendszeresen kihat a közúti forgalomra. A területen a 
Budai utat keresztező gyalogátkelőhelyek száma korlátozott. A nagy intézményi forgalommal 
rendelkező Alsó utca torkolatánál a Pelikán-sétány projekt révén lett új átkelő kialakítva. 
Ugyanakkor a közúti forgalom mértéke mellett az új gyalogátkelőhelyek kialakítása további 
torlódásokat eredményezhet, akár jelzőlámpás, akár anélküli megoldással. 
 
A belvárosi vasúti megállók környékén szintén körülményesek a gyalogos kapcsolatok.  A 
városközponti megállópár gyalogosan jellemzően csak kerülővel közelíthető meg kiépített, 
minőségi kapcsolaton. Hiányzik a Kálvin tér megfelelő kapcsolata mind Érd alsóval, mind Érd 
felsővel, de utóbbi északi peronjának a gyalogos kiszolgálása önmagában is kritikusan kezelendő. 
További problémát jelent a gyalogosforgalom kapcsán, hogy a város egyes részeit elválasztó 
vasútvonalakon keresztül spontán gyalogátkelőhelyek alakultak ki. Ezek a jellemzően kitaposott 
ösvények a vasúti síneket biztosítás nélkül keresztezi, folyamatos balesetveszélyes helyzetet 
előidézve. 
 
A városban sok helyen problémát okoz, hogy a gyalogosok számára nem áll rendelkezésre 
megfelelő infrastruktúra. Emiatt a gyalogosok is a gépjárművek számára fenntartott felületet 
használják. Burkolatlan utak esetében a túl száraz, és a túl nedves idő is kellemetlenséget okoz: 
nagy por vagy sár keseríti meg az arra járók életét. Burkolt utak esetében pedig az jelent 
problémát, hogy az autósok nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy járda hiányában gyalogosok 
is megjelennek az úton. A száguldó autósok mellett életveszélyben érezhetik magukat az 
emberek. 

1.15.5 Parkolás  
Érden az elmúlt években a megnövekedett igényeknek, és a tudatos fejlesztéseknek 
köszönhetően olyan önálló, belvárosi, városcentrumi rész alakult ki, mely az eddig elsősorban 
Budapesten lebonyolódó funkciókat részben lokálisan próbálja megoldani. A centrumterület a 
Budai úti tengelyre felfűzve egyszerre biztosít vásárlási, szolgáltatási, és igazgatási funkciókat, 
keveredve a meglévő lakótelepi, kertvárosi lakó, és az intenzív közlekedési területekkel. A 
fejlesztések következményekén olyan forgalmi helyzet alakult ki a területen, mely a csomópontok, 
és a rendelkezésre álló parkolási férőhelyek kapacitását eléri, vagy meghaladja. 
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A városközpontban kialakult, parkolásra használt felületek megközelíthetőségben, minőségben, és 
használhatóságban egyaránt jelentősen eltér egymáshoz, ezen a területen is megjelenítve Érd 
városközpontjának ambivalens fejlődését. A parkolók kialakításának mikéntje egyértelműen 
összefügg a városközpont átalakulásával, ami egyúttal a parkolószámot is jelentősen 
megváltoztatta. Ha visszatekintünk a városközpont elmúlt 10-12 évben történt fejlődésére, akkor 
látható, hogy a motorizációs fok és az érdi lakosszám általános növekedése mellett a lokális 
parkolási igények is megnőttek a fejlesztések hatására. 
 
2009-ben készült részletes parkolási vizsgálat, melyben az akkori parkolási viszonyok felmérése, a 
parkolók kihasználásának mérése is megtörtént. 
A felmérés kimutatta, hogy a városközpont területén, a koncentrálódó funkciók következtében 
jelentős mértékű, az OTÉK által előírt parkolószámnak mintegy 25%-a hiányzik a területről. 
Ekkora mértékű hiányból adódóan a parkolás a városközpont területén gondot okoz, jelentős 
számú a szabálytalanul, rendezetlenül parkoló autók száma, sok esetben a gyalogos-, vagy 
zöldfelület rovására. 
A városközpont parkolási létesítményeinek rendezése, kiépítése szükséges lenne. 
 
A városközpont, egyben Érd legnagyobb parkolási létesítménye az intermodális csomóponttal 
párhuzamosan kiépített, 550 férőhelyes parkolóház. A parkolóházban belvároshoz való közelsége 
ellenére jelentős mértékű szabad kapacitás van – az autósok a parkolóház elhelyezkedését 
távolinak ítélik a jelenlegi parkolási körülmények (rendelet-, illetve ellenőrzés hiány) 
következtében. 
Mindenképp érdemes megjegyezni, hogy bár az egyes funkciók elhelyezése, egymáshoz való 
viszonya magas szintű az érdi intermodális csomópontban, a gyalogos kapcsolatok megoldása 
több helyen kívánnivalót hagy maga után, főleg a vasúti megállót érintő kapcsolatok esetén. A 
gyalogosok csak szűk folyosókon, közelíthetik meg a vasúti peronokat a parkolóház északnyugati 
sarkában. 
A kielégítetlen igényeket jól mutatja, hogy Érd felső vasúti megállóhelytől északra ismét megindult 
az a folyamat, ami a közúti aluljáró építése és a megállóhely átépítése előtt már megfigyelhető 
volt. Naponta kb. 20-30 autó a zöldfelületen parkol, amely esős időben sártengerré válik és az 
autók kerekeikkel ráhordják a sarat a Bethlen Gábor utcára. 
A város más területein elsősorban a telken belüli parkolás dominál. A két kialakuló alközpontban, 
a Bem tér környékén, és Érdligetben a helyi igényeket kielégítő parkolási kapacitások állnak 
rendelkezésre. A vasúti forgalmat elősegítve Érdliget megálló mellett 112 férőhelyes P+R parkoló 
épült, jórészt kihasználatlanul. 
 
A Rendelőintézet fejlesztése során sor került a Felső utcában a korábbi parkoló rendezésére. 
Annak kapacitáshiánya miatt a Felső utca nyugati szervizútján is új parkolók létesültek, melyet 
kijelölt gyalogátkelőhelyen keresztül lehet megközelíteni a rendelő felől. 
 
Javasolt az egész városra vonatkozó parkolási rendszer felülvizsgálata, egységes rendszer 
kialakítása. 

1.15.6 Légi közlekedés  
Érden ma működő repülőtér nincsen, a legközelebbi repülőtér Budaörsön található. A Budaörsi 
repülőtérnek nincs légi személyforgalmi szerepe, csak légi szolgáltatásra és a sportrepülési céllal 
használják. A repülőtér környezeti és légköri adottságai alapján személyforgalomra történő 
fejlesztésére nincs lehetőség. 

Érddel szemközt, a Duna túlsó partján Tökölön a volt honvédségi repülőtér jelenlegi légiforgalma 
az Ófalu felé tájolt kifutópályával  jelentős – olykor zavaró - hatást gyakorol a történeti 
településmagra. Nem lenne szerencsés, ha a jövőben a légiforgalom nőne. 
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1.15.7 Vízi közlekedés 

Érd MJV és Százhalombatta közigazgatási határán húzódik a Duna, mely a napi ingázáshoz és a 
térségi turizmushoz köthető személyszállítás, valamint a logisztikához kapcsolható áruszállítás 
terén számos lehetőséget rejt. 

Személyszállítás 
Érden jelenleg nincs a Dunán történő személyhajózás. Az Ófaluban található meglévő régi 
hajókikötő nem alkalmas menetrendszerinti hajókikötő forgalmának a lebonyolítására. 
 
A közösségi közlekedés egy fajtája lehet a Dunán menetrendszerinti személyhajózás elindítása. 
A menetrendszerinti személyhajózás gyorsjáratú, környezetbarát, hivatásforgalmat bonyolító 
hajójárat, amely a Budapest agglomeráció Dunamenti településeit köti be alacsony emissziójú, 
energia hatékony és más közlekedési ágakat tehermentesítő módon a főváros közlekedési 
hálózatába, illetve közvetlen összeköttetést teremt a Duna stratégiában is résztvevő települések 
között, budapesti átszállás nélkül. 
 
A menetrend szerinti városi- és elővárosi személyhajózás fejlesztése tárgyú 2014.-ben a 
Közlekedés Kft. által készített Megvalósíthatósági tanulmány Érden Ófaluban szerepeltett kikötőt. 
A tervben szereplő személyszállító hajók Esztergom – Százhalombatta között közlekednek. 
A tanulmányban szereplő kikötő a sziget északi részében helyezkedik el, közvetlen környezetében  
az ÉTV telepe, és a jelenleg üzemen kívüli vízműkutak, sportpálya, jelenlegi mezőgazdasági 
területek és távolabb lakóépületek helyezkednek el. A közlekedési kapcsolat biztosítása 
érdekében kiszolgáló utak és kerékpárutak építésére lenne szükség, továbbá elengedhetetlen a 
P+R parkoló kiépítése, legalább 100 db parkolóhely kiépítésével. Ezen kívül kívánatos lenne egy 
legalább 50 férőhelyes B+R kerékpár parkoló kiépítése, hogy az egyéni kerékpáros közlekedés is 
biztosítva legyen. A hatályos településrendezési tervek tartalmazzák a kikötő megközelítéséhez 
szükséges úthálózati elemeket. 
 

 
KÖ-11. ábra: A személykikötő lehetséges helye 
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Logisztika, teherkikötő 

Érden jelenleg nincsen teherkikötő. A Budapest XXII. kerület, és Érd közigazgatási határán fekvő, a 
Duna, a 6. sz. főút, és az M6 által határolt területen lehetséges egy folyami teherkikötő kiépítése. 
Az M6 autópálya Duna felöli oldalán, az M6 autópálya – 6.sz. főút – Duna folyam – Budapest/Érd 
közigazgatási határa által körbe zárt területen, továbbá a közigazgatási határ Érd felöli oldalán, 
egy logisztikai központ létesítése tervezett. A logisztikai központ közúti kapcsolatának 
megteremtésén kívül, tervezett a vasúti és a vízi kapcsolata is, a Dunán egy kikötő létesítésével, ill. 
a Duna parton létesítendő iparvágánnyal. A Duna Intermodális Logisztikai Központ 
megvalósításának alapvető célja korszerű vízi infrastruktúrával segíteni az áruszállítást, az áruk egy 
részének átterhelését egy környezetkímélő szállítási módra, a vízi szállításra. 
A fejlesztési terület a Duna part közelében, az M6-os autópálya és a 6-os számú főút csomópontja 
mellett, az M0 autópálya, valamint vasútvonalak közelében fekszik– tehát rendkívül jó közlekedési 
adottságokkal rendelkezik, mely ideális egy sokoldalú logisztikai, és összeszerelőközpont 
megvalósításához. 
 
A teherkikötő kialakításával egy olyan, közvetlenül Budapest határán elhelyezkedő közlekedési 
egység jöhetne létre, melynek közúti, és vasúti külső kapcsolatai a jelenleg működő csepeli kikötő 
kapcsolatainál közvetlenebb elérést biztosít a főhálózat felé. 

A teherkikötő megvalósíthatóságára 2010.-ben a Pro Urbe Kft. készített egy elrendezési vázlatot, 
illetve 2012-ben egy útépítési tanulmánytervet. 

A kikötő partján fekvő területen egyaránt lehetséges nyílt, fedetlen terület kialakítására 
ömlesztett, illetve időjárás által nem zavart teheráru raktározására, valamint fedett raktárak, 
szükség esetén fedett kikötő kialakítására is. 

 
KÖ-12. ábra: A teherkikötő lehetséges helye  
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1.16 Közművesítés és elektronikus hírközlés 

Érd város közművesítésének fejlődése, helyzetelemzés a jelenlegi közműellátása és elektronikus 

hírközlése. 

Érd közműellátása lassan fejlődött. 2005-ben, megyei jogú várossá válásakor is a település 
mindössze egy-negyede rendelkezett a teljes közműellátással.  

2000-ben, az ezredfordulón Érd lakásállományának 10 %-a hiányosan volt közművesített. A 
hiányosan közművesített lakásoknál a közszolgáltatásból csak a villamosenergia ellátást vették 
igénybe. A többi közműigényüket egyedileg elégítették ki.  

2000-ben a település lakásállományának 15 %-a rendelkezett teljes közműellátással, 75 %- 
számára pedig a részleges közműellátást biztosították. Közművesítésben jelentős fejlődés csak a 
közelmúltban, 2011-2013 között történt a szennyvízgyűjtő hálózat kiépítésével. Bár a 
rendelkezésre álló 2013. január 1.-ei állapotot rögzítő statisztikai adatok még csak 40 %-os 
csatornázottságot rögzítenek, az elmúlt évben jelentősen nőtt a csatornahálózatra csatlakozó 
lakások száma, ezzel együtt nőtt a ma már teljes közműellátást élvezők aránya. Mára a 
szennyvízcsatornázási program keretén belül elkészült a szennyvíztisztító, a teljes közterületi 
csatornahálózat, melyre megkezdődtek, ill. folyamatosan zajlanak a lakossági rákötések. 

Az utóbbi években megvalósított közműfejlesztéssel jelenleg a város belterületének döntő 
hányadán a teljes közműellátás lehetősége rendelkezésre áll. A belterület teljes közműellátással 
nem rendelkező ingatlanjai és a belterülethez közvetlen kapcsolódó külterületi ingatlanok egy 
része számára is a részleges közműellátás biztosított, amelyhez a villamosenergia ellátás, a 
vezetékes ivóvíz ellátás és a földgázellátás áll rendelkezésre. A belterülettől távolabbra eső 
külterületen fekvő ingatlanok számára jellemzően a közüzemi közműszolgáltatásból csak a 
villamosenergia ellátást építették ki. A bel- és külterületen jelentkező további közműigényt egyedi 
közműpótló megoldással biztosítják. 

A település közvetlenül a Duna mentén fekszik, amely a csapadékvizek befogadása tekintetében 
kedvező adottság, de a rajta lefutó árhullámok veszélyeztetik a települést. A beépítés jellemzően 
magas-partra települt, ezzel biztosítva az árvíz elleni természetes védelmet, de a parti részeken, a 
Dunába torkolló patakok mentén az elöntések előfordulása miatt árvízvédelmi feladatokat is el 
kell látni. 

A település jelenlegi közművesítettségéről, az egyes közművek igénybe vételéről pontos 
információk a statisztikai nyilvántartásból állnak rendelkezésre. A legutolsóként rendelkezésre álló 
adatsor 2012-es, amely közművek vonatkozásában a 2013. január 1.-ei állapotot rögzíti. A 
település közműellátottságát ezekkel az adatokkal lehet jellemezni. 

A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a település lakásállományának majdnem 
100 %-a (illetve számszerűen több mint 100 %-a) rendelkezik villamosenergia ellátással. 
Természetesen ez a statisztikai nyilvántartásban szereplő adat a fogyasztók számát jelöli, 
beleértve a külterületi, kiskertes területi fogyasztókat is, így e vonatkozásban a szolgáltató 
tájékoztatása a mértékadó, mely szerint teljes körű az ellátottság. 

A vezetékes ivóvíz elosztóhálózat a beépített, belterület utcáiban 414,2 km hosszban épült ki, a 
vízvezeték kiépítettsége közel teljes körűnek tekinthető. Az ivóvízzel ellátott lakások száma 22415 
volt, ez a település lakásállományának 2013. január 1.-én 93,4 %-a volt. Ez azt mutatja, hogy 
jelenleg a településen élők 6,6 %-a, kb közel 4000-4500 fő nem rendelkezik közvetlenül, a telkére, 
ingatlanára bekötött vezetékes ivóvíz ellátással. A közüzemi ivóvízhálózaton 58 közkifolyó üzemel. 
A vízbekötéssel nem rendelkező ingatlanban élők a vízigényüket részben a saját házi kútjaikból 
vételezik, részben a közkifolyókról tudják kielégíteni.  
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KÖZ-1 ábra Forrás: KSH 

A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanoknál is jellemző a házi kutak használata, melyet jellemzően 
locsolásra használnak, mivel a házi kutak vize talajvízből, az első vízadó rétegből nyert víz, 
vízminősége bizonytalannak kezelhető. A házi kutakról nyilvántartás nem áll rendelkezésre. 

A településen a közcsatornás szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés kiépítése a közelmúlt 
eredménye. A statisztikai nyilvántartás szerint 2013. január 1-én 113 km közcsatorna hálózat 
üzemelt, amelyre akkor 9493 lakás csatlakozott. A szolgáltató a hálózatot továbbépíttette, a 
kiépítettségét a belterületen ma már majdnem teljesnek tartja, a rácsatlakozás növekvő 
tendenciájú. 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZ-2 ábra Forrás: KSH 

A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanoknál keletkező szennyvizeket saját egyedi házi 
szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb 
részben szikkasztóként üzemelnek. Ez volt a település egyik komolyabb szennyező forrása. 2012-
ben még naponta átlagosan 4-4500 m3 szennyvizet szikkasztottak a talajba, szennyezve a 
talajvizet és azon keresztül a vízbázist és közvetve a Dunát. A vízbázis védelme, valamint a 
közvetlen Duna menti fekvés miatt, a Duna vízminőség védelme kényszerítette ki, hogy 
támogatással a szennyvíz közcsatornás elvezetése és kezelése település szinten megoldódjon. 

A felszíni víz- csapadékvíz elvezetés vonatkozásában ma a városközpont, a lakótelep és a legfőbb 
utcáit kivéve a nyílt árkos vízelvezetés a jellemző. A csapadékvizek befogadója a település mentén 
végighaladó Duna, amely a településen haladó patakok, vízfolyások, árkok által szállított vizek 
befogadója. Itt is meg kell említeni, hogy a Duna kiterjedt vízgyűjtőjéről szállítja el a vizeket, 
amelyen időnként árvízi készültséget és védekezést igénylő árhullámok alakulnak ki. 
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A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a 
távhőellátást és a földgázellátást építették ki. A lakótelep ellátására kiépített távhőhálózatról 
2013. január 1-én 11044 lakás, a lakásállomány 4,3 %-ának a fűtési hőellátását és használati 
melegvíz ellátását biztosították.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZ-3 ábra Forrás: KSH 

A városban 486,4 km földgázelosztó hálózat üzemel. A gázhálózat kiépítettségének 
eredményeként 2013. január 1-én 21944 lakás, a lakásállomány 91,4 %-a csatlakozott a 
földgázhálózatra. A gázt termikus energiatermelési célra, fűtésre és használati melegvíz 
termelésre 21079 lakásban, a lakásállomány 87,8 %-ában hasznosították. Ezzel a folyamatos és 
automatikus üzemvitelű fűtési célú hőellátással biztosítható komfortos életkörülmény lehetősége 
a távhőellátásban részesülő lakásokat is figyelembe véve, a település lakásállományának mintegy 
92,1 %-ában megoldott. 

A lakásállomány 3,6 %-ában csak főzési célra vették igénybe a földgázellátást.  

A távhő- és földgázhálózatra nem csatlakozó ingatlanok, valamint azok a vezetékes gázzal 
rendelkező ingatlanok, ahol a vezetékes gázt csak főzésre használják, a termikus célú 
energiaigényt nem vezetékes energiahordozó (jellemzően szén, fa) hasznosításával elégítik ki. 
Meg kell említeni, hogy ezek aránya is az utóbbi években növekvő tendenciát mutat. A 
környezetet erősebben terhelő és kevésbé komfortos ellátásra alkalmas szilárd tüzelés előtérbe 
kerülését az egyéni gazdasági korlátok indokolhatják. 

A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. 
A település közüzemi ivóvízhálózatával 2549,8 ezer m3 (napi átlagban 7000 m3) vizet szolgáltattak 
2012-ben. Ez alapján a vízellátást igénybevevő lakókörnyezetben az egy főre eső vízfogyasztás 
éves átlagban 114 l/fő,nap volt. A tapasztalatok szerint a távlatban elvárható komfortos életvitel 
hatására, a lakossági, illetve a kommunális szektor napi ivóvíz fogyasztása ennél magasabb 120-
150 l/fő, nap érték körül várható. A jelenlegi átlagos vízfogyasztási adatok figyelembe vételével, a 
meglevő fogyasztóknál a víztakarékosságra való törekvés ellenére is, számolni kell a vízigény 
növekedésével.  

A település lakosságának a villamosenergia fogyasztása 76349 MWh volt 2012-ben. Ezzel az egy 
lakásra jutó havi átlagos villamosenergia fogyasztása 260 kWh volt. Ez az érték jelzi, hogy a 
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lakások felszereltsége országos átlag feletti, de még fejlesztése várható, s vele a háztartások 
villamosenergia igény növekedése prognosztizálható.  

A település lakossági földgázfogyasztása 29757,2 ezer m3 volt 2012-ben. Ezzel az egy háztartásra 
jutó átlagos havi földgázfogyasztás 113 nm3/hó, amelyből számolt csúcsigény átlagosan 0,57 
nm3/h. Ez a mutató azt jelzi, hogy jellemzően a gázt ahol fűtésre is hasznosítják, ott is jellemzően 
egy-egy gázkonvektort használnak. A komfort igény növekedésével a fogyasztásnál növekedés 
várható.  

A statisztikai adatok nem térnek ki rá, de a helyszíni vizsgálatok alátámasztották, hogy a település 
közvilágítása jellemzően ugyan az előírásoknak, a közlekedésbiztonságnak megfelelő szinten 
megoldott, de a közvilágítást jellemzően a kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt 
lámpafejekkel biztosítják, ahol a megvilágítás mértékének növelésére is már nagyobb igény lenne. 

1.16.1 Vízi közművek  

1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás 
Érd vízellátását Érd és Térsége Víziközmű Kft. (ÉTV) szolgáltatja. A Vízmű a körzetben Érd, Diósd és 
Tárnok szinte már összeépült területeit látja el ivóvízzel a saját, ill. a Fővárosi VízművekZrt és a 
Mezőföldvíz Kft. vízbázisairól. 

A szolgáltató ÉTV saját vízbázisai a Sasvárosi, rétegvízre telepített 8 db kúttal rendelkező telep, a 
Sasvárosi vízbázishoz tartozó Keserűfű utcai forrásfoglalás és Kossuth Lajos utcai 1/A kút, valamint 
a Papi földeknél (Tétényi úti) 2 mélyfúrású kút. A szolgáltatóhoz tartozik a Duna vízkincsére 
telepített Duna-parti Vízmű telep, ahol 11 db parti szűrésű csőkút van. A Duna-parti Vízmű telep 
kútjai jelenleg nem üzemelnek, de a szolgáltató középtávú fejlesztési tervében a kutak újra 
üzembe helyezését tervezik.  

Ezen felül a vízigények kielégítésére az ÉTV a Fővárosi Vízművektől átvehet napi 12.000 m3 
ivóvízmennyiséget, erre a mennyiségre a Vízmű és a Főváros között kontingens-szerződés van 
érvényben. A Fővárosi Vízművek a vizet a Csepel-szigeti, szigetcsépi telepéről szolgáltatja, a 
szigetről NÁ 600-as meder alatti átvezetéssel kerül át az ivóvíz a budai oldalra. Kiépített 
vízvételezési lehetőség van, Százhalombatta felöl is a Mezőföldvíz Kft-től.  

A legutóbbi évek fejlesztéseinek eredménye, hogy az ÉTV irányából ellátható Biatorbágy is, 
amelyik idáig a BIRV rendszeréről volt ellátva. Biatorbágynál így arra is adódhat műszaki 
lehetőség, hogy a vízellátó regionális rendszerbe a BIRV rendszere felől is legyen betáplálás.  

A településen levő kutak hidrogeológiai védőterületeinek a kijelölése még nem történt meg, egyes 
kutak védőterületének előzetes lehatárolása megtörtént, további kutak hirdogeológiai 
védőidomának kijelölése folyamatban van. A rendelkezésre álló idomok a tervlapokra bejelölésre 
kerültek. Az egyes övezetekre vonatkozó területhasznosítási korlátozásokat a 123/1997 VI.18.) 
Korm rendelet 5. számú Melléklete tartalmazza, amelyek figyelembe vétele szükséges. 

A város közigazgatási területét érinti még a Diósdi vízbázis B hidrogeológiai védőidoma, valamint a 
települést érinti a sérülékeny vízbázis hidrogeológiai védőterülete is. 

A város vízellátását szolgáló Érdi Vízmű jelenlegi összes tározó kapacitása 9050 m3. A város 
területén belül több nyomászóna üzemel. Az I. számú alsó zóna hálózatában a nyomást a Mecsek 
utcai tározótelep tározóiban tárolt vízszintje határozza meg. Itt 2x1500 és 2x1000 m3-es 
medencék találhatók, a túlfolyószint 178,42 mBf., az alsó zóna területén belül nyomásproblémák 
nincsenek. 

A II. számú magas zóna ellennyomó tározói a Szilfa utca, Nyírfa utca kereszteződésénél épültek 
meg, itt 2x500 + 1000 m3-es medencék üzemelnek, a túlfolyószint 234,35 mBf.  
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A III. számú magas zóna tározói az Esztergályos utcában üzemel, itt 2x500 m3-es térszíni 
medencék üzemelnek, a túlfolyószint 280,00 mBf, míg ugyanitt üzemel egy hidroglóbusz is, amely 
a IV zóna ellennyomó tározója, ez 50 m3-es, a túlfolyószint 296,0 mBf.  

A városi ellátó hálózat fő gerincvezetéke a Duna parti Vízmű telepet a Mecsek utcai térszíni 
tározókkal összekötő NÁ 400-as vezeték, amelyről a hálózat irányába leágazások nincsenek 
kiépítve. A tározókból induló ellátó hálózat nagy részben körvezetékes rendszerű. 

Az ellátó hálózat gerincvezetékei NÁ 250-es és NÁ 200-as méretűek, az ellátó vezetékek zöme NÁ 
100-as átmérőjű vezetékekből áll, de főleg a régebbi településrészeken találhatók NÁ 80-as 
vezetékek is. A vezetékek anyaga leggyakrabban azbesztcement, míg az újabban épített vezetékek 
anyaga KMPVC illetve KPE. Az azbesztcement anyagú vezetékek ma már nem tekinthetők 
korszerűnek, azok távlati átépítési igényével kell számolni. 

A vízelosztó hálózatra az előírásoknak megfelelően a tűzcsapok elhelyezésre kerültek, biztosítva 
ezzel a megfelelő tüzivíz ellátást. 

A vízelosztó hálózatra közkifolyók is elhelyezésre kerültek, amelyről a hálózati csatlakozással nem 
rendelkezők egészséges ivóvíz igénye kielégíthető. 

A vízellátás keretében meg kell említeni a házi kutakat, amelyek elsődlegesen az első vízadó 
réteget hasznosítják, többnyire locsolási célra. Ezekről nyilvántartás nem áll rendelkezésre.  

A város idegenforgalmi fejlődésének egyik bázisát képezheti a településen kitermelhető termálvíz 
kincse. Érden a Római úton levő Termál Hotel Liget gyógy- és strandfürdő területén üzemelő, 800 
méteres talpmélységű kútjából 31-34°C-os víz natriumhidrogénkarbonátos, kloridos, szulfátos 
termálvizet termelnek ki, amelynek bromid és jodidion tartalma is jelentős, fluoridion tartalma 
pedig kimondottan magas. A termálvíz elsősorban reumatikus és degeneratív elváltozások, 
köszvényes és neurológiai kórképek, törések, zsugorodások, fájdalmas izomgörcsök, gyógyítására 
alkalmas. A kinyert víz elsődlegesen egészségügyi rehabilitáció területén hasznosítható. 

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés  
Érden a szennyvíz gyűjtése és kezelése a közelmúltig csak nagyon szűk terület számára volt 
rendezett. A település döntő hányadán a szennyvizeket egyedi házi medencékbe gyűjtötték, 
amely jellemzően szikkasztóként üzemelt. A településnek ez volt az egyik kiemelt szennyező 
forrása. A megszüntetésére régóta törekedtek, de gazdasági háttér hiányában mindig elmaradt. 
Érd-Tárnok-Diósd közös összefogással, pályázatot nyújtottak be a KEOP 2007-2013 program 
keretében, a települések szennyvízcsatorna rendszereiknek bővítésére és a befogadó érdi 
szennyvíztisztító telep fejlesztésére. Az Európai Unió a tervezett beruházás támogatásának 
feltételéül szabta, hogy a pályázatban részt vevő településeken, a támogatással megvalósuló 
szennyvízközművek üzemeltetője nyílt pályázat útján kerüljön kiválasztásra. A kiírt koncessziós 
pályázatot, az Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft. (ÉTCS) nyerte el, így jogosult a három 
településen a közüzemi szennyvíz-elvezetési szolgáltatás ellátására. A víziközművek tulajdonjoga 
továbbra is az önkormányzatoknál marad. Az üzemeltető ÉTCS az önkormányzati tulajdonban levő 
víziközművekkel nyújtja a szennyvízelvezetési - és tisztítási szolgáltatást. 

A 2011-2013 évek időszakban megtörtént Érd szennyvízgyűjtő hálózatának és az érdi 
szennyvíztisztító telep bővítése. A szolgáltató tájékoztató leírása  szerint a bővítés eredményeként 
a szennyvíztisztító telep kapacitása 8000 m3/napról 15000 m3/napra növekedett és fogadja Érd, 
Diósd és Tárnok települések összegyűjtött szennyvizeit. Az újonnan csatornázott területeken 2014 
év során tovább fog növekedni a szennyvízelvezető rendszerre kötött ingatlanok száma, és a 
szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz mennyisége fokozatosan megközelíti a névleges 
kapacitást. A négy tisztítósorral rendelkező, magas fokon automatizált telep a határértékeknek 
megfelelő tisztított szennyvizet bocsát a Dunába. A szennyvíz tisztítása újszerű technológiával, 
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szakaszos üzemű medencékben történik. A szennyvíziszapból rothasztókban biogáz keletkezik, 
amely gázmotorokban elégetve, generátorok segítségével villamosenergiát termel, csökkentve 
ezzel a tisztítás költségét. 

A szennyvíztisztító telep fogadni fogja a nem csatornázott, kisszámú ingatlan szippantott 
szennyvízét is. A szennyvíztisztító telep védőtávolsága 150 m. 

A kiépített gyűjtő közcsatorna hálózat jellemzően gravitációs rendszerű, mélypontjain helyi 
átemelőkbe érkező vizet, az átemelő műtárgy segítségével továbbítják. A szennyvízgyűjtő 
rendszerhez korszerű, rendszerszintű szaghatáskezelő technológia kapcsolódik, megkímélve a 
lakosságot a szaghatásokból eredő kellemetlenségektől. Az így kiépített átemelő műtárgyak 
védőtávolság igénye előzetesen 10 m. 

1.16.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
A város a Duna vízgyűjtő területén helyezkedik el, a folyam jobb parti települése. Érden a 
csapadékvizek elvezetésére a városközpontban, a lakótelepen és a legfőbb útvonalon, annak egy-
egy szakaszán zárt csapadékvíz csatornahálózat, de település szinten jellemzően nyílt árkos 
csapadékvíz elszállító rendszer épült ki. A nyílt árkos vízelvezetésű utcákban az árkok egy, vagy 
kétoldali kialakításúak. Az árkok hidraulikai összehangoltsága nem jellemző, néhány út mentén 
szikkasztó árkokban gyűlik össze a csapadékvíz. Egyes keskenyebb szabályozású utcákban 
egyáltalán nincs megoldva a csapadékvíz elvezetés, ezekben a nem burkolt utcákban az erózió 
mind az úttesten, mind pedig az út menti telkeken jelentős. A csapadékvizeket gyűjtő hálózat 
befogadója a különböző nagyobb árkok, csatornák, a Bara patak, a Sulák patak-csatorna, a Zámori 
patak és a Benta patak, s ezek végső befogadója a Duna.  

Az árkokra, csatornákra, patakokra általánosan jellemző, hogy az utóbbi években a karbantartása 
hiányos volt. Több helyen a vízelvezetést biztosító árkok, patakok medre feliszapolódott, illetve 
növényzettel benőtt. A medrek jókarba helyezésének hiányosságai miatt, azok vízszállító 
képessége romlott. A felszíni vizek és a csapadékvizek zavarmentes elvezetése a csapadékvíz 
gyűjtőhálózat hiányos szakaszainak a kialakítását, a vízgyűjtő hálózat hidraulikai rendezését, a 
befogadók fokozottabb karbantartását igényli. 

1.16.2 Energiaközművek helyzetfeltárása 

1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás 
A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, a távhő és a 
földgáz áll rendelkezésre. A nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is jelentős 
mértékű a település energiaellátásában.  

A vezetékes energiahordozók rendelkezésre állása a település korszerű, környezetbarát 
energiaellátását lehetővé teszi.  

A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, 
vagy technológiai célú energiaigények kielégítésére használják. A lakótelepen a távhő a termikus 
célú energiaellátáshoz hasznosítható, a fűtés és használati melegvíz termelés energiaigényét 
elégíti ki. A földgáz közvetlen hasznosításával komplex módon a termikus energiaigények teljes 
körűen kielégíthetők. A nem vezetékes energiahordozók igénybevétele korábban a vezetékes 
energiahordozóval el nem látott területeken volt jellemző, ma már költségtakarékosság 
érdekében használata szétszórtan, a vezetékes földgázellátással rendelkező területeken is 
számottevő. 

