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1 KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

1.1 A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA 
1.1.1 A TERVI ELŐZMÉNYEK BEMUTATÁSA 
Érd  településrendezési eszközeit a megyei  jogú város 2010‐ben dolgozta ki. A  településrendezési  tervezésre 
vonatkozó jogszabályok 2012 év végi változása szükségessé teszi a hatályban lévő településrendezési eszközök 
(településszerkezeti  terv,  helyi  építési  szabályzat  és  szabályozási  terv)  teljes  felülvizsgálatát,  ezért  az 
önkormányzat megkezdte az új tervek készítését. 

A hatályban lévő településrendezési eszközök a következők: 

 Településszerkezeti terv: 233/2010. (VII. 19.) KGY. határozat 

 Helyi építési szabályzat és szabályozási terv: Érd Megyei  Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 
31/2010. (VII. 20.) önk. rendelet 

A  2/2005.  (I.  11.)  Kormányrendelet  1.  §  (2)  bekezdése  és  a  kormányrendelet  1. melléklete  szerint  a  teljes 
településre  készülő  terv  esetén  kötelező  a  környezeti  értékelés  készítése.  A  2010‐ben  elfogadott 
településrendezési eszközökben meghatározott területfelhasználások, szabályozások zöme nem módosul, azok 
változatlanul szerepelnek a tervekben, ezért a környezeti értékelés során csak a változásokra összpontosítunk. 
A  területfelhasználásban  54  helyen  történik  változás,  melynek  zöme  kis  kiterjedésű,  néhány  esetben 
ugyanakkor célszerű  részletesebben megvizsgálni, hogy a módosítások  járnak‐e  jelentős környezeti hatással. 
Ezek jelentőségét a további fejezetekben vizsgáljuk. 

1.1.2 A TEMATIKA TARTALMA 
A tematikát az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 
4.  mellékletében  lévő  „környezeti  értékelés  általános  tartalmi  követelményei”  alapján  állítottuk  össze.  A 
tematikát  az  önkormányzat  előzetesen  egyeztette  a  környezet  védelméért  felelős  szervekkel  2015  júliusa 
folyamán. A beérkezett véleményeket feldolgozva az alábbi kiegészített tematika alapján készítjük a környezeti 
értékelést. 
1. A környezeti értékelés kidolgozásának folyamata 

1.1. A tervi előzmények bemutatása,  

1.2. A tematika tartalma; 

1.3. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása; 

1.4. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására;  

1.5. A  környezet  védelméért  felelős  szervek  és  az  érintett  nyilvánosság  bevonása,  a  vélemények  figyelembevétele  a  terv  is  a  környezeti 
értékelés készítése során  

1.6. Felhasznált adatok forrása, felmerült nehézségek bemutatása; 

2. A terv kidolgozásakor vizsgált változatok rövid bemutatása 
2.1. A terv környezetvédelmi szempontból jelentős változásai a hatályos településrendezési eszközökhöz képest; 

2.2.
 
A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal (Pl. OTrT, BATrT);  

2.3. A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása  

3. A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása 
3.1. A terv céljainak összevetése a jelentősebb környezet‐ és természetvédelmi célokkal  

3.2. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, figyelembevétele a tervben; 

3.3. A tervi tartalom környezeti szempontú konzisztenciája a 2.2 fejezetben bemutatott tervekkel;  

3.4. A jelenlegi környezeti helyzet, a tervvel összefüggésben lévő releváns elemeinek ismertetése;  

3.4.1. A tervezési terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv, megvalósítása jelentősen befolyásol,  

3.4.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség) 

3.4.3. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg;  

3.5. A terv megvalósulásával közvetlen, vagy közvetett környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása  

3.6. A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, következmények előrejelzése 

3.6.1. A  településrendezési  javaslatok  környezetvédelmi  összefüggéseinek  bemutatása,  környezetvédelmi  feltételek  és  várható 
környezetvédelmi hatások ismertetése, különös tekintettel 

 a környezeti elemekre (földtani közeg, levegő, felszíni és felszín alatti víz (vízbázis), élővilág, épített környezet)  

 a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, klímára, természeti (ökológiai) 

rendszerre  
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 a Natura 2000 területek állapotára, állagára, jellegére, élőhelyekre 

 az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében várhatóan fellépő 

változásokra;  

 az épített környezetre és a kulturális (építészeti és régészeti) örökségre (kiegészítés) 

3.6.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel:  

 Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére,  

 Helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérés fenntartására vagy 

létrehozására,  

 Olyan helyi társadalmi‐kulturális, gazdasági‐gazdálkodási hagyományok gyengítésére, amelyek a táj eltartó 

képességéhez alkalmazkodtak, 

 Természeti erőforrások megújulásának korlátozására; 

 A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti erőforrások túlnyomóan 

más területen való hasznosítására;  

3.7. A tervre illetve a környezeti értékelésre érkezett vélemények értékelése és az eltérő vélemények miatt előálló döntést igénylő változatok 
ismertetése 

4. A  tervi  változtatások  környezetre  káros  hatásainak  elkerülésére,  csökkentésére  vagy  ellentételezésére  vonatkozó,  a  tervben  szereplő 
szabályok és intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok 

5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, amelyeket a terv által befolyásolt más tervben 
figyelembe kell venni 

6. Összefoglalás 
7. Mellékletek (vélemények) 

1.1.3 A TERVEZÉSI FOLYAMAT MÁS RÉSZEIHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁSA 
A környezeti értékelés a településrendezési eszközök kidolgozásával és egyeztetésével párhuzamosan készül. A 
környezeti  értékelés  tematikája  a  településrendezési  tervek  készítésének  elején  (2015  júliusa)  egyeztetésre 
került az érintett államigazgatási szervekkel. A szervek véleményét figyelembe véve pontosítottuk a kiküldött 
tematikát. A terv készítésével párhuzamosan kidolgoztuk a jelen környezeti értékelést, fókuszálva a változással 
érintett  területekre. A  környezeti  értékelés dokumentuma  a  településrendezési  eszközök  véleményezésével 
párhuzamosan kerül véleményeztetésre az érintett  szervekkel. A beérkezett vélemények alapján a vizsgálati 
dokumentációt  pontosítjuk,  szükség  esetén  kiegészítjük.  A  közgyűlés  a  környezeti  értékelést  a 
településrendezési eszközökkel együtt fogadja el. 

1.1.4 A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE SORÁN TETT JAVASLATOK HATÁSA A TERV 
ALAKULÁSÁRA 

A  környezeti  értékelés  készítői,  valamint  a  településrendezési  eszközök  tervezői  folyamatosan 
együttműködnek  a  legmegfelelőbb  módosítási  változatok  kidolgozása  érdekében.  A  környezeti  értékelés 
dokumentációjának véleményezésébe be kell vonni a jogszabály szerinti államigazgatási véleményezőket is. Az 
észrevételeket megvizsgálva teszünk javaslatot a tervezők felé a tervezés további folyamatában.  

1.1.5 A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS AZ ÉRINTETT NYILVÁNOSSÁG 
BEVONÁSA, A VÉLEMÉNYEK FIGYELEMBEVÉTELE A TERV ÉS A KÖRNYEZETI 
ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE SORÁN 

VÉLEMÉNYEZŐ SZERV  VÉLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. 
PMKH Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

A  tartalmi  rendelet  4.  számú  mellékletében  meghatározott  tartalmi 
követelményeken  túl  a  Felügyelőség  egyéb  tartalmi  elemekre  javaslatot  nem 
kíván tenni. 
A  2/2005.  (I.  11.)  Korm.  rendelet  7.  §  (3)  bekezdése,  alapján  véleményezésre 
benyújtott tematika ellen a Felügyelőség kifogást nem emel. 
Felhívja  a  figyelmet  a  tervek  megfelelő  méretarányú  megjelenítésére,  a 
véleményezésre  benyújtott  tervek  legalább  rajzi  munkarészeit  nyomtatottan 
kéri megküldeni. Igény szerint konzultációs lehetőséget biztosít a tervezőknek. 

2. 
Duna – Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Elfogadja  a  megküldött  tematikát. Kiemeli  azokat  a  tervezett  módosításokat, 
melyeket  a  környezeti  értékelésben  mindenképpen  szerepeltetni  javasolt 
fejlesztésekkel  (4.,  5.,  20.,  25.,  27.,  sz.  fejlesztések,  valamint  a  Téglagyár 
területének turisztikai hasznosítása). 
Felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a módosítás Natura 2000 területet érint, a 
Natura 2000 hatásbecslést jelen környezeti eljárásban kell lefolytatni. 
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3. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerv 

Nem érkezett vélemény. 

4. 
Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Területi Vízügyi 

Hatóság 

A 3.6.1 pontot javasolja kiegészíteni a vízbázisokra vonatkozó címszóval, továbbá 
a „környezeti elemekre" címszóban szereplő felsorolásban a „víz" környezeti elem 
helyett a „felszíni‐ és felszín alatti víz", valamint a "föld" helyett a „földtani közeg" 
kifejezést alkalmazását. 
Tájékoztat Érd MJV területén található vízbázisokról, valamint arról, hogy az FKI‐
KHO a vízügyi  igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági  feladatokat 
ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  17.  §  (2) 
bekezdés  e)  pontja  alapján  vízvédelmi  hatósági  és  szakhatósági  feladat‐  és 
hatáskörében  a  Közép‐Duna‐völgyi  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi 
Felügyelőség  jogutódja,  a  18.  §  (2)  bekezdés  e)  pontja  alapján  a  Közép‐Duna‐
völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja. 

5. 
Érd MJV Jegyzője – helyi 

környezet és 
természetvédelem 

Nem érkezett vélemény. 

6. 
Pest Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítész 
Nem érkezett vélemény. 

7. 
Pest Megyei 

Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatóság 

Jelenlegi  információk  alapján  nem  állapítható meg  olyan  nagyságú  erdőterület‐
igénybevétel, ami kötelező hatásvizsgálati eljárás lefolytatását tenné szükségessé. 
A tematikában foglaltakkal szemben kifogást nem emel. 

8. 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Növény és Talajvédelmi 

Igazgatóság 
Nem érkezett vélemény. 

9 
Pest Megyei 

Kormányhivatal 
Földhivatala 

Megjegyzi, hogy a megkeresés nem tartalmaz szakmai állásfoglalás kialakításához 
alkalmas és értékelhető adatokat, ezért egzakt véleményt csak a véleményezési 
eljárás következő szakaszában áll módjában adni. 
Kéri,  hogy  a  véleményezési  eljárás  következő  szakaszában  megküldendő 
tervdokumentációban  a  tervezések  által  érintett  külterületi  termőföldterületek 
helyrajzi számai legyenek feltűntetve, vagy legyen mellékelve a dokumentációhoz 
az érintett területet ábrázoló papíralapú térképkivonat. melyen a helyrajzi számok 
jól láthatóak. 
Tájékoztat  Érd  MJV  területén  található  termőterületek,  mezőgazdaságilag 
hasznosított  területek  nagyságáról,  valamint  az  átlagosnál  jobb  minőségű 
termőföldterületek művelési ágáról, nagyságáról és aranykorona értékéről. 
Felhívja  a  figyelmet  a  termőföldek  védelméről  szóló 2007. évi CXXIX.  törvény  a 
termőföld  hasznosításával,  a  földvédelemmel,  a  talaj  védelmével,  és  a 
gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezésével, nyilvántartásával kapcsolatos 
új rendelkezéseire, tájékoztat a tervezést érintő legfontosabb előírásokról. 
A véleményezési eljárás későbbi szakaszában részt kíván venni. 

10 
Budakeszi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztály 

Illetékesség hiányában átteszi az Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztályára. 

11 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztálya 

A tematikával kapcsolatban nem tesz kiegészítést. 

12 
Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal 
A környezeti vizsgálat tematikájával egyetért, kifogást nem emel. 
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13 
Budapest Főváros 

Kormányhivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala 

Kéri  a  tematikára  vonatkozó  2/2005.  (I.  11.)  Kormányrendelet  4.  sz. melléklet 
3.6.1.1.,  3.6.1.4.  alpontjaiban  foglaltak  megfelelő  részletességű  kidolgozását, 
ugyanis a javasolt tematika nem tartalmazza a 3.6.1.1. szerinti épített környezetet 
érő hatások bemutatásánál azt, hogy ennek  részeként az építészeti és  régészeti 
örökségre  gyakorolt  hatásokat  is  be  kell mutatni,  továbbá  azt  sem  tartalmazza 
pontosan,  hogy  a  3.6.1.4.  szerint  a  hatásokkal  érintett  emberek  kulturális 
örökségében várhatóan fellépő változásokat is be kell mutatni. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbi hatósági eljárások során biztosítani kell 
az örökségvédelmi szempontok érvényesülését és ki kell kérni az örökségvédelmi 
hatóság  a  kulturális  örökség  védelméről  szóló  200  I.  évi  LXIV.  törvény  62.  §  a) 
pontja szerinti állásfoglalását. 

14 
Országos Közegészségügyi 

Központ 
Nem érkezett vélemény. 

15 
Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

A  2/2005.  (I.  11.)  Kormányrendelet  4.  §  (2)  bekezdésben  meghatározott 
környezeti  vizsgálat  lefolytatását  a  településrendezési  tervezés  során 
katasztrófavédelmi szempontból nem tartja szükségesnek. 
A véleményezési eljárás későbbi szakaszában részt kíván venni. 

1.1.6 FELHASZNÁLT ADATOK FORRÁSA, FELMERÜLT NEHÉZSÉGEK BEMUTATÁSA 
Az  értékeléshez  számos  adatot  figyelembe  vettünk,  így  a  magához  a  településrendezési  eszközökhöz  az 
államigazgatási  szervektől megkapott  adatokat  (ökológiai  hálózat  elemei,  hidrogeológiai  védőidom  stb.),  a 
tájértékek  elhelyezkedését,  valamint  a  földhivatali  ingatlan‐nyilvántartási  térkép  által  jelölt  földminősítési 
osztályokat. A környezeti rétkelés készítése során továbbá felhasználtuk a Területi Információs Rendszer (TeIR) 
adatait  (területrendezési  tervek  szerkezeti  tervei,  övezeti  rendszer),  figyelembe  vettük  a  Nemzeti 
Környezetvédelmi  Program  2015‐2020‐at,  továbbá  megvizsgáltuk  az  érdi  és  a  sóskúti  hatályos 
településrendezési eszközöket és tekintettel voltunk a szomszédos települések (Budapest ‐ XXII. kerület, Diósd, 
Halásztelek,  Martonvásár,  Ráckeresztúr,  Sóskút,  Százhalombatta,  Tárnok,  Tököl,  Törökbálint) 
településrendezési eszközeire. 

1.2 A TERV KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK RÖVID BEMUTATÁSA 
1.2.1 A TERV KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL JELENTŐS VÁLTOZÁSAI A HATÁLYOS 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKHÖZ KÉPEST 
A  településrendezési  eszközökben  tervezett  változásokat  a  jelen  fejezetben bemutatott  táblázat mutatja. A 
táblázatban  külön  oszlopban  jelöltük  a  tervezett  változások  környezeti  hatásának  jelentőségét.  A  változás 
jelentőségének  meghatározásánál  figyelembe  vettük  az  előzetes  tájékoztatási  szakaszban  beérkezett 
véleményeket. A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály  (bányafelügyelet)  véleménye  szerint  nincs  olyan módosítás,  ami  az  adott  szakág  szempontjából 
jelentős  környezeti  hatással  járna.  A  Duna‐Ipoly  Nemzeti  Park  külön  kiemelte  azokat  a  módosításokat, 
amelyekkel a környezeti értékelésben célszerű foglalkozni. Ezek a következők: 

 Zöldfelületek növelése 

 Sóskúti volt honvédségi területek hasznosítása 

 Vízi és sportturizmus fejlesztéssel kapcsolatos módosítások a Beliczay‐szigetnél 

 Új sportcentrum a volt lőtér területeinek egy részén 

 Duna árukikötő létesítése  

 Volt téglagyár területének turisztikai hasznosítása 

A vízi sportturizmus  fejlesztéssel, valamint a Duna árukikötő  létesítésével kapcsolatos szabályozás a  jelenlegi 
szabályozásban  változatlan  tartalommal  szerepel  a  tervben.  Szintén  nem  szerepel  az  új  sportcentrum 
fejlesztése a tervben, viszont a volt lőtér területek bemutatása a sóskúti területek változásával együtt szerepel 
a tervben. 

A  terv  változásainak  lehetséges  környezeti  hatását  az  alátámasztó  javaslatban  lévő  összefoglaló  táblázat 
felhasználásával mutatjuk be. A környezeti hatással nem járó, vagy alig járó módosításokat „o”‐val, a jelentős 
környezeti hatással járó változásokat „X”‐szel jelöltük. 
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ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK KIJELÖLÉSE 

Új területfelhasználás 
Korábbi 
terület‐

felhasználás 

Terület‐
nagyság 

hektárban 

Érintett 
helyrajzi 
szám 

Megjegyzés 
Környezeti 

hatás 
jelentősége 

1 
üdülőházas 
terület 

kertes 
mezőgazd. 
terület 

1,65  25033 

a volt téglagyár területéhez szorosan kapcsolódó volt 
agyagbánya terület, melyet a fejlesztés miatt összevon a 
tulajdonos a 24604 hrsz‐ú területtel. BATrT‐ben nem 

városias települési térség. 

o 

2 
kertvárosias 
lakóterület 

erdőterület  0,036  053 
önk. tulajdonú ingatlan, a szomszédos lakóház 

kiszolgáló épületei itt vannak.  o 

3 
településköz‐
pont terület 

zöldterület  0,52  18223/1 
Fácánközi óvoda új épülete részére szükséges 

beépítetlen parlag terület  o 

4 
intézmény 
terület 

zöldterület  0,94  18778/1  Aréna fejlesztési terület  o 

5 
településköz‐
pont terület 

zöldterület  0,089  23750 
Érd‐Ófalu, Hősök tere közpark és az óvoda határa 

változik az udvar és emlékmű park új kert terve miatt.  o 

6 
különleges 
mezőgazdasági 
üzemi terület 

ált. mezőgazd. 
terület 

1,0 
014/5 
(sóskúti 
hrsz.) 

volt sóskúti területen lévő Tihanyi tanya terület 
kialakult lakófunkció fenntartása, fejleszthetősége miatt 

indokolt 
o 

7 
különleges 
temető terület 

zöldterület 

0,47  23202 
új temető terület önk. tul. és egyházi tul. területen, a 

Janka és Felső utcában 

o 

8  0,75  23121  o 

9  ipari terület  erdőterület  0,83 
24799/3, 
24726 

Tolmács utcai Krause telephely egységesen 
iparterületbe kerül a bővítési szándék miatt  o 

10 
ipari 
szolgáltató 
terület 

ált. 
mezőgazd. 
terület 

63,51 
0153, 
0160 

új gazdaságfejlesztési terület a 7. sz. főút mentén, a 
Benta‐patak és Zámori‐patak között (Köves Földek), 

illetve az Elvira puszta mellett 

X 

korlátozott 
használatú 
mezőgazd. 
terület 

6,49  0160  X 

Az új beépítésre szánt terület kijelölések közül az 1‐2 ha belterületi kijelölések kis igénybevételnek tekinthetők, 
illetve  a  szomszédos,  meglévő  területhasználathoz  kapcsolódnak,  melyek  nem  járnak  jelentős  környezeti 
hatással  (lakóterület kijelölés, óvoda  fejlesztés,  temető bővítési  terület,  sportoláshoz kapcsolódó  fejlesztés). 
Ugyanakkor  a  közel  70  ha‐nyi  ipari  szolgáltató  gazdasági  terület  kijelölésénél  célszerű megvizsgálni, milyen 
környezeti hatások várhatók (10. módosítás). A különleges mezőgazdasági üzemi terület kijelölésére meglévő 
tanya  területén  kerül  sor,  a  jelenlegi használatnak megfelelően, mely  településrendezési  tervi  korrekciónak 
tekinthető (6. módosítás), nem várható jelentős környezeti hatás. 

FUNKCIÓVÁLTÓ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Új területfelhasználás 
Korábbi 
terület‐

felhasználás 

Terület‐
nagyság 

hektárban 

Érintett 
helyrajzi 
szám 

Megjegyzés 
Környezeti 

hatás 
jelentősége 

11 
ipari  szolgáltató 
terület 

kereskedelmi, 
szolgáltató 
terület 

191,15  … 
A Sas utcában és a 7‐es főúttól délre kijelölt fejlesztési 

területek egységesen iparterületbe kerülnek  o 

12 
kereskedelmi, 
szolgáltató 
terület 

különleges 
temető 
terület 

11,1  …  a korábbi temető bővítési területe a Bécsi hegyen  X 
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FUNKCIÓVÁLTÓ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Új területfelhasználás 
Korábbi 
terület‐

felhasználás 

Terület‐
nagyság 

hektárban 

Érintett 
helyrajzi 
szám 

Megjegyzés 
Környezeti 

hatás 
jelentősége 

13 

településköz‐
pont terület 

kertvárosias 
lakóterület 

0,1623 
7795, 
7796 

nyomda megvette a két szomszédos telket, bővíteni 
szeretne  o 

14  0,26  7789 
Törökbálinti úti tésztaüzem Nyárfa utcai telekrésze 

településközpont területbe kerül az egységes 
területhasználat miatt. 

o 

15  0,16 
1273, 
21274 

Sajó utca és vasút közötti terület, a beépítetlen 
ingatlan elé szennyvízátemelő épült, lakóépületnek 

kevésbé alkalmas 
o 

16  0,0727  20879 
Topoly utcai szociális intézmény bővítése miatt a 

szomszédos Tarna utcai ingatlan  o 

17  0,13  6628 
Csurgói utcai egyházközség által fejleszteni kívánt 

terület  o 

18  0,355 
18755, 
18756, 
18776 

Tudós utcai 3 ingatlan a tömb egységesen 
településközpont területbe kerül  o 

19 
településköz‐
pont terület 

kertvárosias 
lakóterület 

1,7  731‐738 
Darukezelő utca és Favágó utca közötti terület 

intézményfejlesztési célból sorolandó át 
o 

20 
településköz‐
pont terület 

kereskedelmi, 
szolgáltató 
terület 

0,68  11 telek 
Duna és Bodrog utca közötti főút menti területen sok a 

lakóépület 

o 

21 
kereskedelmi, 
szolgáltató 
terület 

településköz‐
pont terület 

1,05 
26231, 
26244 

Budafoki út menti kereskedelmi terület egységesen 
gazdasági területbe kerül 

o 

22 
üdülőházas 
terület 

különleges 
rekreációs 
terület 

10,2  24604 
dunaparti volt téglagyár területének újrahasznosítása 

céljából  X 

23 
intézmény 
terület 

településköz‐
pont terület 

6,36 
18778/1, 
18778/2 

Velencei úti ARÉNA fejlesztési terület beépítési 
javaslata alapján az intenzívebb intézmény terület 

szükséges 

o 

24 
kertvárosias 
lakóterület 

településköz‐
pont terület 

0,064  15254 
Az Erkel F. utcában a gimnáziumba ékelődő területen 

kívül eső telekrész lakóterületben marad. 
o 

25 
kertvárosias 
lakóterület 

különleges 
honvédségi 
terület 

12,8 
019/111 
(sóskúti 
hrsz.) 