A vizsgálatokban is ki kell emelni Érd természeti adottságaként rendelkezésre álló napenergiát, 
mint megújuló energiahordozót, amit hasznosítani lehet. 
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Villamosenergia ellátás 

A település villamosenergia ellátásának üzemeltetője az ELMŰ Hálózati Kft.  

A térség ellátását szolgáló bázis állomás, az Érd 132/22 kV-os alállomás a városközpont területén 
üzemel. Az alállomás betáplálása az Albertfalva-Dunamenti hőerőmű között üzemelő 
kétrendszerű 132 kV-os hálózatról kiépített bekötéssel biztosított. 

A településen továbbá áthalad a Dunamenti Hőerőmű és az Albertfalvi 220/132 kV-os alállomások 
között üzemelő kétrendszerű 220 kV-os hálózat is, többnyire közel párhuzamosan fektetve a 
kétrendszerű 132 kV-os hálózati nyomvonallal. Továbbá Érd közigazgatási területét érinti, annak 
déli részén kelet-nyugat irányba áthalad az a 220 kV-os hálózati nyomvonal is, amely a Dunamenti 
Hőerőmű és az Oroszlányi Hőerőmű között üzemel. Ezeket az átviteli hálózatokat és azok 
biztonsági övezetének helyigényét figyelembe kell venni.  

A település fogyasztóinak ellátása az Érdi 132/22 kV-os alállomásról táplált 22 kV-os 
középfeszültségű hálózatokkal történi, ezek a hálózatok tekinthetők Érd ellátásának 
gerinchálózatának. A 22 kV-os hálózat a település döntő hányadán oszlopokra szerelve halad, a 
városközpontban a hálózat már földalatti elhelyezésű és az utóbbi időkben építettek is 
földkábelként kivitelezettek. A középfeszültségű hálózat fűzi fel a fogyasztói transzformátorokat. A 
transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról elégítik ki közvetlen a fogyasztói 
igényeket. 

Meg kell említeni, hogy a területen üzemelő alállomásról induló 22 kV-os hálózatok nemcsak a 
közvetlen környezetét látja el, hanem a tágabb térség ellátását is szolgálja. Ezek is oszlopokra 
fektetve, részben köz-, részben magánterületen haladnak keresztül. Ezek jelenlétével is számolni 
kell a tervezés során. 

A transzformátoroktól induló kisfeszültségű elosztóhálózatok is a városközpont területét és az 
utóbbi években épített hálózatokat kivéve oszlopokra szerelve üzemelnek a településen. 
Közvilágításra, a település jelentős hányadán a villamosenergia elosztóhálózat tartóoszlopaira 
szerelt, lámpafejek szolgálnak. A település korszerűbb közvilágítása a városközpontban, a 
lakótelepek területén üzemel, valamint a főbb gerincutak nyomvonalán, ahol a közvilágításra 
önálló lámpatesteket helyeztek el.  

A hatályos HÉSZ törekszik arra, hogy a város területén a légkábelek fokozatosan föld alá 
kerüljenek. Ezért a város területén kiemelt útvonalak mentén, a városközpontban, az alközponti 
területeken, valamint Ófaluban a HÉSZ-ben a hálózat földalatti elhelyezési igényét írja elő hálózat 
rekonstrukció, vagy egyéb hálózatot érintő fejlesztési tevékenység esetén. Új fejlesztési 
területeken a módosított VET előírásai alapján új elosztóhálózat (közép-, kisfeszültségű és 
közvilágítási hálózat) már csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető. Új főelosztó (132 kV-os) 
hálózat is csak földalatti elhelyezéssel építhető. 

A kisfeszültségű elosztóhálózatra szerelt lámpafejekkel történő közvilágítás ma már az elvárt 
megvilágítási mértéket se tudja kielégíteni, esztétikai látványa sem megfelelő. 

Távhőellátás 

A városközpont területén fütőművet üzemeltetnek, amelyről a városközponti épületek jelenlegi 
termikus ellátását biztosítják. A fütőmű primer energiahordozója a földgáz, amely alkalmas 
közvetlen termikus célú hasznosításra, így energetikailag a távhőszolgáltatás fejlesztési igénye 
nem várható. A fűtőműben jelenleg két kazán van beépítve, egy HF 4/12, és egy HF 7/12 típusú 
kazán, összes teljesítményük 12,8 MW. 

A kazánházaktól a hőelosztás a primer távhőhálózat segítségével történik. A primer távhőhálózat 
fűzi fel a kihelyezett hőközpontokat. A hőközpontoktól induló szekunder hálózatról elégítik ki 
közvetlen a fogyasztói igényeket.  
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Földgázellátás 

A település földgázellátásának szolgáltatója, földgázelosztó hálózat tulajdonosa és üzemeltetője a 
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft Hajdúszoboszló, a területileg illetékes egysége a TIGÁZ-DSO 
Földgázelosztó Kft Gödöllő Területi Egység Hálózatüzemeltetés. 

A település közigazgatási területén jelentősebb szénhidrogén szállító hálózatok és üzemviteli 
kábelek is áthaladnak.  

Az FGSZ Zrt tulajdonában és üzemeltetésében levő Érd közigazgatási területét érintő gázipari 
létesítmények: 

 Adony-Budatétény DN 400-as Nagynyomású földgázszállító vezeték (biztonsági övezete 6-6, 
10-10, 14-14, 20-20, 28-28 m) 

 Érd leágazó DN 100-as nagynyomású földgázszállító vezeték (biztonsági övezete 10-10 m) 

 Százhalombatta 1-Dunamenti Erőmű DN 800-as nagynyomású földgázszállító vezeték 
(biztonsági övezete 10-10 m) 

 Pilisvörösvár-Százhalombatta DN800-as nagynyomású földgázszállító vezeték (biztonsáhi 
övezete (10-10m), valamint a gázvezeték biztonsági övezetében azzal párhuzamosan haladó 
optikai kábel és annak biztonsági övezete (1-1m) 

 Érdi gázátadó állomás és biztonsági övezete, zajvédelmi hatásterülete 

 Százhalombattai DHE gázátadó állomás zajvédelmi hatásterülete 

 K3664 sz katódállomás és annak biztonsági övezete1-1 m 

 Adony-Budatétény DN 400-as gázvezeték biztonsági övezetében a vezetékkel párhuzamosan 
haladó bányaüzemi hírközlő kábel és biztonsági övezete 1-1 m 

 régi PB gázvezeték nyomvonalán haladó Százhalombatta-Budafok MOL székház optikai kábel 
és annak biztonsági övezete 1-1 m 

 Siófok-Budafok önálló bányaüzemi hírközlő kábel, valamint annak biztonsági övezete 1-1m 

A MOL Nyrt Elsődleges Szállítás üzemeltetésében levő Érd területét érintő: 

Százhalombatta-Csepel DN 200-as termékvezeték 
A felsorolt szénhidrogén szállító vezetékek és üzemviteli, hírközlési kábelei, valamint azok 
biztonsági övezete által érintett területek hasznosítási lehetőségét az iparági előírások 
szabályozzák. (1993. évi XLVIII. tv. végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII.19.) számú kormány 
rendelet Vhr.19/A§-a) 

A település földgáz fogyasztóinak ellátását a város gázfogadójától induló hálózatok biztosítják. Az 
ellátás gerincét a nagy-középnyomású gerinchálózat nyomvonala jelenti. A nagy-középnyomású 
hálózat táplálja a körzeti nyomáscsökkentő állomásokat, ahonnan indított közép- illetve 
kisnyomású hálózat biztosítja a fogyasztók ellátását. 

A vizsgálatok szerint a gázelosztás jellemzően középnyomáson épült ki, amelyről a házi 
nyomásszabályozókat táplálják. Az egyes telkeken belül elhelyezett házi nyomásszabályozótól 
induló kisnyomású hálózatról elégítik ki közvetlen a fogyasztói igényeket. 

A település földgáz ellátottsága teljes körűnek tekinthető. A prognosztizált fogyasztói igények 
kielégítéséhez szükséges, településen belüli gerinc- és elosztó hálózat kiépítésre került.  

Hagyományos energiahordozó ellátás 

A termikus energiaellátás egy részének kielégítése az ún. nem vezetékes energiahordozókkal 
történik. A nem vezetékes energiahordozók közé tartozik a szén, fa, olaj, PB. A nem vezetékes 
energiahordozók szerepe a lakosság komfort igényének, az automatikus üzemvitelű hőellátás 
iránti igényének növekedésével csökkent. Automatikus ellátás lehetőségét nyújtja a lakótelepen 
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élők számára a távhőellátás, valamint a vezetékes földgázellátás település szintű kiépítése. 
Azonban az utóbbi időkben a lakosság gazdasági nehézségeinek növekedésével, ahol az ingatlanok 
ezt lehetővé teszik, a hagyományos tüzelőanyag hasznosítása iránt az érdeklődés ismét 
növekedett.  

A statisztikai nyilvántartás is jelzi a háztartások fűtési célú hőellátásához igénybevett 
energiahordozókban zajló változásokat. A távhővel ellátott ingatlanoknál a fűtési ellátásban a 
műszaki adottságok miatt változás nincs. Jelentős változás mutatkozik a földgázzal fűtők 
ellátottsági arányában, a gázfűtést használó háztartások száma 2010 óta csökkenő tendenciájú. 
2010 óta mintegy 500 háztartás mondta le a gázfűtését.  

A háztartások számára szolgáltatott éves földgáz mennyiség csökkenése, amely már 2003 óta 
csökkenő tendenciájú még látványosabb. Ez a csökkenés jelzi, hogy nemcsak a földgázzal fűtő 
háztartások száma csökken, hanem a földgáz fűtést fenntartók között egyre növekszik azok 
aránya, ahol a földgáz fűtési célú hasznosítását ugyan igyekszenek fenntartani, de gázfogyasztás 
megtakarítása céljából hagyományos nem vezetékes tüzelőanyagot is hasznosítanak. Ezzel 
prognosztizálható, hogy a hagyományos nem vezetékes energiahordozóknak jelenleg 
tapasztalható növekvő hasznosítása, várhatóan még hosszabb távon is fennmarad. 

A hagyományos nem vezetékes tüzelőanyagok beszerezhetők a helyi TÜZÉP telepről, illetve egyéb 
tüzelőanyagot is forgalmazó kereskedelmi létesítményekről, gázcseretelepről. 

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 

Az egyre növekvő energiaigények kielégítésére szolgáló hagyományos, vezetékes és nem 
vezetékes energiahordozók fogyó készletei késztették az emberiséget, hogy keressék azokat az 
energiahordozókat, amelyek a természetben előfordulnak és emberi beavatkozás nélkül 
folyamatosan -legfeljebb néhány éven belül- újratermelődnek. 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak 
időközben háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó 
készlete és hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a 
megújuló energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk 
nem okoz halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a 
fenntartható fejlődés lehetőségét szolgálják. 

A hazánkban is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a vízenergia, a 
biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem egyenletes 
és általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a 
felszín alatti geológiai adottságok. 

 

 

 

 

 

 

KÖZ-4 ábra Forrás: Pylon Kft  
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Szélenergia 

A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergia a szélkerék 
alkalmazásával közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett alkalmazni. Az ősi hasznosítású elvek 
alapján kialakított szélkerékből fejlesztett szélturbinával, mint egy-egy szélerőművel közvetlen 
villamosenergia termelhető. 

Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő 
az ország területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések 
alapján rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét. 

 

 

 

 

 

 

 
KÖZ-5 ábra Forrás: A szél energiája Magyarországon 

Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság 

 

 

 

 

 

 

KÖZ-6 ábra Forrás: www.met.hu 
Az évi átlagos szélsebességek [m/s] és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009) 

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél 
energiáját. A térképről is leolvasható, hogy Érd bár nem fekszik a szélenergiát nagyon kedvezően 
hasznosítható területen, de hasznosítására azért van lehetőség. 

Napenergia 

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló 
energiaforrás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú 
energiaellátásra, elsődlegesen használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre 
alkalmas. A továbbfejlesztéssel kialakított napelemek közvetlen villamosenergia előállítására 
alkalmasak. 

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így 
ezek változóak az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia 
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hasznosítási lehetőségéhez hasonlóan a napenergia hasznosítás lehetőségének területi vetülete is 
rögzíthető.  

 

 

 

 

 

 

KÖZ-7 ábra Forrás: www.met.hu 
Az évi átlagos napfénytartam (óra) Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján 

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap 
energiáját. Érd területén 1900-2000 a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, 
amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal 
termikus célú energiaellátásra, naperőművel villamosenergia termelésre biztosított, de a 
hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni. 

A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, házi hasznosítással 
alkalmazásuk egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett 
napkollektorokról, napelemekről, naperőművekről, de a helyszíni vizsgálatokon több helyen, több 
épületen látható használatuk. 

Vízenergia 

A vízfolyások esésével mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, amelynek 
hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével kialakították a 
vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia termelésre a 
nagyobb vízszint-változású vízfolyások, alkalmasak, így területi vetületük Magyarország térképén 
rögzíthetők. 

 

 

 

 

 

 

KÖZ-8 ábra Magyar Tudomány - A Magyar Tudományos Akadémia lapja 1999. augusztus Tudomány és 
politika a magyar századokban -  A magyarországi vízi energia hasznosításának száz éve 

A térkép jelzi, hogy Érd ugyan közvetlenül a Duna mentén fekszik és a területén torkolnak a 
Dunába a felszíni vizeket jelentősebb kiterjedésű vízgyűjtőről érkező, nagyobb vízhozamú patakok, 
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árkok, a település topográfiai adottsága alapján a vízenergia hasznosítására, energiagazdálkodási 
szintet befolyásoló energiatermelésre lehetőség nincs. 

Biomassza-biogáz 

A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből (pl szennyvíz-iszapból), 
előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen elégetésével fűtési és használati 
melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva hő- és villamosenergia 
termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként hasznosítható. 

 

Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Érden is van lehetőség. Ennek 
hasznosítására nemcsak lehetőség van, hanem már megvalósított beruházás is üzemel a 
szennyvíztisztító telepen, ahol termelt biogázzal a szennyvízkezelés költségét csökkentik. 

Geotermikus energia 

A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják 
előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével részben a földfő 
hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség. A termálvíz már üzemelő víz-kivételével a 
gyógyfürdő ellátása megoldott. A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül 
fűtésre, használati melegvíz előállítására hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia 
termelésre is alkalmas. 

A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan 
rendelkezésre állását bemutató térképet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZ-9 ábra Forrás: dr. Barótfi István 
Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó) 

Geotermikus energia - Magyarország 50 °C-nál melegebb hévíz feltárásának területei 

 
A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet a termikus energia hasznosítását kedvezőbben 
megvalósítani. A földhő hasznosításának lehetősége Érden is nyitott a lehetőség.  
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Jelenlegi megújuló energiahordozó hasznosítás 

Összefoglalva hasznosításra alkalmas megújuló energiahordozóként Érden a biomasssza-biogáz, a 
nap- a föld energiája áll rendelkezésre. A biogáz-biomassza termelés alapját adó hulladék és 
szennyvíziszap is rendelkezésre áll, tényleges hasznosítás a szennyvíztelepen ismert. 

A napenergia hasznosítás lehetősége bár mértékletes, de évi 1900-2000 napos óra hasznosítás 
lehetőségét kínálja. A településen a nap energiájának hasznosítása nem széleskörű, de helyszíni 
bejáráson több napkollektor, napelem, naperőmű illetve „ősi” berendezés, a festett hordó jelzi a 
hasznosítás iránti igények megjelenését. A közelmúltban egyes intézmények energiaellátásának 
gazdaságosságot javították napenergia hasznosítással, amelyhez pályázati támogatással 
napkollektorokat szerelték fel. 

 

A föld energiájának hasznosítása a termálvíz vízkivételén kívül a szórványosan előforduló, 
nyilvántartás hiányában feltételezett magán beruházások keretében megvalósított hőszivattyús 
hőellátásnál fordul elő. 

A városban a megújuló energiahordozók hasznosításáról nyilvántartás nincs, így a hasznosítás 
mértéke pontosan nem ismert. 

1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése  
Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával 
megoldott. Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztásra a szigetelések 
beruházásán kívül egyéb konkrét üzemelő megoldásról napkollektorok alkalmazásáról, a pályázati 
támogatást igénybe vevőkről van csak információ. 

1.16.3 Elektronikus hírközlés 

1.16.3.1 Vezetékes hírközlési létesítmények 

Érd területének vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Zrt. biztosítja. A 
Budapesti szekunderközponthoz tartozó 32-es körzetszámú Érd primer központ a vezetékes 
távközlési hálózat bázisa. Érd 23-as körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi 
távhívó hálózathoz.  

A település távközlési hálózatának kiépítése a múlt század utolsó évtizedeiben történt. A kiépítés 
eredményeként a 2000-ben már 17186 egyéni lakásfővonal üzemelt, azaz a lakásállomány 86,6 %-
a rendelkezett vezetékes telefonvonallal. A vezeték nélküli szolgáltatás terjedésével a vezetékes 
vonalas telefon iránti érdeklődés csökkent. Jelenleg 14271 egyéni lakásvonal üzemel, az 
ellátottság ezzel 59,4 %, de ezzel is az ellátottság teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi 
vezetékes távközlési igény kielégített.  
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KÖZ-10 ábra Forrás: KSH 

A település közigazgatási területén áthalad az országos optikai kábel hálózat Budapestet 
Székesfehérvárral összekötő szakasza, amely földalatti elhelyezésével minimális helyigényű, de az 
érintett nyomvonalon a védelméről mindennemű tevékenységnél gondoskodni kell. 

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat a település központi részén, a lakótelepen, az 
utóbbi időkben épített ellátási körzeteknél földalatti elhelyezésű, de a peremterületeken és a 
külterületen az elhelyezése föld feletti. A föld feletti hálózat jellemzően a kisfeszültségű 
elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelten halad, de vannak szakaszok, ahol külön tartóoszlop sort 
építettek a vezetékes távközlési hálózat számára. 

A statisztikai nyilvántartás szerint a településen jelenleg 36 nyilvános távbeszélő állomás üzemel. 
Meg kell említeni, hogy korábban, 2000-ben 144 nyilvános távbeszélő állomás üzemelt, amelyek 
jelentős hányada a mobiltelefon terjedésével feleslegessé vált, hasonlóan, mint a lakásvonalak 
esetében. 

A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást 2001-ben kezdték kiépíteni. A kiépített 
hálózatára az indulásnál 2001-ben 279 lakás csatlakozott, az akkori lakásállomány 1,4 %-a. A 
műsorelosztó hálózatra csatlakozók száma ütemesen növekedett. 2009-ben már 13520 lakás 
csatlakozott a hálózatra. A minőségi szolgáltatást biztosító kábel televízió hálózatának igénybe 
vétele, azóta némi ingadozással tartja az ellátás szintjét. Ma már 13786 lakás, a lakásállomány 
57,4 %-a csatlakozik a kábel TV hálózatra. 

A műsorelosztásban résztvevő szolgáltatók piaci versenyében nemcsak a vezetékes, hanem a 
vezeték nélküli szolgáltatók is fontos szerepet kaptak. Az utóbbi időkben a szolgáltatások már nem 
kötődnek szorosan egy-egy szolgáltatóhoz. Az igénylők több között választhatnak, s igényük 
változásával cserélik a szolgáltatókat is. 

1.16.3.2 Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 

A vezetékes távközlési ellátottság mértékét tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok 
használata. Ennek területi korlátja nincs. A településen és a tágabb térségben is számtalan 
elhelyezett létesítmény, antenna a segítségével, valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, 
Telenor, Vodafone) és műsorelosztó szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 

A település felett országos jelentőségű mikrohullámú hírközlési összeköttetések OMK-Seregélyes, 
és OMK Székesfehérvár haladnak keresztül. 
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1.16.3.3 Vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlés hálózatának és létesítményeinek 

szerepeltetése a településrendezési tervben 

A településrendezési eszközök keretében készülő tervek elektronikus hírközlési fejezetére 
vonatkozó alátámasztó munkarészek elkészítésének tartalmi követelményeit az ágazat a 
közelmúltban elfogadott 14/2013 (IX.25.) NMHH rendeletben rögzítette. Ennek alapján a 
hálózatengedélyes szolgáltatók hálózati rendszereit rögzíteni kellene a településrendezési 
eszközök keretében készített infrastruktúra alátámasztó tervében, hogy a fennálló, illetve a 
tervezés hatására várhatóan keletkező konfliktusok feltárhatók legyenek. 

A szolgáltatókról az NMHH nyilvántartást vezet, nagy számuk a teljes körű közvetlen elérést 
tervezői oldalról nem teszi lehetővé. A szolgáltatási jogosultsággal rendelkezők köre lényegesen 
bővebb, mint ahány szolgáltató tényleges szolgáltatást végez, de a piaci verseny a szolgáltató 
szabad kiválasztására biztosított, tekintettel arra, hogy az elektronikus hírközlés alanyi jogú 
szolgáltatás.  

Érd területén 87 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre az ágazati nyilvántartás 
szerint: 

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 ACE TELECOM Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Kft. 2012.03.05 

2 2 ACN Communications Hungary Kft. 2011.04.27 

3 3 AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. 2002.10.02 

4 4 ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 2009.11.26 

5 5 BORSODWEB Internet Szolgáltató Kft. 2011.10.27 

6 6 Bsystems Telekom Kft. 2012.04.01 

7 7 BT Limited Magyarországi Fióktelepe 2006.09.05 

8 8 BTM 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2010.05.01 

9 9 Business Telecom Távközlési Nyrt. 2007.03.01 

10 10 Calltivation Ltd. 2013.10.31 

11 12 Comtest Technikai és Ügyvitelszervezési Kft. 2011.07.05 

12 13 Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft. 2013.09.25 

13 14 Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft. 2009.10.01 

14 16 DRÁVANET Internet Szolgáltató Zrt. 2009.05.18 

15 18 EnterNet 2001 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2007.10.01 

16 19 Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2008.11.15 

17 20 Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2010.05.14 

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991458&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5316265&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991462&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991463&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991446&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5322071&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991447&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992024&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992895&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6012155&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4545865&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992295&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992295&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991434&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991439&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992779&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992779&ido=2014.03.10
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18 21 EQNet Infokommunikációs Zrt. 2004.12.08 

19 22 
EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 2009.02.01 

20 23 Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2004.08.01 

21 24 Flexikom Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  2009.03.25 

22 25 Fone Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2007.05.01 

23 26 FONIO-VOIP Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.03.15 

24 27 GTS Hungary Távközlési Kft. 2003.10.01 

25 28 GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft. 2006.06.15 

26 29 HELLO HD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2010.10.01 

27 30 HFC Network Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2008.12.01 

28 31 HuCom Telecom Kft. 2009.09.01 

29 32 Hungária Informatikai Kft. 2012.10.11 

30 33 H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2003.09.21 

31 34 IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 2012.11.05 

32 35 Invitel Távközlési Zrt. 2002.02.01 

33 36 Invitel Távközlési Zrt. 2005.09.14 

34 37 Invitel Technocom Távközlési Kft. 2009.06.01 

35 38 IP-Telekom Informatikai és Távközlési Kft. 2010.10.01 

36 39 iSave Informatika Kft. 2013.03.14 

37 40 ITSource Informatikai és Telekommunikációs Szolgáltató Kft. 2011.07.01 

38 41 Juhász Ervin 2009.02.15 

39 42 KÁBELSAT-2000 Kábeltelevízió Építő- és Szolgáltató Kft. 2009.10.01 

40 44 KFL-NETWORKING Telekommunikációs és Informatikai Kft. 2011.01.01 

41 45 Kölcsön-Eszköz Vagyon- és Eszközkezelő Kft. 2013.12.16 

42 46 Last-Mile Telekommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012.11.01 

43 47 LCCK Számítástechnikai és Informatikai Bt. 2010.11.15 

44 48 LWS Group Kft. 2012.01.30 

45 49 Magyar Telefontársaság Távközlési és Tanácsadó Kft. 2010.06.01 

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991868&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992678&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992678&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4296319&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4505501&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992711&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992758&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991975&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992553&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5059668&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992661&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4862948&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5766138&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992237&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5710994&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992029&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992029&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991399&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4238298&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5962324&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5400897&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4470539&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991686&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5296409&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6212474&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4362606&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992789&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5671447&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5050981&ido=2014.03.10
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46 50 Magyar Telefontársaság Távközlési és Tanácsadó Kft. 2010.02.17 

47 51 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1992.02.13 

48 52 Magyar Telekommunikációs és Informatikai Kft. 2010.07.01 

49 53 Magyarországi CPS Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2011.01.17 

50 54 Media Exchange Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011.02.01 

51 55 Microsystem Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.12.01 

52 57 Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Kft. 2006.05.04 

53 58 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.03.01 

54 59 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2012.04.01 

55 60 Netfone Távközlési Szolgáltató Kft. 2008.08.01 

56 62 NetGen Infokommunikációs Kft. 2010.09.01 

57 63 Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009.10.01 

58 64 Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt. 2006.02.21 

59 66 "OKSZI" Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009.12.21 

60 67 On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. 2006.04.10 

61 68 Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005.09.19 

62 69 P & P Team 2000 Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012.01.01 

63 70 Polanor Telekommunikáció Szolgáltató Kft. 2012.01.01 

64 71 PRIM TELEKOM Kft. 2012.05.15 

65 72 Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.11.15 

66 73 QuaesTel Telekommunikációs Kft. 2010.11.23 

67 74 
ReKo Systems Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  2014.02.01 

68 75 
ReKo Systems Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  2014.02.01 

69 76 Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2011.05.15 

70 78 R-Voice Hungary Kft 2011.09.01 

71 79 Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2010.04.10 

72 80 SKAWA Informatikai Kft. 2011.05.11 

73 81 Symlink Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2010.10.01 

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5050981&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5136584&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5186844&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4370556&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992620&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992217&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6549324&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992309&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992880&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4792348&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992363&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992562&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4372053&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992383&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992705&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5322420&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5517812&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5782293&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991871&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992009&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6492319&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6492319&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6492319&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6492319&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5342777&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5543073&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991752&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5433338&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5203097&ido=2014.03.10


Érd Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és IVS-nek felülvizsgálata 
Megalapozó Vizsgálatok 

198 
 

74 83 Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2006.07.18 

75 85 Venien Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2009.07.23 

76 86 Vidékháló Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság 2013.05.31 

77 87 VIP Telekom Hungary Kft. 2012.01.01 

78 88 VIPTEL Kft. 2012.06.01 

79 89 Virtual Call Center Telekommunikációs és Szolgáltató Kft. 2008.03.15 

80 90 VNM Zrt. 2011.05.20 

81 91 VNM Zrt. 2011.05.29 

82 92 Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2008.05.01 

83 94 Xyton Kft. 2006.10.08 

84 95 Zalaszám Informatika Kft. 2011.06.15 

85 96 ZNET-MIKRONET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2010.08.01 

86 97 1212 Telekom Gazdasági Szolgáltató Kft. 2011.08.01 

87 98 4VOICE Távközlési Kft. 2006.12.01 

 

A vezetékes távközlési szolgáltatás legkorábbi elkezdője a Magyar Telekom Nyrt Zrt. volt, amely a 
szolgáltatást a térségben 1992-ben kezdte el. A kiépített hálózat is az ő kezelésében van. 
Településrendezési terv készítése szempontjából tehát a meghatározó szolgáltató a Magyar 
Telekom Nyrt, mivel elsődleges szempont a szolgáltatáshoz szükséges hálózat helyfoglalása, annak 
helybiztosítási igénye. 

 

Érd területén a kedvező műsorvételezésre kábel TV hálózatot is kiépítettek. A távközléshez 

hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 9 vezetékes 
műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosult. Természetesen közülük is 
van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez, de lehet olyan, aki 
kimaradt a listáról. 

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991389&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992195&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5516100&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5598619&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5845598&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992034&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5443221&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5443221&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4194601&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992385&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991618&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992026&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5321329&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992339&ido=2014.03.10


Érd Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és IVS-nek felülvizsgálata 
Megalapozó Vizsgálatok 

199 
 

Ágazati nyilvántartásban szereplő vezetékes műsorelosztó szolgáltatók: 

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 2013.03.25 

2 2 Bsystems Telekom Kft. 2012.04.01 

3 3 EnterNet 2001 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2012.01.01 

4 4 Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2011.10.01 

5 5 HELLO HD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2010.03.01 

6 6 i-TV Digitális Távközlési Zrt. 2014.02.01 

7 7 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 2008.09.08 

8 8 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.03.01 

9 10 1212 Telekom Gazdasági Szolgáltató Kft. 2011.08.01 

A műsorelosztó szolgáltatás tényleges korábban kezdődött, a statisztikai nyilvántartás szerint 
2001-ben kezdődött. 

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. Jelenleg az ágazat által 
vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 8 szolgáltatót tartanak 
nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy igénybe veszik 
szolgáltatásukat.  

Ágazati nyilvántartásban szereplő vezeték nélküli szolgáltatók: 

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 Agnátus-Pont 2004 Távközlési Szolgáltató Kereskedelmi és Ipari Kft. 2013.02.14 

2 2 Bsystems Telekom Kft. 2011.12.01 

3 3 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1993.11.04 

4 5 PORTFOLIO TRADE SOLUTIONS Zrt. 2012.05.01 

5 6 Portfolio 4YOU Kft. 2012.01.02 

6 7 Telenor Magyarország Zrt. 1994.06.16 

7 8 Tesco MBL Távközlési Zrt. 2012.03.01 

8 9 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 2002.07.16 

 

A létesítménnyel rendelkező vezeték nélküli szolgáltatók közül a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., 
a Telenor Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. létesítményeik 
koordinátáit és magasságát készséggel és díjmentesen a rendezési terv készítéséhez átadták, így 

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991463&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5322071&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991439&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4296319&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5059668&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5820823&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6549324&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5321329&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6495395&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5322071&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5717615&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5606071&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991398&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5625047&ido=2014.03.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991825&ido=2014.03.10
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létesítményeik feltüntethetők, biztosítva számukra a helyfenntartást. Egyben jelezték a már 
elhatározott fejlesztési szándékaikat, hogy az is feltüntetésre kerüljön. 

1.16.4 Árvízvédelem  

Érd közvetlen a Duna jobb partján fekvő település. A Duna kiterjedt vízgyűjtőjéről változó 
mennyiségű vizeket szállít, amely vízgyűjtőt terhelt nagyobb területi kiterjedésű és intenzívebb, 
tartós esőzések után, nagyobb vízhozamú záporok, hóolvadás után árhullámok formájában halad 
le a folyó medrében. A víz mederben tartása nagyobb árhullámok érkezésekor csak árvízvédelmi 
eszközök segítségével oldható meg. A település beépített területe részben magas parti 
elhelyezésű, azokat közvetlenül az árhullámok lefutása nem érinti, részben kiépített elsőrendű 
töltés védi. Érd Megyei Jogú Város Veszélyelhárítási tervében rögzítettek szerint, árterületen 
egyetlen lakott ház tálálható a Csónak utca 1, valamint árvízi veszélyeztetett a Molnár utca 27 
számtól az utca páratlan oldala. 

A magas part él, illetve a kiépített védvonal és a meder közti terület, az un parti sáv, mint 
hullámtér, az árhullámok levonulásakor víz alá kerülhet. A hullámtéren az építési, 
területhasznosítás lehetőségét a hatályát vesztő 21/2006. (I.31.) korm rendeletet felváltó 83/2014 
(III.14.) Korm rendelet szabályozza. 

11/2010 (IV. 28.) KvVM rendeletben meghatározásra került a folyó mértékadó árvízszintje. 
Eszerint Érdnél, az érdi szivattyútelepnél, az 1626,8 f.km-nél a mértékadó árvízszint 101,65 mBf, e 
rendeletben előírtak szerint az elsőrendű védvonal magassági biztonság többlet igénye 1 m. Ezzel 
az elsőrendű védelmet jelentő magasság 102,65 mBf. Ez a magasság vonatkozik a magas parti 
védelemre és a védműre egyaránt. 

A 83/2014 (III.14.) Korm. rendeletben rögzítették a parti sávok védelmét biztosító 
területhasznosítási korlátozásokat. Figyelembe kell venni a mentett oldali 110 m-es sávban 
előforduló fakadóvíz okozta veszélyeztetést és a védmű, vagy magas part él meder oldalán a 60 
m-es gödör ásás lehetőségének korlátozását, valamint a Duna mederkarbantartását szolgáló 10 
m-es szabadon hagyandó sáv biztosítási igényét. Az árvízvédelmi mű, vagy magas part él mentén, 
pedig szintén 10 m-es sávot árvízvédelmi célokra kell szabadon hagyni. 

Az árvízi védekezés menetrendjét Érd Megyei Jogú Város Veszélyelhárítási tervében az Intézkedési 
terve rögzíti. 
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1.17 Környezetvédelem (és településüzemeltetés)  

1.17.1  Földtani közeg, talaj  

A város földtani közeg, talajtani adottságai a 1.12.1. fejezetben ismertetésre kerültek. Az 
egyes külterületi ingatlanok földhivatali nyilvántartás szerinti minőségi osztályba 
tartozását a mellékletekben található KV-1. ábra (tervlap) és KV-2. ábra (tervlap) mutatja 
be. 

A Budapesti Agglomerációs Területrendezési Terv 
(BATrT) szerint Érden nem található széleróziónak 
kitett terület. Vízeróziónak kitett területeket a 
Kakukk-hegy térségénél, a K-i közigazgatási határnál, 
Diósd közelében (Berza-kert környékénél), továbbá a 
törökbálinti közigazgatási határ közelében található. 
Ezeket mutatja be a következő ábra.  