volt sóskúti honvédségi területen távlati célú 
lakóterületfejlesztési terület  X 

26 
településköz‐
pont terület 

különleges 
rekreációs 
terület 

3,33  933, 936 
a Burkoló utcai beépítetlen terület Parkváros hiányzó 

oktatási intézményének kijelölt területe  o 

27  ipari terület 
kereskedelmi, 
szolgáltató 
terület 

9,8 

091/4, 
091/6, 
091/34, 
091/142, 
091/144, 
091/146 

Tolmács utcai gazdasági területen konkrét fejlesztési 
igény miatt szükséges az ipari terület besorolás  o 

28 

különleges 
beépítésre 
szánt temető 

településközp
ont terület 

0,22  23299 
a városi temetőtől északra eső, a temető kerítésén 

belüli terület  o 

29 
kertvárosias 
lakóterület 

0,85 

23243, 
23322/2,
23182/4, 
23182/5, 
23182/1 
része 

a városi temetőtől délre eső, részben már megvásárolt 
területek  o 
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FUNKCIÓVÁLTÓ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Új területfelhasználás 
Korábbi 
terület‐

felhasználás 

Terület‐
nagyság 

hektárban 

Érintett 
helyrajzi 
szám 

Megjegyzés 
Környezeti 

hatás 
jelentősége 

30 

különleges 
beépítésre 
szánt 
rekreációs 

különleges 
honvédségi 
terület 

20,9 

015/2, 
019/110 
(sóskúti 
hrsz.) 

volt sóskúti honvédségi területen fejlesztési terület  X 

31 

különleges 
beépítésre 
szánt  oktatási‐
látogató 
központ 

különleges 
honvédségi 
terület 

8,4 

014/1, 
015/2 

(sóskúti 
hrsz.) 

volt sóskúti honvédségi területen a katonai 
épületekkel elfoglalt terület újrahasznosítása  X 

A 11.  számú módosítás esetén közel 200 ha‐nyi  terület kerül átsorolásra kereskedelmi‐szolgáltató gazdasági 
övezetből ipari‐szolgáltató gazdasági területbe. Az elhelyezhető építmények köre tulajdonképpen nem változik 
(kereskedelmi, szolgáltató,  raktározási, üzemanyagtöltő), csak a megnevezés. Az  ipari szolgáltató  területekre 
vonatkozó HÉSZ  tervezet  szerint  olyan  tevékenység  nem  folytatható  a  területen,  amely  a  külön  jogszabály 
szerinti  környezeti  hatásvizsgálati  és  egységes  környezethasználati  engedélyköteles  tevékenységek  közé 
tartozik,  illetve a védőtávolságot a  telken belül kell biztosítani. Sőt bizonyos  szabályokban  (pl. védőtávolság 
kérdésében) még  szigorúbb  is,  hiszen már  az  üzemanyagtöltő  állomás  védőtávolságát  is  telken  belül  kell 
biztosítani.  Ebből  következően  lényegében  nem  változik  a  terület  funkciója  a  meglévőhöz  képest,  ezért 
jelentős környezeti hatás sem várható. 

A  sóskúti  részen  tervezett módosítások  (lakóterület,  rekreációs  terület, oktatóközpont  kijelölés)  együttesen 
már jelentősen megváltoztatják a terület jelenlegi kialakítását, ezért célszerű részletesebben megvizsgálni azok 
várható környezeti hatását (25., 30., 31. módosítás). 

Szintén szükséges megvizsgálni az egykori téglagyár területére vonatkozó módosítást, hiszen szintén  jelentős 
minőségbeli változás várható az érintett területen. (22. módosítás) Ennek szükségességét a DINPIg is kérte. 

A  további módosításoknak nincsen  jelentős  környezeti hatásuk, mivel meglévő beépítésre  szánt  területeket 
érintenek és területi kiterjedésük nagyon kicsi. 

FUNKCIÓVÁLTÓ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Új területfelhasználás 
Korábbi 
terület‐

felhasználás 

Terület‐
nagyság 

hektárban 

Érintett 
helyrajzi 
szám 

Megjegyzés 
Környezeti 

hatás 
jelentősége 

32  zöldterület 
különleges 
honvédségi 
terület 

9,1 

014/1, 
015/2 
(sóskúti 
hrsz.) 

volt sóskúti területen új zöldterület kerül kijelölésre 

X 

33  zöldterület  erdőterület  7,43 
02/1, 

02/9‐19, 
02/1 

Papi‐földek területén a záportározó/ látványtó 
mellett közpark kialakítására van szükség  X 

34  zöldterület 
településköz‐
pont terület 

0,12 
7319, 
7321 

Bem téri új közpark  o 

35 

különleges 
beépítésre  nem 
szánt  fásított 
köztér, sétány 

zöldterület  0,95  24614/1 
Papi‐földek fogadóterületének kijelölt terület, 

parkolóval kiszolgáló létesítményekkel  o 

36 

különleges 
beépítésre  nem 
szánt  burkolt 
köztér 

településköz‐
pont terület 

0,16 
18895/7‐

8 

Bethlen Gábor utca és Érd Felső vasúti megálló közötti 
terület, mely távlatban P+R parkolónak fenntartott 

terület 
o 

37  erdőterület 
általános 
mezőgazd. 
terület 

3  … 
tervezett erdőterületek védett és egyéb 
erdőterületnek megfelelőbb területen  o 
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FUNKCIÓVÁLTÓ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Új területfelhasználás 
Korábbi 
terület‐

felhasználás 

Terület‐
nagyság 

hektárban 

Érintett 
helyrajzi 
szám 

Megjegyzés 
Környezeti 

hatás 
jelentősége 

38  erdőterület 
különleges 
honvédségi 
terület 

6,6 

014/1, 
015/2 

(sóskúti 
hrsz.) 

tervezett erdőterületek védett és egyéb 
erdőterületnek megfelelőbb területen  x 

39 
korlátozott 
használatú  mg. 
terület 

különleges 
honvédségi 
terület 

70 

014/1 

(sóskúti 
hrsz.) 

volt sóskúti területen Natura2000 védettségű terület  x 

40 
korlátozott 
használatú  mg. 
terület 

általános 
mezőgazd. 
terület 

26,7  …  volt sóskúti területen a levendulás  x 

41 
vízgazdálkodási 
terület 

erdőterület  5,33 
04/9, 
04/10 

Papi‐földek területén záportározó és látványtó 
kialakítása miatt  x 

42  zöldterület 
településköz‐
pont terület 

0,062  24442 
Érd‐Ófalu, Római úti termálkút telke közpark 

besorolásba kerül  o 

43  zöldterület  erdőterület  0,18  18895/9 
Bethlen Gábor utca és Érd Felső vasúti megálló közötti 

parkolónak alkalmatlan terület  o 

44 
közlekedési 
terület 

erdőterület  0,16  18895/6 
Bethlen Gábor utca és Érd Felső vasúti megálló közötti 

terület, mely P+R parkolónak kialakítandó terület  o 

45 
(tartalék) 
temető terület 

településköz‐
pont terület 

4,2 
0201/1, 
0201/2 

Önkormányzati tulajdonú, jelenleg hasznosítatlan 
területen a temető távlati tartalékterületének 

kijelölése 
o 

46  zöldterület 
kertvárosias 
lakóterület 

0,341 

14473, 
14474, 
14475, 
14476/1‐
2, 14477 

Harkály utcai új közpark a vasút mellett  o 

47 

erdőterület 

korlátozott 
használatú 
mezőgazd. 
terület 

6,48  0160 
a Zámori‐p. és Benta‐p. között kijelölt új gazdasági 
terület miatt a patak mentén erdőterület kerül 

kijelölésre, figyelembe véve az ökológiai folyosót. 
o 

48 
általános 
mezőgazd. 
terület 

2,1  0153 
a 7. sz. főút menti új gazdasági terület kijelölés miatt az 
50 m‐es sávban erdőterület kerül kijelölésre az Oték 

előírása alapján. 
o 

49 

különleges 
beépítésre  nem 
szánt  burkolt 
köztér 

településközp
ont terület 

0,19 
6544/8, 
6544/9, 
6548 

Selmeci és Salgói u. között a tervezett társasház 
beruházás kapcsán kijelölt elsősorban parkolónak szánt 

terület 
o 

50 

különleges 
beépítésre 
szánt  közmű 
terület 

vasút terület  0,075  21526 
Aranyos utca végén megépült szennyvízátemelő miatt 
szükségessé vált a vasút területén a területfelhasználás 

átsorolás az MNB kérésére 
o 

51 

különleges 
beépítésre  nem 
szánt  burkolt 
köztér 

különleges 
temető 
terület 

0,19 
23301, 
23322/2,   a városi temető déli részén a temetőhöz kapcsolódó 

parkoló terület kialakítása céljából szükséges az 
átsorolás 

o 

kertvárosias 
lakóterület 

0,17  23301  o 
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FUNKCIÓVÁLTÓ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Új területfelhasználás 
Korábbi 
terület‐

felhasználás 

Terület‐
nagyság 

hektárban 

Érintett 
helyrajzi 
szám 

Megjegyzés 
Környezeti 

hatás 
jelentősége 

52 korlátozott 

használatú 

mezőgazdasági 

terület 

kertes 

mezőgazd. 

terület 

19,3 … 
a védett földvár területének egészét javasoljuk 

besorolni olyan övezetbe, ahol nem lehet építményt 

elhelyezni 

o 

53 

általános 

mezőgazd. 

terület 

6,5 … o 

54 erdőterület 
különleges 

közmű terület 
0,23 

029/1, f 

alrészlet 

Sulák‐csatorna melletti gátőrház területén belül a 

Natura2000 terület 
o 

A  sóskúti  részen  tervezett  módosítások  a  beépítésre  szánt  területek  kijelölésével  együtt  jelentősen 
megváltoztatják  a  terület  jelenlegi  kialakítását,  ezért  célszerű  részletesebben megvizsgálni  azok  együttesen 
várható környezeti hatását. (38., 39., 40. módosítás) 

Szintén célszerű megvizsgálni a Papi földeken tervezett változtatásokat, bár beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre, ugyanakkor látványtó kialakítása tervezett. (32. és 33. módosítás) 

A  további módosításoknak nincsen  jelentős környezeti hatásuk, mivel új beépítésre  szánt  terület nem kerül 
kijelölésre, illetve a területi kiterjedésük nagyon kicsi a településrendezési tervi léptékben. 

Megjegyezzük,  hogy  a  tervmódosítás  során  nincsen  környezeti  hatása  azoknak  a  tervi  módosításoknak, 
amelyeknek  a  feltüntetése  jogszabályi  kötelezettségből  ered.  Ilyen  például  a meglévő  szennyvíz  átemelők, 
avagy a hidrogeológiai védőövezetek tervben való feltüntetése. 

1.2.2 A TERV ÖSSZEFÜGGÉSE MÁS RELEVÁNS TERVEKKEL, ILLETVE PROGRAMOKKAL (PL. 
OTRT, BATRT) 

Érd megyei  jogú  város  a  Budapesti  Agglomeráció  települése,  ezért  területére  az  országos  területrendezési 
tervről  szóló  2003.  évi  XXVI.  törvény  (továbbiakban  OTrT)  mellett  a  2011‐ben  módosított  Budapesti 
Agglomeráció  Területrendezési  tervéről  szóló  2005.  évi  LXIV.  törvény  (továbbiakban  BATrT)  előírásait  is 
figyelembe  kell  venni. Az OTrT  2013  év  végi módosításának  következtében  alkalmazni  kell  az OTrT  31/B.  § 
szerinti  átmeneti  rendelkezéseket.  Speciális  helyzet,  hogy  Sóskút  közigazgatási  területének  egy  része  Érd 
közigazgatási területéhez kerül átcsatolásra.  

Érd  közigazgatási  területét  számos  környezetvédelmi és  temrészetvédelmi övezet érinti. Ezek a  következők: 
magterület,  ökológiai  folyosó,  pufferterület,  kiváló  termőhelyi  adottságú  szántóterület,  kiváló  termőhelyi 
adottságú erdőterület, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, országos vízminőség‐védelmi 
terület  övezete,  nagyvízi  meder  övezete.  A  településszerkezeti  terv  készítése  során  a  kiemelt  térségi 
övezeteket  figyelembe  vettük,  így  az  OTrT  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  előírásai  megfelelően 
érvényesülnek. 

1.2.3 A VÁLTOZATOK KÖZÖTTI VÁLASZTÁS INDOKAI, A VÁLASZTÁST ALÁTÁMASZTÓ 
VIZSGÁLAT RÖVID LEÍRÁSA  

A környezeti értkelés során a első változatként a meglévő állapotot (azaz a módosítás meg nem valósulását), 
második  változatként  a  módosítás  elfogadását  vizsgáltuk.  A  környezeti  szempontból  jelentős  változások 
többsége a jelenlegi sóskúti területeken történik, így az arra vonatkozó területfelhasználás‐változások hatását 
külön egységben, együtt vizsgáljuk. 

A környezeti értkelés során a első változatként a meglévő állapotot (azaz a módosítás meg nem valósulását), 
második  változatként  a  módosítás  elfogadását  vizsgáltuk.  A  környezeti  szempontból  jelentős  változások 
többsége a jelenlegi sóskúti területeken történik, így az arra vonatkozó területfelhasználás‐változások hatását 
külön egységben, együtt vizsgáljuk. 
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1.2.3.1 Sóskúti	területek	szabályozásának	módosítása	(25.,	30.,	31.,	32.,	38.,	39.,	40.	módosítás)	
A sóskúti területen az egykori lőtér helyezkedett el, valamint mezőgazdasági és erdőterületek találhatók. 

 

 

Részlet Sóskút hatályos településszerkezeti tervéből 
(30/2009. (IV. 21.) önk. határozat 

Részlet Érd településszerkezeti terv jelenlegi tervezetéből 

 

 

1. Változat – Meglévő állapot fennmaradása  

Sóskút helyi építési szabályzata szerint a különleges honvédelmi  területeken 20%‐os beépíthetőséggel és 7,5 
méteres  építménymagassággal  lehet  honvédelmi  célú  épületeket  elhelyezni.  A  7,5  méteres 
építménymagasságtól  a  szabályzat  lehetőséget  ad  az  eltétésre,  így  jóval  magasabb  építmények  is 
elhelyezhetők a területen. 

Bár a szabályzat előírja, hogy az építmény elhelyezés során figyelembe kell venni a környezet és a természet 
védelméről szóló jogszabályokat, ugyanakkor nagyobb az esély a természeti értékek sérülésének. 

A szabályozás intenzív beépítést tesz lehetővé, viszont az építési övezet fenntartása a lőtér megszűnése miatt 
teljesen okafogyottá vált. 

 

2. Változat – Területfelhasználás megváltoztatása 

A területen a következő változások történnek: 

 Különleges honvédségi területből: 
o 38 ha erdőterület, Ev(k) elsődlegesen védelmi, másodlagosan közjóléti erdőterület, ahol épület 

nem építhető, legfeljebb a közjóléti rendeltetéssel kapcsolatos egyéb építmények helyezhetők 
el; 

o 70  ha  korlátozott mezőgazdasági  terület  (Mko‐1),  ahol  legfeljebb  a  legeltetéses  állattartás, 
ökológiai oktatás, ismertetterjesztés és turisták fogadását szolgáló építmények helyezhetők el; 

o 9,1  ha  zöldterület,  ahol  legfeljebb  3%‐os  beépíthetőséggel  lehet  kulturális,  közösségi 
szórakoztató jellegű épületet elhelyezni; 
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o 12,8  ha  távlati  lakóterületet,  ahol  a  szabályozási  tervben  változatlanul marad  a  különleges 
terület – honvédelmi terület besorolás 

o 20,9 ha Különleges  terület – Rekreációs  terület  (Kr‐4),  ahol  a 15%‐os beépíthetőség mellett 
70%‐os zöldfelületet kell kialakítani, az épületek építménymagassága 3,5‐6,0 méter lehet; 

o 8,4 ha különleges oktatási és  látogató központ  területe, amelynek egyik  felén új épület nem 
helyezhető  el,  a meglévők  nem  bővíthetők,  csak  felújíthatók,  a másik  felén  pedig  20%‐os 
beépíthetőséggel 7,5 méteres építménymagassággal és 60%‐os  zöldfelület kialakítással  lehet 
épületet elhelyezni. 

 Általános  mezőgazdasági  területből  26,7  ha  korlátozott  mezőgazdasági  területbe  kerül  átsorolásra 
(Mko‐2), ahol a gyógynövénytermesztés és feldolgozás, valamint a  lovasturizmus épületei helyezhetők 
el, legfeljebb 3%‐os beépíthetőséggel és 4,5 méteres építménymagassággal. 

A második  változat  az  adottságok  és  kialakult  településszerkezetnek megfelelően  egyrészt  differenciáltabb 
területfelhasználást határoz meg, másrészt  többségében kevésbé  intenzív  területfelhasználásokat  javasol. Új 
beépítésre  szánt  terület  nem  kerül  kijelölésre,  sőt  a  kijelölt  beépítésre  szánt  honvédelmi  területek 
többségének  visszaminősítése  történik meg. A  közel 160 ha‐nyi  kijelölt, beépítésre  szánt  különleges  terület 
helyett  117  ha  beépítésre  nem  szánt  terület  kerül  kijelölésre  (a  terület  73%‐a!),  viszont  a  fennmaradó 
beépítésre szánt  területeken sem válik  intenzívebbé a beépítés  lehetősége, mint a hatályos szerint, hiszen a 
20%‐os  beépíthetőséget  és  a  7,5  méteres  építménymagasságnál  nagyobbat  nem  határoz  meg  az  új 
szabályozás.  A  kertvárosias  lakóterület  csak  távlati  lakóterületként  jelenik  meg  a  tervben,  a  szabályozási 
tervben honvédelmi terület marad.  

Összességében  jóval  kedvezőbb  változások  várhatók  (pozitív  környezeti  hatás)  a  2.  változattal  a meglévő 
állapothoz képest, legfőképpen azért is, mert a terület az országos ökológiai hálózat részét képezi. 

1.2.3.2 Papi	földekre	vonatkozó	szabályozás	(33.,	41.	módosítás)	
A dűlő jelenleg beépítetlen, alacsony fekvésű vizenyős terület, amelynek egy részén mezőgazdasági művelés a 
jellemző. A területet meglévő lakóterületek veszik körül. 

  

Részlet Érd hatályos településszerkezeti tervéből Részlet Érd településszerkezeti terv tervezetéből 

 

1. változat 

Az 1. változatban erdőterületbe és zöldterületbe került besorolásra a Papi földek dűlő, melyet a Sulák‐csatorna 
keresztez.  A  terület  jelenlegi  övezeti  besorolása  a  hatályos  helyi  építési  szabályzat  szerint  az  egészségügyi 
szociális és turisztikai erdőterületen  legfeljebb 5%‐os beépíthetőséggel és 4,5 méteres építménymagassággal 
lehet  épületet  elhelyezni.  A  kijelölt  zöldterületeken  (Z‐1)  2%‐os  beépíthetőséggel  és  4,5  méteres 
építménymagassággal  lehet építményt elhelyezni. A  területen  tehát  lehetőség van magas értékű összefüggő 
erdőterület kialakítására a többségében szántó művelési ágú dűlőben. 
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2. változat 

A  2.  változatban  a  terület  alacsony  fekvését  kihasználva  vízgazdálkodási  terület,  valamint  zöldterület  kerül 
meghatározásra a terület nagyobb részén. A vízgazdálkodási területen látványtó elhelyezésére lesz lehetőség, 
a  környezetében  pedig  rendezett  közpark  kialakítása  válik  lehetővé  a  Sulák‐csatornától  nyugatra.  A 
módosítással  biztosíthatóvá  válik  a  vízvisszatartás  (a  tó  létesítése  esetén),  mely  jótékonyan  hat  a  városi 
klímára,  illetve  a  vizenyős  területen  közpark  alakítható  ki.  A módosítás  érdemben  nem  változtatja meg  a 
terület  beépíthetőségét,  de  a  vízfelület  és  közpark  kialakítás  lehetőségének  várhatóan  jelentős  környezeti 
hatása lesz. 

1.2.3.2 Ipari	szolgáltató	területek	kijelölése	a	7.	sz.	főút	mentén	
A  terület  a  Köves  földek  dűlőben,  valamint  az  Elvíra major mellett  találhatók.  A  területek  jelenleg  szántó 
művelés alatt állnak. Az önkormányzat bővíteni kívánja gazdasági terület kínálatát. 

 

 

Részlet Érd hatályos településszerkezeti tervéből Részlet Érd településszerkezeti terv tervezetéből 

 

1. változat 

A  terület  hatályos  szabályozása  szerint  általános mezőgazdasági  terület  (Má‐1),  ahol  3%os  beépíthetőség 
mellett  4,5 méteres  építménymagassággal    lehet  épületet  elhelyezni  (gazdasági  épület  esetében  7,5 m). A 
területen lehetőség van birtokközpont kialakítására is.  

A  jelenlegi  szabályozás  csak  a  mezőgazdasági  termeléshez  és  feldolgozáshoz  kapcsolódó  építmények 
elhelyezését teszi lehetővé. 

 

2. változat 

A 2. változat szerint ipari szolgáltató gazdasági terület kerül kijelölésre a meglévő területekhez kapcsolódóan. A 
kijelöléssel lehetővé válik olyan gazdasági tevékenységek elhelyezésére szolgáló épületek létesítésére, melyhez 
nem kell egységers környezeti használati engedély beszerzése. A változtatással a  terület beépíthetővé válik, 
mely jelentős nagyságú földterületeket érint (Gisz‐1). A módosítással 50%‐os beépíthetőséggel és 12,5 méteres 
legnagyobb homlokzatmagassággal lehet épületeket elhelyezni.  

A  változat  kidolgozását  a Magyar  Kormány  és  Érd Megyei    Jogú  Város  között  kötött  megállapodás  teszi 
szükségessé (1504/2015. (VII.23.) kormányhatározat 2. pontjának aa) alpontja). A város szerkeztetét, kialakult 
főúthálózatát tekintve ez a terület alkalmas a gazdasági terület ütemezett kialakítására. Fontos tény, hogy  itt 
korábban  kijelölt  gazdasági  területek  szerepelnek  a  tervben,  illetve  itt  található  a  meglévő  7.  sz.  főút 
nyomvonala is. A módosításnak jelentős környezeti hatása van. 