 

 

 

A közigazgatási területen nitrátérzékenynek 

minősülő területeket a mellékelt ábra 

tünteti fel (forrás: MGSZHK NTAI).  

A törvényekkel jóváhagyott Országos 
Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT) 
és Budapesti Agglomerációs 
Területrendezési Terv (továbbiakban: BATr) 
tartalmaz „kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületeket” lehatároló vezeti 
tervlapot. Mindkét területrendezési Érd 
közigazgatási területén belül lehatárol 
kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületeket. A 2014-ben életbelépett 
OTRT felülvizsgálta módosított az övezet 
lehatárolásán, jelenleg az OTrT-ben és 
BATrT-ben Érd közigazgatási területén 
kiváló termőhelyi adottságú területként 
lehatárolt területek különböznek, a BATrT-
ben nagyobb kiterjedésű területek 

tartoznak az övezetbe. Mindezek ellenére megállapíható, hogy Érd MJV közigazgatási 
területén a szántóterületek nagy része jó minőségű.  Az OTrT 2013. decemberi módosítása 
bevezetett egy új övezetet is, „jó termőhelyi adottságú szántóterület” övezetét. Az övezeti 
lehatárolásokat a következő ábrák mutatják be.  

KV-3. ábra: Vízeróziónak kitett területek 

KV-4. ábra: Nitrátérzékeny területek Érd 

közigazgatási területén belül (forrás: 

www.gis.teir.hu) 
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KV-5. ábra: Kiváló termőhelyi adottságú       KV-6.ábra: Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületek az OTRT (2013) szerint   szántóterületek a BATrT (2011) szerint 

 

KV-7. ábra: Jó termőhelyi adottságú szántóterületek az OTRT (2013) szerint 

A hatályos településszerkezeti terv kijelöl földtani veszélyforrás területeket. Ez Érden az 
Ófalu magaspartja és környezete.  
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KV-8. ábra: Csúszásveszélyes területek Érden KV-9. ábra: Nyíl karszt területek Érden 

Nyílt karszt területek is találhatók Érd MJV közigazgatási területének északi, északnyugati részén 
találhatók.  

A BATrT Érd MJV-t „ásványi nyersanyag-gazdálkodási övezettel” érintett településként 
tartalmazza. Az övezetbe azok a települések kerültek —teljes közigazgatási területükkel 
ábrázolva—, amelyek közigazgatási területén bányatelek vagy kutatással lehatárolt terület van. 
Azonban Érd MJV közigazgatási területén nem folytatnak bányászati tevékenységet, sem 
bányatelek, sem megkutatott terület nem ismert. Sem a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
honlapján hozzáférhető adatbázis (adatbázis dátuma: 2014.03.21.), sem a Településszerkezeti terv 
Érd MJV közigazgatási területén nem tartalmaz bányatelket, vagy ásványi anyag szempontjából 
megkutatott területet. 

Szennyezett talajú terület a közigazgatási területen a 0110/103 helyrajzszámú ingatlanon (6,4 ha) 
található. Az itt levő földmedencét 1979-től 1996-ig szennyvíz leürítésére használták a környező 
települések (Százhalombatta, Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor és Érd). A terület korábban a 
Benta Völgye Szövetkezet tulajdonában volt, a város pedig bérelte. Jelenleg Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. 

A települési folyékony hulladék mellett 1991-1994 közötti időszakban ellenőrizetlen körülmények 
között a területen ipari eredetű szennyvíz leürítése is történt, minek következtében az toxikus 
fémekkel és alifás szénhidrogénekkel szennyeződött. 

2008. évben egy környezetvédelmi alapállapot felmérés, majd 2010. évben a terület talaj- és 
talajvíz szennyezettségi helyzetének megismerésére tanulmány készült. Az eredmények 
ismeretében 2011-ben a Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát. A tanulmány 2011. december végén elkészült és a Felügyelőség részére 
benyújtásra került. A Felügyelőség a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást 2014. 
január 2-án megszüntette. 

A Felügyelőség az Önkormányzatot beavatkozási és kármentesítési monitoring terv benyújtására 
kötelezte a KTVF:9894-23/2013. számú határozatával 2013. szeptember 10. napján. A 
dokumentáció készítése folyamatban van.  

A terület kármentesítése csak a műszaki beavatkozási terv elkészítését és hatóság általi 
elfogadását követően kezdődhet. 

tel:9894-23%2F2013
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1.17.2  Felszíni és a felszín alatti vizek  

A település vízrajzi adottságait a 1.12.1.1. Természeti adottságok fejezet ismerteti. 

A felszíni vizek állapota 

Érd a Közép-Duna vízgyűjtő-gazdálkodási alegységhez tartozik.  

A település vízfolyásai tekintetében csak a Duna és Benta-patak vízminőségére vonatkozóan állnak 
rendelkezésre adatok.  A Duna-folyam Szob-Baja szakasza a Víz Keretirányelv integrált ökológiai 
minősítése szerint a mérsékelt besorolást kapott. A szerves terhelést mutató biológiai és fizikai-
kémiai elemek közül a fitobenton alapján a víztest jó állapotú, míg a szervesanyag alapján a jó 
állapotú. A fitoplankton alapján minősítése jó. A makrozoobenton és a hal élőlénycsoportok 
minősítése alapján mérsékelt állapotú. A Duna vízminősége a teljes magyarországi szakaszon a 
fizikai-kémiai jellemzők alapján jó állapotú. 

A Benta-patak alsó szakasza ökológiai állapot szempontjából nem jó besorolást kapott.  

A csapadékvíz-elvezetés teljes rendszerének kiépítése nem megoldott Érd MJV területén 
(részletesen lsd. 1.16.1.3. fejezetet) 

Felszín alatti vizek 

Érd a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából 
fokozottan érzékeny területen felszín alatti vízminőség-védelmi területen levő település, illetve 
ugyan ezen rendelet alapján a közigazgatási terület egyes részei kiemelten érzékeny kategóriába 
tartoznak (elsősorban a vízbázis védelmi területek és a nyílt karszt területek). 

Érd MJV közigazgatási területét az alábbi vízbázisok érintik: 

 a Duna-parti vízművek vízbázisa, 

 a Sasvárosi vízbázis, 

 a Papi földek vízbázis és 

 a Diósdi vízbázis 

Egyik vízbázis sem rendelkezik végleges kijelölésű, határozatba fogalt hidrogeológiai védőterület 
és védőidom kijelöléssel. A Duna-parti és Sasvárosi vízbázis előzetes védőidom lehatárolással 
rendelkezik, a Papi földek vízbázis hidrogeológiai védőterületei és övezeteinek lehatárolása még 
csak folyamatban van.  

Mivel az elmúlt évek árvizei során a Duna parti kutak elszennyeződtek, Érd vízellátásához a 
Sasvárosi és Papi földek vízműkútjain kívül a Fővárosi Vízművek és a Mezőföld Kft. 
(százhalombattai vízműkutak) is szolgáltat vizet. A beszennyeződött Duna-parti kutak 
megtisztítása, karbantartása a város középtávú tervei között szerepel. 

A vízbázisokat és hidrogeológiai védőövezeteik 
lehatárolását lsd. 1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás 
fejezetben. 

A BATrT lehatárolja a „vizek védelme érdekében védendő 
területek övezetét”, amelybe Érd MJV közigazgatási 
területén a Sasvárosi Vízbázis és Duna-parti Vízbázis 
védőterülete tartozik. 

A lakosság megfelelő minőségű ivóvízellátása a település 
közigazgatási területén megoldott.  

KV-10. ábra: Kivonat BATrT „vizek 

védelme érdekében védendő 

területek” övezeti tervlapból 
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A felszín alatti vizek legjelentősebb potenciális szennyező forrása a közcsatorna-hálózatba be nem 
kapcsolt területeken az egyedi szennyvízgyűjtőkből a talajba, ill. a felszín alatti vizekbe szivárgó 
szennyvíz. 2010-ig csak az ingatlanok egynegyede volt a közcsatorna-hálózatba bevezetve. A 
szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése következtében a közcsatorna-hálózat is 
fejlesztése is megindult. Ennek eredményeképpen 2012-ben már az ingatlanok 40%-a 
rácsatlakozott a közcsatorna-hálózatra, jelenleg a teljesen kiépített hálózatra folyamatos a 
rákötés. 

Érd közigazgatási területén jelenleg nem működik olyan ipari üzem, amelynek technológiája során 
egyedi tisztítást igénylő szennyvíz keletkezne, és amelyek közvetlen befogadója élővízfolyás lenne. 

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme  

Érd MJV levegőminőségét alapvetően a település elhelyezkedése, az uralkodó szélirány továbbá a 
különböző jelenlévő légszennyező források (ipar és szolgáltatás, egyedi és lakossági fűtés, 
közlekedés) határozzák meg.  

A városban állandó üzemelésű immisszió-mérő állomás nem található. Az Érdre és térségére 
vonatkozó adatokat az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapján lehet elérni.  

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet az 
ország területét légszennyezettség szerint zónákba sorolja. Érd a „Budapest és környéke”  
légszennyezettségi kategóriába tartozik. Szennyező anyagonkénti besorolásuk az A-tól F-ig 
(csökkenő sorrendben) terjedő skálán az alábbi:  

KV-1. táblázat: Zónacsoportok légszennyező anyagok szerint 

 
Kén-

dioxid 

Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 
PM10 Benzol 

Talaj- 

közeli  

ózon 

PM10  

Arzén 

(As) 

PM10  

Kadmium 

(Cd) 

PM10  

Nikkel 

(Ni) 

PM10  

Ólom 

(Pb) 

PM10 

benz(a)-  

pirén (BaP) 

Érd E B8 D9 B E10 O-I11 F12 F F F B 

A „B” zóna-besorolás a levegőterheltség egészségügyi határértékének meghaladását jelenti. A 
fenti adatokból látható, hogy a zóna-besorolás szerint a levegőterheltség az nitrogen-dioxid és a 
szálló por (PM10) benz(a) pirén tekintetében a határérték és a tűréshatár között van. 

Érd MJV levegőminőségét a közlekedési eredetű levegőszennyezés határozza meg. Az M6-os és 
M7-es autópálya, továbbá a 6-os és 7-es főutak városi átkelő szakaszai jelentősen befolyásolják a 
város levegőminőségét. A település lakóutcáinak jelentős része burkolatlan, sok esetben még a 
fasorok is hiányoznak, így számottevő porszennyezéssel is kell számolni.  

A fűtésből származó levegőszennyezés fajlagosan alacsony, mivel a városban a gázhálózat 
kiépítettsége teljeskörű. Azonban megjegyezendő, hogy az elmúlt évek kedvezőtlen gazdasági 
változásai miatt több háztartásban visszatértek a hagyományos fűtési módokra. Ezáltal a fűtésből 

                                                           
8 B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. 
9 D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 
10 E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
11 O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
12 F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
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származó légszennyezés növekedett– megj.: az egyes mélyfekvésű területeken a nem tüzelési célú 
faanyaggal, és egyéb vegyes anyaggal történő fűtés már zavaró méreteket ölt. 

 

KV-11. ábra: Érd város évenkénti szennyezőanyag kibocsátásának alakulása (kg) 

A korábban bűzhatása miatt konfliktusként kezelendő érdi szennyvíztisztító telep korszerűsítése 
megtörtént. Most már korszerű, rendszerszintű szaghatáskezelő technológiával rendelkezik, így 
megkíméli a lakosságot a szaghatásokból eredő kellemetlenségektől.  

Légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek tekinthető a Duna és a 
hullámtéri erdők összefüggő területe.  

KV-2. táblázat: Érd Város összesített kibocsátási anyagai légszennyező anyagokra (forrás: OKIR) 
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7 000 000 

8 000 000 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Szennyező-
anyag 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 - Kén-oxidok 
( SO2 és SO3 ) 
mint SO2 

1 3 4 6 3 8 1 3 5 9 9 

105 - Hexán 60 60 60 60 60 60 60 60 <0,5 <0,5 <0,5 

106 - Oktán <0,5 <0,5 736 165 181 3 3 <0,5 <0,5 37 27 

109 - Heptán <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

12 - Kénsav-
kénsav gőzök 
(SPECIFIKUS) 

<0,5 4 4 4 4 4 4 4 3 1 <0,5 

142 - 
Ciklohexán 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

150 - Benzol <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

151 - Toluol 41 202 145 322 729 686 268 18 4 16 91 

152 - Xilolok 172 373 1 274 892 573 380 654 535 523 506 408 

157 - Etil-
benzol 

117 156 1 260 329 272 244 291 161 221 120 116 

16 - Sósav és 
egyéb 
szervetlen 
gáznemű klór 
vegyületek, 
kivéve klór és 

80 55 42 41 37 39 37 37 20 9 1 
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cián-klorid HCl-
ként 

160 - Sztirol 18 23 19 94 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 3 2 

162 - Propil-
benzol 

1 2 11 40 5 7 8 6 <0,5 3 2 

163 - 1,2,4,-
Trimetil-benzol 
(Pseudokumol) 

<0,5 144 37 187 61 54 68 23 27 21 18 

164 - Trimetil-
benzolok 

24 15 51 124 83 54 85 20 23 8 18 

165 - Izo-
propil-benzol / 
kumol; metil-
etil-benzol / 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

166 - Izo-
propil-toluol-
(4) / 4-Izo-
propil-toluol, 
p-cimol / 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

2 - Szén-
monoxid 

2 826 7 019 7 911 4 554 8 680 6 247 3 373 3 195 4 017 5 435 2 076 

239 - Tetraklór-
etilén ( PER ) / 
perklór-etilén / 

80 60 1 79 99 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

260 - METOXI 
ETIL-(2)-
ACETÁT 
(METIL-
CELLOSZOLV-
ACETÁT) 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 83 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

261 - METOXI 
PROPIL-(2)-
ACETÁT 

<0,5 43 <0,5 <0,5 10 10 <0,5 <0,5 2 4 4 

266 - Butil-
alkohol ( 
szekunder-
butanol ) / 
butanol-2 / 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

3 - Nitrogén 
oxidok ( NO és 
NO2 ) mint 
NO2 

435 6 225 10 143 9 000 14 007 13 980 8 949 6 599 11 985 10 637 4 492 

301 - Etil-
alkohol / 
etanol / 

<0,5 1 <0,5 <0,5 6 <0,5 6 <0,5 13 107 32 

302 - Propil-
alkolok 

<0,5 <0,5 <0,5 18 4 3 193 2 2 <0,5 <0,5 

304 - Butil-
alkoholok 

1 9 10 9 8 7 7 5 <0,5 2 3 

307 - Izo-
propil-alkohol 

<0,5 <0,5 141 6 6 22 25 48 47 11 7 

308 - Butil-
alkohol 
(primer-
butanol) / 
butanol-1 / 

<0,5 <0,5 <0,5 39 10 13 25 7 29 37 34 

312 - Aceton 12 2 <0,5 4 21 18 1 427 7 17 2 8 

313 - Metil-
etil-keton / 2-
butanon / 

<0,5 <0,5 <0,5 81 <0,5 <0,5 <0,5 545 <0,5 <0,5 <0,5 

314 - Ecetsav <0,5 <0,5 1 <0,5 <0,5 20 21 18 12 1 1 

315 - 
Ciklohexanon 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 6 

316 - Metil-
izobutil-keton 
/ 4-metil-2-
pentanon; 

20 13 45 61 45 39 44 46 36 2 8 
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izobutil-metil-
keton / 

317 - Diaceton-
alkohol 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

320 - Metil-
acetát / 
ecetsav-metil-
észter / 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5 

321 - Etil-
acetát / 
ecetészter; 
ecetsav-etil-
észter / 

<0,5 15 11 177 7 162 7 103 1 584 93 2 8 19 

323 - Butil-
acetát / 
ecetsav-butil-
észter / 

362 307 228 918 603 434 1 503 349 196 156 144 

326 - Izo-butil-
acetát 

<0,5 9 3 4 4 4 111 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

360 - Etilén-
glikol-
monobutil-éter 
/ 2-butoxi-
etanol;butil-
glikol / 

<0,5 <0,5 <0,5 7 3 2 19 2 12 12 22 

49 - Réz és 
vegyületei Cu-
ként 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

500 - Benzin 
mint C, 
ásványolajból 

13 <0,5 60 176 162 71 72 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

503 - 
Petróleum 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

52 - Ólom és 
szervetlen 
vegyületei Pb-
ként 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

530 - 
Ásványolaj 
gőzök 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

57 - Antimon 
és vegyületei 
Sb-ként 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

598 - Paraffin-
szénhidrogéne
k C9-től 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 100 100 15 11 

600 - Izo-
propil-acetát 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2 676 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

618 - Di-
izobutil-keton 
/ 2,6-dimetil-
heptán-4-on / 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

625 - Etilén-
glikol-
monometil-
éter / 2-
metoxi-etanol; 
metil-glikol / 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 21 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

630 - Izo-
propenil-
benzol 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

648 - Olefin 
szénhidrogéne
k kivéve 
butadién-(1,3), 
etilén, 
propilén, 
butilének, 
pentilének 

<0,5 59 42 83 69 <0,5 <0,5 39 69 19 19 
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KV-3. táblázat: A bejelentett pontforrással rendelkező telephelyek éves szennyezőanyag 

kibocsájtása 2012-ben csökkenő sorrendben. (forrás: OKIR) 

Rangsor Telephely Szennyezőanyag 
Mennyiség 

[kg/év] 

1 Érdhő Kft. ÉRDHŐ KFT. FŰTŐMŰ (2030 Érd EMILIA 
U. 6.) 

999 - SZÉN-DIOXID 2 020 672 

2 Dm Kft. RAKTÁR (2034 Érd Sarkcsillag U. hrsz.: 
26285/6) 

999 - SZÉN-DIOXID 394 469 

3 Alfa Ungarn Kft. ELEKTRONIKAI SZERELŐ ÜZEM 
(2030 Érd Turul U. 10.) 

999 - SZÉN-DIOXID 301 078 

4 Tesco-Globál Áruházak Zrt. TESCO HIPERMARKET 
(2030 Érd BUDAFOKI ÚT 2-4.) 

999 - SZÉN-DIOXID 227 210 

5 CENTER INVEST Kft. STOP SHOP BEVÁSÁRLÓPARK 
(2034 Érd Budai 13) 

999 - SZÉN-DIOXID 226 330 

6 ÉKF ÉTH TELEPHELY ÉS HULLADÉKUDVAR (2030 Érd 
Fehérvári u. 69/B.) 

999 - SZÉN-DIOXID 89 504 

7 Érd És Térsége Regionális Viziközmü Kft DUNA 
PARTI VÍZMŰTELEP (2030 Érd MECSET U.) 

999 - SZÉN-DIOXID 25 425 

8 Frigo Érd Kereskedelmi És Szolgáltato Kft 
HŰTŐHÁZ (2030 Érd FAZEKAS DŰLŐ) 

999 - SZÉN-DIOXID 24 393 

9 Érd És Térsége Regionális Viziközmü Kft ÉRD 
KÖZPONTI TELEP (2030 Érd FEHÉRVÁRI ÚT 63/C.) 

999 - SZÉN-DIOXID 8 304 

10 Pé-Ta Autokereskedelmi És Szolgáltato Kft 
PEUGEOT CITROEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ 
(2030 Érd KÜLTERÜLET) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 ) mint NO2 

2 612 

11 Pé-Ta Autokereskedelmi És Szolgáltato Kft 
PEUGEOT CITROEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ 
(2030 Érd KÜLTERÜLET) 

999 - SZÉN-DIOXID 1 782 

12 Pé-Ta Autokereskedelmi És Szolgáltato Kft 
PEUGEOT CITROEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ 
(2030 Érd KÜLTERÜLET) 

2 - Szén-monoxid 1 721 

13 Érdhő Kft. ÉRDHŐ KFT. FŰTŐMŰ (2030 Érd EMILIA 
U. 6.) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 ) mint NO2 

999 

14 Egrokorr Zrt. FESTÉKGYÁRTÓ ÜZEM (2030 Érd 
Fehérvári út 63-65.) 

152 - Xilolok 266 

7 - Szilárd 
anyag 

57 113 84 88 137 154 330 82 143 135 96 

730 - Dipentén 
/ P-menta-dién 
/ 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

736 - Propilén-
glikol-
monometil-
éter / metil-
proxitol; 1-
metoxi-2-
propanol / 

<0,5 <0,5 <0,5 3 <0,5 3 <0,5 <0,5 <0,5 2 <0,5 

84 - Ón és 
vegyületei Sn-
ként 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

853 - 
Ciklohexanol 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

98 - PM10 
(Szálló por 
szemcse-
átmérő 10 
mikron alatt) 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

999 - SZÉN-
DIOXID 

1 091 
912 

1 416 
394 

1 453 
375 

2 253 
140 

7 728 
060 

7 463 
796 

6 662 
978 

5 099 
938 

5 825 
335 

5 669 
875 

3 319 
167 
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15 Dm Kft. RAKTÁR (2034 Érd Sarkcsillag U. hrsz.: 
26285/6) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 ) mint NO2 

174 

16 Érdhő Kft. ÉRDHŐ KFT. FŰTŐMŰ (2030 Érd EMILIA 
U. 6.) 

2 - Szén-monoxid 165 

17 Alfa Ungarn Kft. ELEKTRONIKAI SZERELŐ ÜZEM 
(2030 Érd Turul U. 10.) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 ) mint NO2 

160 

18 Tesco-Globál Áruházak Zrt. TESCO HIPERMARKET 
(2030 Érd BUDAFOKI ÚT 2-4.) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 ) mint NO2 

130 

19 CENTER INVEST Kft. STOP SHOP BEVÁSÁRLÓPARK 
(2034 Érd Budai 13) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 ) mint NO2 

110 

20 Érd És Térsége Regionális Viziközmü Kft ÉRD 
KÖZPONTI TELEP (2030 Érd FEHÉRVÁRI ÚT 63/C.) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 ) mint NO2 

81 

21 Dukko-205 Fényező Kft. FÉNYEZŐ MŰHELY (2030 
Érd ERCSI U. 15.) 

323 - Butil-acetát / 
ecetsav-butil-észter / 

80 

22 ÉKF ÉTH TELEPHELY ÉS HULLADÉKUDVAR (2030 Érd 
Fehérvári u. 69/B.) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 ) mint NO2 

76 

23 Alfa Ungarn Kft. ELEKTRONIKAI SZERELŐ ÜZEM 
(2030 Érd Turul U. 10.) 

2 - Szén-monoxid 72 

24 Éder Zoltán JÁRMŰFENNTARTÓ ÜZEM (2030 Érd 
SZAJKÓ U. 3.) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 ) mint NO2 

71 

25 CENTER INVEST Kft. STOP SHOP BEVÁSÁRLÓPARK 
(2034 Érd Budai 13) 

2 - Szén-monoxid 67 

26 Egrokorr Zrt. FESTÉKGYÁRTÓ ÜZEM (2030 Érd 
Fehérvári út 63-65.) 

157 - Etil-benzol 55 

27 Dukko-205 Fényező Kft. ELŐKÉSZÍTŐ MŰHELY 
(2030 Érd ERCSI U. 16/B) 

151 - Toluol 54 

28 Pé-Ta Autokereskedelmi És Szolgáltato Kft 
PEUGEOT CITROEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ 
(2030 Érd KÜLTERÜLET) 

7 - Szilárd anyag 51 

29 Pé-Ta Autokereskedelmi És Szolgáltato Kft 
PEUGEOT CITROEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ 
(2030 Érd KÜLTERÜLET) 

323 - Butil-acetát / 
ecetsav-butil-észter / 

43 

30 Dukko-205 Fényező Kft. FÉNYEZŐ MŰHELY (2030 
Érd ERCSI U. 15.) 

152 - Xilolok 36 

31 Szilágyi Kft GÉPJÁRMŰJAVITÓ MŰHELY (2030 Érd 
KÁDÁR U. 2.) 

152 - Xilolok 36 

32 Pé-Ta Autokereskedelmi És Szolgáltato Kft 
PEUGEOT CITROEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ 
(2030 Érd KÜLTERÜLET) 

308 - Butil-alkohol 
(primer-butanol) / 
butanol-1 / 

34 

33 PRETTL Lighting & Interior Hungary Kft. TELEPHELY 
(2030 Érd Turul u. 10.) 

151 - Toluol 34 

34 Cooptim Ipari Kft. COOPTIM TELEPHELY (2030 Érd 
BUDAFOKI ÚT 10.) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 ) mint NO2 

32 

35 PRETTL ELECTRONICS HUNGARY Kft ELEKTRONIKAI 
SZERELŐ ÜZEM (2030 Érd Turul u. 10) 

301 - Etil-alkohol / 
etanol / 

32 

36 Pé-Ta Autokereskedelmi És Szolgáltato Kft 
PEUGEOT CITROEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ 
(2030 Érd KÜLTERÜLET) 

152 - Xilolok 31 

37 Basf Lackfabrik Bt. GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ MŰHELY 
(2030 Érd FERENC U. 20.) 

157 - Etil-benzol 29 

38 Egrokorr Zrt. FESTÉKGYÁRTÓ ÜZEM (2030 Érd 
Fehérvári út 63-65.) 

106 - Oktán 27 

39 Érd És Térsége Regionális Viziközmü Kft DUNA 
PARTI VÍZMŰTELEP (2030 Érd MECSET U.) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 ) mint NO2 

25 

40 Pé-Ta Autokereskedelmi És Szolgáltato Kft 
PEUGEOT CITROEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ 

360 - Etilén-glikol-
monobutil-éter / 2-

22 
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(2030 Érd KÜLTERÜLET) butoxi-etanol;butil-glikol 
/ 

41 Cooptim Ipari Kft. COOPTIM TELEPHELY (2030 Érd 
BUDAFOKI ÚT 10.) 

648 - Olefin 
szénhidrogének kivéve 
butadién-(1,3), etilén, 
propilén, butilének, 
pentilének 

19 

42 Ostorházi Bevonattechnikai Kft 
FÉMFELÜLETKEZELŐ ÜZEM (2030 Érd DUNA U. 
27/C) 

152 - Xilolok 18 

43 Pé-Ta Autokereskedelmi És Szolgáltato Kft 
PEUGEOT CITROEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ 
(2030 Érd KÜLTERÜLET) 

163 - 1,2,4,-Trimetil-
benzol (Pseudokumol) 

18 

44 Pé-Ta Autokereskedelmi És Szolgáltato Kft 
PEUGEOT CITROEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ 
(2030 Érd KÜLTERÜLET) 

321 - Etil-acetát / 
ecetészter; ecetsav-etil-
észter / 

18 

45 Frigo Érd Kereskedelmi És Szolgáltato Kft 
HŰTŐHÁZ (2030 Érd FAZEKAS DŰLŐ) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 ) mint NO2 

17 

46 Basf Lackfabrik Bt. GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ MŰHELY 
(2030 Érd FERENC U. 20.) 

152 - Xilolok 15 

47 ÉKF ÉTH TELEPHELY ÉS HULLADÉKUDVAR (2030 Érd 
Fehérvári u. 69/B.) 

7 - Szilárd anyag 15 

48 Szilágyi Kft GÉPJÁRMŰJAVITÓ MŰHELY (2030 Érd 
KÁDÁR U. 2.) 

157 - Etil-benzol 14 

49 Érd És Térsége Regionális Viziközmü Kft ÉRD 
KÖZPONTI TELEP (2030 Érd FEHÉRVÁRI ÚT 63/C.) 

2 - Szén-monoxid 13 

50 Egrokorr Zrt. FESTÉKGYÁRTÓ ÜZEM (2030 Érd 
Fehérvári út 63-65.) 

598 - Paraffin-
szénhidrogének C9-től 

11 

51 Basf Lackfabrik Bt. GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ MŰHELY 
(2030 Érd FERENC U. 20.) 

164 - Trimetil-benzolok 10 

52 Ostorházi Bevonattechnikai Kft 
FÉMFELÜLETKEZELŐ ÜZEM (2030 Érd DUNA U. 
27/C) 

7 - Szilárd anyag 9 

53 Dukko-205 Fényező Kft. FÉNYEZŐ MŰHELY (2030 
Érd ERCSI U. 15.) 

157 - Etil-benzol 9 

54 Dm Kft. RAKTÁR (2034 Érd Sarkcsillag U. hrsz.: 
26285/6) 

2 - Szén-monoxid 9 

55 Éder Zoltán JÁRMŰFENNTARTÓ ÜZEM (2030 Érd 
SZAJKÓ U. 3.) 

2 - Szén-monoxid 9 

56 Tesco-Globál Áruházak Zrt. TESCO HIPERMARKET 
(2030 Érd BUDAFOKI ÚT 2-4.) 

2 - Szén-monoxid 8 

57 Pé-Ta Autokereskedelmi És Szolgáltato Kft 
PEUGEOT CITROEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ 
(2030 Érd KÜLTERÜLET) 

157 - Etil-benzol 8 

58 Szilágyi Kft GÉPJÁRMŰJAVITÓ MŰHELY (2030 Érd 
KÁDÁR U. 2.) 

7 - Szilárd anyag 8 

59 ÉKF ÉTH TELEPHELY ÉS HULLADÉKUDVAR (2030 Érd 
Fehérvári u. 69/B.) 

2 - Szén-monoxid 8 

60 PRETTL Lighting & Interior Hungary Kft. TELEPHELY 
(2030 Érd Turul u. 10.) 

312 - Aceton 8 

61 Ostorházi Bevonattechnikai Kft 
FÉMFELÜLETKEZELŐ ÜZEM (2030 Érd DUNA U. 
27/C) 

323 - Butil-acetát / 
ecetsav-butil-észter / 

7 

62 Egrokorr Zrt. FESTÉKGYÁRTÓ ÜZEM (2030 Érd 
Fehérvári út 63-65.) 

307 - Izo-propil-alkohol 7 
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63 Basf Lackfabrik Bt. GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ MŰHELY 
(2030 Érd FERENC U. 20.) 

316 - Metil-izobutil-
keton / 4-metil-2-
pentanon; izobutil-metil-
keton / 

6 

64 Pé-Ta Autokereskedelmi És Szolgáltato Kft 
PEUGEOT CITROEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ 
(2030 Érd KÜLTERÜLET) 

164 - Trimetil-benzolok 6 

65 Dm Kft. RAKTÁR (2034 Érd Sarkcsillag U. hrsz.: 
26285/6) 

1 - Kén-oxidok ( SO2 és 
SO3 ) mint SO2 

6 

66 PRETTL Lighting & Interior Hungary Kft. TELEPHELY 
(2030 Érd Turul u. 10.) 

315 - Ciklohexanon 6 

67 Dunarent Közuti Szolgáltato És Szerviz Kft DUNA 
AUTÓHÁZ (2030 Érd FEHÉRVÁRI ÚT 63-65.) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO 
és NO2 ) mint NO2 

5 

68 Dunarent Közuti Szolgáltato És Szerviz Kft DUNA 
AUTÓHÁZ (2030 Érd FEHÉRVÁRI ÚT 63-65.) 

323 - Butil-acetát / 
ecetsav-butil-észter / 

5 

69 Dukko-205 Fényező Kft. FÉNYEZŐ MŰHELY (2030 
Érd ERCSI U. 15.) 

7 - Szilárd anyag 5 

70 Dukko-205 Fényező Kft. ELŐKÉSZÍTŐ MŰHELY 
(2030 Érd ERCSI U. 16/B) 

320 - Metil-acetát / 
ecetsav-metil-észter / 

5 

71 Basf Lackfabrik Bt. GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ MŰHELY 
(2030 Érd FERENC U. 20.) 

323 - Butil-acetát / 
ecetsav-butil-észter / 

5 

72 Dukko-205 Fényező Kft. ELŐKÉSZÍTŐ MŰHELY 
(2030 Érd ERCSI U. 16/B) 

152 - Xilolok 4 

73 Dukko-205 Fényező Kft. ELŐKÉSZÍTŐ MŰHELY 
(2030 Érd ERCSI U. 16/B) 

323 - Butil-acetát / 
ecetsav-butil-észter / 

4 

74 Éder Zoltán JÁRMŰFENNTARTÓ ÜZEM (2030 Érd 
SZAJKÓ U. 3.) 

7 - Szilárd anyag 4 

75 PRETTL ELECTRONICS HUNGARY Kft ELEKTRONIKAI 
SZERELŐ ÜZEM (2030 Érd Turul u. 10) 

261 - METOXI PROPIL-
(2)-ACETÁT 

4 

76 Tesco-Globál Áruházak Zrt. TESCO HIPERMARKET 
(2030 Érd BUDAFOKI ÚT 2-4.) 

1 - Kén-oxidok ( SO2 és 
SO3 ) mint SO2 

3 

77 Dunarent Közuti Szolgáltato És Szerviz Kft DUNA 
AUTÓHÁZ (2030 Érd FEHÉRVÁRI ÚT 63-65.) 

152 - Xilolok 2 

78 Dunarent Közuti Szolgáltato És Szerviz Kft DUNA 
AUTÓHÁZ (2030 Érd FEHÉRVÁRI ÚT 63-65.) 

316 - Metil-izobutil-
keton / 4-metil-2-
pentanon; izobutil-metil-
keton / 

2 

79 Dukko-205 Fényező Kft. ELŐKÉSZÍTŐ MŰHELY 
(2030 Érd ERCSI U. 16/B) 

7 - Szilárd anyag 2 

80 Cooptim Ipari Kft. COOPTIM TELEPHELY (2030 Érd 
BUDAFOKI ÚT 10.) 

2 - Szén-monoxid 2 

81 Egrokorr Zrt. FESTÉKGYÁRTÓ ÜZEM (2030 Érd 
Fehérvári út 63-65.) 

164 - Trimetil-benzolok 2 

82 Egrokorr Zrt. FESTÉKGYÁRTÓ ÜZEM (2030 Érd 
Fehérvári út 63-65.) 

162 - Propil-benzol 2 

83 Egrokorr Zrt. FESTÉKGYÁRTÓ ÜZEM (2030 Érd 
Fehérvári út 63-65.) 

151 - Toluol 2 

84 Egrokorr Zrt. FESTÉKGYÁRTÓ ÜZEM (2030 Érd 
Fehérvári út 63-65.) 

160 - Sztirol 2 

85 Alu-Color Kft. ALUGRAFIKA ÜZEM (2030 Érd Aba u. 
2.) 

304 - Butil-alkoholok 2 

86 Tesco-Globál Áruházak Zrt. TESCO HIPERMARKET 
(2030 Érd BUDAFOKI ÚT 2-4.) 

7 - Szilárd anyag 1 

87 Dukko-205 Fényező Kft. ELŐKÉSZÍTŐ MŰHELY 
(2030 Érd ERCSI U. 16/B) 

304 - Butil-alkoholok 1 
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88 Dukko-205 Fényező Kft. ELŐKÉSZÍTŐ MŰHELY 
(2030 Érd ERCSI U. 16/B) 

157 - Etil-benzol 1 

89 Basf Lackfabrik Bt. GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ MŰHELY 
(2030 Érd FERENC U. 20.) 

7 - Szilárd anyag 1 

90 Frigo Érd Kereskedelmi És Szolgáltato Kft 
HŰTŐHÁZ (2030 Érd FAZEKAS DŰLŐ) 

2 - Szén-monoxid 1 

91 Sipos Autokereskedelmi És Szolgáltato Kft SIPOS 
KFT. (2030 Érd IPAROS U. 34.) 

2 - Szén-monoxid 1 

92 Egrokorr Zrt. FESTÉKGYÁRTÓ ÜZEM (2030 Érd 
Fehérvári út 63-65.) 

314 - Ecetsav 1 

93 Alu-Color Kft. ALUGRAFIKA ÜZEM (2030 Érd Aba u. 
2.) 

321 - Etil-acetát / 
ecetészter; ecetsav-etil-
észter / 

1 

94 Alu-Color Kft. ALUGRAFIKA ÜZEM (2030 Érd Aba u. 
2.) 

151 - Toluol 1 

95 Alu-Color Kft. ALUGRAFIKA ÜZEM (2030 Érd Aba u. 
2.) 

16 - Sósav és egyéb 
szervetlen gáznemű klór 
vegyületek, kivéve klór 
és cián-klorid HCl-ként 

1 

 

1.17.4  Zaj- és rezgésterhelés  

Érd MJV közigazgatási területén környezeti zaj elsősorban a közlekedésből származik. Érd város 
területén az M6 és M7 autópálya, a 7. sz. főút és a Budafoki út mellett találhatóak zajárnyékoló 
falak. Az M6 autópálya és a déli elkerülő út kiépítésével a két főút átmenő forgalma a 
városközpontot elkerüli, így itt a közlekedési eredetű zajterhelés (levegőszennyezés) 
„mérséklődött”. 

A Vibrocomp Kft a 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet és a 25/2004. (XII.20.) miniszteri rendelet 
előírásai szerint 2013-ban elkészítette Érd város közúti és vasúti és légi közlekedésből eredő 
stratégiai zajtérképeit. A stratégiai zajtérképekből, analízisből az alábbiak állapíthatók meg: 

Közúti zajterhelés 

A zajtérkép alapján megállapítható, hogy különösen magas közúti zajterhelés (Lden> 75 
dB) nincs a településen. 

Nagyon magas a zajterhelés (Lden=70-75dB): 
– Iparos u. (M7 – Sóskúti u. között) 
– Bajcsy-Zsilinszky út 
– Riminyáki út 
– Diósdi út (Budai út – Riminyáki út között) melletti lakóépületek környezetében. 

Magas a zajterhelés (Lden=65-70 dB) 
– M7 autópálya (Szövő u – Iparos u. között) 
– Iparos út (M7 autópálya – Ötvös u. között) 
– Szövő u. (M7 autópálya – Ötvös u. között) 
– Sóskúti út (Iparos út – Fűtő u. között) 
– Szovátai út 
– Lőcsei u. 
– Szent István út (Tárnoki út – Kossuth Lajos u. között) 
– Diófa u. 
– Ürmös u. (Tárnoki út – Vincellér u. között) 
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– Tárnoki út (Szent István út – Csaba u. között) 
– Bethlen Gábor u. 
– Kossuth Lajos u. (Bagoly u. – Bíbic u. között) 
– Vadlúd u. 
– Bagoly u. 
– Zámori u. 
– Fehérvári út 
– Velencei út 
– Budai út (Szabadság tér – Elvira u. között) 
– Diósdi út (Riminyáki út – Balatoni út) 
– Balatoni út (7. sz. főút) – Száva u. 
– Pipacs u. – Duna u. 
– Szabadság tér 
– Ercsi út 
– Felső u. 
– Fő u. melletti lakóépületek környezetében. 

Vasúti zajterhelés 

A zajtérkép alapján megállapítható, hogy nagyon magas vasúti zajterhelés (70-75 dB) a 
településen az alábbi területeken volt: 

30a vasútvonal esetén (Budapest, Déli pu.—Székesfehérvár).: 

– Árva u. és Töltés u.-ban 1-1 épületnél 
– Ágnes utcában 4 épületnél 
– Nóra utcában 2 épületnél 
– Diósdi útnál 2 épületnél 
– Hivatalnok utcában 1 épületnél 
– Bagoly utcában 2 épületnél a baloldalon 
– Kakukk utcában 1 épületnél 

40a vasútvonal esetén (Budapest, Déli pu.—Pusztaszabolcs).: 

– Balatoni út és Duna u. között 2 épületnél jobb oldalon 
– Marcella utcában 1 épületnél 
– Főnök utcai útátjárónál további 1 épületnél 
– Forgalmazó utcában 2 épületnél 
– Felügyelő utcában 2 épületnél 
– Felvigyázó utcában 1 épületnél 

Magas zajterhelés (65-70 dB) a településen az alábbi területeken volt: 

30a vasútvonal esetén (Budapest, Déli pu.—Székesfehérvár).: 

– Árva utcában 8 épületnél 
– Töltés utcában a keresztező utcáknál lévő első épületeknél a Mura utcáig 
– Aranysor utcai épületeknél (Hortobágy u. – Garam u. között) 
– Ágnes utcai épületeknél 
– Nóra utcai épületeknél 
– Alispán utcai épületeknél 
– Bagoly utcában további 1 épületnél 
– Harkály utca több épületénél 
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– Fecske utca több épületénél 

40a vasútvonal esetén (Budapest, Déli pu.—Pusztaszabolcs).: 

– Porcsinrózsa utcában több épületnél 
– Túróc utcában 6 épületnél 
– Temes utcában 6 épületnél 
– Puszpáng utca épületeinél 
– Szalvia utca épületeinél 
– Aba utca és Natália utca több épületénél 
– Alispán utca épületeinél a Főnök utcától Ny-ra 
– Rákóczi Ferenc utca 6 épületénél 
– a 30a vasútvonal keresztezésénél 10 épületnél 
– Csalogány utcában 14 épületnél 

A határérték feletti zajterheléssel terhelt konfliktus területeket a mellékletben levő KV-
12., KV-13., KV-14 ábrák (tervlapok mutatják be). Megjegyezendő, hogy: 

„Egyes a helyeken, ahol zajvédelmi létesítmény található és a konfliktus térkép szerint 
küszöbérték feletti zajterhelés fordul elő, valójában nem valósul meg minden esetben 
konfliktus a környezeti zajterhelés tekintetében, mivel a zajtól védendő épületek gyakran 
a zajtérkép készítési magasság alattiak, védendő homlokzatuk mindössze 1,5-2 m 
magasan található (pl. M7 autópálya mellett). Ezeken a helyeken (kizárólag egyszintes 
lakóépületekben) a konfliktustérkép indikációja ellenére nincs zajkonfliktus helyzet, mert 
az alacsonyabban lévő védendő homlokzat előtt teljesülnek a határértékek. 

Összességében elmondható a gyakorlati tapasztalatok alapján, hogy a stratégiai 
zajtérképezés a zajvédő létesítmények mögötti területekre vonatkozóan nem 
alkalmazható minden esetben megfelelő pontossággal.” (Stratégiai zajtérkép és 
intézkedési terv Érd MJV-ra 2013. Vibrocomp Kft.) 

Légi közlekedés  

A Tököl IV. osztályú (799 m hosszú kifutópályájú) repülőtér 2012. júliusában kapta meg az 
üzembe tartási engedélyét, így 2012. augusztus 1.-e óta van nyitva a repülőtér. Éjszaka a 
repülőtér nem működik. 

A településen a légi közlekedéstől származó zajterhelés nem éri el az Lden=60 dB-es 
hangnyomásszint értéket. 

A repülési zaj által érintett területeket a fejezet végén található KV-15. ábra (tervlap) 
mutatja be. 

Üzemi zajterhelés, szolgáltatásokból eredő zajterhelés 

A település területén a szomszédos területekre zavaró mértékű zajkibocsájtással levő ipari 
üzemek nem találhatók. Nagyobb problémát okoznak a lakóterületen létesített 
kereskedelmi, szolgáltató létesítmények zajhatásából eredő konfliktusok, illetve a 
lakóterületek közé ékelődő, illetve azok szomszédságában tervezett gazdasági területek 
potenciális zajterhelése. 
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Zajvédelmi övezetek 

Érd Megyei Jogú Város közgyűlése 2009-ben fogadta el a 61/2009 (X.16.) sz. ök. 
rendelettel a helyi fokozott zajvédelmi területek kijelölését. A zajvédelmi szempontból 
fokozottan védett területek térképi lehatárolását Érd MJV helyi építési szabályzatáról 
szóló 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendeletének 10. számú függeléke tartalmazza. E 
rendeletek szerint zajvédelmi szempontból fokozottan védett területnek minősül Érd-
Ófalu területén  
– a Beliczay-sziget,  
– a Kálvária plató,  
– a Kakukk-hegy és 
– az érdi Duna part mentén tervezett városi közpark térségének meghatározott területe 

A zajvédelmi szempontból fokozottan védett területen az üzemi, szabadidős zajforrástól, továbbá 
közlekedési létesítménytől származó zaj zajterhelési határértékeire szigorúbb előírások 
vonatkoznak. 

1.17.5 Hulladékkezelés 

Érden a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott. A 
települési szilárd hulladék begyűjtését az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 
végzi A közszolgáltatás a település lakott területein teljes. A gyűjtőedényeket és a 
konténereket a lakótelepi részen hetente háromszor, a családi házas övezetben hetente 
egyszer ürítik. Az összegyűjtött nem veszélyes települési szilárd hulladékot a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt. Pusztazámori hulladéklerakójában helyezik el. 

 

KV-16. ábra: Összes elszállított hulladék megoszlása a lakosság és a közintézmények között (2013.) 

 

KV-17. ábra: Begyűjtött hulladékok mennyiségének alakulása Érden (kg) (forrás: Érd-Kom Kft.) 
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KV-38. ábra: Begyűjtött hulladékok mennyiségének alakulása a lakosság és a közületek tekintetében (kg) 
(forrás: Érd-Kom Kft.) 

 

KV-19. ábra: Összes szelektíven gyűjtött hulladék megoszlása (2010.) 

 

KV-20. ábra: Lakossági szelektíven gyűjtött hulladékok megoszlása (kg)  
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KV-21. ábra: Közületi szelektíven gyűjtött hulladékok megoszlása (kg) 

Érden hulladékudvar működik, melynek címe: 2030 Érd, Sas u. 2. 

A településen április 1. és április 30 között végzi el a tavaszi zöldhulladék gyűjtést. 

Kísérleti jelleggel, 2014. április 1-étől bizonyos területeken a házhoz menő szelektívhulladék-
gyűjtést fognak végezni, mellyel a lakossági papír- és műanyaghulladékokat szedik össze. A 
szelektív hulladékgyűjtő eddig is volt a településen. A szelektív hulladék-gyűjtőszigeteken 
műanyag hulladék, üveg és papír szelektív gyűjtésére került sor. 

Szintén 2014-ben kerül bevezetésre a házhoz menő lomtalanítás. Ez a szolgáltatás minden érdi 
háztartást minden évben egyszer illeti meg. Ezzel a szolgáltatással kívánják megszüntetni a 
lomtalanításkor keletkező áldatlan állapotokat, illetve megszüntetni a begyűjtés utáni takarítás 
szükségességét. A közterületi lomtalanítás ezzel egy időben megszűnik.  

A települési folyékony hulladék begyűjtéséről Érden a közszolgáltató Szippant-Hat konzorcium 
tagjai gondoskodnak. A begyűjtött szennyvizek a Fővárosi Csatornázási Művek XI. Hunyadi János 
út 6. szám alatti ártalmatlanító telephelyére kerülnek beszállításra. Az elmúlt években a 
„Rezsitörvény” és az e-útdíj bevezetése kedvezőtlenül befolyásolta a szolgáltatás 
gazdaságosságát, az szolgáltatás korábbi feltételrendszerben megállapított díja az új 
feltételrendszerben nem fedezi annak tényleges költségeit. További gondot okoz, hogy a 
közszolgáltatásnak minősülő tevékenységet, arra nem jogosult szolgáltatók is végzik. Ez jelentős 
potenciális környezetszennyező forrásnak tekinthető, mivel ezen szolgáltatók által begyűjtött 
hulladékok ártalmatlanítási módjáról, leürítési helyéről érdemi információ nem áll rendelkezésre. 
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KV-22. ábra: A Szippant-Hat Konzorcium által begyűjtött folyékony hulladék mennyiségének alakulása 

2011-ben az EU-s pályázati támogatást nyert „Érd és térsége szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” projekt kivitelezése. Ennek 
eredményképpen megtörtént a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése, továbbá bővül 
a közcsatorna-hálózat. 2012-ben már az ingatlanok 40%-a rácsatlakozott a közcsatorna-hálózatra. 
A projekt végére, 2015-re a közcsatorna-hálózat várható kiépítettsége és a rákötés egyaránt a 95 
%-os értéket közelíti majd meg a vállalás alapján. A nem csatornázott, kisszámú ingatlan 
szippantott szennyvízét a szennyvíztisztító telep szippantott szennyvíz fogadó állomása fogja 
fogadni és megtisztítani. 

 

KV-23. ábra: A közcsatornába bekapcsolt lakások aránya (%) 

1.17.6  Környezetvédelmi konfliktusok 

 nyílt karszt területeken levő beépített területeken (elsősorban lakóterületeken) a 
csatornázottság hiánya, 

 csatornázottság alacsony hányada, (az elvégzett beruházások eredményeképpen 
folyamatosan növekszik, rövidesen cca. 95%-os lesz) 

 vízbázis védelmi területeken potenciális szennyezőforrások, 

 magas és nagyon magas közlekedési zajjal terhelt lakóterületek, 

 egyes településrészek „rendezetlen—rendetlen” állapota, 

 potenciális konfliktus: csúszásveszélyes területeken esetlegesen felmerülő beépítési 
szándék, 

 potenciális konfliktus: a patakok menti mezőgazdasági területeken 
vegyszerhasználat.  
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1.18 Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy 
korlátozó tényezők)  

1.18.1  Építésföldrajzi korlátok 

1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
 

Alábányászott területek nem ismertek Érd MJV közigazgatási területén. 

Érd MJV közigazgatási területén nyilvántartott barlang nem található. (forrás: www. 
termeszetvedelem.hu). 

Érd MJV közigazgatási területén tudomásunk szerint nincs olyan pince, mely túlnyúlik a telkén. 

1.18.1.2 Csúszás, süllyedésveszélyes területek 
 

Érd MJV közigazgatási területén az Ófalu magaspartja és környezete földtani veszélyforrás 
területe, csúszásveszélyes „löszfal”. 

 Országos közút mellett nem jelölhető ki beépítésre szánt terület (kivéve gazdasági 

területek, bányászati területek, hulladékkezelők, mezőgazdasági üzemiterületek) 

az út tengelyétől: 

 gyorsforgalmi út esetén 250-250 m 

 főút esetén 50-50 m 

 Országos közút mellett nem sorolható egészségügyi-szociális, turisztikai erdő 

területbe az út tengelyétől: 

 gyorsforgalmi út esetén 100-100 m 

 főút esetén 50-50 m 

 Vasutak 50-50m-es védőtávolsága  

 Közművek védőtávolsága: 

A magasparttal védett partsáv mellett, a csúszásveszélyes területen 

elosztóhálózatok üzemelnek, az ingatlanok víz-, villamosenergia-, földgáz ellátását 

és szennyvízelvezetését szolgáló hálózatok. Ezeket a közműhálózatok az 

árvízvédelmet szolgáló magas part-éltől a mentett oldalon biztosítandó 

fakadóvízzel veszélyeztetett sávban haladnak, így fokozottan veszélyeztetett 

földtani környezetben üzemelnek. 

 

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek 

A mintegy 3 km hosszúságban közvetlen a település keleti szélén, észak-dél irányban végighaladó 
Dunán, kiterjedt vízgyűjtőjéről nagy esőzések, hirtelen záporok, hóolvadás esetén jelentősebb 
árhullámok alakulnak ki. A nagyobb árhullámok levonulásakor a víz mederben tartása nehézséget 
okoz. Ilyenkor az árvízvédelmi mű, illetve a magas part él, mint a nagyvízi meder él és a Duna 
medre közötti hullámtéri terület kisebb-nagyobb hányada is víz alá kerül. Árvízveszélyes 
területnek kell tekinteni a védmű, védvonal (magas part él) hullámtéri oldalát.  
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Az árvízveszélyes területek kezelésére és hasznosítására szolgáló rendeletek betartása biztosítja az 
elöntési eseményekkel okozott károk minimalizálását. 

Érd Megyei Jogú Város Veszélyelhárítási tervében árvízi veszélyhelyzetnek nyilvánított esemény, 
által érintett területek: 

a) ha a Duna vízállása a 800 cm-t eléri 
 Ófalu Molnár utca és Csónak utca 
 Ófaluban az ÉTV Víziközmű Kft 
b) ha a Duna vízállása a 950 cm-t eléri 
 Ófalu területe  

1.18.2.2 Belvízveszélyes területek 

Az átfogó tervek alapján Érd közigazgatási területén a vízügyi ágazat rendszeresen belvízjárta 
területet nem tart nyilván. Természetesen a település mély fekvésű területein nagy záporok 
esetén, hóolvadáskor megáll a víz, amely lassan elszikkad, elpárolog, illetve a vízfolyások, árkok 
elszállítják a vizeket. Ilyen mély-fekvésű területek a településen áthaladó patakok, nyílt árkok 
medre mentén fordulnak elő.  
Érd Megyei Jogú Város Veszélyelhárítási tervében belvízveszélyesként nyilvántartott terület: 

a) több napos intenzív csapadék, vagy több órás heves zápor esetén 
Újtelepen: Zámori út-Turul utca-Vadlúd utca-Daru utca-Szajkó utca-Sas utca körzete 
Újfaluban: Eszter utca-Éva utca-Piroska utca-Etelka utca körzete 
Érdligeten: Balatoni út-Sárd utca-Sulák patak-Budafoki út körzete 
Ófaluban: Széles utca-Felső utca-Szántó utca-Arató utca-Vető utca körzete 
Központban: Adél utca-Ágnes utca Ágota utca-Cecilia utca körzete 

 

Forrásokkal kapcsolatosan sem a környezetvédelmi koncepció, sem a településrendezési terv nem 
tartalmaz információt, ez irányú felmérés nem készült a településen. A Badacsonyi, Kadarka utca 
egyes lakó ingatlanjainál időszakosan források megjelenése tapasztalható. Mivel a jelenség 
visszatérő, célszerű lenne felmérést készíteni róla. 

1.18.2.3 Mély fekvésű területek 

Vízrajzi veszélyeztetettség szempontjából azok a területek minősülnek mély fekvésűnek, amely 
árvízi események során, vagy magas talajvíz állás esetén vízállásossá válhatnak, természetes 
vízlevezetésük korlátozott. Ilyen terület a belvízveszélyes területen kívül Érd területén nincs 
nyilvántartva. 

1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem 

A település közvetlen a Duna partján fekszik. A Duna állami kezelésű vízfolyás, így az árvízvédelem 
is állami feladat. Az árvízi védekezést állami feladatként a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
végzi.  

A belvízvédelmi feladatok az önkormányzat határkörébe tartoznak. 

Az árvízi és belvíz elleni védelmet igénylő eseménynél a helyi teendőket az Érd Megyei Jogú Város 
Veszélyelhárítási tervében szereplő helyi vízkár-elhárítási terv rögzíti, abban szereplő árvízvédelmi 
intézkedési terv és belvíz elleni védekezés intézkedési terve. 
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1.18.3  Egyéb 

1.18.3.1 Mélységi, magassági korlátozások 

Magassági korlátozás: 

Tököli repülőtér fel- és leszálló sávja 

1.18.3.2 Tevékenységből adódó korlátozások 

 Országos közút mellett nem jelölhető ki beépítésre szánt terület (kivéve gazdasági 
területek, bányászati területek, hulladékkezelők, mezőgazdasági üzemiterületek) 
az út tengelyétől: 

 gyorsforgalmi út esetén 250-250 m 

 főút esetén 50-50 m 

 Országos közút mellett nem sorolható egészségügyi-szociális, turisztikai erdő 
területbe az út tengelyétől: 

 gyorsforgalmi út esetén 100-100 m 

 főút esetén 50-50 m 

 Vasutak 50-50m-es védőtávolsága  

 Közművek védőtávolsága 

 Vízműkutak és azok tervlapon jelölt hidrogeológiai védőidomai, amelyen belüli 
területhasznosítást a 123/1997 (VII.18. Korm rendelet szabályoz 

 Térségi ellátást szolgáló gerinc, regionális ivóvíz vezeték 5-7 m-es vezeték 
paraméterétől függő változó méretű védőtávolsága a vezeték tengelyétől 
mérve mindkét oldalán 

 Szennyvíztisztító telep 150 m-es védőtávolsága 

 Szennyvízátemelő műtárgyak előzetesen felvett 10 m-es védőtávolsága, amely 
még nem került kijelölésre 

 220 kV-os nagyfeszültségű átviteli hálózat 24-26 m-es tartóoszlop típusától 
függően változó méretű védőtávolsága az oszlopsor tengelyétől mérve 
mindkét oldalon. 

 132 kV-os nagyfeszültségű főelosztó hálózat 18-19 m-es tartóoszlop típusától 
függően változó méretű védőtávolsága az oszlopsor tengelyétől mérve 
mindkét oldalon. 

 22 kV-os gerincelosztó hálózat belterületen 7, külterületen 7-9 m-es 
tartóoszlop típusától függően változó méretű védőtávolsága az oszlopsor 
tengelyétől mérve mindkét oldalon. 

 Százhalombatta-Csepel termékvezeték 5-5 m-es védőtávolsága 

 Nagynyomású földgázszállító vezetékek 5-28 m között változó méretű 
védőtávolsága a vezeték tengelyétől mérve mindkét oldalon 

 Nagyközép-nyomású gerincvezeték 5-9 m között változó méretű védőtávolsága 
a vezeték tengelyétől mérve mindkét oldalon 

 Árvízvédelmi korlátozások  
- Duna mederkarbantartó 10 m-es parti sávja 
- Elsőrendű védvonaltól (földgát mentett oldali lábától és magas part éltől) 

10 m-es sáv szabadon hagyása árvízi védekezésre 
- Védvonaltól a mentett oldalon mért 110 m-es sáv fakadó vízzel 

veszélyeztetett 
- Hullámtéri oldalra az 84/2014 (III.14.) korm rendeletben előírt 

korlátozásokkal 
- Védvonaltól a hullámtéri oldalon 60 m-es sáv mélyépítési korlátozással 
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 Patakok (önkormányzati kezelésű vízfolyásnál 3 m-es, állami kezelésű 
vízfolyásnál 6 m-es) parti sávja (84/2014 (III.14.) korm rendeletben előírtaknak 
megfelelően) 

 

1.18.3.3 Vizuális környezetterhelés  

Közműveket és elektronikus hírközlést érintően a település vizuális terhelését okozzák a föld 

feletti elhelyezésű hálózatok. A 220 kV-os nagyfeszültségű átviteli hálózatok, a 132 és 22 kV-os 

főelosztó hálózatok, továbbá föld feletti elhelyezésű kisfeszültségű elosztóhálózatok, az 

elektronikus hírközlés vezeték nélküli szolgáltatását biztosító önálló tartószerkezetre szerelt 

antennák. 

A HÉSZ előírásokat tartalmaz a légvezetékek fokozatos föld alá helyezése érdekében. 

Vizuális környezetterhelésnek tekinthetjük a főutak menti a fényszennyezettséget, valamint az 

illegális hulladéklerakók létét. 

1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely 

Bányatelek, illetve bányászati kutatási engedéllyel érintett terület Érd MJV közigazgatási 
területén nem található. 

1.20 Városi klíma 

A városi klíma alakítását a meteorológiai adottságok alapvetően befolyásolják. A 
legcsapadékosabb hónap több éves átlagot tekintve a május, a településen a csapadék évi 
összegének maximuma 800 mm, a csapadék minimuma az aszályos határt jelentő 400 mm alatti. 

Az évi átlagos legmagasabb hőmérséklet 35oC, míg a fagyos napok száma 95 körüli. A terület 
napfénytartama 2000-2500 óra/év, ez kínálja a napenergia gazdaságos hasznosításának 
lehetőségét. 

Az uralkodó szélirány észak-nyugati. 

Az épített környezetben az átszellőzés lehetősége biztosított. A beépített terület mikroklímáját 
alakító utcafásítások hiányosak, néhol teljesen hiányoznak. A fasorok telepítésének lehetőségét 
pontosan ahol hiányosak, korlátozzák a föld felett vezetett közműhálózatok (villamosenergia 
ellátás és elektronikus hírközlés hálózatai). 

A klímaváltozás már jelentkező hatásainak kezelésére a település nem készült fel. Nem készült fel 
az előforduló több napos szélsőséges nyári meleg-napos napokra, amikor éjszaka sem hűl le a 
levegő, így az épületek homlokzati felmelegedés hatására a lakásokban az éjszakai hőmérséklet is 
magas marad, de nem készült fel a szélsőséges csapadékviszonyok kezelésére sem. 

A nyári meleg ellen az ingatlan tulajdonosok, gazdasági lehetőségeik függvényében egyedi klíma 
berendezések alkalmazásával, egyedileg próbálják a mikroklímájukat alakítani, amely 
energetikailag is problémás. Az egyidejűleg használt klímaberendezések, egyidejűleg jelentkező 
villamosenergia csúcsigényeket jelentenek, amelyre a közüzemű elosztóhálózat nincs felkészítve. 
Az energetikai probléma mellett a klímaberendezés kültéri egységének elhelyezése is 
problematikus.  

A szélsőséges csapadékesemények biztonságos elvezetésére a jelenlegi felszíni vízelvezetés 
megoldása nem megfelelő.  
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A klímaváltozás vizsgálatára készített előjelző tanulmányok egyrészt további hőmérséklet-
emelkedést prognosztizálnak, amelynek elviselését szolgáló, természetes (fasor, tudatos 
építkezés) és művi védelem kiépítési igényével kell számolni az élhetőség megteremtéséhez.  

A tanulmányok másrészt a még szélsőségesebb csapadékeseményeket is jelzik. A településnek 
erre, mint a Duna mentén közvetlen fekvő településnek szintén fel kell készülni. A Duna kiterjedt 
vízgyűjtőjéről lefutó árhullámok okozta hatásokra is fel kell készülni. A Duna magas vízállásánál a 
Dunába torkolló patakokon okozott víz visszatorlódás igényesebb kezelése is feladatokat jelent.  

A beépített környezetből a szélsőséges csapadékmennyiségek zavartalan elvezetésének 
megoldása is fejlesztéseket igénylő feladatot jelent. 
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2 Helyzetelemző munkarész 

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 
A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk 
összevetése, folyamataik elemzése 

2.1.1 Társadalom 

Az ország egészére jellemző népességcsökkenés Érdnél nem követhető nyomon az elmúlt 10 év 
statisztikai adatait tekintve. A megyei jogú városok közül kiemelkedő Érd, ahol a 
legdinamikusabban nőtt a lakosságszám az elmúlt tíz éves időszakban. A város állandó népessége 
13,6%-os növekedést mutat 2002-höz képest, de a népességnövekedés üteme jelentősen 
lecsökkent. Az Érdi kistérség (Érd, Diósd, Tárnok, Százhalombatta) népességszám alakulása Érd 
város népességszámához hasonlóan növekedett az elmúlt 10 év során. 

Az elmúlt tíz év belföldi vándorlási különbözetét tekintve Érden jelentős odavándorlás volt 
tapasztalható 2003-tól 2010-ig folyamatosan, azonban 2011-ben harmadára esett vissza az 
odavándorlás ezer lakosra vetített értéke. 

Az élve születések számának alakulása Érd esetében folyamatosan csökkenő tendenciát mutat 
2011-ig. 2012-ben azonban növekedés tapasztalható. Ezzel párhuzamosan a halálozások száma 
folyamatosan növekszik, minden évben meghaladva a születések számát. 

A lakónépesség korcsoportonkénti bontásából kiderül, hogy Érd lakónépességét nem jellemzi az 
elöregedés.  A 15-39 évesek aránya 35%. A fiatalnak mondható, 15-59 évesek aránya pedig 62%. 
Ez a korösszetétel jellemzi az Érdi kistérség valamennyi települését is. A megyei jogú városok 
között a fiatalabb korösszetételű Érden a legmagasabb a házasságban élők aránya, 48%. 

Érden a népesség iskolázottsága magasabb, mint az országos átlag. Elhanyagolható az egy 
általános iskolai osztályt sem végzettek aránya, 0,94%, az 1-7. osztályt végzettek aránya 10% 
körüli, a 8 osztályt végzetteké 20%. Szakképzettséggel rendelkezők aránya 18% körüli, ettől 
néhány százalékponttal marad el a felsőfokú oklevéllel rendelkezők száma. Kimagasló az 
érettségizettek száma is, 31,9%. 

A gazdasági aktivitáshoz kapcsolódó mutatók az országos átlaghoz képest Érden kedvezőbbek. A 
gazdaságilag aktív népesség száma Érden magas. A 2008-as gazdasági válság következtében a 
nyilvántartott álláskeresők száma közel kétszeresére emelkedett 2009- re. A tartósan 
munkanélküliek száma 2009-től indult rohamos növekedésnek, és 4 év alatt, több mint 
kétszeresére nőtt. Érden a nyilvántartott álláskeresők 45%-a 180 napnál hosszabb ideje 
álláskereső, míg 26%-uk egy éve nyilvántartott álláskereső. 

A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlásából látható, hogy munkahely 
találása a közép- és alapfokú végzettséggel rendelkezők, illetve az iskolázatlanok számára okozza a 
legnagyobb problémát. Ezen végzettségűek vannak jelen a legnagyobb arányban a nyilvántartott 
álláskeresők között. A közép- és alapfokú végzettséggel rendelkezők, illetve az iskolázatlanok 
száma körülbelül a duplájára nőtt, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma 3-4 szeresére 
az álláskeresők között. A nyilvántartott álláskeresők legnagyobb arányban a 31-40 éves és 50-60 
éves korosztályban vannak jelen. A nők minden tekintetben nagyobb arányban jelennek meg a 
munkakeresők csoportjában.  

Érden a lakásállomány 98,6%-a földszintes lakóingatlan. A fennmaradó 1,4%-ot kitevő  emeletes 
ingatlanok 95,1%-a egy lakásos ház, de nincsenek túlsúlyban a  11-nél több lakásos társasházak 
sem. Érden a zsúfolt lakásban élők aránya 2,5% körül van, ami jelentősen jobb az országos 
aránynál, ami 8%. Érdemes figyelmet fordítani a településen is előforduló szegregálódó 
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területekre, ahol a pontszerűen előforduló részeken nem ritka, hogy egy lakásban több generáció 
együttélése. Az érdi lakóingatlanok 97-98%-a hálózati vízvezetékkel, meleg folyóvízzel és 
vízöblítéses WC-vel rendelkezik, a csatornahálózatra való rákötés megtörtént.  

Érd kertvárosi jellege miatt hiányoznak a települési közparkok és játszóterek. Az Ófalu 
városrészben leromlott a közterületek és zöldfelületek állapota.    

A 2001. évi népszámlálási adatok alapján két szegregátumnak minősülő terület került 
lehatárolásra. Egyik a város északi városrészében elhelyezkedő Parkvárosban, a másik a város dél-
nyugati területén, a történelmi városrészben, az Ófaluban található.  