1.2.3.3 Tervezett	temető	terület	átsorolása	gazdasági	területbe	
A tartalék temető terület az Ercsi út és a  Júlia utca közötti területen található az M6‐os autópálya közvetlen 
közelében. A terület jól megközelíthető, természeti védettség nem érinti. A területen jelenleg mezőgazdasági 
művelés történik. 
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Részlet Érd hatályos településszerkezeti tervéből Részlet Érd településszerkezeti terv tervezetéből 

 

1. változat 

A hatályos tervben különleges‐terület – temető került kijelölésre. A jelenlegi besorolás kis beépítési inenzitású (10%), és 
viszonylag alacsony zöldfelületi arányú terület alakítható ki (40%).  

 

2. változat 

A  tervezetben  az  Ercsi  út  és  a  Júlia  utca  közötti  terület  ipari  gazdasági  területbe  kerül  átsorolásra.  A Gksz‐2  építési 
övezetben 50%‐os beépíthetőséggel lehet 3,5‐11 méter homlokzatmagasságú épületeket elhelyezni. 

A 2. változat a területgazdálkodás szempontjából jóval kedvezőbb területfelhasználást jelent, mivel a telkek közel vannak 
az M6‐os autópálya csomópontjához és szerkezetileg  jól kapcsolódnak a környező gazdasági  területekhez. A gazdasági 
terület kijelölését ugyanakkor az előbbiekben bemutatott kormányhatározatban foglaltak is indokolják. 

1.2.3.4 A	volt	téglagyár	területének	átsorolása	rekreációs	területből	üdülőházas	üdülőterületbe	
(22.	módosítás)	

A terület a Duna partján található, a kertes mezőgazdasági területek alatt. A terület jelenleg kihasználatlan. 

 

 

Részlet Érd hatályos településszerkezeti tervéből Részlet Érd településszerkezeti terv tervezetéből 

 

1. változat 

Az  1.  változat  szerint  különleges  rekreációs  üdülőterület  kerülne  kialakításra  a  kb.  10  ha‐os  területen,  a 
hatályos szabályozás szerint a terület negyedén van erre lehetőség (Kr‐4/k övezet), ahol 20%‐os beépíthetőség 
mellett  6,0  méter  építménymagassággal  lehet  elhelyezni  épületet.  A  terület  nagyobb  részén  –  a 
településszerkezeti  tervvel  ellentétben  –  a  terület  korábbi  funkcióját  tartják  fent,  hiszen  ipari  gazdasági 
területbe van besorolva a terület. A Gip‐3 övezetben 50%‐os beépíthetőséggel 7,5 m‐es építménymagassággal 
lehet elhelyezni ipari építményeket. 
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2. változat 

A  2.  változat  a  volt  téglagyár  teljes  teürletén  üdülőházas  üdülőterület  kialakítását  javasolja. Az  üdülőházas 
üdülőterületen  18%‐os  beépíthetőséggel  lehet  építményt  elhelyezni.  A  szabályozás  differenciálja  a 
homlokzatmagasság mértékét a természeti értékektől függően.  

A 2. változat minden  tekintetben kedvezőbb, hiszen a  területfelhasználás változtatással a  terület  jellegének 
megfelelő  funkciók  helyezhetők  el,  illetve  a  tervezés  során  külön  hangsúlyt  tettek  a  tervezők  az  ökológiai 
hálózatra  is. Itt jegyezzük meg, hogy a módosítással kis mértékű beépítésre szánt terület növekedés történik, 
ahol kertes mezőgazdasági  területből üdülőházas üdülőterületbe kerül átsorolásra 1,65 ha  terület. A  terület 
egyébként egy volt agyaggödör területe. 

1.3 A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK 
FELTÁRÁSA 

1.3.1 A TERV CÉLJAINAK ÖSSZEVETÉSE A JELENTŐSEBB KÖRNYEZET- ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI CÉLOKKAL 

1.3.1.1 Nemzeti	Környezetvédelmi	Program	2015‐2020	(NKP)	célkitűzései	
A  Program  átfogó  célkitűzése,  hogy  hozzájáruljon  a  fenntartható  fejlődés  környezeti  feltételeinek 
biztosításához. 

Stratégiai	célok	
1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. Cél a jó életminőség és az egészséges 
élet  közvetlen  környezeti  feltételeinek  biztosítása.  Ezek  közé  tartozik  a  környezet‐egészségügyi  feltételek 
javítása, a magas színvonalú környezeti  infrastruktúra, valamint a  település, a  lakóhely épített és  természeti 
elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja. 

2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. Cél a stratégiai jelentőségű természeti 
erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, 
a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása. 

3. Az erőforrás‐takarékosság és a ‐hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. Cél a természeti erőforrásokkal 
való  takarékos  gazdálkodás  kialakítása,  a  környezetszennyezés  megelőzésére,  a  terhelhetőség/megújuló 
képesség  figyelembevételére  épülő  fenntartható használat megvalósítása.  Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a 
társadalmi‐gazdasági  fejlődés  és  a  környezetterhelés  szétválására,  azaz,  hogy  a  lakosság  növekvő  jólléte 
csökkenő környezetterhelés mellett  legyen biztosítható. A  fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti 
szempontból fenntartható termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a 
termelői  folyamatok  „fenntarthatósága”  irántiigényt. A  fenntartható  termelés  forrástakarékos  (beleértve  az 
anyag‐, a víz‐, a terület‐, a termőföld‐és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezését, az 
anyagciklusok  körfolyamattá  zárását);  csökkenti  a  környezetre  gyakorolt  káros  hatásokat  (kibocsátások  és 
hulladékok minimalizálása,  a megújuló erőforrások  fenntartható mértékű használata); növeli  a  termékek  és 
szolgáltatások értékét a fogyasztók számára. 



KÖRNYEZETI É

 

VÁROS‐TEAMP

 

a szerkezeti
megfelelő t

a város tele
szerkezeti é

a települési
szakmai elv

a tervezett 
megvalósíth

Érd olyan sz
mind a tele
mind a neh

differenciál
tájhasználat

az ökológia
megmaradj

 

Összefoglalv
fakadóan) 
megjelenne

 

ÉRTÉKELÉS 

PANNON KFT. 

T

i terv a telepü
érszerkezeti k

epülésszerkeze
és térrendszer

i fejlesztési szá
veivel és követ

településfejle
hatók, üzeme

zerkezeti tervv
pülés hagyom
ezen kiszámít

t szabályozáss
t megőrzése m

i rendszerhez 
on, a meglévő

va megállap
nem  fed  át
ek a tervben,

ELEPÜLÉSSZ

ülésfejlesztési 
keretet nyújts

ete az országo
rével összhang

ándékok egym
telményeivel ö

esztési lépések
ltethetők 

vel rendelkez
mányosan kiala
tható állami és

sal a mezőgaz
mellett 

kapcsolódó D
ő erdőterülete

ítható, hogy
t  teljes  mér
, a terv összh

 

ERKEZETI TE

koncepcióban
on, 

os, regionális é
gban fejlődjék

mással, valam
összhangban 

k a lehető legt

zen, amely a s
akult kertváro
s magán fejles

zdaság fejleszt

Duna menti te
ek ne csökken

 amellett, ho
rtékben  a  N
hangban van

ERVBEN RÖG

n meghatároz

és kistérségi, 
k, 

int a természe
legyenek meg

takarékosabb

szerkezeti terv
osias lakóterü
sztési szándék

tési lehetőség

erületek termé
njenek. 

ogy a telepü
NKP  2014‐2
 velük. 

GZÍTETT CÉLO

zott fejlesztés

valamint a szo

eti és az építe
gvalósíthatók.

b és gazdaságo

v időtávjában
leteinek funkc
kokat. 

geit biztosítsa,

észetközeli áll

ülésrendezés
0  célkitűzés

V

OK 

i és védelmi c

omszédos tele

ett táj védelmé
 

osabb módon 

rugalmasan k
cionális gazda

, a történelmi 

apota minél t

i eszközök cé
seivel,  ugyan

VÉLEMÉNYEZÉS

céloknak 

epülések 

ének 

legyenek 

követheti 
agítását, 

i tájkarakter, 

tovább 

élrendszere 
nakkor  a  N

SI DOKUMENTÁ

NKP 
célterülete

3.9 

1.7 

2.1 

3.1 

1.7, 3.1 

2.1, 3.6 

2.1 

(természeté
KP  célkitűzé

ÁCIÓ 

15 

 

ek 

éből 
ései 



VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ   KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

 

16  VÁROS‐TEAMPANNON KFT. 

1.3.2 KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS SZEMPONTOK MEGJELENÉSE, FIGYELEMBEVÉTELE A 
TERVBEN 

Az alábbi táblázat az 1.2.1 fejezet szerinti, jelentős környezeti hatású módosításokat mutatja be. 

JELENTŐS KÖRNYEZETI HATÁSÚ MÓDOSÍTÁSOK 

Új területfelhasználás 
Korábbi terület‐
felhasználás 

Terület‐
nagyság 

hektárban 

Érintett helyrajzi 
szám 

Megjegyzés 

10 

 

ipari szolgáltató 
terület 

ált. mezőgazd. terület  63,51  0153, 0160  új gazdaságfejlesztési terület a 7. sz. főút 
mentén, a Benta‐patak és Zámori‐patak között 
(Köves Földek), illetve az Elvira puszta mellett 

korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

6,49  0160 

12 
kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

különleges temető terület  11,1  … 
a korábbi temető bővítési területe a Bécsi 

hegyen 

22  üdülőházas terület 
különleges rekreációs 
terület 

10,2  24604 
dunaparti volt téglagyár területének 

újrahasznosítása céljából 

25 
kertvárosias 
lakóterület 

különleges honvédségi 
terület 

12,8 
019/111 (sóskúti 

hrsz.) 
volt sóskúti honvédségi területen távlati célú 

lakóterület‐fejlesztési terület 

30 
Különleges 
beépítésre szánt – 
rekreációs terület 

különleges honvédségi 
terület 

20,9 
015/2, 019/110 
(sóskúti hrsz.) 

volt sóskúti honvédségi területen fejlesztési 
terület 

31 

különleges 
beépítésre szánt 
oktatási‐látogató 
központ 

különleges honvédségi 
terület 

8,4 
014/1, 015/2 

(sóskúti hrsz.) 

volt sóskúti honvédségi területen a katonai 
épületekkel elfoglalt terület újrahasznosítása 

32  zöldterület 
különleges honvédségi 
terület 

9,1 
014/1, 015/2 
(sóskúti hrsz.) 

volt sóskúti területen új zöldterület kerül 
kijelölésre 

33  zöldterület  erdőterület  7,43 
02/1, 02/9‐19, 

02/1 
Papi‐földek területén a záportározó/ látványtó 

mellett közpark kialakítására van szükség 

38  erdőterület 
különleges honvédségi 
terület 

6,6 
014/1, 015/2 

(sóskúti hrsz.) 

tervezett erdőterületek védett és egyéb 
erdőterületnek megfelelőbb területen 

39 
korlátozott 
használatú mg. 
terület 

különleges honvédségi 
terület 

70 
014/1 

(sóskúti hrsz.) 

volt sóskúti területen Natura2000 védettségű 
terület 

40 
korlátozott 
használatú mg. 
terület 

általános mezőgazdasági 
terület 

26,7  …  volt sóskúti területen a levendulás 

41 
vízgazdálkodási 
terület 

erdőterület  5,33  04/9, 04/10 
Papi‐földek területén záportározó és látványtó 

kialakítása miatt 

 

10, 12. számú módosítások 

Új  beépítésre  szánt  területek  kijelölése  önmagában  környezeti  szempontból  előnytelen. Ugyanakkor  fontos 
országos és helyi gazdasági érdek a gazdasági területek kijelölése. A terv készítése során a NKP 2.1 stratégiai 
területe  alapján  a  kijelölt  gazdasági  területeket  koncentráltan,  a  tájkép  védelmét  figyelembe  véve,  a  3.9 
stratégia  (A  közlekedési‐szállítási  eredetű  környezetterhelés  csökkentése  (kiemelten  a  közlekedési  eredetű 
légszennyezőanyagok  (nitrogén‐oxidok,  kisméretű  szálló  por)  kibocsátásának  csökkentése) mentén meglévő 
közlekedési területekhez kapcsolódva helyeztük el.  

22. számú módosítás 

A  volt  téglagyár  területe  elhelyezkedésénél  fogva  értékes  terület, ugyanakkor  tájrehabilitációt  (NKP 2.2  ‐ A 
talajkészletek mennyiségének és minőségének fokozott védelme, termékenységének hosszú távú fenntartása) 
igényel. A terület hasznosítása az 1.7 stratégiai terület (A zöldfelületi funkciók színvonalának emelése) mentén 
kijelölt üdülőházas területként valósulhat meg. 
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25, 30‐32, 38‐39. számú módosítások 

A  szintén  részleges  tájrehabilitációt  igénylő  volt  honvédségi  terület  eltérő  adottságokkal,  kialakult 
hasznosítással  rendelkező,  illetve  természeti  oltalom  alatt  álló  részeit  különböző  területfelhasználási 
kategóriába,  szabályozási  övezetbe  soroltuk.  A  települési  életminőség  javítása  érdekében  a  kertvárosias 
lakóterület mellett  jelentős  zöldterületet  is  kijelölt  a  tervezet  (NKP  1.7  ‐ A  zöldfelületi  elemek minőségi  és 
mennyiségi fejlesztése). A Natura 2000 területeken erdőterület (NKP 2.1 ‐ A Natura 2000 hálózat fenntartása, 
az  élőhelyek  és  fajok  kedvező  természetvédelmi  helyzetének  megőrzése,  illetve  helyreállítása,  3.7  ‐  Az 
erdőterületek  kiterjedésének  növelése…)  és  korlátozott  használatú  mezőgazdasági  terület  (NKP  3.6  ‐  A 
mezőgazdasági eredetű környezetterhelés csökkentése) került kijelölésre. 

33, 41. számú módosítások 

A  Papi‐földek  területén  a  NKP  2.3  stratégiai  területének  (A  vizek  többletéből  vagy  hiányából  eredő  káros 
hatások  csökkentése,  megelőzése,  illetve  A  vízvisszatartás,  ‐tározás  fejlesztése,  illetve  az  árvízvédelmi 
védképesség megtartása,  különös  tekintettel  a  klímaváltozás  következtében  várható  szélsőséges  vízjárásra) 
megfelelően záportározót  jelöltünk ki, emiatt erőterület helyett vízgazdálkodási területet  jelöltünk ki. A nem 
csak  időszakos  vízborítású  „zöldtározó”  másodlagos  használata  rekreációs  célú,  a  NKP  1.7  stratégiai 
területének (A zöldfelületi elemek minőségi és mennyiségi fejlesztése) megfelelően zöldfelületet jelöltünk ki. 

40. számú módosítás 

A  levendulás extenzív művelésű terület  folyamatos talajborítással,  így kiváló pufferzónája mind a települési‐, 
mind  az  erdőterületeknek.  Jelenlegi  használata megőrzendő,  ennek  jegyében  került  a  terület  általánosból 
korlátozott használatú mezőgazdasági területfelhasználásba. (NKP 1.7 ‐   A  zöldfelületi  elemek minőségi 
és  mennyiségi  fejlesztése,  2.1  ‐  Az  ökológiai  hálózat  fenntartása,  3.6  ‐  A  mezőgazdasági  eredetű 
környezetterhelés csökkentése) 

1.3.3 A TERVI TARTALOM KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ KONZISZTENCIÁJA A 2.2 FEJEZETBEN 
BEMUTATOTT TERVEKKEL  

A területrendezési tervek számos környezetvédelmi és természetvédelmi övezetet határoznak meg, melyeket 
a településrendezési terv készítésénél alkalmazni kell. Itt ki kell emeleni az ökológiai hálózat, a tájképvédelmi, a 
vízvédelmi, valamint a kiváló termőhelyi adottságú erdő és szántóterületeket, melyekkel való  igazolást el kell 
készíteni  a  településszerkezeti  tervhez.  Az  igazolás  alapján  a  tervezet  összhangban  van  a  területrendezési 
tervekkel, ezért a környezeti szempontú konzisztencia a tervek között fennáll. 

Külön  ki  kell  emeleni  a Budapesti Agglomeráció  Területrendezési  Tervét, mely  előírja,  hogy  a  közigazgatási 
területen  az  erdőterületek  nagysága  összességében  nem  csökkenhet.  A  módosítással  –  főként  a  sóskúti 
területeken  történt  nagy  arányú  erdőterület  kijelöléseket  figyelembe  véve  –  a  településszerkezeti  terv 
összhangban van. 

1.3.4 A JELENLEGI KÖRNYEZETI HELYZET, A TERVVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN LÉVŐ RELEVÁNS 
ELEMEINEK ISMERTETÉSE; 

1.3.4.1 A	 tervezési	 terület	 azon	 környezeti	 jellemzőinek	 azonosítása,	 amelyeket	 a	 terv,	
megvalósítása	jelentősen	befolyásol	

A  felülvizsgálat  a  hatályos  településszerkezeti  tervhez  képest  54  változást  tartalmaz. Az  54  területet  érintő 
módosítás  jelentős  része  azonban  olyan  területfelhasználási  változásokat  jelent,  amelyeknek  a  város 
környezetminősége  szempontjából kedvezőtlen hatása nem  lesz. Ezért a környezeti hatások értékelése  csak 
azon módosításokat emeli ki, amelyeknek kedvező vagy kedvezőtlen környezeti hatásai lehetnek. 

 

Levegő, zaj‐ és rezgés 

A város  területén a közlekedési eredetű  levegőszennyezés és zajterhelés  jelenti a  legnagyobb problémát. Az 
M6  – M7  autópályák  és  a  6‐os,  7‐es  főút  átmenő  forgalmának  közlekedési  eredetű  légszennyezése  hosszú 
szakaszokon  érinti  a  belterületet.  Az  M‐7  autópálya  mentén  kiépült  zajgátló  falak  a  levegőszennyezés 
mérséklésében  is  fontos  szerepet  töltenek  be.  A  felülvizsgálat  az  autópálya  közvetlen  környezetében  a 
területfelhasználás  rendszerének  módosítását  nem  tervezi.  Nem  jelöl  ki  új  lakóterületeket,  megtartja  a 
kialakult erdősávokat, zöldfelületeket. 
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A város belső úthálózatának fejlesztése is meghatározóan fontos a levegő védelme és a zajterhelés mérséklése 
szempontjából. A kertvárosias  lakóterületeken még sok olyan utca van, amely burkolatlan,  így a közlekedési 
eredetű  porszennyezés  jelentős.  További  hiányosság,  hogy  a  város  területén  kevés  az  olyan  utcai  fasor, 
amelyeknek a por megkötésében kiemelt szerepe  lenne. Az utcák rendezése, a felszíni csapadékvíz elvezetés 
kialakításával, az utak burkolásával és fasorok telepítésével oldható meg. 

Az  M7‐es  autópálya  érdi  csomópontja  környezetében,  a  forgalmasabb  belterületi  utak  mentén  a 
településszerkezeti terv lakóterület helyett vegyes területet jelöl ki: 

 Iparos u.‐ Bajcsy‐Zsilinszky út – Riminyáki út, 

 Kossuth Lajos utca 

 Pipacs utca 

 Fehérvári út – Velencei út – Budai út – Budafoki út, 

 Balatoni út, 

 Fűtő utca – Szovátai utca – Lőcsei utca – Szent István utca, 

 Ercsi út, 

 Felső utca, 

 Alsó utca. 

A  város  belső  gyűjtőút  hálózata mentén  a  felsorolt  utcák mentén  a  zajterhelésre  érzékeny  lakóterületek 
helyett a terv településközpont vegyes területet  jelöl ki. Ez a területfelhasználás  lehetőséget ad arra, hogy a 
forgalmas  utak  környezetében  a  zajterhelésre  kevésbé  érzékeny  funkciók  (kereskedelem,  szolgáltatás) 
működjenek,  illetve  alakuljanak  ki.  Ezen  beépítés  mögött  kialakuló  lakófunkció  már  védett  a  közlekedési 
eredetű zajtól. 

A gazdasági területek kijelölésében és szabályozásában is meghatározó szempont volt a környezetvédelem. Új 
gazdasági területeket a terv lakóterülettől – a város belterületétől – délnyugatra 1500‐3000 m‐re jelöl ki Köves 
földek területén és Elvira puszta térségében, már kijelölt gazdasági területhez kapcsolódóan. (10. módosítás) 

A  levegő  védelme  szempontjából  fontos  továbbá  a  zöldfelületi  rendszer  fejlesztése  a  szennyező  anyagok 
megkötése és a levegő kondicionálása miatt. 

A  zöldterületek,  zöldfelületi  jellegű  rekreációs  területek,  tervezett  erdők  és  korlátozott  használatú 
mezőgazdasági  területek  rendszere  a  sóskúti  átcsatolt  területen  a  város  levegőminősége  szempontjából  is 
meghatározóan fontos. (22., 30., 31., 32., 38., 39., 40. módosítások). 

A Papi földek zöldterület, közjóléti erdő és több funkciós tározó rendszere, a Fundoklia‐völgy és a Duna menti 
összefüggő zöldfelületi rendszer egyaránt fontos szerepet tölt be a város levegőminőségében, átszellőzésében. 

A fűtési eredetű levegőszennyezés Érd területén nem jelentős, mivel a gázhálózat kiépített. 

Mivel a rekreációs központ funkciója a zöldterület szabadidős funkciójához, míg az oktatási és látogató központ 
az  oktatási  létesítményekhez  áll  legközelebb,  így  ezen  két  területfelhasználás  esetében  a  zajterhelési 
határértékeket nappal 50 dB, éjjel 40 dB értékben javasoljuk megállapítani. 

A vasút zajhatásától a szomszédos lakóterületek zajgátló falak létesítésével védhetők. 

Az üzemi  létesítményektől  származó  zajterhelés  ellen  a  településszerkezeti  terv úgy óvja  a  lakóterületeket, 
hogy közvetlen szomszédságukban nem jelöl ki új gazdasági területeket. 

A  várostól  délre  koncentráltan  kijelölt  gazdasági  területek  a  7‐es  főút,  6‐os  főút  és M6  autópálya mentén 
találhatók, így a be‐ és kiszállítás lakóterületek érintése nélkül bonyolódhat le. 

A hatályos Hész 10. sz. függeléke tartalmazza a zajvédelmi szempontból fokozottan védett területet Ófalu déli 
részén,  melyet  természetvédelmi  és  turisztikai  célból  a  tököli  repülőtérrel  kapcsolatban  határolt  le  az 
önkormányzat. A rendelet tervezet változatlanul tartralmazza a terület lehatárolást. 