A szegregátumok mellett még 17 db városszövettől elkülönülő veszélyeztetett terület is 
meghatározásra került. A legtöbb, tíz településrész a Parkvárosban, három az Ófaluban, kettő a 
Tusculanumban, egy-egy az Érdliget-Kutyavár és Tisztviselőtelep városrészekben. Ezeken a 
területeken a szegregációs mutató 40% fölötti volt, vagyis még nem érte el a küszöbértéket, de 
erősen leromlott területnek számított. A 2008-as IVS készítésekor újra megvizsgálták ezeket 
területeket. A 2001-es adatokhoz képest jelentős változáson mentek keresztül 2008-ig, 
veszélyeztetett területként való definiálásukat is megszüntették, kivéve négy területét. 

Parkvárosi szegregátum: 
A szegregátum a Postástelep nyugati peremén található a városhatár mentén a Kassai u., a Kőszeg 
u., a Késmárki u., a Krsznahorkai u., az Aradi u., és a Tátra u. családi házas beépítésű területén 
található. Az önkormányzat integrációs tevékenységének és az ingatlanpiaci fejlesztések révén 
2008-ban már nem telepszerű szegregátumnak minősített a terület. 
Ófalusi szegregátum: 
Magában foglalja a városrész délnyugati falusias beépítésű harmadát, a Kerülő u., a Mély u., a 
Judit u., a Hosszú u., a Dózsa Gy. u. és a Temető u. környékét. A telepszerű környezet ugyan 
városszövetbe ágyazódott szegregált terület, de a peremi elhelyezkedése miatt elkülönül a 
környezetétől a két temető szomszédságában. 
A 2008-as IVS készítésekor az aktualizált vizsgálatokból a következőket lehet összefoglalni:  

- magas a fiatalkorú gyermekek aránya, 
- az itt élők kétharmada általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem rendelkezik, 
- az itt élő háztartások felében nincs foglalkoztatott, rendszeres munkajövedelemmel a 

szegregátum lakóinak kétharmada nem rendelkezik,  
- a családok megélhetési gondokkal küzdenek,  
- a területen az alacsony komfortfokozatú lakások (félkomfortos, komfort nélküli, 

szükséglakás) aránya meghaladja az 55%-ot, 
- az itt élők környezet-egészségügyi helyzete kedvezőtlen, 
- a közszolgáltatások elérhetősége jó, 
- infrastrukturálisan elmaradott a terület. 
 
A drogfogyasztás térbeli koncentrálódására is jelen van a településen. 2007. elején két területen 
volt jellemző a drogfogyasztás: a Bagoly utcai rendelőintézet mögötti területen és a város 
központjában lévő szórakozóhelyen és környékén. Komoly feladat hárul az oktatási és szociális 
intézményekre a deviancia visszaszorítása érdekében.  

Érd megyei jogú város egészségügyi ellátása alapellátási és járóbeteg-szakellátási szinten is 
biztosított. A felnőtt és gyermek háziorvosi ellátást végző szolgálatok száma alacsony. Mivel a 
népesség számának nagyarányú növekedése tapasztalható Érden, ezért a háziorvosok 
túlterheltségének mérséklése érdekében szükségessé válik új praxisok létrehozása, az ellátási 
körzetek racionalizálása, új körzetek kialakítása, orvosi rendelők számának növelése, orvosi 
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rendelők infrastrukturális fejlesztése. A kistérségi járóbeteg szakellátó központ emelt szintű 
járóbeteg szakellátást nyújt 20011-től a betegeknek új, korszerű épületben, 2000 nm-en. 

A bölcsődébe beíratott gyermekek száma évről évre növekszik. Két önkormányzati fenntartású 
bölcsőde (Pöttöm Sziget Bölcsőde, Apró Falva Bölcsőde) és 26 családi napközi működött 2012-ben 
Érden. Jelenleg a bölcsődei ellátást igénylőknek biztosított az ellátás, ezért csak az SNI-s 
gyermekek ellátása érdekében kötött az önkormányzat szolgáltatási szerződést a százhalombattai 
Szülők Fóruma Egyesülettel. A 2012-ben született gyermekek száma az előző évhez képest 30 
fővel nőtt, ami jelentősnek mondható. Ezt előrevetítve azt jelenti, hogy 2014-ben megnövekedhet 
a bölcsődei férőhelyek iránti igény, majd 2015-16-ban a jelenleg kapacitáshiányos óvodai ellátás 
iránti igény is. Az adatok alapján bölcsődei ellátást fejleszteni szükséges további férőhelyek 
létesítésével.  

A Pest megyei Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv 2013-
18 adatai alapján Érden a meglévő óvodai kapacitás nem elegendő  a feladatellátás biztosításához, 
ezért a helyzet beavatkozást igényel. Míg a 2012/13-as tanévben nem működtek teljes 
kihasználtsággal az óvodák, addig az óvodai tankötelezettségre vonatkozó törvényi változások 
miatt 2013/14-es tanévben már gondot jelentett az óvodai elhelyezés, 47 hellyel kevesebb volt a 
szükségesnél. A Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv 
2013-18 középtávú prognózisa szerint a 2014/15-ös tanévben 107, a 2015/16-os tanévben 255 
hellyel lesz kevesebb a férőhely a várható igénynél.  

A helyi általános iskolák fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ. Az érdi általános 
iskolák átlagosan 82%-os kihasználtsággal működnek. Az iskolák fele 72-75%-os kihasználtsággal 
működik, míg másik fele 90 % feletti kihasználtsággal.  

A tanulók létszámának előrejelzései alapján az elkövetkezendő években az intézmények 
túlterheltsége nem várható. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy az érdi általános iskolás korú 
gyermekek csaknem egynegyede más településen tanul. 2012-ben 4260 fő volt a nappali 
tagozatos általános iskolai tanulók létszáma, amelyből 887 fő (20%) volt a hátrányos helyzetű 
tanuló (gyógypedagógiai oktatással együtt). Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 232 
fő.  

A más településekről bejáró általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban 270 fő, ami igen 
jelentősnek mondható. A tankerületi településeket illetően a legkevesebben Diósdon (44%), 
Tárnokon (48%) és Pusztazámoron (42%) maradnak a helyi iskolákban. Ezen elvándorló tanulók 
egy részét Érd fogadja be.  

A középiskolai tanulók száma a nappali oktatás esetében folyamatosan növekszik 2001 óta. Ezen 
belül a gimnáziumi tanulók száma az elmúlt tíz év alatt a 2001-es tanulólétszám felével, 330 fővel 
nőtt. Jelentős a százhalombattai tanulók száma a gimnáziumban.  

A szakközépiskolai tanulók száma is jelentősen növekedett 2012-ben; 35 fővel 2011-hez képest.  

A középiskolai szintű felnőttoktatásban tanulók száma nem mutat növekedést, sőt a 2001. évi 
adatokhoz viszonyítva a tanulók létszáma visszaesést mutat. A szakiskolai és speciális szakiskolai 
tanulók száma szintén csökkent a 2001-es évhez viszonyítva a nappali oktatás adatait vizsgálva.  

A Szepes Gyula Művelődési Központ 1972 óta működő, 400 férőhelyes intézmény, amely a város 
meghatározó kulturális, művészeti eseményeinek. Tevékenységének bővülése és a 
megnövekedett lakosságszámból fakadó növekvő kulturális igények miatt az épület 
infrastrukturális fejlesztése, bővítése szükséges. Hiányzik Érden a kulturális szabadtéri 
rendezvények helyszínéül szolgáló közösségi tér. Nem került kiépítésre a kulturális intézmények 
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infrastruktúrája az alközpontokban, vagy elavult épületekben működnek az intézmények a 
Parkvárosban, Érdligeten és az Ófalu frekventált helyein. 

A szociális alapellátás és szakosított ellátás, valamint a gyermekjóléti ellátások terén az 
önkormányzat teljesíti a szociális törvényben előírt kötelezettségeit.  

Érden önkormányzati fenntartásban a Bentlakásos Idősek Otthona maximális kihasználtsággal 
működik. Az ellátotti igény folyamatosan növekszik, a felszabaduló férőhelyekre várakoznak az 
idősek. 2014. március végi önkormányzati adatok szerint az településen még hiányzik a fogyatékos 
személyek gondozóháza, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti otthona, idősek 
átmeneti otthona, szenvedélybetegek és demens idősek nappali ellátása.  

A 2012-es adatokat nézve a szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban foglalkoztatottak 
száma, a gondozói feladatokat ellátókat is tekintve jelentős növekedést mutat 2000. évhez képest. 

2.1.2 Gazdaság 

Érd Megyei Jogú Város az elmúlt évtizedekben egy elképesztően dinamikus fejlődésen ment át, ez 
a fejlődés azonban meglehetősen kiegyensúlyozatlan módon történt: rendkívül dinamikus volt a 
lélekszám bővülése, amit azonban a gazdaság fejlődése csak időben megkésve képes követni. Ez a 
konszolidáció a gazdaságban még csupán megindult, még nem lehet stabil gazdasági alapokról 
beszélni. Érd, a megyei jogú városok körében egyedüliként, egy meglehetősen fejletlen helyi 
munkaerőpiaccal jellemezhető, ahol a munkavállalók zöme a településen kívül kénytelen munkát 
vállalni és csekély számban fogad beingázó munkavállalókat, ami a város térségi hatókörének 
korlátozottságát eredményezi. 

Érd gazdaságát a nagyszámú, ám kisméretű, mikrovállalkozások tömege jellemzi, s aránytalanul 
fejletlen a tíz főnél több alkalmazottal bíró vállalkozások köre. Érd esetében nem a jelentős 
foglalkoztatási és növekedési potenciállal bíró KKV-szektor fejlett, hanem a kisvállalati mérethatár 
alatti, tíz főnél kevesebbet foglalkoztató, esetenként önfoglalkoztató vállalkozói kör, amely 
rendkívül sérülékeny, a kereslet ingadozásának erősen kitett, válságérzékeny csoportot alkot. Ez a 
torz vállalati mérethierarchia két fontos hatással is van a település lehetőségeinek alakulására: 
egyrészt Érd esetében nem jelent problémát a barnamezős területek (felhagyott ipari telephelyek) 
környezeti ártalmatlanítása, funkcióváltása, másrészt viszont csupán az utóbbi években kezd 
kialakulni a jelen kor igényeinek megfelelő ipari–kereskedelmi ingatlankínálat, ami pedig alapját 
jelentheti a város gazdasági fejlődésének. 

Érd Megyei Jogú Város gazdasági fejlődése, fejlesztése során több, nemzetközi összevetésben is 
erősnek mondható tényezőre lehet támaszkodni. Ezen gazdaságfejlesztő támpillérek: 

- a budapesti metropolisztérségnek, ennek a 2,5 milliós felvevőpiacnak az elérhetősége; 
- a helyben lakó, gazdaságilag aktív népesség magas képzettségi színvonala;  
- budapesti metropolisztérség bír az ország és Kelet–közép–Európa egyik legnagyobb, 
legdiverzifikáltabb munkaerő kínálatával, ami biztos alapot nyújt a felmerülő munkaerőigény 
kielégítésére; 
- az országon belüli centrális elhelyezkedés, ami kiváló közlekedési lehetőségekkel párosul – 
hiszen a települést három európai törzshálózati folyosó is érinti – ami a regionális elosztó (hub) 
szerepre is alkalmassá teszi az érdi telephelyeket. 
Összességében megállapítható hogy Érd esetében hagyományosan a lakófunkció volt 
meghatározó, ami relatíve fejletlen helyi gazdasággal párosult, ami behatárolja az önkormányzat 
tevékenységét, fejlesztési lehetőségeit. E tekintetben megindult egyfajta konszolidáció, a 
gazdasági funkció hangsúlyosabbá válik, utóbbi években jelentősebb vállalkozások is 
megtelepedtek Érden, ami a város meglévő, erős telepítő tényezőire utal. Az erős adottságok 
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azonban még csak lehetőséget jelentenek, ennek kiaknázása tudatos erőfeszítést igényel az 
érintettektől, s látni kell, hogy Érd városának erős versenytársakkal kell megküzdenie a sikerért. 

2.1.3 Táji és természeti adottságok 

Érd MJV a Mezőföld északi peremén és a Budai-hegység déli vonulatai között elterülő Érdi-
fennsíkon és a hozzá csatlakozó Tétényi-fennsíkon terül el. Érd természetes keleti határa a Duna, 
mely észrevehető zárja le a Budai-hegység déli részétől elválasztó Hosszúréti-völgy és a Benta-
patak által határolt tájat. 

Érd MJV közigazgatási területének több, mint a fele beépített belterületi terület. A település déli 
és dél-nyugati részén található külterületi területek döntő hányada jó termőhelyi adottságú 
szántóterület (külterület 81%-a). Természeti adottságainál fogva a domboldalak, termékeny 
talajaik révén alkalmasak a gyümölcs és szőlőtermelésre. Országosan ismert az érdi barack és az 
érdi bőtermő meggy.  

A mezőgazdasági területek között sajátos tájhasználatúak a szőlőhegyek (volt zártkertek). E kertes 
mezőgazdasági területeket felaprózódott telekstruktúra, vegyes művelés jellemez. Területét ex 
lege védett földvár és ex lege védett halomsírok is érintik.  

Az erdősültség rendkívül alacsony a közigazgatási területen. Erdőterületek zöme a Duna menti 
területeken található. 

Tájvédelmi, természetvédelmi és ökológiai szempontból is jelentős értéket képviselő védett 
területek közül kiemelendő az egyben az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területek (Natura 2000 területek) hálózatának részét képező Duna és ártere, a 
Fundoklia-völgy, amely az Érd-Tétényi plató Natura 2000 terület része, továbbá a téglagyártól 
délre lévő szőlőhegyi terület, és a Kakukk-hegy, amelyek az Érd-Százhalombattai táblarög Natura 
2000 terület részei. A védett természeti területeken, ill. Natura 2000 területeken nem minden 
esetben a védettséggel összeegyeztethető területhasználat folyik. 

A közigazgatási területen tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeknek 
tekintendők a Fundoklia-völgy és a Duna menti részek (a Beliczay-szigetet és a Kakukk-hegyet is 
magába foglalóan).   

Az ökológiai hálózat fontos összekötő szerepű területei a védett természeti területeken kívül a 
Benta-patak és a Zámolyi-patak menti ökológiai folyosó területek. 

2.1.4 Zöldfelületek 

A városban rendkívül alacsony a közcélú zöldfelületek aránya, zöldfelületeket összekötő fasorok 
alig találhatók. A városban minden korosztály rekreációs igényét kielégíteni tudó, nagyobb 
kiterjedésű, több funkciójú, városi szintű közpark nem található. A meglévő közparkok, közkertek 
ugyan fontos elemei a város zöldfelületi rendszerének és a városszerkezetnek, de kis területük 
miatt csak egy-egy játszókert, pihenőkert funkcióját tudják betölteni lakókörnyezetükben.  

Az egy főre eső közpark, közkert ellátottság csak 0,4m2/fő, ami igen alacsony érték (az elvárt 
érték legalább 7-10m2/fő lenne). Mindezek ellenére, többek között a nagyterületen elterülő 
családi házas területek következtében —ahol a telkeken 50% vagy a feletti a zöldfelületek 
aránya— a városban a zöldfelületekkel borított felületek aránya magas. 

Szerkezeti jelentőségük szempontjából a város zöldfelületei közül kiemelendő a Duna-folyam 
hullámtéri erdői, a Beliczay-sziget, a Fundoklia-völgy, az Ófalu fölött végighúzódó magaspart 
erdőterületei, a Kakukk-hegy, az M6 autópálya — Sulák-patak közötti erdőterület, és a volt strand 
és kemping területe. 
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2.1.5 Épített környezet 

Érd mai városszerkezetének kialakulását elsősorban a XX. században történt parcellázások és 
szerkezeti változások határozták meg. A város már a hódoltság alatt jelentősebb helynek 
számított. Újfalu városrésze az 1838-as dunai árvíz után alakult ki, a magasabban fekvő 
területeken. A Budapest-Eszék vasútvonal megépítése után alakult ki a Tusculánum városrész. A 
XX. sz. elején a Károlyiak gazdasági okból parcellázták a vasút menti területet, majd a felső MÁV 
állomástól északra eső területet is. Ez utóbbiban jöttek létre a lakó- és üdülőterületi egységek, 
mint Parkváros, Érdliget, Tisztviselőtelep, Újtelep. A II. világháború után a Bácskából áttelepített 
székelyek költöztek a településre. Ekkoriban parcellázták a vasúttól délre Újfalutól keletre levő 
területet, majd később építettek lakótelepeket is. Néhány év alatt a település telkeinek száma 
többszörösére szaporodott. Népessége pedig néhány évtized alatt megtízszereződött, a 60-as 
évek közepétől szinte duplájára nőtt. A 60-as, 70-es években épültek ki Érd belterületét 
szétszabdaló vasútvonalak, az M7 autópálya,és a 6-os, 7-es számú főutak. Az M6-os autópálya 
Érdet érintő szakaszai 2006-ban, illetve 2008-ban készültek el.  

Érd sajátos jellemzője, hogy sokáig nem alakult ki egy egységes az egész városra kiható, 
meghatározó súlypontú városközpont. A település történeti központja a vasutak, majd az 
autóutak megépítésével szerepét fokozatosan elvesztette, és a település központja mind 
messzebb került a Duna vonalától. A mai kulturális és közigazgatási városközpont 6-os és 7-es út 
találkozásánál épült ki. Az egyes városrészek alközpontja ma is alakulnak, formálódnak. 

Érd városának városias térsége 3683,42 hektár, ami a közigazgatási terület 60,84 %-a. A 
településszerkezeti terv a beépítésre szánt területeket nem növelte, hiszen a településrendezési 
terv előző módosításainak hatására a település területén bőven vannak beépítésre szánt, de 
beépítetlen lakó- és gazdasági területek. Ezek nagy része, mintegy 400 hektár belterületen 
található. A város területén jelentős a közlekedési felületek aránya. A belterület terület-
felhasználásában uralkodóak a kertvárosi lakóterületek. A városközpont területén 
koncentrálódnak az intézmények, és itt találhatóak a telepszerű beépítésű lakóterületek is. 

Az erdőterületek, rekreációs zöldterületek aránya nem meghatározó, kiemelkedik két 
szigetszerűen elhelyezkedő terület: a Duna parti Beliczay- sziget és a Fundoklia-völgy. 

Érd történeti városmagja Ófalu, az egykori mezőváros. Városszerkezetén érződik a 
halmaztelepülések spontán, organikus fejlődése. Ófalu Érd településén belül helyi értékek 
hordozója, a tradíciók továbbélésének helyszíne, de ennek feltétele jelenlegi helyzetének javítása, 
idegenforgalmi vonzereje növelése. A Dunamenti területek – városokat, falvakat – összefogó 
fejlesztése új távlatokat nyit meg a településrész előtt. Az északi rész, Újfalu rendezett, a tervezett 
városok utcaképét mutatja. A város fejlődése során a központi szerep a történeti városmag 
területétől egyre távolabb helyeződött, így a mai városközpont Újfalu északi részén található, a 6-
os és 7-es út találkozásánál. A városközpont forgalmi helyzetéből adódóan intermodális 
csomópont, település hálózatban betöltött helyzetéből adódóan kistérségi intézményközpont. Érd 
megyei jogú város és kistérségi központ intézményhálózata, a meglévő helyi, járási és megyei 
közintézmények és intézmények a városközpont területén koncentrálódnak.  

Érd város településszerkezetének súlyos problémája, hogy a kiterjedt kertvárosias lakóterületeken 
nem alakultak ki igazi központok. Spontán módon kialakultak intézményi sűrűsödési pontok Érd 
főutcájának számító Bajcsy-Zsilinszky – Riminyáki útvonalon, azonban az igazi alközpontok még 
nem alakultak ki.  

Érd területén hét műemlék van: Kutyavár, a Magyar Földrajzi Múzeum, (volt Wimpffen kúria 
épületegyüttese), a minaret, a Római katolikus plébánia, a Római katolikus templom, Szent 
Sebestyén, Szent Rókus, Szent Rozália fogadalmi kápolna, és a Barokk kőkereszt. Érd helyi védett 
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értékei Ófalu és Újfalu városrészekben találhatók, amelynek lineáris központi része helyi 
értékvédelmi terület. Ófalu és Újfalu térsége településképi védelem alatt áll, csakúgy, mint 
Kutyavár környezete. Érd területén a sikeres régészeti útfeltárás megtalálta a római kori út 
maradványait, amelyek Camponát és a Százhalombattai Matricát kötötte össze, így Érd 
világörökségi várományos településsé vált. 

2.1.6 Közlekedés 

Érd Megyei Jogú Város az ország egyik legfontosabb közlekedési zónájában helyezkedik el. Érden a 
település adottságaiból fakadóan mind a városon belüli, mind a környező települések – 
elsősorban Budapest – és Érd közötti közlekedés meghatározó jelentőséggel bír. A Budapesttel, és 
a környező településekkel történő összefonódás nagyságát mutatja az, hogy az összes, Érdről 
induló, és/vagy oda érkező autós mozgásnak kevesebb, mint a fele, mintegy 46-47%-a zajlik a 
település határain belül. A fennmaradó hányadba tartozó utazások esetén átlépik Érd 
közigazgatási területének határát. 

Az Érd térségében az elmúlt években végrehajtott közúti fejlesztések biztosítják Érd számára az 
átmenő forgalom alóli tehermentesülést, lehetőséget teremtve ugyanakkor az autópálya és főúti 
hálózaton keresztül az ország távolabbi pontjainak elérésére Budapest érintése nélkül. A város 
Budapest, illetve más területekről való elérése az elmúlt évtizedekben folyamatosan javult, a 
belső úthálózat ezt a fejlődést azonban nem tudta követni. A folyamatosan növekedő lakosszám 
igényei közlekedési oldalról nincsenek lefedezve, az úthálózat mind mennyiségi, mind minőségi 
szinten hiányosak.  
Az országos főhálózati elemek helyi hálózathoz történő kapcsolódási pontjai mára az érdi belső 
úthálózat terheltsége, és hálózati hiányosságai miatt esetenként túlterheltté válnak. Ezen esetek 
közé sorolható az M7 csomópont túlterheltsége, és rendszeresen előforduló torlódásai, a 
Törökbálinti út forgalmának megnövekedése, vagy a 6-os, 7-es út közös elkerülő szakaszának 
használata helyi viszonylatban. 
A várost kelet-nyugati irányban keresztező, országos közlekedési folyosók (M6, M7, 
székesfehérvári, illetve pusztaszabolcsi vasútvonal) az egyes településrészek közötti szabad 
átjárást megakadályozzák, a település területét több részre szabdalják. Az elvágott 
településrészek közötti kapcsolatot összekötő különszintű keresztezések száma alacsony. 
A városon belüli domborzati adottságok elsősorban észak-déli irányú gerincekből, és völgyekből 
állnak, megakadályozva a kelet- nyugati irányú kapcsolatok megfelelő számú és szintű kiépítését. 
A gyűjtőúthálózathoz kapcsolódó lakóutca hálózat nagy része burkolatlan. 

A nagyrészt Budapest – Érd relációban mozgó forgalom a Budapest felé irányuló kevés számú 
kapcsolatot, és a hozzájuk vezető úthálózatot koncentráltan terheli, különös tekintettel azok 
excentrikus elhelyezkedésére.  

Az úthálózat egyes elemein a forgalom mértéke meghaladja a csomópontok áteresztőképességét, 
és torlódások alakulnak ki. Ilyen helyzettel lehet találkozni a Kálvin téri körforgalom 
környezetében, és a kapcsolódó útszakaszokon, valamint a Bem tértől északra fekvő autópálya-
csomópont fel- és lehajtó ágainak torkolati csomópontjaiban is. 

A közösségi közlekedésben a helyi közlekedés részaránya 43%-os és kizárólag autóbusszal 
történik. Az Érdet körülvevő települések kapcsolatát a buszhálózat biztosítja. Az érdi buszhálózat 
legfőbb jellemzője, hogy a fővárosba irányuló helyközi hálózat, Érden belüli szakaszai adják a helyi 
hálózat gerincét. Emellett az egyéb helyközi járatok és három helyi járat kiegészíti azt. A hálózat 
kialakítása arra ösztönöz, hogy az utasok átszállás nélkül, közvetlen járatokkal érjék el Budapesten 
az Etele teret. Több városrésznek nincs autóbusz közlekedése. A megállóhelyek 13%-ának nincs 
vagy nagyon rossz állapotú a burkolata. A megállóhelyek 53%-a nincs akadálymentesítve és 
további 30% esetén is csak részben teljesülnek az esélyegyenlőség feltételei. 
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A kombinált közlekedési módok lehetőségeinek elérését az intermodális csomópont biztosítja. Az 
Érd alsó vasúti megállóra telepített csomópont része a helyi-helyközi autóbusz végállomás 
terepszinti kialakítással. A csomópont egységet képez kereskedelmi és parkoló területtel. 

A jelenlegi hálózati adottságok és a topográfiai viszonyok miatt Érd alsó vasútállomásra ráhordó 
forgalom csak fele Érd felsőnek. Érd felső buszkapcsolata nagyon rossz. A hálózat a helyközi-
ingázó forgalmat tekinti prioritásnak, így erre az igényre van méretezve. Ez a helyi forgalomban 
sokhelyütt alacsony kihasználtságú járatokat eredményez, míg a vonalak más szakasza túlzsúfolt, 
továbbá a harántoló kapcsolatok hiányoznak. Érd vasútállomás, Érdliget - és Tétényliget vasúti 
megállóknak nincs semmilyen buszkapcsolata. Az érdi vasúthálózat különlegessége, hogy két 
vasúti fővonal halad át a városon, mindkettő érinti a város belső területét. A 30-as vonal: 
Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr, és a 40-es vonal: Budapest -  
Pusztaszabolcs  – Pécs. A pusztaszabolcsi vonalon a személyforgalom jelentős részét Érd felső 
vasúti megállóhely, míg a székesfehérvári vonalon Érd alsó vasúti megállóhely bonyolítja le. Érd 
területén összesen öt vasúti megállóhely található. Az öt vasúti megálló mindegyike a város 
területének alsó harmadában helyezkedik el és különböző mértékben részt vesznek az elővárosi – 
helyközi forgalomban. 

A kerékpáros közlekedést Érden belül hasonló hátrányok sújtják, mint az autósokat: a kiépített 
úthálózat hiánya, a domborzati viszonyok a kerékpáros közlekedésre is kihatással vannak. 
Mindezen túlmenően azonban a kerékpárosoknak a burkolt útfelületeken is komoly 
balesetveszélyt jelentenek az intenzív forgalmi viszonyok is. Az érdi önálló kerékpáros hálózat 
jelenleg három, egymással nem összefüggő elemből áll. Önmagában mindhárom kerékpárút 
szabványosan kialakított kerékpáros nyomvonal, közös tulajdonságuk azonban, miszerint nem 
alkotnak hálózatot. 
Az érdi kerékpározás fő gondja, hogy nincs önálló, kiépített kerékpáros hálózat, nincsenek 
kerékpártárolók, általánosságban nem vagy csak lokálisan támogatott a kerékpározás. 
A város túlnyomó részén a gyalogosforgalom jellemzően a közút nyomvonalával párhuzamos 
nyomvonalat használ. A járdák az utakhoz hasonlóan nincsenek, vagy csak részben vannak 
kiépítve, más pontokon szélességük nem éri el a minimálisan előírtat. Mindezek nemcsak a 
lakóutcákra, hanem a gyűjtő-, és főúthálózati elemek egy részére is igaz. 
A gyalogos közlekedésnek legnagyobb szerepe a városközpontban van, önálló gyalogos 
nyomvonalak jellemzően itt találhatóak. 
További problémát jelent a gyalogosforgalom kapcsán, hogy a város egyes részeit elválasztó 
vasútvonalakon keresztül spontán gyalogátkelőhelyek alakultak ki. Ezek a jellemzően kitaposott 
ösvények a vasúti síneket biztosítás nélkül keresztezi, folyamatos balesetveszélyes helyzetet 
előidézve. 
A városban sok helyen problémát okoz, hogy a gyalogosok számára nem áll rendelkezésre 
megfelelő infrastruktúra. Emiatt a gyalogosok is a gépjárművek számára fenntartott felületet 
használják. 
A városcentrumi fejlesztések következményekén olyan forgalmi helyzet alakult ki a területen, 
mely a csomópontok, és a rendelkezésre álló parkolási férőhelyek kapacitását eléri, vagy 
meghaladja. 
A motorizációs fok és az érdi lakosszám általános növekedése mellett a lokális parkolási igények is 
megnőttek a fejlesztések hatására. 
A parkolás a városközpont területén gondot okoz, jelentős számú a szabálytalanul, rendezetlenül 
parkoló autók száma, sok esetben a gyalogos-, vagy zöldfelület rovására. 
A városközpont parkolási létesítményeinek rendezése, kiépítése szükséges lenne. 
A két kialakuló alközpontban, a Bem tér környékén, és Érdligetben a helyi igényeket kielégítő 
parkolási kapacitások állnak rendelkezésre. 
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2.1.7 Közművek és elektronikus hírközlés 

A településen élők életkörülményeit, a település környezeti állapotát a közmű-infrastruktúra 
kiépítettsége alapvetően befolyásolja. A komfortos életvitel feltétele a kedvező közmű-ellátottság, 
a vezetékes közüzemű közművek rendelkezésre állása. Szinte teljes ellátottsággal rendelkezésre 
áll a kiépített hálózati rendszerén keresztül az egészséges vezetékes ivóvízellátás és a 
villamosenergia ellátás. A közcsatornás szennyvízelvezetés kiépítése a közelmúlt eredménye. A 
szennyvízgyűjtő közhálózat kiépítését 2013 decemberében ugyan befejezték, de a rácsatlakozások 
kiépítése még folyamatban van. Az ellátottságot rögzítő utolsó rendelkezésre álló statisztikai adat 
2013. január 1.-i állapotot rögzít, akkor a rácsatlakozás mértéke még 39,5 %-os volt, ami már 
2013-ban is lényegesen növekedett, de településszintű növelése folyamatban van. Ennek 
tényleges megvalósítása nagyon fontos a település kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség 
védelmi területi fekvése és a saját vízbázisának védelme miatt. A közcsatorna hálózatra nem 
csatlakozó ingatlanok ugyanis a szennyvizeket jellemzően házi szikkasztó medencékbe gyűjtik, 
ahonnan a szennyvíz döntő hányadát a talajba szikkasztják, veszélyeztetve a vízbázisokat.  

A településen kiugróan magas a vezetékes gázellátottság, amely jelzi, hogy az automatikus 
üzemvitelű, teljes komfortot nyújtó hőellátás lehetősége (közvetlen, vagy távhőn keresztül 
közvetve földgázhasznosításával) majdnem település szintű. 

A környezeti állapot alakításában, a levegő tisztaságának javításában is szerepet tölt be a 
közműellátottság mértéke. A nagyon kedvező vezetékes gázellátottság mutatja, hogy a levegőt 
erősebben terhelő hagyományos szilárd tüzelőanyag kiváltása megtörtént, hozzájárulva a levegő 
tisztaságának a javításához. Meg kell azonban említeni, hogy az utóbbi években azonban a 
családok gazdasági nehézségeinek hatására egyre többen használnak újra hagyományos nem 
vezetékes energiahordozót is, amely kedvezőtlen légköri viszonyoknál rontják a környezeti 
állapotokat. 

A környezeti állapot javítását szolgálná, ha a hőellátás (hűtés, fűtés) energiahordozójaként a 
környezetbarát megújuló energiahordozók alkalmazásának aránya növekedne. A jelenlegi 
megújuló energiahordozó hasznosítása minimális. Az utóbbi években egy-egy intézménynél már 
megvalósítottak napenergia hasznosítást szolgáló beruházást, napkollektorok, napelemek 
elhelyezésével, de ennek mértéke még energiagazdálkodási szempontból minimális. Lakóházaknál 
is szórványosan megjelennek napkollektorok, de a hagyományos energiahordozók alkalmazását 
érdemileg még nem befolyásolják.  

A közművek elhelyezésének is van a környezeti állapotok alakításában szerepe. A föld feletti 
hálózatok szinte betöltve a föld feletti tereket, egyrészt közvetlenül, a megjelenésük esztétikai 
hatásával rontják a település arculatát, másrészt helyfoglalásukkal korlátozzák az igényes 
közterület alakítását és a közterületekkel történő racionális területgazdálkodás lehetőségét.  

A felszín alatti közműelhelyezésnél sem tapasztalható, hogy törekedtek volna a takarékos 
elrendezésre, így a közművek helyfoglalása a felszín feletti terek hasznosítási lehetőségét is 
korlátozzák. 

A környezeti állapotot, s ezzel az életkörülményeket befolyásolják a felszíni vízelvezetés 
rendszerében előforduló hiányosságok. A főbb utcákban kiépített vízelvezetés kivételével 
település szinten megoldatlan a csapadékvíz elvezetése. Néhol kétoldali, néhol egyoldali 
kialakított árok lenne hivatott a csapadékvizek elvezetésére, de ezek nem alkotnak hálózati 
rendszert, hidraulikailag rendezetlenek, sok a feliszapolódott szakasz. A jelentkező szélsőségesebb 
csapadék események zavarmentes elvezetésére a rendelkezésre álló vízelvezető rendszer nem 
alkalmas. 
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A felszíni vizek befogadója a település keleti oldalán, észak-dél irányban végighaladó Duna. A 
Dunának kiterjedt vízgyűjtő területéről változó mennyiségű vizeket szállít. A változó mennyiségek 
árhullámokat okoznak, amely ellen a szárazulat védelmét árvízvédelmi művel, magas parti 
kialakítással, gáttal kell biztosítani. A védmű és a Duna medre közötti terület időnként víz alá 
kerülésével kell számolni. 