 

Felszíni és felszín alatti vizek 

Érd közigazgatási területe a felszíni vizek védelme és a felszín alatti vizek védelme szempontjából is rendkívül 
érzékeny.  Vízfolyásainak  befogadója  a  Duna.  A  Szulák  patak  a  belterület  csapadékvizeit  vezeti  a  Dunába, 
nagyobb  záporok  idején  veszélyeztetve  az  alacsonyon  fekvő  városi  területeket.  Ennek  megelőzésére  az 
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önkormányzat a Papi földek mélyfekvésű területrészén olyan többfunkciós víztározó kialakítását tervezi, amely 
meghatározóan  záportározó  funkciója  mellett  látványtóként,  csónakázótóként  és  horgásztóként  is 
funkcionálhat. 

A mezőgazdasági területen és tervezett gazdasági területeken folyó patakok vízminőség védelmét a terv olyan 
korlátozott  használatú  gazdasági  területek  kijelölésével  biztosítja,  ahol  gazdasági  épület  nem  létesíthető. A 
gazdasági területeken pedig a patakokkal párhuzamosan erdősávok kialakítását tervezi a felülvizsgálat. 

A  Duna  vízminőségét  közvetlen  szennyvízbefolyás  nem  veszélyezteti.  A  város  kommunális  szennyvizeit  a 
korszerűsített  szennyvíztározó  telepen  határérték  alatti  minőségűre  tisztítják  és  a  tisztított  víz  a  Szulák 
patakkal jut a folyóba. 

A város területén jelentős ipari szennyvízkibocsátó nincs. 

A felszín alatti vizek védelme szempontjából kiemelendő, hogy a város belterülete szinte teljes egészében az 
OTrT által kijelölt Országos vízminőség‐védelmi terület övezetébe tartozik. 

A  vízbázisok belső  és  külső  védőterülete  és hidrogeológiai A  és B  védőterületei  kijelölésre  kerültek.  Ezek  a 
védőterületek  lefedik  a  város  belterületének  jelentős  részét.  A  tervlapok  jelölik  a  hidrogeológiai 
védőterületeket. 

A HÉSZ a felszín alatti vizek védelmét azzal biztosítja, hogy belterületen előírja a csatornahálózatra való rákötés 
kötelezettségét. Mivel a csatornahálózat Érd belterületén nagyrészt kiépült, így a vízvédelem alapvető érdeke, 
hogy a rákötések folyamatosan növekedjenek. 

A  felszíni  csapadékvíz  elvezetés  nem  megoldott  Érd  belterületén.  Ez  a  probléma  elsősorban  Érdliget  és 
Parkváros meredek utcáit érinti. Erre vonatkozóan javaslatot fogalmaz meg a közmű munkarész és a Hész 21. § 
is. 

 

Földtani közeg 

A  felülvizsgálat  a  7‐es  út  külterületi  szakaszán már  kijelölt  gazdasági  területet  növel meg  közel  70  ha‐ral  a 
mezőgazdasági terület rovására (10‐es módosítás). 

Az  átcsatolt  sóskúti  területen  azonban  a már művelésből  kivett  volt honvédségi  területből 70 ha‐t  sorol  át 
korlátozott használatú mezőgazdasági területté és további 6,6 ha‐t erdőterületté. 

Így  összességében  a  módosítások  következményeként  a  termőföld  mennyisége  nem  csökken,  hanem  kis 
mértékben növekszik. 

A  tervezett új, közel 70 ha gazdasági  terület átlagosnál  jobb minőségű  termőföldön került kijelölésre, a már 
kijelölt  közel  200  ha  beépítetlen  gazdasági  terület mellett. A  további  70  ha  gazdasági  terület  kijelölésének 
elsődleges  oka,  hogy  ezen  terület  állami  tulajdonban  van,  így  gazdaságfejlesztés  céljára  „kisajátítás”  nélkül 
igénybe vehető. Ezzel szemben a már kijelölt gazdasági területek nagy része  felaprózódott,  így megvásárlása 
igen körülményes, és évekre elhúzódó lenne. Ezen területek mezőgazdasági területté történő visszaminősítése 
az  „értékcsökkenés”  miatt  fellépő  kártalanítási  igények  miatt  nem  volt  lehetséges.  A  gazdasági  területek 
művelésből való kivonása azonban csak a tényleges  igénybevétel esetén fog megtörténni. Így annak ellenére, 
hogy a terv igen nagy területen tartalmaz gazdasági területeket, ez nem jár automatikusan több száz hektár jó 
minőségű termőföld művelésből való kivonásával. 

Erózióérzékeny  területek a belterületen, már beépített kertvárosi  lakóterületeken  található. Az erózió elleni 
védelem  szempontjából  is meghatározó  feladat a csapadékvíz elvezetés  rendszerének kialakítása, különösen 
Érdliget és Parkváros városrészekben. 

Csúszásveszélyes  terület Ófalu déli  része, a Kálvária‐hegy és a Molnár utca  fölé magasodó Kakukk‐hegy és a 
Sánc‐hegy.  A  már  beépült  történelmi  pincesor,  a  Kálvária‐hegy  környéke,  a  Molnár  utca  kertvárosias 
lakóterülete  és  a  pincesor  is  potenciális  felszínmozgás‐veszélyes  területen  fekszik,  ezért  fontos  az  építési 
tevékenységek  előtt  elvégezni  a  geotechnikai  vizsgálatot.  A  beépítetlen  csúszásveszélyes  „löszfalat”  a  terv 
erdőterületként szabályozza, és térségében olyan csúszásveszélyes területet jelöl ki, ahol építeni nem lehet. 
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Élővilág 

Érd  térsége  annak  ellenére,  hogy  a  közigazgatási  területének  nagyobb  része  már  beépített  terület,  táji, 
természeti értékekben rendkívül gazdag. Az Érdi Kakukk‐hegy országos jelentőségű természetvédelmi terület, 
mely a szerkezeti tervben erdőterület. 

Az ökológiai hálózat pufferterületén a szerkezeti terv nem jelölt ki olyan területfelhasználást, építési övezetet, 
övezetet, ami a szomszédos magterület természetes és természetközeli élőhelyeit veszélyeztetné. 

A sóskúti átcsatolt területen a Natura 2000 területet, az ökológiai hálózat területét a 6., 25., 30., 31., 32., 38., 
39.  és  40.  változások  érintik. Az  átcsatolt  területrészen  a  pufferterületre  tervezett  kertvárosias  lakóterület, 
különleges  rekreációs  terület,  különleges – oktatási –  látogatóközpont – mint beépítésre  szánt  területek és 
korlátozott mezőgazdasági  terület,  továbbá  erdőterület  és  zöldterület  került.  A  tervezett  beépítésre  szánt 
területek magterülettel  közvetlenül nem érintkeznek. Az átmenetet erdőterületek és  korlátozott használatú 
mezőgazdasági területek, továbbá a magas zöldfelületi arányú rekreációs területek biztosítják. 

A Sóskúti területre eső Natura 2000 terület Sóskút hatályos településszerkezeti terve szerint beépítésre szánt 
különleges  –  honvédelmi  terület,  erdőterület  és  gyepgazdálkodási  mezőgazdasági  terület.  A  felülvizsgálat 
szerinti szerkezeti terv megszünteti a beépítésre szánt honvédelmi területet. Csupán 3,9 ha területet hagy meg 
beépítésre  szánt  területként  a  Natura  2000  terület  határán  oktatási  –  látogató  központként.  Ezen 
területfelhasználás már  a Natura  2000  területen  kívüli.  4,65  ha  területtel  együtt  a  volt  honvédelmi  terület 
központi laktanya területe volt. A már meglévő épületek, a burkolt és parkosított területen kialakítandó oktató 
– látogató központ természeti terület igénybevételével nem jár. Biztosíthatja azonban az ökológiai oktatást és 
a  védett  terület  látogatóközpontjaként  a  természeti  értékek  bemutatását.  A  többi  Natura  2000  terület 
védelmi,  védelmi  (közjóléti)  erdőövezet  és  korlátozott  használatú  mezőgazdasági  terület.  A  Natura  2000 
terület  déli  határán  tervezett  városi  szintű  közparkból  3,0  ha  ugyancsak  védett  területre  fed  rá.  Ezen 
területrészen  tehát meg  kell  tartani  a  természetközeli bokorerdős  –  gyepes  tájjelleget. A  zöldterület  egyéb 
területei azonban  intenzíven parkosíthatók. A parkosításnál azonban  fontos szempont kell  legyen a  tájhonos 
fajták telepítése. 

A  Kakukk‐hegyen  és  Sánchegyen  történő  tervi  változások  közül  az  1‐es  és  22‐es módosítás,  az  üdülőházas 
üdülőterület  átsorolás  érinti  az  ökológiai  hálózatot.  Itt  az  ökológiai  folyosó  területe  pontosításra  került  a 
rekultivált  külszíni  bánya  területénél.  Ezen  a  területen  a  szabályozási  terv  nem  ad  lehetőséget  építmény 
elhelyezésre.  A  terület  közvetlenül  határos  a  Dunával  és  a  part menti  galéria  erdővel,  amely  az  érintett 
területre  is  benyúlik.  Ezért  az  építési  övezetre  vonatkozó  fontos  szabály,  hogy  a  Duna  menti  fás  ligetet 
feltétlenül meg kell őrizni. Ez a Duna és ártere Natura 2000 terület védelme miatt is fontos. 

A  tervezett  üdülőházas  terület  határos  továbbá  a  Kakukk‐hegy  természetvédelmi  területtel  egyben Natura 
2000  területtel  is.  Telken  belül  ezen  védett  területek  irányában  is  ki  kell  alakítani  olyan  zöldfelületi  sávot, 
amely biztosítja az intenzív üdülőterületi hasznosítás és a természeti értékek közötti zöldfelületi átmenetet. 

A  védett  területek  és  Natura  2000  területek,  továbbá  a  Duna  menti  ökológiai  folyosó  védelmével  nem 
ellentétes az üdülőterületi, turisztikai hasznosítás, ha telken belül biztosított olyan honos fafajokkal kialakított 
védőfásítás, amely biztosítja az intenzív üdülőterületi használat és a természeti területek zöldfelülettel történő 
térbeli elválasztását. 

 

1.3.4.2 A	környezeti	állapot	egyéb	jellemzőinek	leírása	(eltartóképesség,	terhelhetőség)	
A  felülvizsgálat  során  javasolt  módosítások  vizsgálata  alapján  jelentős  mértékű,  a  környezeti  állapotot 
veszélyeztető környezeti hatás bekövetkezése a terv távlatán túl sem várható, nem prognosztizálható.  Így az 
54 db területfelhasználási egység módosítás és a közlekedési infrastruktúra fejlesztések további természet‐ és 
környezetvédelmi célú vizsgálatot csak a 314/2005. (XII.25.) Korm. r. hatálya alá tartozó tevékenységek illetve 
engedélyezések későbbi megjelenése esetében szükséges. 

Érd  területét  érinti  a  földtani  veszélyforrás  övezet  területe,  ezért  a  hatályos  Településszerkezeti  terv  és 
Szabályozási terv is jelöli a földtani veszélyforrás területét Ófalu déli részén, a Kálvária‐hegy‐Kakukk‐hegy‐Sánc‐
hegy környékén, ahol a löszös partfal továbbra is problémákat okoz. A történelmi pincesor területén, a Járom 
utcai  kertvárosias  lakóterületen  komoly  probléma  a  csúszásveszély,  ezért  a  rendelet  tervezet  Védelmek  és 
korlátozások  című  18.  §  (1)  bekezdés  tartalmazza  az  érintett  felszínmozgás‐veszélyes  területeken  a 
geotechnikai jelentés elkészítését az új beépítések, pincék létesítése esetén. 
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A tervi módosítások következtében a településszerkezeti terv a város terhelhetőségének határain belül marad, 
biztosítva ezzel a környezeti kockázatok, a környezetterhelések szinten‐tartható szabályozását. 