Meg kell jegyezni, hogy az a kedvező természeti adottság, amelyet a Duna közelsége jelent, 
jelenleg kellően nem hasznosított. A sportolásra, szabadidős tevékenységre, közlekedésre, 
szállításra kedvező adottságot kínáló folyót csak kismértékben veszik igénybe. Hatékonyabb és 
komplexebb használata a település fejlődését szolgálná.  

A település természeti kincse a termál-gyógyvíz, amelynek hasznosítására létesített fürdő, szálloda 
város egyik idegenforgalmi vonzást jelentő létesítménye.  

A környezeti állapot alakításában jelentős szerepet tölthetne be az utak-közterek látványát 
meghatározó közvilágítás. A településre azonban jellemző, hogy közvilágítása az esztétikus egyedi 
lámpatestek helyett, a kisfeszültségű hálózatok tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel megoldott, 
így arculat-alakító hatása nem érvényesülhet. 

2.1.8 Környezetvédelem 

Érden jelenleg a település lakosságának életfeltételeit, a környezeti elemeket, a táji-, természeti 
értékeket veszélyeztető tartós környezeti terhelés nem áll fenn. 

Érd fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen levő település. Az elmúlt 
időszakban a felszín alatti vizek minőségét nagyban meghatározta, hogy az ingatlanokban 
keletkezett szennyvíz nagy mennyisége feltételezhetően elszivárogott a talajba. A 2011-ben 
elnyert EU-s pályázati támogatással megvalósult szennyvíztisztítótelep bővítés és korszerűsítés, 
továbbá a csatorna-hálózat jelenleg is tartó kiépítése e téren kedvező változást eredményez.  

Földtani veszélyforrással érintett terület (csúszásveszély) az Ófalu magaspartja és környezete. 
Nyílt karszt területek a közigazgatási terület északi, északnyugati részén találhatók. Szennyezett 
talajú terület a korábban szennyvíz leürítésére használt földmedence (hrsz.: 0110/103). A terület 
kármentesítésének tervezése folyamatban van.  

Érd MJV levegőminőségét a közlekedési eredetű levegőszennyezés határozza meg. Az M6-os és 
M7-es autópálya, továbbá a 6-os és 7-es főutak városi átkelő szakaszai jelentősen befolyásolják a 
város levegőminőségét. A közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi probléma, hogy a város 
lakóutcáinak jelentős része rendezetlen, burkolatlan, így a kertvárosias területeket a 
közlekedéstől származó porszennyezés is sújtja. Érd igazgatási területén jelentős ipari eredetű 
levegőt szennyező létesítmény nem található. A fűtésből származó levegőszennyezés fajlagosan 
alacsony, mivel a városban a gázhálózat kiépítettsége teljeskörű. 

Légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek tekintendő a Duna és a 
hullámtéri erdők összefüggő területe. 

Érd MJV közigazgatási területén környezeti zaj elsősorban a közlekedésből származik. Az 
autópályák mentén a közlekedési eredetű zajterhelés elleni védelem megoldott. Az M6 autópálya 
és a déli elkerülő út kiépítésével a két főút átmenő forgalma a városközpontot elkerüli, így itt a 
közlekedési eredetű zajterhelés (levegőszennyezés) „mérséklődött”. A városon áthaladó gyűjtő 
utak mentén jellemzően magas (Lden=65-70 dB) a zajterhelés. Nagyon magas (Lden=70-75dB) a 
zajterhelés mértéke: Iparos u. (M7 – Sóskúti u. között), a Bajcsy-Zsilinszky út, a Riminyáki út és a 
Diósdi út (Budai út – Riminyáki út között) melletti lakóépületek környezetében. Zajvédelmi 
szempontból jelentős konfliktust okoz a belterületen a lakóterületeket érintő két vasútvonal is. A 
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település területén a szomszédos területekre zavaró mértékű zajkibocsájtással levő ipari üzemek 
nem találhatók. 

Zajvédelmi szempontból fokozottan védett területnek minősül a Beliczay-sziget, a Kálvária plató, a 
Kakukk-hegy és az érdi Duna part mentén tervezett városi közpark térségeinek az önkormányzati 
rendeletben meghatározott területe. 

A településen a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott. A 
szelektív gyűjtés rendszere is kiépült. 2014. április 1-étől egyes területeken jelenleg kísérleti 
jelleggel, a házhoz menő szelektív gyűjtés is elindult. 
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3 Helyzetértékelő munkarész 

3.1 A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

3.1.1 A folyamatok értékelése 

3.1.1.1 Társadalom 

A szuburbanizációs folyamatoknak köszönhetően Érd lakónépessége folyamatosan növekedett az 
elmúlt tíz év során, aminek következtében az önkormányzat kötelező feladatait ellátó 
intézményrendszert is folyamatosan fejleszteni kellett, ezáltal Érd központi, kistérségi szerepe 
megerősödött.  

A szuburbanizáció demográfiai átrendeződést is eredményezett. A fiatal korösszetételű Érden 
elsősorban a fiatal lakosság, valamint az alacsony státuszú, hátrányos helyzetű népesség igényeit 
kiszolgáló humán intézményrendszer fejlesztésére szükséges további erőforrásokat fordítani, mert 
hiányok tapasztalhatók az ellátás területén. Egyrészt az alapellátás biztosítása szükséges, másrészt 
speciális beavatkozást igénylő komplex fejlesztések.  

Érden az egészségügyi alapellátást biztosító háziorvosok túlterheltek. Az orvosi rendelők és 
praxisok száma nem elegendő a lakosság kiegyensúlyozott ellátásához. Az M7 autópályától 
északra eső részen, Érd Fenyves Parkváros részén, közel 5000 ember ellátására indokolt új 
egészségház létrehozása az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében. Másrészt az Ófaluban, 
és a Bölömbika, Bagoly, Bajcsy-Zs. utcákban erősen leromlott állapotú épületekben működnek a 
háziorvosi rendelők, ezért az Ófaluban, valamint az Újtelep, Sasváros településrészen is indokolt új 
egészségház létrehozása. 

Érd kistérségi központja a járóbeteg szakellátásnak, amelyet mára már emelt szinten nyújtanak 
Érd, Diósd, Sóskút, Tárnok, Pusztazámor és Százhalombatta lakosságának. A szakellátó intézmény 
korszerű intézményben és a térségi igényekhez igazított kapacitással működik. Az intézményen 
belüli betegirányítási rendszer szorul fejlesztésre a betegek visszajelzései alapján.   

A bölcsődébe beíratott gyermekek száma évről évre növekszik, de jelenleg a bölcsődei ellátást 
igénylőknek teljes mértékben biztosított az ellátás. A 2012-ben született gyermekek száma az 
előző évhez képest 30 fővel nőtt, ami jelentősnek mondható. Ezt előrevetítve azt jelenti, hogy 
2014-ben megnövekedhet a bölcsődei férőhelyek iránti igény, ezért a bölcsődei férőhelyek 
bővítése válik indokolttá. A Parkváros autópályán túli része megfelelő helyszínül szolgálhat az új 
bölcsőde létesítéséhez. 

A meglévő óvodai kapacitás azonban nem elegendő a feladatellátás biztosításához. Várhatóan a 
2014/2015. tanévben a meglévő kapacitásokon felül kb. 100 gyermek számára szükséges ellátást 
biztosítani. A 2012-ben jelentkező születésszám növekedés miatt a bölcsődei ellátáson túl 2015-
16-ban a jelenleg kapacitáshiányos óvodai ellátás iránti igény is tovább fog növekedni. 
Óvodafejlesztés leginkább indokolt a Darukezelő utcában, valamint a Parkvárosi, Tusculanumi 
városrészeken. 

A helyi általános iskolák esetében az elkövetkezendő években az intézményi túlterheltség nem 
várható, ugyanis jelenleg nem működnek teljes kihasználtsággal az intézmények. Fontos azonban 
megjegyeznünk, hogy az érdi általános iskoláskorú gyermekek csaknem egynegyede más 
településen tanul, míg a környékbeli településekről ide érkeznek a tanulók. A viszonylag 
alacsonyabb kihasználtságú általános iskolák fenntartási problémáinak elkerülése érdekében az 
intézmények profilváltását érdemes megvalósítani, vagy új szakok beindításával, vagy például 
gimnáziumi oktatás integrálásával. Ez utóbbit tervezi megvalósítani az önkormányzat a Teleki 
Sámuel Általános Iskolában, ugyanis középfokú intézménnyé szeretnék bővíteni az iskolát. A 
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helyzetet nehezíti, hogy az érdi iskolák teljes köre a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) fenntartásában van. Az általános iskola jelenleg 488 tanulóval, 72%-os kihasználtsággal 
működik. A települési gimnáziumok ezzel szemben 90% fölötti kihasználtsággal. A gimnáziumi 
tanulók számának folyamatos emelkedése azt jelzi, hogy a gimnáziumi oktatás iránt jelentős igény 
van a településen. Példaként emelhető ki a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, aminek 
általános iskolai részlege 99%-os, gimnáziumi oktatási részlege pedig 100%-os kihasználtságú. A 
más településről ide járók száma az általános iskolai oktatási egységben majd 30 fő, vagyis 
jelentősnek mondható. A Teleki Általános Iskolában az oktatási kínálat bővítésével, azaz 
gimnáziumi osztályok létrehozásával elérhető a tanulók helyben történő iskoláztatása, ezáltal az 
intézmény magasabb arányú kihasználtságának biztosítása is. Az érdi iskoláskorú gyermekek és 
szüleik számára vonzóvá kell tenni a helyi oktatási intézményrendszert, annak érdekében, hogy 
helyben tanuljanak a diákok, ugyanis a más településeken tanuló gyermekek attitűdjei 
megváltoznak a lakóhelyével kapcsolatosan. Nem alakul ki a kötődésük Érdhez, kevésbé érzik 
magukat érdi polgároknak, és nagy valószínűséggel, ha az általános iskolát más településen 
végezik, középiskolába is máshol fognak járni.  

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola szintén 72%-os kihasználtsággal működik. A 344 fő 
tanulóból 37 tanuló tanul más településről ebben az intézményben. Az iskola épületének 
rekonstrukciójával és az oktatás minőségi fejlesztésével a Tisztviselő telep, Újtelep, Sasváros 
városrészek gyermekei számára, valamint más településről érkezőknek válhat biztosítottá a 
megfelelő színvonalú ellátás. Érd Parkváros dinamikusan fejlődő városrészében működik a város 
egyik legrégebbi, erősen leromlott állapotú iskolája, aminek fejlesztése, a gimnáziumi oktatás 
indítási feltételeinek megteremtése szükséges.  

A fent említett intézményeken túl szinte valamennyi intézmény infrastruktúrájának – elsősorban 
energiahatékonysági szempontú – felújítása szükségessé vált.  

Az iskolákban a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának 
biztosítása szükséges, mert minden iskolában vannak hátrányos helyzetű tanulók.  A hátrányos 
helyzetű tanulók lemorzsolódásának elkerülése érdekében alternatív szabadidős és legfőképp 
oktatási-szociális, szabadidős programokat szükséges kidolgozni, megvalósítani. Nemcsak a 
lemorzsolódás mérséklése érdekében szükséges ezeknek a programoknak az indítása, hanem a 
tanulók helyben tartása miatt is. Ugyanis vonzóvá válik a tanulók számára az az iskola, ahol jól 
érzik magukat, ahol jó a közösség, ahol aktívan tölthetik el szabadidejüket.  

Érd a középiskolai oktatás terén is kistérségi központi szerepet vívott ki magának. A középiskolák 
is a KLIK fenntartásában működnek. A középfokú intézményekben a környező települések fiataljai 
nagy számban vannak jelen. A nappali oktatásban résztvevő középiskolai tanulók száma 
folyamatosan növekszik 2001 óta. Legerőteljesebben a gimnáziumi tanulók száma nőtt a növekvő 
továbbtanulási szándék és az intézmények elismert oktatási színvonala miatt. A szakközépiskolai 
tanulók száma is növekedett. A középiskolai szintű felnőttoktatásban és szakiskolai oktatásban 
tanulók száma azonban visszaesést mutat.  

Érden a nyilvántartott álláskeresők közel fele 180 napnál hosszabb ideje álláskereső, míg 
negyedük több, mint egy éve nyilvántartott álláskereső. A közép - és alapfokú végzettséggel 
rendelkezők, illetve az iskolázatlanok, valamint a 31-40 éves és 50-60 éves korosztályúak, s 
legfőképpen a női lakosok számára okozza a legnagyobb problémát a munkába állás. Az alacsony 
és 8 általános iskolai végzettség nélküliek számára biztosítani kell a tanulási lehetőséget, a 
szakmához jutást a munkaerőpiacra való integrálásuk érdekében. Az érdi civil szervezetek és 
szociális intézmények összefogásával képzési-foglalkoztatási, úgynevezett tranzitfoglalkoztatási 
programokat szükséges indítani a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci reintegrációja 
érdekében. A Munkaügyi Központ helyi kirendeltségének, valamint a helyi képző (állami és piaci) 
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intézmények összefogásával szükséges kialakítani a szakképzési kínálatot az eredményes 
munkavállalás biztosítására. 

A szociális alapellátás és szakosított ellátás, valamint a gyermekjóléti ellátások terén az 
önkormányzat teljesíti a szociális törvényben előírt kötelezettségeit. A szociális ellátásban 
foglalkoztatottak száma, a gondozói feladatokat ellátókat is tekintve jelentős növekedést mutat. A 
pályaelhagyás megelőzése érdekében a jelentős szakemberállomány folyamatos fejlesztése, 
képzése válik indokolttá ez elkövetkező években. További szükséglet az intézmények 
energiahatékonyságot célzó infrastrukturális fejlesztése, néhol állagmegóvása, 
akadálymentesítése. A bentlakásos idősek otthonának felszabaduló férőhelyeire várakozók száma 
magas. Idősek gondozó házának létrehozásával lehetne mérsékelni ezt, valamint a leromlott 
állapotú intézmény rekonstrukciójával és bővítésével. Érd 2013. január 1-jétől járási központtá 
vált, ami a szociális szolgáltatásainak szervezésére is hatással lesz. A járási igények felmérésével 
kell kialakítani az ellátás biztosítását, amiben Érdnek központi koordináló szerepe van. 
Önkormányzati adatok szerint az településen még hiányzik jónéhány szociális ellátási forma, ami a 
helyi igényeket kiszolgálná. Hiányzik a fogyatékos személyek gondozóháza, a pszichiátriai betegek 
és szenvedélybetegek átmeneti otthona, idősek átmeneti otthona, szenvedélybetegek és demens 
idősek nappali ellátása. Az intézmények működtetésének racionalizálása érdekében átgondolt 
koncepció mentén szükséges az intézmények központba szervezésének megvalósítása a jelenleg 
működő Szociális Gondozó Központhoz hasonlóan. A szociális szolgáltatások közül a házi gondozás 
fejlesztést igényel, egyrészt a szolgáltatás minőségének javítása terén, másrészt a szolgáltatást 
igénylő társadalmi csoportok szélesebb körű bevonását érintően. 

A megnövekedett lakosságszámból fakadóan a művelődési központ tevékenységének kiszélesítése 
(új szolgáltatások létrehozásával pl. felnőttképzés, nem formális képzések, tréningek indítása) és a 
növekvő kulturális igények miatt a művelődési központ épületének fejlesztése, bővítése 
szükséges. A települési közparkok és játszóterek hiánya, vagy elmaradt infrastrukturális 
fejlesztésük miatt a fiatal beköltözők, családalapítók, családosok és gyermekek számára kevés a 
lehetőség találkozásra, kapcsolatépítésre, önszerveződésre, ami identitástudatukat is erősítené. 
Hiányzik Érden a kulturális szabadtéri rendezvények helyszínéül szolgáló szabadtéri színpad, 
fogadóhelyiségekkel, mosdóval. A város terjeszkedésével párhozamosan nem került kiépítésre a 
kulturális intézmények infrastruktúrája az alközpontokban, vagy elavult intézményekben 
működnek, ami elsősorban a Parkvárosban és az Ófalu frekventált helyein jellemző. 

Az érdi lakóingatlanok csaknem mindegyike hálózati vízvezetékkel, meleg folyóvízzel és 
vízöblítéses WC-vel rendelkezik, a csatornahálózatra való rákötés megtörtént. A zsúfolt lakásban 
élők aránya 2,5% körül van, ami leginkább a településen előforduló szegregálódó területekre 
jellemző. A 2001. évi népszámlálási adatok alapján két szegregátumnak minősülő terület került 
lehatárolásra, egyik a Parkvárosi városrészen, másik az Ófalusi városrészen. A 2008-as IVS 
készítésekor újra megvizsgálták ezeket területeket. A 2001-es adatokhoz képest jelentős 
változáson mentek keresztül. Az alacsony státuszú lakosság elszórt, pontszerű jelenléte volt 
jellemző 2008-ban. Rosszabb szociális képet az Ófalusi szegregátum festett, itt jóval magasabb 
volt az iskolai végzettség nélküli, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező, tartós 
munkanélküliek száma. 

3.1.1.2 Gazdaság 
A gazdaság fejlődése, illetve tudatos fejlesztése során támaszkodni lehet a település nagyszámú, 
munkaerőpiacon aktív tagjára, akik kellő munkakultúrával bírnak, s az adatok szerint képzettségük 
kifejezetten magasnak mondható. (Hozzá kell tenni, hogy a városban a munkanélküliek aránya 
relatíve alacsony, ám körükben magas a tartósan munkanélküliek aránya, s egy jelentős 
társadalmi csoport meg sem jelenik a munkaerőpiacon (inaktívak csoportja). Az adottságok közül 
kiemelendő a település kiváló megközelíthetősége – a régiókat összekötő autópályahálózat elemei 
Érdet kiválóan feltárják, s ehhez kapcsolódik a fejlett vasúti infrastruktúra, valamint a Duna. 
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Összességében Érdet három európai törzshálózati folyosó érinti, amely jelentőségét jól mutatja, 
hogy egész Európában tíz ilyen folyosót definiáltak. Érd fejlődési lehetőségeit meghatározza, hogy 
Kelet-Közép-Európa egyik meghatározó nagyvárosi térségéhez tartozik, így komoly felvevőpiacot 
is jelent, másrészt pedig rendelkezésre áll a budapesti metropolisztérség óriási és differenciált 
munkaerőkínálata, a támogató üzleti szolgáltatások teljes köre. Bár Érden felsőoktatási intézmény 
nem működik, a fővárosi intézmények közelsége miatt ez nem jelent hátrányt, hiszen így is szoros 
kapcsolatok alakíthatóak ki a vállalkozások és az oktatási–kutatási intézmények között. A város 
fejlődési lehetőségeit kedvezően érinti, hogy a településen nem kell nagyléptékű, alulhasznosított 
ipari területek rekultivációját, környezeti ártalmatlanítását megoldani és nincsenek szennyező 
nagy iparvállalatok, amelyek újabb környezeti problémákat generálnának. 

A kedvező adottságok mellett azonban vannak komoly gyengeségek is amelyekre a fejlesztés 
során tekintettel kell lenni: ez pedig a helyi gazdaság alapvető gyengesége, korlátozott növekedési 
kapacitása. Érden nem alakult ki klasszikus nagyvállalati kör, meghatározóak a mikrovállalkozások, 
amelyek foglalkoztatási kapacitása korlátozott, növekedési lehetőségei behatároltak. Bár néhány 
helyi vállalkozás napjainkra már a középvállalati kategóriába emelkedett, jóval jellemzőbb a 
stagnálás, illetve a tevékenység leépülése, amelyre a 2008-as válságot követően sajnos szép 
számú példa adódott. Az innovatív, jelentős K+F eredményeket felmutató kisvállalatok növekedési 
potenciálja közismerten magas, ám Érdre nem ez a mikrovállalati kör a jellemző. A torz 
mérethierarchia nem csupán a nagyvállalati hagyományok hiányának tudható be, komoly szerepe 
van ebben annak is, hogy a település mindeddig csak korlátozottan volt képes a külföldi tőke 
bevonására, amelyben komoly szerepet játszott, hogy Érden a minőségi, előkészített ipari–
kereskedelmi–logisztikai feladatokra alkalmas ingatlankínálat erősen korlátozott. A korlátozott 
tőkevonzó képességnek tudható be, hogy bár Érd kedvező adottságokkal bír az idegenforgalom 
tekintetében, mégis az ágazat feltűnő gyengeségét kell megállapítani. Mindezek hátterében 
felfedezhető egy önmagát erősítő negatív folyamat is – a gazdaság fejletlenségéből adódó 
forráshiány miatt a település nem képes erőteljes gazdaságfejlesztési, városmarketing 
tevékenységet folytatni, így csupán korlátozottan képes proaktív fejlesztési tevékenységre. 

A gazdaságfejlesztés erősségeinek kiaknázása, a gyengeségek meghaladása új lehetőségeket 
teremt Érd városa számára, ezek a lehetőségek alapvetően a település kedvező elhelyezkedésére, 
a fejlett közlekedési infrastruktúra kiaknázására alapoznak, amely alapján Érd vonzó telephely 
lehet a kereskedelmi, illetve logisztikai területen működő vállalkozások számára. A vonzó 
környezet, a jó megközelíthetőség, a magasan képzett munkaerő elérhetősége azt a lehetőséget is 
felveti, hogy irodai funkciók (back office), valamint tudásintenzív (szoftverfejlesztés, mérnöki 
szolgáltatások), illetőleg kreatív iparágak jelenjenek meg a városban. Érd városában a kedvező 
adottságok (termálvíz, római és török kori emlékek, vallási turizmus, Duna-part) ellenére is 
fejletlen a turizmus, e téren az önkormányzat is komoly fejlesztési szerepet tölthet be célzott 
városmarketing tevékenységével, kiemelve a település rekreációs, turisztikai vonzerejét, 
adottságait. 

A lehetőségek mellett rá kell mutatni a veszélyekre is, hiszen az adottságok, erősségek kiaknázása 
korántsem törvényszerűség, csupán lehetőség, amely az érintettek közös erőfeszítése révén 
valósulhat meg. A budapesti metropolisz térségben több település is található, amelyek az érdihez 
hasonló adottságokkal bírnak – az már a települések közti versengésen múlik, hogy a beruházó 
végül melyik telephely mellett dönt. Ha nem sikerül vonzó telephelyi ingatlankínálatot kialakítani, 
akkor bizony Érd menthetetlenül lemarad a beruházók kegyeiért folyó versengésben, s továbbra is 
egy mikrovállalati szféra dominálta, korlátozott számú munkahelyet teremtő, fejlődésre csekély 
mértékben képes és kész helyi gazdaság teherviselő képessége határozza meg a település életét. 

Összességében megállapítható, hogy a helyi gazdaság konszolidálása elkezdődött, a helyben lévő 
munkahelyek számának emelkedése megindult, s nagyon fontos fejleményként az utóbbi években 
tőkeerős, nagyvállalatok telepedtek le Érden, ami a város torz mérethierarchiájára hat kedvezően. 
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Önkormányzati érdek a megindult folyamat támogatása, ösztönzése, hiszen a helyi gazdaság 
fejlesztése alapvető jelentőségű az önkormányzat szolgáltatáskínálatának minőségi-mennyiségi 
fejlesztéséhez. 

3.1.1.3 Táji- és természeti adottságok, természetvédelem 
Érd MJV nagyfokú belterületi - így beépített területtel rendelkezik, e mellett azonban értékes 
természeti értékeket is magáénak tudhat. Jelenleg ezen természeti értékek „kihasználtsága”, 
bemutatása alacsonyfokú. Jelentős potenciállal bír a Duna-part, a Beliczay-sziget, az érdi 
magaspart, melyről csodás kilátás nyílik a Dunára. A Duna-part megközelítése jelenleg nehézkes. A 
védett természeti értékeknek természetvédelmi-, ökológiai- és részben rekreációs szerepe is van a 
város életében. Fontos lenne a területek rekreációs szerepét növelni, természetesen egyúttal az 
ökológiai és természetvédelmi szempontú elvárások figyelembevétele mellett. Ugyanekkor a 
Duna-menti területeknél asz árvízvédelmi szempontokkal való összehangolásra is ügyelni kell. 
Érd természeti területei között kiemelkedő, valamint jelentős idegenforgalmi potenciállal is bíró 
területe az érdi ősember lelőhelye, a Fundoklia. Jelenlegi állapota nem méltó az értékéhez. Az 
ősember-lelőhely ismertsége, bemutatása nem megoldott. Fontos lenne elkészíteni 
természetvédelmi kezelési tervét, melyben a természetvédelmi- valamint idegenforgalmi 
szempontokat is össze kellene hangolni. 

A szőlőhegyek (volt zártkerti terület) területe tájképi szempontból kiemelten érzékeny terület. 
Bizonyos részeken ex lege védett (földvár, halomsírok), illetve az ökológiai hálózat pufferterületei 
is megtalálhatóak. A magaspart felöli részek pedig csúszásveszélyesek. A kertes mezőgazdasági 
területeken hagyományos (szőlő) tájhasználatot kell előnyben részesíteni, meg kell akadályozni. A 
szőlőhegyek tájképileg különösen érzékeny hegytetei részeit a beépítésektől meg kell óvni. Az ex 
lege védett területeken a védelmi szempontoknak kell elsőbbséget élvezniük.   

A patakok mente az ökológiai hálózatban ökológiai folyosó szerepet töltenek be. A Benta és a 
Zámolyi patakokat jelenleg nem kíséri megfelelő szélességű és állapotú többszintű növényzetből 
álló zöldfelületi sáv. Fontos lenne ennek kialakítása, hiszen a patakok jelentős zöldfelületi 
összekötő szereppel bírnak.  

A város közigazgatási területének kevesebb, mint a fele külterület. Ennek döntő hányada azonban 
kiváló illetve jó termőhelyi adottságú szántóterület. Fontos a szántóterületek 
agroökopotenciáljuknak megfelelő hasznosítása. Érden, agglomerációs szerepéből adódóan, 
felmerülhetnek további városfejlesztési szándékok. Átgondolandó azonban, hogy ez az amúgy is 
kevés, de jó minőségű mezőgazdasági területekentörténjék-e. 

3.1.1.4 Zöldfelületi rendszer 
Érd MJV belterületén a zöldfelületi rendszer kettős képet mutat. A városban jelentős mértékű a 
kertes, családi házas övezet (ahol jellemzően a telkek, több mint 50%-a zöldfelülettel fedett), így 
magas a zöldfelületi borítottság, emellett azonban a városi-, illetve a részvárosi zöldfelületek nem 
képeznek rendszert, hiányoznak a városi-, és a lakóterületi szintű közparkok. Az összekötő elemek, 
pl. fasorok, pedig szinte teljesen hiányoznak. Ökológiai szempontból fontos, egységes fasorok nem 
találhatóak a városban. A város részéről áttekintést igényelne, hogy milyen utcákban lenne 
lehetőség egységes közútfásítást véghezvinni. 
Városi szintű közparkok fejlesztési területeit a Településszerkezeti Terv kijelölte. 
Megvalósításukkal sokat javulna, szinte megoldaná jelenlegi hiányukat. 

Lakóterületi szintű közparkokból szintén kevés van. A város részéről átgondolást igényelne, hogy 
hol lehetne kialakítani ideális esetben 500 m-es vonzáskörzettel rendelkező közparkokat, 
játszótereket.  
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Az országos- és helyi természetvédelmi védettség alatt álló területek részben közpark funkciókat 
is betöltenek. Ezt a szerepüket erősíteni lehetne, természetesen a természetvédelmi szempontok 
betartásával. 

3.1.1.5 Városrendezés 

Településhálózati összefüggések, térségi kapcsolatok: 

Érd Megyei Jogú Város az ország fejlesztési tengelyeinek metszéspontjában, a Közép-
magyarországi tervezési-statisztikai régióban, Budapest fejlesztési pólus közvetlen környezetében 
helyezkedik el. A város a Duna menti kiemelt területen fekszik, a Budapesti Agglomeráció szerves 
része, 2007-2012-ig önálló kistérség. A város 2005-tól megyei jogú város jogállással rendelkezik. 
Érd korábban soha nem töltött be járási székhely szerepet 1984-től városkörnyék-központ volt. 
2013-ban az újonnan létrehozott járások közé tartozik az Érdi járás.  

Érd Funkcionális Vonzáskörzete:  
A szűkebb vonzáskörzet esetében több mind 100 ezer főt meghaladó területről van szó. Érd 

központi szerepét (volt kistérségi és jelenlegi járási székhely) vizsgálva, az alábbi települések 
sorolhatóak ide: Diósd, Százhalombatta, Törökbálint, Tárnok, Pusztazámor, Sóskút. A kistérség egy 
szorosan összekapcsolódó településcsoportot alkot. A térség tradicionális központja Érd, 
természetes vonzáskörzete a kistérség lakosságának mintegy 2/3-a. 
Legszorosabb a kapcsolat Diósddal és Tárnokkal, hiszen a 2 település Érddel fizikailag is teljesen 
összenőtt. A települések földrajzi egysége, a tradicionális összetartozás, a kialakult és működő 
feladatellátási rendszer mind-mind alapját adja az együttműködésnek. 

A tágabb vonzáskörzethez tartozó települések: Budapest, Pest megye közvetlen közelében fekvő 
Fejér megyei települések: Ercsi, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas, Gyúró, Baracska 

A hatályos településszerkezeti terv megvalósult elemei: 
Általánosságban elmondható, hogy a távlati célok és fejlesztések csak részben valósultak 

meg. A Településfejlesztési Koncepció és az IVS által megfogalmazott fejlesztési célok a 
Településszerkezeti tervben megjelentek, de annak elfogadás óta a gazdasági környezet nem 
javult számottevően. 

Megvalósult fejlesztések: 

 A városközpontban a Polgármesteri hivatal környezete részben megújult, a közeljövőben 
várható a gyalogos sétány további elemeinek kiépítése a Szabadság téren a városi 
rendőrkapitányság új  épületének megvalósításával párhuzamosan. 

 A Diósdi úton a Mária u. – Alispán utca térségében a vasút alatti aluljáró, sétálóutca 
elkészült, a környezet rendezése szükséges. 

 Az előző pontban említett sétányhoz kapcsolódóan Érd Médiacentrum közös épületben 
való elhelyezése (érdi rádió, újság, tv.) 

 Kálvin téren a református templom felújítása, bővítése megvalósult. 

 Városközponti rehabilitáció keretében a Budai úti tömbben sétány, főtér, Városi Galéria 
kialakítása, Magyar Földrajzi Múzeum tetőterében kiállítási tér kialakítása megtörtént 

 Alsó u. 27. sz. alatt helyi védett épület felújításával Zenei Könyvtár elkészült. 

 Bem téri óvoda bővítése elkészült 

 Az Érdliget alközpont fejlesztése I. ütemében a strand területén a közpark kiépítése 
megtörtént. 

 Az Érdliget alközpont fejlesztése II. ütemében a vasúthoz P+R parkolók elkészültek. 

 Az Érdi tetőn, az M6-os autópályától délre a logisztikai terület kiépítése (DM, Mobis) 
folyamatos. 
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 Mihálytelepen jelölték ki a tervek a kertvárosias lakóterületeken lévő, zavaró hatású 
telephelyek részére a kisvállalkozási övezetet, melynek betelepülése megkezdődött. 

 Ófaluban a Beliczay-szigeten komplex ökoturisztikai fejlesztés keretében tanösvény, erdei 
tornapálya épült, de a gondozása, karbantartása nem megfelelő. 

 Kiépítésre került az ófalusi termálfürdő előtti parkoló 

 Hétágú csomópontban elkészült egy körforgalom. 

 Fundoklia völgyben a tanösvény kialakítása megtörtént. 

 Gárdonyi Géza Ált. Iskola felújítása, gimnáziummá bővítése; mellette tanuszoda, valamint 
az uszoda energiaellátását szolgáló szolár rendszer kiépítése megtörtént. 

 Használaton kívüli sportcsarnok, és uszoda átadása megtörtént. 

 Budafoki úti kereskedelmi-szolgáltató központ területén az ALDI áruház felépült. 

 Szakorvosi rendelőintézet fejlesztése megvalósult. 

 A szennyvíztisztító bővítése a csatorna-projekt részeként megvalósult. 

 Kutyavári úti óvoda bővítése, felújítása 

 Csatorna hálózat kiépítése 

 40 km út felújítása 

 Vörösmarty Gimnázium fejlesztése 
 

Közeljövőben induló illetve elkészülő fejlesztések: 

 A Bem téren az autópálya csomópont korszerűsítéséhez kapcsolódóan megépülő Spar 
épületében a város közösségi célú területeket is kap. 

 A Városi rendőrség új épületének építése hamarosan megkezdődhet, valamint ezzel 
összefüggésben a városközpont területén a gyalogos sétány kiépítése is folytatódik. 

Elmaradt fejlesztések: 

 Nem valósult meg a kertvárosi fejlesztés sem a város Sóskút felé eső határa mentén, sem 
a Szilvafás területén. A sóskúti határ mentén fekvő mintegy 16,5 hektáros volt katonai 
területet, amely beépítésre szánt, belterületi terület, ugyan rekreációs fejlesztésre jelölte 
ki a TSZT, azonban a tulajdonos kertvárosi lakóterületi kialakítást tartalmazó 
tanulmánytervére alapozva településrendezési szerződést kötött az önkormányzat. A 
terület egy része az ökológiai övezetek által érintett (pufferterület), valamint a hatályos 
BATrT néhány előírásával is ütközik. Új szabályozási terv készítésével a probléma 
várhatóan kezelhető. A terület jövője a volt honvédelmi területek Sóskút település 
területére eső részének várható jogállás változásával is összefügg – közigazgatási határ 
módosítási folyamata indult a közelmúltban, mely ~300 ha nagyságú terület Érdhez 
csatolását fogja eredményezni. 

 A Tesco fejlesztése a Szent Ilona telepen nem valósult meg. Az itt található vízmű kutak 
hidrogeológiai védőidomainak felülvizsgálata, végleges lehatárolása most van 
folyamatban. 

 Várhatóan elmarad a Bagoly utcai vasúti felüljáró megépítése. Az érintett területre a 
telekalakítási, kisajátítási tervek elkészültek, de nyilvánvalóvá vált, hogy sem a vasúti 
fejlesztés, sem egyéb állami beruházás keretében nem lesz forrás a megvalósításra. 

 Nem valósult meg a kórház fejlesztés Parkvárosban a Tárnoki út nyugati végén. 

 A Téglagyár hasznosítása húzódik, tulajdonosváltás a közeljövőben elképzelhető. A 
jelenlegi elképzelés szerint magáncélra hasznosítanák, megengedve a Dunaparti területek 
közcélú gyalogos megközelítését. 

 A meglévő temető bővítése keleti irányban minimális mértékben történt meg, de 
várhatóan a közeljövőben a területe megtelik. A tartalék terület kijelölése megtörtént, de 
a kiépítéséhez szükséges önkormányzati – jogi és gazdasági – lépéseket meg kell tenni – 
területvásárlás, művelésből kivonás. 
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 Az Ercsi úti sporttelep bővítése, noha stratégiai cél volt, nem történt meg. A szomszédos 
magántulajdonossal jogi vitába keveredett az önkormányzat. A meglévő sporttelepen 
műfüves pálya megvalósítására pályázik a város. 

 Nem történt előrelépés az ófalusi sporttelep és termálfürdő térségének fejlesztésében. 

 Szükséges a mai kor igényeinek megfelelő, korszerű városháza épületének megvalósítása 

3.1.1.6 Közlekedés 
Érd Megyei Jogú Város az ország egyik legfontosabb közlekedési zónájában helyezkedik el. Érden a 
település adottságaiból fakadóan mind a városon belüli, mind a környező települések – 
elsősorban Budapest – és Érd közötti közlekedés meghatározó jelentőséggel bír. 

A Budapesttel, és a környező településekkel történő összefonódás nagyságát mutatja az, hogy az 
összes, Érdről induló, és/vagy oda érkező autós mozgásnak kevesebb, mint a fele, mintegy 46-
47%-a zajlik a település határain belül. A fennmaradó hányadba tartozó utazások esetén átlépik 
Érd közigazgatási területének határát. 

A város Budapest, illetve más területekről való elérése az elmúlt évtizedekben folyamatosan 
javult, a belső úthálózat ezt a fejlődést azonban nem tudta követni. A folyamatosan növekedő 
lakosszám igényei közlekedési oldalról nincsenek lefedezve, az úthálózat mind mennyiségi, mind 
minőségi szinten hiányosak.  

Az országos főhálózati elemek helyi hálózathoz történő kapcsolódási pontjai mára az érdi belső 
úthálózat terheltsége, és hálózati hiányosságai miatt esetenként túlterheltté válnak. Ezen esetek 
közé sorolható az M7 csomópont túlterheltsége, és rendszeresen előforduló torlódásai, a 
Törökbálinti út forgalmának megnövekedése, vagy a 6-os, 7-es út közös elkerülő szakaszának 
használata helyi viszonylatban. Megoldást jelenthet egy M7-es autópálya új le- és felhajtó 
csomópontjának kiépítése. 

A várost kelet-nyugati irányban keresztező, országos közlekedési folyosók (M6, M7, 
székesfehérvári, illetve pusztaszabolcsi vasútvonal) az egyes településrészek közötti szabad 
átjárást megakadályozzák, a település területét több részre szabdalják.  A vasútvonalak által 
elvágott településrészek közötti kapcsolatot összekötő különszintű keresztezések száma alacsony. 
A Szent István úti híd- és a hozzá tartozó útépítéssel megvalósulhatna a város második észak-
déli közúti tengelye. 

A városon belüli domborzati adottságok elsősorban észak-déli irányú gerincekből, és völgyekből 
állnak, megakadályozva a kelet- nyugati irányú kapcsolatok megfelelő számú és szintű kiépítését. 
A város második kelet-nyugat irányú közúti tengelye a Töhötöm utca megépítésével 
megvalósulhatna. 
A gyűjtőúthálózathoz kapcsolódó lakóutca hálózat nagy része burkolatlan. 

A nagyrészt Budapest – Érd relációban mozgó forgalom a Budapest felé irányuló kevés számú 
kapcsolatot, és a hozzájuk vezető úthálózatot koncentráltan terheli, különös tekintettel azok 
excentrikus elhelyezkedésére.  
Az úthálózat egyes elemein a forgalom mértéke meghaladja a csomópontok áteresztőképességét, 
és torlódások alakulnak ki. Ilyen helyzettel lehet találkozni a Kálvin téri körforgalom 
környezetében, és a kapcsolódó útszakaszokon, valamint a Bem tértől északra fekvő autópálya-
csomópont fel- és lehajtó ágainak torkolati csomópontjaiban is. 
 
A közösségi közlekedésben a helyi közlekedés részaránya 43%-os és kizárólag autóbusszal 
történik. 
Az Érdet körülvevő települések kapcsolatát a buszhálózat biztosítja. 
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Az érdi buszhálózat legfőbb jellemzője, hogy a fővárosba irányuló helyközi hálózat, Érden belüli 
szakaszai adják a helyi hálózat gerincét. Emellett az egyéb helyközi járatok és három helyi járat 
kiegészíti azt. 
A hálózat kialakítása arra ösztönöz, hogy az utasok átszállás nélkül, közvetlen járatokkal érjék el 
Budapesten az Etele teret. 
Több városrésznek nincs autóbusz közlekedése. 
A megállóhelyek 13%-ának nincs vagy nagyon rossz állapotú a burkolata. 
A megállóhelyek 53%-a nincs akadálymentesítve és további 30% esetén is csak részben teljesülnek 
az esélyegyenlőség feltételei. 
A helyi közösségi közlekedés fejlesztése fontos feladat. 
A kombinált közlekedési módok lehetőségeinek elérését az intermodális csomópont biztosítja. Az 
Érd alsó vasúti megállóra telepített csomópont része a helyi-helyközi autóbusz végállomás 
terepszinti kialakítással. 
A jelenlegi hálózati adottságok és a topográfiai viszonyok miatt Érd alsó vasútállomásra ráhordó 
forgalom csak fele Érd felsőnek. Érd felső buszkapcsolata nagyon rossz. 
A hálózat a helyközi-ingázó forgalmat tekinti prioritásnak, így erre az igényre van méretezve. Ez a 
helyi forgalomban sokhelyütt alacsony kihasználtságú járatokat eredményez, míg a vonalak más 
szakasza túlzsúfolt, továbbá a harántoló kapcsolatok hiányoznak. Érd vasútállomás, Érdliget - és 
Tétényliget vasúti megállóknak nincs semmilyen buszkapcsolata. 
 
Az érdi vasúthálózat különlegessége, hogy két vasúti fővonal halad át a városon, mindkettő érinti 
a város belső területét. A 30-as vonal: Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr, 
és a 40-es vonal: Budapest  -  Pusztaszabolcs  – Pécs. 
A pusztaszabolcsi vonalon a személyforgalom jelentős részét Érd felső vasúti megállóhely, míg a 
székesfehérvári vonalon Érd alsó vasúti megállóhely bonyolítja le. Érd területén összesen öt vasúti 
megállóhely található. 
Az öt vasúti megálló mindegyike a város területének alsó harmadában helyezkedik el és különböző 
mértékben részt vesznek az elővárosi – helyközi forgalomban. 
A megvalósult vasútfejlesztés és a 4. Metró üzembe helyezésével kiemelt jelentőséggel bír a 
vasútra való „ráhordás” jelentősége. A megfelelő közösségi közlekedés kialakításával az Érden 
élők a gépkocsival való közlekedés helyett a vasút és a METRO használatát tudnák igénybe venni. 
 
A vasúti megállók és a helyi közösségi közlekedés kapcsolatának fejlesztése fontos feladat. 
 
A kerékpáros közlekedést Érden belül hasonló hátrányok sújtják, mint az autósokat: a kiépített 
úthálózat hiánya, a domborzati viszonyok a kerékpáros közlekedésre is kihatással vannak. 
Mindezen túlmenően azonban a kerékpárosoknak a burkolt útfelületeken is komoly 
balesetveszélyt jelentenek az intenzív forgalmi viszonyok is.  
Az érdi önálló kerékpáros hálózat jelenleg három, egymással nem összefüggő elemből áll. 
Önmagában mindhárom kerékpárút szabványosan kialakított kerékpáros nyomvonal, közös 
tulajdonságuk azonban, miszerint nem alkotnak hálózatot. 
Az érdi kerékpározás fő gondja, hogy nincs önálló, kiépített kerékpáros hálózat, nincsenek 
kerékpártárolók, általánosságban nem vagy csak lokálisan támogatott a kerékpározás. 
A kerékpározás fejlesztése első lépésben a kelet-nyugat irányú hálózat kiépítésével érhető el, 
ugyanis a domborzati viszonyok itt kedvezően alakulnak a kerékpározás szempontjából. 
 
A város túlnyomó részén a gyalogosforgalom jellemzően a közút nyomvonalával párhuzamos 
nyomvonalat használ. A járdák az utakhoz hasonlóan nincsenek, vagy csak részben vannak 
kiépítve, más pontokon szélességük nem éri el a minimálisan előírtat. Mindezek nemcsak a 
lakóutcákra, hanem a gyűjtő-, és főúthálózati elemek egy részére is igaz. 
A gyalogos közlekedésnek legnagyobb szerepe a városközpontban van, önálló gyalogos 
nyomvonalak jellemzően itt találhatóak. 
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További problémát jelent a gyalogosforgalom kapcsán, hogy a város egyes részeit elválasztó 
vasútvonalakon keresztül spontán gyalogátkelőhelyek alakultak ki. Ezek a jellemzően kitaposott 
ösvények a vasúti síneket biztosítás nélkül keresztezi, folyamatos balesetveszélyes helyzetet 
előidézve. 

A városcentrumi fejlesztések következményekén olyan forgalmi helyzet alakult ki a területen, 
mely a csomópontok, és a rendelkezésre álló parkolási férőhelyek kapacitását eléri, vagy 
meghaladja. 
A motorizációs fok és az érdi lakosszám általános növekedése mellett a lokális parkolási igények is 
megnőttek a fejlesztések hatására. 

A parkolás a városközpont területén gondot okoz, jelentős számú a szabálytalanul, rendezetlenül 
parkoló autók száma, sok esetben a gyalogos-, vagy zöldfelület rovására. 

P+R parkoló kiépítése elsősorban Érd felső vasútmegállójánál lenne indokolt. 

3.1.1.7 Közművek és elektronikus hírközlés 
A településen élők közműellátásában minőségi változást eredményezett az elmúlt évben kiépített 
közcsatorna hálózat, amely egyrészt komfortnövelési lehetőséget biztosít, másrészt a felszín alatti 
vizek védelmét növeli. Ehhez a közcsatorna hálózatra az érintett ingatlanok rácsatlakozását kell 
mielőbb megvalósítani. Továbbá fejlesztést igényelnek a szennyvízátemelő műtárgyak, 
amelyeknek bűzzáróvá és zajvédetté tétele szükséges ahhoz, hogy a környezetében ne okozzon 
kellemetlen bűzhatást.  

A világban jelentkező klímaváltozás évek óta tapasztalható változásokat hozott a hazai 
időjárásban is. Az egyes településeken élő és dolgozó emberek számára az élhetőséget szolgáló 
elvárt életkörülményeket a változó környezeti és klimatikus hatások mellett is biztosítani kell, 
amely egyre igényesebb infrastruktúra ellátással elégíthető ki. A műszaki infrastruktúrát az út- és 
a közműellátás alakítja, annak nemcsak mennyiségi, hanem minőségi ellátási színvonalával.  

A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás, a nagyobb csapadékesemények és az általános 
felmelegedés előfordulása mellett is az élhetőség fenntartása a közműellátással szemben új 
igényeket támaszt.  

Változnak a csapadék viszonyok, rövid idő alatt nagy intenzitású záporok veszélyeztetik az épített 
környezetet és a természeti környezetet csak úgy, mint a mezőgazdasági hasznosítású 
földterületeket, erdőterületeket. Érd változatos topográfiai adottsága mellett kialakult, illetve 
kialakított vízelvezető rendszerek a nagy záporok zavarmentes levezetését nem tudják biztosítani. 
A településre jellemző nyílt árkos vízelvezetés, részben megfelelő kialakításának, részben 
karbantartásának hiányosságai miatt a nagy záporok levezetésére nem alkalmasak. A megfelelő 
vízelvezetés kialakításának hiánya komoly eróziót okoz az utaknál. 

A befogadó vízfolyás a Duna, amelynek kiterjedt vízgyűjtőjéről szintén lökésszerűen érkező 
csapadékvíz terhelések árhullámokat okoznak. Árhullámok lefutásakor a helyi vizek befogadási 
lehetősége korlátozott. Az árhullámok és a helyi elvezetési csúcsigények egybeesésekor a kellő 
védelem hiányában elöntési károk jelentkezhetnek. Ennek elkerülésére Érdet is fel kell készíteni a 
nagyobb intenzitású záporok fogadására. Fejleszteni kell a vízelvezetés hálózati rendszerét és 
növelni kell a víz-visszatartás lehetőségét. 

A klímaváltozás okozta hatás, hogy a csapadékesemények hiánya is megjelenhet, amely nagy 
szárazságokat hoz, hatására a talajvízszint süllyedése jelentkezik, a mezőgazdaságban, az 
erdőgazdaságban jelent komolyabb megoldandó feladatokat.  
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A klímaváltozás okozta felmelegedés kezelése jelentős energiaellátási fejlesztést fog igényelni. A 
téli fűtési szezonban ugyan energia-megtakarítás várható, de a nyári túlmelegedés elleni 
klímavédelem energiaigénye meghaladja a téli megtakarítást.  

Az energiaigény növekedése egyre költségigényesebb energiatermelő beruházással és 
üzemeltetéssel elégíthető ki. Az így növekvő költség-terhelés a fenntartható fejlődési folyamat 
fékezőjévé vált. A fékező hatás elérte közvetlenül a lakosságot, a vállalkozásokat, az 
önkormányzatokat, a termelés valamennyi ágazatát egyaránt. E negatív spirál megállítása 
társadalmi-gazdasági feladattá vált. 

Ezért megoldást kell keresni - a komfortszint, és a termelőképesség csökkentése nélkül - az 
energiaellátás költségterheinek a mérséklésére, amely a fejlődés fenntarthatóságát segítené elő. 
Az első lépést jelentősebb beruházási ráfordítás igénye nélkül lehet megtenni, az általános 
energiatakarékosságra való törekvésre neveléssel, szemléletformálással (pl. indokolatlan világítás 
csökkentésével, túlfűtés mérséklése, stb), amellyel már jelentős energiafogyasztás megtakarítás 
érhető el.  

Az üzemeltetés költségigénye csökkenthető, a fenntarthatóság javítható optimálisabb 
energiahordozó szerkezet kialakításával, a hagyományos vezetékes és nem vezetékes 
energiahordozók mellé a megújuló energiahordozók nagyobb részarányú bevonásával. A 
megújuló energiahordozó hasznosításához szükséges beruházás ugyan költségigényes, de 
üzemeltetési költsége a hagyományos energiahordozókhoz (hálózati gáz, hálózati villamosenergia) 
képest minimális. 

A megújuló energiahordozók hasznosításának hatékonyságát az optimális kihasználtságával lehet 
elérni. Érden a megújuló energiahordozók hasznosítási lehetősége korlátozott, de alkalmazása 
nem hagyható ki. Alkalmazásra elsődlegesen a napenergia vehető igénybe, napkollektorok-
napelemek alkalmazásával, továbbá a föld energiája hasznosítható. A város termálvízkincse 
lehetőséget kínál az idegenforgalmi célú fejlesztések bővítésére. 

A település közigazgatási területén áthaladó, föld felett oszlopokra szerelten kivitelezett 
nagyfeszültségű átviteli és főelosztó hálózatok jelentős környezetterhelést okoznak. 
Környezetterhelésük többrétű, helyfoglalásukkal hatékonyabban hasznosítható területet foglalnak 
el, látvány-szennyezést okoznak, az utóbbi időkben pedig felmerült az érintett lakosság körében –
bár meg nem erősíthetően- az egészségkárosító hatásuktól való félelem.  

Érd arculatát befolyásolja a kiépített közvilágítása, amely a település jelentős hányadán csak a 
minimálisan előírt közlekedésbiztonságot szolgálja. A vagyonvédelem, az arculatalakítás és a 
társadalmi közérzet javítására is a közvilágítás mennyiségi és minőségi fejlesztése szükséges. 

3.1.1.8 Környezetvédelem 
Az elmúlt évek legjelentősebb települési szintű környezetvédelmi problémája - a 
csatornázatlanság hiányából fakadó talaj- és vízszennyezés- rendeződni kezdődött az új 
szennyvíztisztító-telep rekonstrukciójával és bővítésével, illetve a csatornahálózat-bővítéssel. A 
következő évek feladatai lesznek a közcsatornára való rácsatlakozások kiépítése. Az elnyert 
projekt megvalósításával több évtizedes probléma szűnik meg.  

Érd környezeti állapotában egyik legnagyobb környezetszennyező-forrás a közlekedésből eredő 
zaj. A főközlekedési, egyes gyűjtőutak, valamint a vasutak mentén jelentős zajterheléssel 
találkozunk. A vasúti technológiai fejlesztések következtében megnőtt a vonatok városon 
áthaladó sebessége, mely nagymértékben zavarja a környező lakosságot. 

Érd kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen található. A vízbázisok 
védelmét a biztonságba helyezési tervekben foglaltak megvalósításával biztosítani szükséges.  
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Az érdi magaspart környéke csúszásveszélyes terület. A jelenlegi erdős terület-felhasználás 
megőrzendő, elkerülendő a magaspart tetéjének beépítése.  

Az illegális hulladéklerakások Érden fokozottan környezetszennyezőek. Érd nyílt karszt területei, 
felszín alatti vizei szennyeződésre érzékenyek. További veszélyforrás a településen, hogy a 
lakosságnál keletkezett, közcsatornával el nem szállított szennyvíz egy részét engedély nélkül 
rendelkező szállítók viszik el. Sajnos ilyenkor ellenőrizetlenül, ismeretlen helyen ürítik le a 
szennyvíziszapot, előfordulhat, hogy talaj- és felszínalatti vízszennyezést okozva.  

A korábban szennyvíz leürítésére használt földmedence (hrsz.: 0110/103) területén a 
kármentesítés tervezése megkezdődött, fontos a terület mielőbbi tényleges kármentesítése. 

A levegő állapotának romlása részben megelőzhető, ha az új ipari-, üzemi létesítmények a 
„legjobb technológia elvének” alkalmazásával működnek. A város gázzal ellátott, ami fajlagosan 
kis mértékű légszennyezést eredményez, azonban az elmúlt években megfigyelhető tendencia –a 
lakosok gazdasági helyzetéből következően -, hogy egyre többen térnek vissza a hagyományos 
tüzelési módokra, amely levegő-tisztaságvédelmi szempontból kedvezőtlen hatásokat indít el. 
Átgondolandó, hogy a város milyen eszközökkel tudná segíteni, az épületek energetikai 
szempontú korszerűsítését, továbbá a megújuló energiaforrások alkalmazását.  

Fontos feladat továbbá a csapadékvíz elvezetésének megoldása. 
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3.1.2 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
értékelése 

Gazdaság 

Erősségek Gyengeségek 
 magasan képzett munkaerő biztosított 

 magas gazdasági aktivitás, szerény 
munkanélküliség 

 támogató szolgáltatások helyi és térségi 
elérhetősége (üzleti szolgáltatások) 

 ipari–kereskedelmi célú fejlesztésekre 
alkalmas területek szabályozási szinten 
biztosítottak 

 A településre nem jellemző a 
környezetszennyező iparágak jelenléte, 
nincsenek felhagyott, szennyezett talajú 
iparterületek (rozsdazóna) 

 vállalati mérethierarchia torz, 
mikrovállalkozások túlsúlya jellemző, KKV 
szféra relatíve gyenge, nagyvállalati kör 
pedig szinte teljesen hiányzik; 

 a minőségi ipari–kereskedelmi ingatlanok 
kínálata szerény 

 külföldi tőke jelenléte mérsékelt  

 helyi vállalkozások jellemzően alacsony 
tőkével, csekély létszámmal működnek, 
fejlődési potenciáljuk csekély, a kereslet 
ingadozásai rendkívül súlyosan érintik őket 

 az önkormányzat gazdaságfejlesztésre 
fordítható eszközei és erőforrásai 
korlátozottak  

 turizmus a kedvező adottságok ellenére is 
fejletlen (szálláshelyek, szolgáltatások) 

 helyi vállalkozások korlátozott 
innovativitása, limitált K+F tevékenység 

Lehetőségek Veszélyek 
 kiváló közlekedési adottságok: 3 európai 

törzshálózati folyosó metszéspontjában 
helyezkedik el a város 

 Budapesti metropolisztérség része (2,5 
milliós felvevő piac, nagyméretű, 
diverzifikált munkaerőpiac) 

 az ország meghatározó oktatási–kutatási–
fejlesztési intézményei könnyen elérhetőek 

 országos és regionális logisztikai hub 
kialakítására alkalmasak a feltételek, 
különösen hogy az intermodalitás is 
biztosítható (különösen közút és a Duna) 

 turizmus jelenleg kifejezetten fejletlen, de 
vannak fejleszthető turisztikai vonzerők 
(termálvíz, római és török kori emlékek, 
vallási turizmus, Duna, rekreáció) 

 városmarketing eszközeivel a település 
újrapozícionálható, a kertvárosi képet 
rekreációs funkciókkal lehet kiegészíteni,    

 tudásintenzív és kreatív iparágak 
megerősödése,  

 tulajdonosi érdekellentétek, illetve 
együttműködési készség hiányában nem 
sikerül kellően előkészített fejlesztési 
területeket kialakítani, ami gátját jelenti az 
új gazdasági fejlesztések indításának, 
aminek eredményeként rögzül Érd 
mikrovállalatok által dominált szerkezete; 

 a helyben lévő munkahelyek száma stagnál, 
vagy akár csökkenhet is, ha a befektetőkért 
vívott versenyben Érd alul marad a piacon 
már jelen lévő ipari –kereskedelmi 
parkokkal szemben,  
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Társadalom 

Erősségek Gyengeségek 

 Növekvő népességszámú település.  

 Növekvő születésszám. 

 Fiatal korösszetételű, országos átlagot 
meghaladó iskolázottságú népesség. 

 A gazdaságilag aktív népesség magas száma 
a Pest megyei járásközpontokhoz képest. 

 Jónak mondható jövedelmi viszonyok. 

 Önszerveződő nemzetiségek. 

 A humán közszolgáltatások egy részének 
kistérségi központja (egészségügy, szociális 
ellátás). 

 Emeltszintű kistérségi járóbeteg 
szakellátás. 

 Általános- és középiskolák nem 
túlterheltek. 

 Színvonalas gimnáziumi oktatás. 

  Aktív civil szervezetek a szociális ellátás, 
kulturális és sportélet területén. 

 Korszerű sportlétesítmény. (Városi 
Sportcsarnok és Uszoda) 

 Színvonalas kulturális programok, aktív 
média-szolgáltatás. 
 
 

 A tartós munkanélküliek száma négy év 
alatt kétszeresére nőtt. 

 Elavult infrastruktúrájú humán 
közintézmények. 

 Férőhelyhiány várható a bölcsődei 
ellátásban. 

 Jelentős férőhelyhiány az óvodai ellátásban. 

 Az általános iskolás korú gyermekek 
csaknem negyede más településre jár 
iskolába. 

 Hátrányos helyzetű gyermekek a 
köznevelési intézményekben. 

 Hiányzó ellátási formák a szociális ellátás 
területén. 

 Kapacitáshiány az idősellátás bentlakásos 
formáiban. 

 Háziorvosi körzetek túlterheltsége, 
infrastrukturális hiánya. 

 Szegregálódó területek a Parkvárosban és 
az Ófaluban. 

 Drogfogyasztás térbeli koncentrálódása. 

 Leromlott állapotú művelődési központ. 

 Rendezett közparkok és korszerű 
játszóterek hiánya. 

 A közintézmények és közterületek 
akadálymentesítése nem teljes körűen 
megoldott. 

 A munkahelyi ingázás miatt az Érdhez 
kötődés gyengül. 

 Hiányzik a kulturális szolgáltatás az 
alközpontokban. 

 A közösség formáló programok közül a 
szabadidős sportprogram száma alacsony. 
 

Lehetőségek Veszélyek 

 Járási központok szerepének erősítése 
állami szinten. 

 Hatékonyabb ellátási, képzési rendszerek 
kialakítása központilag. 

 Állami sport célú támogatások. 

 Az uniós Regionális Politika 3. célterületén 
belül hangsúlyos a humán erőforrás 
fejlesztés. 

 A Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program 2014-20 pályázati 
lehetőségei. 

 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok 
elindulása (elvándorlás, születésszám 
csökkenése). 

 Közszolgáltatások finanszírozásának 
kedvezőtlen változása, ezáltal intézmény-
fenntartási nehézségek. 

 Gyakran változó törvényi szabályozás a 
szociális ellátásban. 
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Táji- és természeti adottságok, természetvédelem, zöldfelületi rendszer 

Erősségek Gyengeségek 

 NATURA 2000 területek, 

 Duna közelsége, Duna-menti 
természetközeli zöldfelületek, 

 a nagykiterjedésű családi házas területek 
kertjeiben magas zöldfelületi borítottság 
 

 városi szintű közpark hiánya, 

 lakóterületi szintű közparkok hiánya, 

 zöldfelületeket összekötő elemek, fasorok 
hiánya, 

 összefüggő zöldfelületi rendszer hiánya, 

 lakóterületi szintű zöldterületek 
kialakításához csekély a be nem épített 
terület, 

 Duna-parti területek, zöldfelületek nehéz 
megközelíthetősége, 

 Fundoklia-völgy állapota, kezelési terv 
hiánya, továbbá „idegenforgalmi 
alulhasznosítottsága”, 

 kertes mezőgazdasági területek és a védett 
természeti területekkel szembeni elvárások 
ütközése, 

 Sulák patak, Érd-Diósd árok eliszapolódása 

Lehetőségek Veszélyek 

 termálvíz megléte, 

 kedvező táji feltételek, 

 jelentős értéket képviselő természeti 
értékek jelenléte (Duna-part, Érdi 
magaspart, Beliczay-sziget, Kakukk-hegy, 
Fundoklia völgy, patakok), 

 Duna menti zöldfelületek komplex 
fejlesztése (rekreációs központ a 
természetvédelmi és árvízvédelmi 
szempontokkal összeegyeztetve), 

 patakok mentén pufferszerepet betöltő 
zöldfelületek, rekreációs területek 
kialakítása, 

 védett természeti területek idegenforgalmi 
célú fejlesztése a természetvédelmi 
szempontok betartása mellett, 

 helyi jelentőségű védett területek 
arányának növelése (Beliczay-sziget), 

 kiváló szántóterületek 
agroökopotenciáljuknak megfelelő 
hasznosítása, 

 minőségi érdi gyümölcstermesztés 
fejlesztése érdi barack, érdi bőtermő 
meggy), 

 önkormányzati tulajdonú területeken 
zöldterületek, játszókertek kialakítása, 

 új városi szintű közparkok kialakítása a 
Településszerkezeti tervében kijelölt 
területeken (Beliczay-sziget, Pap földektől 
északra) 

 országos, helyi és Natura 2000 védelem 
alatt álló természeti értékek pusztulása, a 
nem megfelelő természetvédelmi kezelés 
hiányában 

 városi terjeszkedés, újabb beépítésre szánt 
területek kijelölésének kedvezőtlen 
ökológiai-, tájképi hatása 

 kertes mezőgazdasági területek beépítése, 
a szőlőhegy nem hagyományos terület-
felhasználása 
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Épített környezet 

Erősségek Gyengeségek 

 Ófalu történeti városmagja, halmazos 
utcaszerkezete 

 védett épített értékek Ófalu és Újfalu 
területén 

 kertvárosi lakókörnyezet, élhető városi lét 

 Dunamenti terület még alkalmas rekreációs 
és szabadidős tevékenységek színhelyéül  
 

 Romló állapotú, szegregálódó Ófalu 

 a városközpont területén lévő paneles 
lakótelepek műszaki elöregedése  

 hasznosítatlan védett épületek 

 az autópályák, az országos főutak és a vasút 
részekre szabdalja a várost 

 elterülő lakóterületi beépítés 

 alközpontok hiánya 

 közösségi terek hiánya 

 infrastruktúrális hiányosságok 

 urbánus élet sportolási és kulturális 
lehetőségeinek kis száma 

Lehetőségek Veszélyek 

 régészeti örökség, Földvár, Halomsírok, 
Limes, mint lehetőség 

 városközponti területek komplex 
megújításának folytatása 

 regionális – megyei és kistérségi 
intézmények vonzása a városba 

 sétáló utcák rendszerének 
továbbfejlesztése, folytatása 

 Ófalu rehabilitációja, termálvízkincs 
hasznosítása 

 új idegenforgalmi, turisztikai létesítmények 
létrehozása a város történelmével 
kapcsolatosan 

 vízparti fejlesztések Dunaparttal 
összefüggésben 

 Eurovelo 6. kerékpárút kiépítéséhez 
kapcsolódó idegenforgalmi fejlesztések 

 gyalogos zarándokút-hálózathoz való 
csatlakozás, és az ehhez kapcsolódó 
szakrális, és turisztikai fejlesztések 

 közterületek arculatának fejlesztése, 
különös tekintettel a fő közlekedési 
útvonalakra a kertvárosi területeken 

 gazdasági, logisztikai és kereskedelmi –
szolgáltató területek fejleszthetősége a 
közúti és vasút, és dunai szállítási 
lehetőségekre építve 

 A város alvóvárosi létből nem tud kitörni 

 a térségi funkciók vonzása még nagyobb 
gépjármű forgalmat generálhat 

 Vendégforgalomra nem készült fel a város 

 a gazdasági területek megnövekedő 
forgalmi igénye a városlakóknak nem 
kedvező 
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Közlekedés 

Erősségek Gyengeségek 

 A közlekedés meghatározó jelentőséggel 
bír. 

 A közúti-vasúti hálózat – az országos 
főhálózat tekintetében – megfelelő hálózati 
ellátottságú. 

 A meglévő közlekedési hálózatok, s a 
ráépülő közforgalmú közlekedés nem 
támogatja a kistérség települései közötti 
szorosabb együttműködést, a főváros 
centrikusság dominál a közlekedésben. 

 Az úthálózat minősége folyamatosan 
romlik. 

 Érd belső úthálózata mind mennyiségi, 
mind minőségi szinten hiányosak. 

 Érd belső úthálózata túlterhelt. (M7-es 
csomópont túlterheltsége, Törökbálinti út 
forgalmának növekedése, Budai út, Diósdi 
út) 

 A forgalom mértéke meghaladja a 
csomópontok áteresztőképességét. (Kálvin 
téri körforgalom, Bem tértől északra fekvő 
M7 autópálya-csomópont fel és lehajtó 
ágainak torkolati csomópontjai) 

 A vasútvonal által elvágott településrészek 
közötti kapcsolatot összekötő különszintű 
keresztezések száma alacsony. 

 Több városrésznek nincs autóbusz 
közlekedése. 

 A vasútvonalakon keresztül spontán 
gyalogátkelőhelyek alakultak ki. 

 Nincs összefüggő kerékpáros infrastruktúra 
hálózat, nincsenek kerékpártárolók a vasút- 
és buszállomásokon. 

 Gyalogos járdák kiépítetlenek. 

 A városközpontban parkolási problémák 
vannak (főleg Érd Felső vasútállomáson). 

Lehetőségek Veszélyek 

 Érd MJV kiváló közlekedés-földrajzi 
adottságokkal rendelkezik, négy 
páneurópai közlekedési folyosó is áthalad 
rajta, az ország legfontosabb közlekedési 
zónájában helyezkedik el. 

 Az ingázás, logisztika, illetve a turizmus 
során is számításba vehető vízi közlekedés 
kikötői infrastruktúrája kiépítetlen. 

 A kedvező közlekedés-földrajzi helyzet az 
EU-források bevonásával együttesen 
lehetőséget jelent a logisztikai szerepkör 
mennyiségi es minőségi erősítésére. 

 Érd MJV és Százhalombatta közigazgatási 
határán húzódik a Duna, mely a napi 
ingázáshoz és a térségi turizmushoz 
köthető személyszállítás, valamint a 
logisztikához kapcsolható áruszállítás terén 
számos lehetőséget rejt. 

 Az elővárosi vasút fejlesztése, illetve az 
autóbusz viszonylatok átszervezése az 
ingázás minőségi feltételeinek 

 Lakosszám további növekedését a 
közlekedési infrastruktúra nem tudja 
kiszolgálni. 

 A Duna-menti fejlesztéseket az árvizek 
korlátozzák. 
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megteremtésére, a közúti forgalom 
nagyságának csökkentésére. 

 A térséget érinti a Duna-menti európai 
kerékpárút hálózat (EuroVelo 6), turisztikai 
vonzereje van. 

 

Közművek és elektronikus hírközlés 

Erősségek Gyengeségek 

 Már kiépített közműhálózati 
rendszereinek rendelkezésre állása. 

 Közmű gerinchálózatokban és a 
bázisoknál rendelkezésre álló 
kapacitás, illetve kapacitás bővítési 
lehetőség. 
 

 A közelmúltban kiépített szennyvíz 
közcsatornára a rákötöttség még hiányos 

 A szennyvíz közcsatorna hálózaton több 
átemelő műtárgy került elhelyezésre, 
amelynek a telepítése, lakóingatlanokhoz 
való közelsége, azok bűzzáróvá és 
zajvédetté történő átalakítását teszi 
szükségessé. Jelen műszaki kialakításával 
bűzhatással terheli a környezetét. 

 Csapadékvíz elvezetésének jelenlegi 
műszaki megoldása jellemzően nyílt árkos, 
hiányzó, vagy karbantartás elmaradása 
miatt feliszapolódott szakaszai a szükséges 
vízszállításra alkalmatlanok. A meglevő 
nyílt árkos szakaszok hidraulikai rendezése 
nem jellemző. Jelentős a csapadékvíz 
elvezetés útján az eróziós károsodás. 

 Csapadékvíz visszatartó záportározók 
hiányoznak. 

 A vizek élővízbe vezetése előtt nincsenek 
hordalékfogók. 

 Nagyfeszültségű átviteli és főelosztó 
vezetékek jelentős környezetterhelése 
(területhasznosítási korlátozás, vizuális 
szennyezés, társadalmi megítélésben 
félelem-keltés) 

 Település arculatát, biztonságát 
befolyásoló közvilágítás mennyiségi és 
minőségi hiányosságai 

Lehetőségek Veszélyek 

 Időszerűvé váló rekonstrukció során 
a vízhálózat minőségi és mennyiségi 
javítása (ac anyagú vezetékek 
cseréje, NÁ 100-as átmérő alatti 
vezetékek kapacitásbővítése, 
biztonságos tűzivízellátás 
biztosítása) 

 Közművek felszín feletti-felszín alatti 
racionálisabb elrendezésével, 
igényesebb területgazdálkodással 
mikrokörnyezeti állapot javítás 
érhető el (növény-fa telepítés, 

 Közmű infrastruktúra területi kiterjesztése 
kezelhetetlen társadalmi-gazdasági 
következményekkel járhat. (volt 
„zártkertes” területeken a közművesítés 
azok burkolt lakóterületté válásához 
vezethetnek.) 

 Duna mentén az árvízvédelmi feladatok 
növekedése várható. 

 Duna mentén árvízi veszélyeztetés 
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utcabútorozás) 

 Föld feletti vezetékek fokozatos 
földalattivá tétele 

 Csapadékvíz elvezető hálózati 
rendszer hiányzó szakaszainak, 
műszakilag meg nem felelő 
szakaszainak ki- és átépítése 

 Duna parti sávjának rendezése 

 Épületek termikus energiaellátás 
fenntarthatóságának javítása, 
hőszigeteléssel, tudatformálással, 
illetve megújuló energiahordozó 
alkalmazási lehetőségének 
igénybevételével 

 Termálvíz kincs hatékonyabb és 
szélesebb körű hasznosítás 

 Közvilágítás általános minőségi és 
mennyiségi javítása 

 Érd MJV közvetlen Duna menti 
fekvése, amely a csapadékvizeket, 
felszíni vizeket szélsőséges 
csapadékeseményeknél is megfelelő 
műszaki megoldás kiépítésével el 
tudja vezetni. 

 Duna menti fekvés vízi-sportok 
lehetőségét kínálja. 
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Környezetvédelem 

Erősségek Gyengeségek 

 környezeti állapot jó 

 nincs jelentős környezetszennyező ipari-, 
üzemi létesítmény  

 a gázellátás kiépítettsége következtében 
fajlagosan alacsony fűtési légszennyezés, 

 hulladékgazdálkodás, ezen belül a szelektív 
hulladékgyűjtés is, megszervezett 

 folyamatban lévő csatorna-hálózat 
fejlesztések, 

 a Benta-patak meder-rehabilitációja 
megvalósult, így javult a térség árvíz-
biztonsága 
 

 magas zajterhelés és légszennyezés a 
főközlekedési utak és egyes gyűjtőutak 
mentén 

 vasutak (30a és 40a vasútvonalak) menti 
lakóterületeken magas környezeti 
zajterhelés, 

 csapadékvíz-elvezetés nem megoldott, 

 közcsatornába való bekötések alacsony 
aránya, 

 illegális hulladéklerakások száma jelentős, 

 nyílt karszt területeken a csatornázatlanság 
hiánya, 

 kármentesítetlen, szennyezett talajú 
terület (volt szennyvíziszap leürítő gödör) 

Lehetőségek Veszélyek 

 csatorna-hálózat teljes körű kiépítése (már 
folyamatban van), 

 kerékpárutak fejlesztése, 

 megújuló energiaforrások nagyobb 
mértékű hasznosítása 

 közlekedésből adódó környezetszennyezés 
növekedése, 

 talajszennyezés növekedése, talajok fizikai- 
és kémiai romlása, 

 felszíni- felszín alatti vizek és a földtani 
közeg szennyezettségének növekedése, 

 a lakosság gazdasági helyzetéből fakadóan 
a hagyományos fűtési módok újbóli 
elterjedése a gázfűtéssel szemben, 

 engedély nélküli szennyvíz-szállítók 
ismeretlen helyre történő szennyvíziszap 
ürítései 

 Duna parti vízbázis felszíni szennyeződésre 
való érzékenysége, 
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3.1.3 A település fejlesztés-rendezés kapcsolata 

 

 

 

314/2012. (XI.8) 

Kormány rendelet 

253/1997. (XII.20) 

Kormány rendelet 

OTÉK 

O 

2013. évi XXVI. törvény 

az Országos 

Területrendezési Tervről 

Fejlesztési típusú 

tervek 

Rendezési típusú 

tervek 

Országos Területrendezési Terv 

(OTrT) 

2003. évi XXVI. törvény 

Országos Területfejlesztési 

Koncepció  

2014-2020 

(egyeztetési anyag) 

31/2010. (VII.20) 

Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési Terv (BATRT) 

2005. évi LXIV. törvény 

2011. évi LXXXVIII. törvény 

módosította 

Pest megye Területfejlesztési 

Koncepciója 

Az Érdi Kistérség Területfejlesztési 

Koncepciója  

2011 

Érd MJV Településfejlesztési 

Koncepciója 

184/2008. (VI.26) KGY. 

Érd MJV IVS  

Integrált Városfejlesztési Stratégia 

101/2008 (IV.24) KGY. 

Érd MJV  

Településszerkezeti Terve 

233/2010. (VII.19) KGY. 

Helyi Építési 

Szabályzat 

Szabályozási 

Terv 



3.2 Problématérkép/értéktérkép 

3.2.1 Korlátozó tényezők  
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3.2.2 Probléma térkép 
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3.2.3 Érték térkép 
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3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1 Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

Noha Érd városrészeinek kijelölésére évekkel ezelőtt került sor, megítélésünk szerint a városrészi 
lehatárolás felülvizsgálata több módszertani okból sem indokolt. A kijelölés során a szakemberek a 
város történeti fejlődésének és szerkezeti változásainak eredményeit messzemenően figyelembe 
vették. A településrészek lehatárolása konkrét utcanevek megnevezésével, illetve egyéb területi 
elemek megjelölésével történt.  

A fent leírtak mellett figyelembe kell vennünk azt a szempontot is, hogy amennyiben a 2011-es 
népszámlálási adatok elérhetőek lesznek, a városrészi szinten zajló társadalmi és gazdasági 
folyamatok mutatói összevethetőek kell, legyenek a korábbi elemzések releváns – azonos területi 
egységre vetített – adataival. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ófalu Újfalu 
Érd legrégebbi településrésze az Érd-Alsó vasútvonal – Budai út – Budafoki út – Sulák patak – 
Sziget-dőlő – Molnár utca – Duna – Bel-Zártkert határa – Mély utca– Júlia utca – Intéző utca – 
Velencei út által határolt területen fekszik.  

Érd városrészei  
Az érdi IVS a településszerkezeti jellemzők, 
területhasználati módok és elérhetőségi 
szempontok alapján 5 darab karakterében, 
jellegében, fejlesztési elképzeléseiben különböző 
városrészt határolt le. 
 
Parkváros városrész 
A terület a Tárnoki út – Ürmös utca – Vincellér 
utca – Felsővölgyi út – Tetőfedő utca – Ötvös 
utca – belterületi határ – Kőhalmi utca – 
Hegyalja utca – Kolozsvári utca által határolt, 
északi városrészt foglalja magában. Jelenleg 
alapvetően lakófunkciót tölt be.  
 
Érdliget - Kutyavár 
A terület a Vincellér utca – Ürmös utca – Tárnoki 
út – Riminyáki utca – Érd-Alsó vasútvonal – 
Budai út – Budafoki út – Tétényi utca – Gyár utca 
– Muskátli utca – Érd-Diósd településhatár – 
Ligetszépe utca – Árvalányhaj utca – Bazsarózsa 
utca által határolt területet foglalja magában.  
 
Tusculanum 
A terület a Tárnoki út – Riminyáki utca – Diósdi 
utca – Érd-Felső vasútvonal – Fehérvári út – 
Varjú utca – Bibic utca által határolt terület. 
Alapvetően lakófunkciójú városrész. 
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Tisztviselő- és Újtelep 

A városrész a Bibic utca – Varjú utca – Fehérvári út – Érd-Felső vasútvonal – Diósdi út – Budai út – 
Velencei út – Intéző utca – Ercsi út – Toni csapás – Érd-Felső vasútvonal – belterület határa – 
Szajkó utca – Sas utca – belterület határa – Fehérvári út – Zámori út – Vadlúd utca – Hattyú utca 
által határolt területen fekszik. 
 

3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése 

A KSH 2001-es népszámlálási adatai alapján két szegregátum került lehatárolásra: egyik a 
Parkvárosban a Kassai u., a Kőszegi u., a Késmárki u., a Krsznahorkai u., az Aradi u., és a Tátra u. 
által határolt,családi házas beépítésű területen, a másik az Ófaluban a Kerülő u., a Mély u., a Judit 
u., a Hosszú u., a Dózsa Gy. u. és a Temető u. környékén. (A szegregátumok, szegregációval 
veszélyeztetett területek térképi megjelenítése a Problématérképen található.) Az önkormányzati 
adatok alapján a fenti két szegregált terület további utcákkal bővíthető, a Parkvárosban a Liptói, 
Fátra és Mátra utcákkal, az Ófaluban pedig a Szapáry, Sugár és Meredek utcákkal. 

A Parkvárosi szegregátum városszövettől elkülönülő szegregátumként lett megjelölve. 2008-as 
állapota szerint az alacsony státuszúak pontszerű jelenléte volt jellemző. A területre jellemző, 
hogy egyrészt az önkormányzat integrációs tevékenységének köszönhetően, másrészt az 
ingatlanpiaci fejlesztések révén ma már nem beszélhetünk telepszerű szegregátumról. A terület 
annak ellenére, hogy alacsony infrastruktúrával kiépített (burkolt utak hiánya jellemző, 
zöldfelületek állapota leromlott) kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően ingatlanpiaci 
szempontból keresetté vált. 
A terület pontszerű szegregátumaiban nagyobbrészt halmozottan hátrányos helyzetű, zömében 
roma lakosság él.  
A 2008-as IVS készítésekor az aktualizált vizsgálatokból a következőket lehet összefoglalni:  

- a szegregátum területén magas (32,3%), a városi érték kétszerese a fiatalkorú gyermekek 
aránya, 

- az itt élők csaknem kétharmada általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem 
rendelkezik, 

- az itt élő háztartások csaknem 60%-ában nincs foglalkoztatott, rendszeres 
munkajövedelemmel a szegregátum lakóinak kétharmada (65,8%) nem rendelkezik,  

- a családok megélhetési gondokkal küzdenek, szociális támogatásokból és a nem 
rendszeres jövedelemszerzés különböző, sokszor illegális, formáiból tartják fenn magukat, 

- a területen az alacsony komfortfokozatú lakások (félkomfortos, komfort nélküli, 
szükséglakás) aránya meghaladja az 55%-ot, 

- az itt élők környezet-egészségügyi helyzete kedvezőtlen a felhalmozott hulladék és ennek 
következtében elszaporodó rágcsálók jelenléte miatt, 

- a közszolgáltatások elérhetősége jó, 
- infrastrukturálisan elmaradott a terület (burkolt utak hiánya, leromlott állapotú 

zöldfelületek). 
Érd város önkormányzata számos intézkedést valósított meg a terület rehabilitációja érdekében, a 
korábban telepszerűen, leromlott állapotú épületekben, olykor tákolmányokban élőket 
ingatlanhoz juttatta, valamint folyamatos monitoring alatt tartja a településrészt. (Forrás: Érd 
Megyei Jogú Város Antiszegregációs Terve, 2008.) 
 
Az Ófalusi szegregátum telepszerű környezete ugyan városszövetbe ágyazódott szegregált terület, 
de a peremi elhelyezkedése és a városrész kedvezőtlenebb megközelíthetősége miatt elkülönül a 
környezetétől a két temető szomszédságában. Az épületek, a közterületek és a zöldfelületek 
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állapota leromlott. Itt is jellemző, hogy nagyobbrészt halmozottan hátrányos helyzetű, zömében 
roma lakosság él a városrészben. 
A 2008-as IVS megállapításai: 

- magas (24,8%) a fiatalkorú gyermekek aránya, 
- az itt élők több mint kétharmada általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem 

rendelkezik, 
- az aktív korúak foglalkoztatottsága nagyon alacsony szintű (24,7%), sokkal rosszabb még a 

Parkvárosi szegregátumban élőkénél is, 
- komoly megélhetési gondokat jelent a rendszeres munkajövedelem olykor generációkat 

átívelő hiánya, 
- a háztartások 55%-ában nincs foglalkoztatott, a „láthatatlan” jövedelmekből élők arány 

nem meghatározható, 
- a regisztrált munkanélküliek alacsony hányada (9,1%), és a regisztrált tartós 

munkanélküliek hiánya jellemzi a településrészt. (Nem jelennek meg a Munkaügyi 
Központ adatbázisában.) 

- az alacsony komfortfokozatú lakások magas aránya (37,1%) és az egyszobás lakások 
magas száma jellemző, 

- az infrastrukturális ellátottság hiányos, de a tömegközlekedési kapcsolat megoldott, 
- a közszolgáltatások elérhetősége jó. Háziorvosi rendelő található a városrészben, 

 
Az önkormányzat a szociális ellátás kiemelt biztosításán túl, ingatlanvásárlással, ingatlanvásárlási 
támogatással segíti az Ófalusi szegregátumban élőket is. A felhalmozódó hulladék elszállítását 
elvégzi az önkormányzat, valamint a további felhalmozódás elkerülése érdekében hulladéktároló 
egységeket is kihelyeztek. 2007-ben megszüntetésre került a területen található II. Lajos Általános 
Iskola, ahol a 2006/2007-es tanévben a 77 tanulóból 42 halmozottan hátrányos helyzetű volt. Az 
oktatási szegregáció elkerülése érdekében a gyerekek a környező iskolákba kerültek. A tanulók 
közlekedési nehézségeinek segítésére az önkormányzat iskolabuszt biztosít. (Forrás: Érd Megyei 
Jogú Város Antiszegregációs Terve, 2008.) 2009-ben a TÁMOP-3.3.2 „Esélyegyenlőségi programok 
végrehajtásának támogatása” című pályázat keretében Érd Megyei Jogú Város támogatásban 
részesült. A megvalósított projekt keretében a halmozottan hátrányos helyzetű és roma 
gyermekek iskolák közötti és iskolán belüli szegregációjának csökkentették, valamint ezen tanulók 
integrált nevelését támogató módszertanok alkalmazását is megvalósítottak a közoktatási 
intézményekben, bevezették az Integrált Pedagógiai Rendszert (IPR) . 
A településtörténeti értékkel rendelkező Ófalui központi és Fő utca menti, valamint újfalui terület 
(Alsó-Felső utcák) hagyományos beépítési módja védendő, a terület helyi városképi és 
településszerkezeti védelme javasolt a HÉSZ-ben. 
 
A szegregátumok mellett még 17 db városszövettől elkülönülő veszélyeztetett terület is 
meghatározásra került a 2001-es adatok alapján. A legtöbb, tíz településrész a Parkvárosban, 
három az Ófaluban, kettő a Tusculanumban, egy-egy az Érdliget-Kutyavár és Tisztviselőtelep 
városrészekben. Ezeken a területeken a szegregációs mutató 40% fölötti volt, vagyis még nem 
érte el a küszöbértéket, de erősen leromlott területnek számított. A 2008-as IVS készítésekor újra 
megvizsgálták ezeket területeket. A 2001-es adatokhoz képest jelentős változáson mentek 
keresztül 2008-ig, veszélyeztetett területként való definiálásukat is megszüntették, kivéve négy 
településrészét: három Parkvárosi és egy Ófalui veszélyeztetett területét.  
A Parkvárosban a Kárpáti, Késmárki, Borszéki utcák által határolt részen alacsony státuszú 
emberek pontszerű jelenléte volt jellemző a városszövettől elkülönült veszélyeztetett területen 
2008-ban, annak ellenére, hogy 2001. óta jelentős változások történtek itt. A tömb közel 
helyezkedik el a Tusculanum városrészhez, ami fejlesztési területként került megnevezésre 2008-
ban, ezért az itt megvalósult fejlesztések növelhették a tömb státuszát. Ennek ellenére a terület 
vizsgálata és folyamatos figyelemmel kísérése szükséges. 
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A Mázoló, Favágó, Csúcs, Visegrádi és Zólyomi utcában olyan alacsony státuszú és nagy létszámú 
családok élnek, hogy a lakó ingatlanok képtelenek ezt a nagy tömeget befogadni, illetve a 
lakóingatlan mellett lakhatásra alkalmatlan épületeket húznak fel az itt élők. 
A Fátra, Körmöci, Korponai, Tárnoki-Kolozsváry, Mátra, Komáromi utcák szerinti településrész az 
előbbivel megegyező státuszú területként került meghatározásra. 2008-ban a veszélyeztetett 
területi státuszát fenntartották. A tömb státuszának emelkedésére hatással van a Tusculanum, 
valamint a Hegyalja, Kolozsvári, Tárnok utcai településhatár fejlesztése, de a városrészen lakók 
helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése indokolt. 
A Város építészeti értékeinek helyi védelméről szóló rendelet 2007-ben a két veszélyeztetett 
terület érintett tömbjeit helyi területi védelem alá helyezte. 
Szintén a Parkvárosban található veszélyeztetett terület a Csiszoló, Gépész, Fuvaros, Darukezelő 
utcák által határolt tömb, aminek egy része önkormányzati tulajdonban van. Leromlott állapotú 
bérlakások vannak ezen a részen, egy részükben még bérlők laknak. A leginkább veszélyeztetett 
területe a Darukezelő utca, ahol a lakók 15-20 éve jutottak szociális alapon lakásokhoz. Oktatási-
nevelési intézmény létrehozását tervezte ezen a területen az önkormányzat. Új korszerű, 
megfelelő kapacitású bölcsőde létrehozása valósult meg a területen 2011-ben, ami a hozzájárult a 
városrész fejlődéséhez. További oktatási intézményfejlesztéseket terveznek a 2014-20-as uniós 
tervezési időszakban.  

2008-ban is fenntartották a veszélyeztetett területi státuszát az Ófaluban található, Molnár, 
Római utcák, Belterületi határ által határolt városrésznek. Az alacsony státuszú roma és nem 
roma lakosság egyaránt jelen van a városrészen. A terület adottságai egyébként nagyon jók. Az 
Ófalu történeti, műemléki és természeti értékeit szem előtt tartó fejlesztés felértékeli a terület 
státuszát. A területen élők helyzetének vizsgálata és folyamatos figyelemmel kísérése szükséges. 

Kiemelt problémaként jelentkezik a román állampolgárságú, nagy létszámú, sok gyermekes 
családok betelepülése, Bibic utca, Bibic köz, Tárnoki utca és még feltáratlan területekre. Itt a 
gyermekek óvodai, iskolai, egészségügyi ellátása egyáltalán nem biztosított, a szülők nem 
rendelkeznek letelepedési és munkavállalási engedéllyel. 

3.3.3 Potenciális akcióterületek 

A 2008-as IVS-ben rögzített akcióterületek felülvizsgálata: 

Megavalósult? További szándék? 

I igen V változatlanul fenntartva 

X nem M módosítás szükséges 

~ részben T törlendő 

 

1. A Városközpont akcióterület fejlesztési projektjei 

Projekt neve 
Meg-

valósult? 
További 

szándék? 

A projekt rövid leírása 
amennyiben módosítás szükséges 
a 2008-as IVS tartalmához képest 

Becsült költség 
(millió Ft) 

amennyiben eltér a 
2008-as IVS 
tartalmától 

Szabadság tér ~ M 

1. Új rendőrség, új igazgatási 
központ (bírósággal, ügyészséggel) 
létrehozása a cél 
2. Állandó orvosi ügyelet 
mellé mentőszolgálat kialakítása 
cél 

3000 

Mária u.- Alispán u I M 
1. (aluljáró, sétálóutca) 
elkészültek, azonban a környezet 

1200 
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és az épületek (amelyek 
önkormányzati tulajdonban 
vannak, felújításra/átalakításra 
kerülnek) 
2. Az önkormányzat új 
funkcióval látná el (gyámhatóság, 
szoc. gondozó) 
3. Megvalósult egy plusz 
projekt (Érd Médiacentrum), Érdi 
rádió, újság tv egy épületben 

Kálvin tér ~ M 

1. Ref. templom felújítása, 
bővítése megvalósult 
2.  A kertészeti rendezés 
(közpark kialakítása) nem valósult 
meg 
3. A körforgalom átépítése 
direkt-ággal (esetleg turbó 
körforgalom) szükséges 

1000 

Budai Úti kulturális és 
igazgatási tömb 

~ V 
Városközpont rehabilitáció 
keretében sétány, főtér, Városi 
Galéria kialakítása megtörtént 

3000 

Intézményi 
fejlesztések 

~ V 
Alsó u. 27. sz. alatt helyi védett 
épület felújításával Zenei Könyvtár 
elkészült- 

3500 

Parkolók ~ M 

A CBA felújított épület mellett 
parkolót biztosít 
A közterületek rendbetételével 
szabályos parkolók kiépítése fontos 
feladat! 

2000 

 

2. Parkvárosi alközpont 

Projekt neve 
Meg-

valósult? 
További 

szándék? 

A projekt rövid leírása 
amennyiben módosítás szükséges 
a 2008-as IVS tartalmához képest 

Becsült költség 
(millió Ft) 

amennyiben eltér a 
2008-as IVS 
tartalmától 

Bevásárló központ az 
M7-es lehajtó mellett 

X  
 

V - 5000 

Teleki Sámuel Oktatási 
Centrum 

X V - 1600 

M7-es lehajtó és 
kapcsolódó útvonalak 
átépítése 

X  V - 1200 

Bem tér 
szolgáltatóház, Bem 
téri óvoda bővítése 

~ M 

1. A megépülő SPAR 
területén lesz közösségi 
szolgáltatás (pl. posta) 
2. A Bem téri óvoda bővítése 
elkészült 

200 

Bem téri Közösségi-
Kulturális Központ  

X V - 300 
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3. Érdligeti alközpont 

Projekt neve 
Meg-

valósult? 
További 

szándék? 

A projekt rövid leírása 
amennyiben módosítás szükséges 
a 2008-as IVS tartalmához képest 

Becsült költség 
(millió Ft) 

amennyiben eltér a 
2008-as IVS 
tartalmától 

Érdligeti alközpont 
komplex fejlesztése I. 
–  
A volt strand, és a 
kemping területe 

~ M 

1. Elkészült a park a volt 
strand területén 
2. A többi (szolgáltató-
kereskedelmi stb. alközponti 
funkciós mix) változatlanul marad 

1000 

Érdligeti alközpont 
komplex fejlesztése II.  
Duna u. – Temes u. – 
Túr- Tállya –Talabor –
Tarcal u. – által 
határolt terület  

~ M 

1. A vasúthoz elkészült a 
parkoló (P+R) 
2. Rendőrség és polgárőrség 
a régi mozi épületében kapott 
helyet (funkcióbővítés) 

1500 

 

4. Gazdaságfejlesztési akcióterület 

Projekt neve 
Meg-

valósult? 
További 

szándék? 

A projekt rövid leírása 
amennyiben módosítás szükséges 
a 2008-as IVS tartalmához képest 

Becsült költség 
(millió Ft) 

amennyiben eltér a 
2008-as IVS 
tartalmától 

Sulák-övetzet: M6 
autópálya Ófalu 
csomópontjától délre 
eső terület 

X V - 1000 

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

X V - 2500 

„Mihálytelep” 
gazdaságfejlesztési 
övezet 

~ V 

Néhány kisebb vállalkozás 
betelepedett, a kisvállalkozási 
övezet létrehozásának szándéka 
változatlan- 

5000 

Istvántelep környéke X V - 2000 

„Gulyás tanya” 
környéke 

X V - (önkormányzati terület) 1000 

„Érdi Tető” Logisztikai 
Park 

~ V 
Folyamatos a terület hasznosítása, 
logisztikai központok települtek ide 
(DM, MOBIS) 

2500 

M6 autópálya – 
Pusztaszabolcs vasút – 
70-es elkerülő – Benta 
patak közötti területe 

X V 
(Jövőre indul az U-bahn gyorsvasút 
a 40-es vonalon Százhalombatta 
felé) 

7000 

Tolmács utca kiépítése X M 

Bővíteni kell a projektet, a Tolmács 
utcát a Jegyző u. és a Szent István 
híd között is ki kell építeni – így az 
M7 és M6 autópályák közötti 
kapcsolat jön létre  

1000 
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5. Ófalu 

Projekt neve 
Meg-

valósult? 
További 

szándék? 

A projekt rövid leírása 
amennyiben módosítás szükséges 
a 2008-as IVS tartalmához képest 

Becsült költség 
(millió Ft) 

amennyiben eltér a 
2008-as IVS 
tartalmától 

Víziközlekedési 
kapcsolatok 
fejlesztése a Dunán 

X V - 1500 

Komplex ökoturisztikai 
fejlesztés Érd Ófaluban 

~ V 
Megépült a tanösvény a Beliczay-
szigeten 

500 

Termálturisztikai 
fejlesztések Érd 
Ófaluban 

~ 
V 

Parkoló kialakítása a termálfürdő 
előtt megvalósult 

500 

Kulturális 
örökségvédelmi 
program Érd Ófaluban 

X M 

1. ki kell egészíteni a LIMES 
koncepciójával (kulturális turizmus, 
kapcsoltan XXII. ker., Régészeti 
Parkkal, stb.) 
2. Zarándokút, zarándokház 
a volt kisiskola épületében + Római 
Katolikus plébánia felújítása 
3. A kastély pincéje és a 
támfal sürgős beavatkozást, 
állagmegóvást igényel 
4. Az Eurovelo 6 kerékpárút 
XXII. kerületi, százhalombattai 
szakaszainak kiépítése, Érden 
kapcsolódó infrastruktúrák 
megteremtése  
5. Gazdatiszti ház, 
pincerendszer fejlesztése 

 

 

6. Hétágú csomópont 

Projekt neve 
Megvaló

sult? 
További 

szándék? 

A projekt rövid leírása 
amennyiben módosítás szükséges 
a 2008-as IVS tartalmához képest 

Becsült költség 
(millió Ft) 

amennyiben eltér a 
2008-as IVS 
tartalmától 

Hétágú csomópont ~ V 

1. Elkészült egy közúti 
műtárgy, amelyben a körforgalom 
szabályai érvényesek  
2. Prioritások között hátrébb 
sorolódik  
3. A többi elem változatlan 
(kereskedelmi, szolgáltató tev.) 

500 

 

7. Tusculanum 

Projekt neve 
Meg-

valósult? 
További 

szándék? 

A projekt rövid leírása 
amennyiben eltér a 2008-as IVS 

tartalmától 

Becsült költség 
(millió Ft) 

amennyiben eltér a 
2008-as IVS 
tartalmától 



Érd Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és IVS-nek felülvizsgálata 
Megalapozó Vizsgálatok 

270 
 

Tárnoki úti 
intézményfejlesztés 

X V 
A hasznosítás tekintetében vagy 
egészségügyi, vagy oktatási, 
esetleg temető beruházás. 

7000 

 

További, hosszú távon fejlesztendő akció területek a 2008-as IVS alapján 

1. Felső-Parkváros 

Projekt neve A projekt rövid leírása További szándékok 
Becsült 
költség 

(millió Ft) 

Fuvaros u.-Búvár u. 

Különleges rekreációs területként 
nyilvántartva (hasznosításra 
vonatkozó elképzelés nem valósult 
meg, de továbbra is fenntartva) 

V - 

Ny-i É-i településhetár 
Fejlesztési területen változás nem 
történt, eredeti szándék fenntartva 

V - 

 

2. Tusculanum mikroközpont 

Projekt neve A projekt rövid leírása További szándékok 
Becsült 
költség 

(millió Ft) 

Iskolafejlesztés 
Megvalósult a Gárdonyi Géza Ált. Isk. 
felújítása, Gimnáziummá bővítése  

- - 

Tanuszoda 

Megépült a tanuszoda, valamint az 
uszoda energiaellátását ellátó szolár 
rendszer is kiépült a szomszédos 
óvoda lapos tetején. 

- - 

Csapadékvíz elvezetés Rendezésre került - - 

Róm Kat. templom 
felújítása 

Megvalósult a felújítás - - 

 

3. Sport és szabadidőközpont 

Projekt neve A projekt rövid leírása További szándékok 
Becsült 
költség 

(millió Ft) 

Sportaréna 
Használaton kívüli sportcsarnok 
átadása és uszoda üzembe helyezése 
megtörtént 

lelátók létesítése és 
vízilabda mérkőzések 
rendezésére alkalmassá 
tétele 

100 

Sportaréna melletti 
területek (Velencei út) 

Rekreáció, sport és szabadidő, 
szolgáltatás irányú fejlesztési 
elképzelések 

változatlan - 

 

4. Újtelep mikroközpont 

Projekt neve A projekt rövid leírása További szándékok 
Becsült 
költség 

(millió Ft) 
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Óvoda fejlesztés 

Óvoda megépítése (75 fő) (a vasút-
korszerűsítés miatt lebontott Harkály 
utcai óvoda áthelyezésre került az új 
épületbe)  

- - 

Óvoda melletti épület 
Az ingatlan megvásárlása, és egy 
óvodai tornaterem kialakítása) 

így bővíthető az óvoda – a 
tornaszoba helyett új 
kapacitások (+ 25 fő) 

- 

 

5. Budafoki úti kereskedelmi-szolgáltató központ az M6 lehajtó mellett 

Projekt neve A projekt rövid leírása További szándékok 
Becsült 
költség 

(millió Ft) 

Aldi Megépült - - 

Tesco ingatlanán új 
üzletsor 

Megépült - - 

Szennyvíztisztító 
bővítése 

Csatorna projekt részeként 
megvalósult 

- - 

 

6. Harbor Park logisztikai központ továbbfejlesztése 

Projekt neve A projekt rövid leírása További szándékok 
Becsült 
költség 

(millió Ft) 

DILK 
Logisztikai Központ kialakítása nem 
valósult meg 

megvalósítási szándék van 40 000 

 

7. Csaba utca – Tárnoki u. – Ürmös u. találkozása 

Projekt neve A projekt rövid leírása További szándékok 
Becsült 
költség 

(millió Ft) 

Csomópont rendezése, 
kereskedelmi-
szolgáltató funkció 

A csomópontban tervezett 
kereskedelmi- szolgáltatói 
funkciókkal való bővítés részben 
megvalósult – gyógyszertár, 
társasház földszintjén üzletek. 

Prioritások közül utolsók 
közé átsorolandó 

- 

 

Az IVS-en kívüli megvalósult, nem említett elemek: 

1. Gyula utcai óvoda bővítése/kialakítása folyamatban van 

2. Diósdi úti Óvoda kialakítása – tervezés folyamatban van 

3. Kutyavári óvoda bővítése/felújítása megtörtént 

4. Volt téglagyári terület hasznosítása továbbra is szándék 

5. Volt katonai lőtér – magántulajdonos kertvárosi lakóterület-fejlesztést szeretne 

végrehajtani. településrendezési tervek módosítási folyamatát újra kell indítani. A 

kapcsolódó sóskúti volt honvédségi területek Érdhez csatolása a két önkormányzat 

egyetértésével folyamatban van 
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