1.3.4.3 A	fennálló	környezeti	konfliktusok,	problémák	leírása	és	mindezek	várható	alakulása,	ha	
a	terv	nem	valósulna	meg;	

 

A megalapozó vizsgálatokban leírt környezetvédelmi konfliktusok, problémák az alábbiak: 

‐ nyílt karsztterületen a csatornahálózat teljes kiépítettségének és a rákötések 100%‐os kiépítettségének 
hiánya; 

‐ a vízbázis védelmi területeken  lévő potenciális szennyező források (illegális hulladéklerakás, a magán 
udvarokon tárolt esetleges veszélyes hulladékok, stb.); 

‐ a közlekedési eredetű zajjal terhelt lakóterületek; 

‐ egyes településrészek „rendezetlen‐rendetlen” állapota, dombvidéki területeken a vízelvezetés hiánya; 

‐ a csúszásveszélyes területeken esetlegesen felmerülő beépítési szándék; 

‐ potenciális konfliktus: a patakok menti mezőgazdasági területek vegyszerhasználata; 

‐ magas  a  még  hasznosítatlan  beépítésre  szánt  területek  aránya,  így  új  beépítésre  szánt  területek 
kijelölése a termőföld védelme szempontjából nem lenne kedvező; 

‐ a  város  területén  lévő  burkolatlan  utak,  fasor  nélküli  utcák  a  levegőszennyezés  szempontjából 
kedvezőtlenek: a rendelet tervezet által előírt közterületi fásítások elmaradása, a tervezett gyűjtőutak  

‐ a közhasználatú zöldterületek hiánya környezetvédelmi szempontból is kedvezőtlen; 

‐ a  sóskúti  felhagyott  katonai  terület  rendezetlensége,  a  gazdátlan  területen  tapasztalható  illegális 
hulladéklerakások  környezetvédelmi  problémái.  A  szántó  művelési  ágú  területek  egy  részén 
gazdálkodást nem folytatnak, így megindult ezen területek spontán bokrosodása. A parlag területeken 
lévő gyomnövényzet azonban allergia keltő hatása miatt kedvezőtlen hatású. 

A felsorolt konfliktusok egy része a településrendezési eszközök segítségével nem orvosolható. 

Érd  területén  az  átcsatolt  sóskúti  területekkel  együtt  jelenleg  nincs  olyan  létesítmény,  amely  a  város 
környezetminőségét kedvezőtlenül befolyásolná. 

A felülvizsgálat jelentősebb változásai: 

•  Papi‐földek,  közpark,  záportározó/látványtó,  fogadóterület  parkolóval:  a  lakóterületek  közé  ékelődő, 
Diósddal  szomszédos  mélyen  fekvő,  vizenyős  terület  hasznosításának  elmaradása  esetén  a  részben 
önkormányzati  tulajdonú  terület  továbbra  is  fekete  folt  marad  a  település  szövetben,  ahol  az  illegális 
hulladéklerakás  továbbra  is  megmarad,  a  rendezetlen  településképi  állapot  konzerválódik,  és  a  jövő 
generációja  nem  tudja  kihasználni  a  terület  adta  szabadidő  eltöltési  lehetőségeket.  A  vízbázis  védelmének 
biztosítása is nehezebbé, bizonytalanabbá válik a rendezetlen területen. 

• Négy városi  jelentőségű közparkot tartalmaz a terv. Megvalósításuk elmaradása esetén a város zöldfelületi 
rendszere  továbbra  is  szegényes marad.  Elmaradásuk  esetén  az  érdi  lakosság  életminősége  sem  javul.  A 
legjelentősebb  zöldterület Ófalu belterületéhez kapcsolódó 28 hektáros városliget, mely komplex közparkká 
fejleszthető és kapcsolódik a sportközponthoz. 

•  Volt  téglagyár  turisztikai  célú  fejlesztése:  üdülőházas  terület:  a  volt  téglagyár  és  rekultivált  bányaterület 
újrahasznosítása elsősorban gazdasági célból  javasolt. A gyárterület  rekultiválása és kármentesítése azonban 
kiemelt feladat, és az újrahasznosítás legnagyobb jutaléka a terület kitisztítása és a városrész dunaparti tájképi 
adottságainak kihasználása, és a helyi lakosság számára is elérhetővé tétele, használata. 

• Sóskúti területek: volt katonai területen ökoturisztikai, oktatási, rekreációs célú fejlesztések közel 30 hektár 
területen, 12,8 hektár nagyságú új  lakóterület,  levendulás mezőgazdasági  területe  fejlesztési  lehetőséggel, 9 
hektár új közpark. A terület rendezése, újrahasznosítása az érdi lakosság számára elérhetővé tétele a fejlesztés 
célja. A parlag terület rendezett tájképi kialakítása, és rekreációs hasznosítása fontos egész Érd és különösen a 
parkvárosi  lakosság  számára.  Parkváros  új  lakóterületi  egységgel  bővül,  melynek  hatására  az 
intézményfejlesztés és  szolgáltatás  is  fejlődni  fog. A  jelenleg megközelíthetetlen  katonai  területen a Natura 
2000  terület bemutatása és  látogathatósága  társadalmi érdek. A bebokrosodott  levendulás hasznosításának, 
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az  illegális  hulladéklerakás  megszüntetésének  elmaradása  környezeti  és  tájképi  szempontból  is  nagyon 
kedvezőtlen. 

• Tolmács utcai  gazdasági  területek, Krause  telephely:  a  fejlesztési  szándékoknak megfelelő  szabályozás:  az 
iparterület bővítése, és a létragyár fejlesztésének elmaradása elsősorban gazdasági szempontból jelent negatív 
következményeket.  A  város  bevételei  is  elmaradnak  a  költségvetésben, melynek  következménye  a  városi 
közterület és  infrastrukturális  fejlesztések elhúzódása. A  fejlesztés elmaradásával a  lakóterület  felőli oldalon 
tervezett védőfásítás sem tud kialakulni. 

• Bécsi‐hegyi új gazdasági terület: a volt tartalék temető terület helyén kereskedelmi szolgáltató terület került 
kijelölésre:  a  távvezetékkekel  szabdalt  terület  hasznosításának  elmaradása  településszerkezeti  szempontból 
kedvezőtlen, a beépítetlen foghíjtelkek gondozatlansága megmarad. Egyéb környezeti konfliktust nem jelent. A 
terület beépítésének elmaradása környezeti szempontból semleges. 

• 70 hektár új gazdasági terület a 7. sz.  főút mellett: a  jó minőségű termőföld  igénybevételének elmaradása 
esetén a mezőgazdasági hasznosítás továbbra is folytatható. 

 

1.3.5 A TERV MEGVALÓSULÁSÁVAL KÖZVETLEN, VAGY KÖZVETETT KÖRNYEZETI HATÁST 
KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK, OKOK FELTÁRÁSA 

 

Természeti erőforrást közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelést közvetlen előidéző tényezők: 

‐ a talajt érő közvetlen hatások jelentkeznek az összes külterületi igénybevétel esetén, különösen a 7. sz. 
főút mellett  és  a  Kövesföldek  területén  kijelölt  új  gazdasági  terület  esetében, mivel  jó minőségű 
mezőgazdasági területet érintenek. 

‐ a  környezeti  levegőre  közvetlen  hatást  gyakorolhatnak  az  építések  során  kibocsátott  légszennyező 
anyagok,  a  gyűjtőúthálózat  kiépítésével  a  lakóutcák  forgalma  csökken,  a  burkolt  utak  számának 
növekedésével csökken a porszennyezés 

‐ a környezeti zajkibocsátás szintje megnő az új beépítésre szánt gazdasági területeken 

‐ a  csapadékvíz  elvezetések  fejlesztése,  a  felszín  alatti  vizek  szempontjából  közvetlen  hatások  nem 
határozhatók meg. 

‐ a  még  csatornázatlan  fejlesztési  területeken  a  szennyvízelvezetés  és  kezelés  fontos  megoldandó 
probléma, különösen a vízbázisok védőterületén belül. 

‐ településképi  szempontból  érzékeny  terület  a  volt  téglagyár  területe,  melynek  beépítése, 
épülettömege, épületmagassága jelentősen befolyásolja Ófalu látképét, sziluettjét. 

 

A következő fejezetekben került részletesen kidolgozásra. 

 

1.3.6 A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN VÁRHATÓ, A KÖRNYEZETET ÉRŐ HATÁSOK, 
KÖVETKEZMÉNYEK ELŐREJELZÉSE 

1.3.6.1 A	 településrendezési	 javaslatok	 környezetvédelmi	 összefüggéseinek	 bemutatása,	
környezetvédelmi	 feltételek	és	várható	környezetvédelmi	hatások	 ismertetése,	különös	
tekintettel	

 a környezeti elemekre (földtani közeg, levegő, felszíni és felszín alatti víz, élővilág, épített környezet) 

 a  környezeti  elemek  rendszereire,  folyamataira,  szerkezetére,  különösen  a  tájra,  klímára,  természeti 
(ökológiai) rendszerre 

 a Natura 2000 területek állapotára, állagára, jellegére, élőhelyekre 

 az  érintett  emberek  egészségi  állapotában,  valamint  társadalmi,  gazdasági  helyzetében  várhatóan 
fellépő változásokra; 
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A	levegő	védelmére	gyakorolt	hatások	
A  Környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  (a  továbbiakban  Kvt.)  22.§.(2) 
bekezdése  szerint „a  levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével 
más  környezeti  elemet  sugárzó,  folyékony,  légnemű,  szilárd  anyaggal  minőségét  veszélyeztető,  vagy 
egészséget károsító módon terheli.” 

A  város  területén  a  közlekedési  eredetű  levegőszennyezés  jelenti  a  legnagyobb  problémát.  Az M6  – M7 
autópályák és a 6‐os, 7‐es főút átmenő forgalmának közlekedési eredetű  légszennyezése hosszú szakaszokon 
érinti  a  belterületet. Az M‐7  autópálya mentén  kiépült  zajgátló  falak  a  levegőszennyezés mérséklésében  is 
fontos  szerepet  töltenek  be.  A  felülvizsgálat  az  autópálya  közvetlen  környezetében  a  területfelhasználás 
rendszerének módosítását  nem  tervezi. Nem  jelöl  ki  új  lakóterületeket, megtartja  a  kialakult  erdősávokat, 
zöldfelületeket. 

Az M‐6 autópálya közvetlenül lakóterületet nem érint. 

A  közvetlen  környezetében  meghatározóan  gazdasági  területek,  erdők  tervezettek.  Ezen  autópálya 
megépítésével az átmenő‐forgalomtól a városközpont  jelentős mértékben mentesült,  így a  levegőminőség  is 
javult. Ugyanez mondható el a 7‐es főút és a 6‐os főút elkerülő szakaszának megépítésével összefüggésben is. 
A közös elkerülő szakasszal ugyancsak mérséklődött a városközpont környezeti terhelése. 

A  város  belső  úthálózatának  fejlesztése  is  meghatározóan  fontos  a  levegő  védelme  szempontjából.  A 
kertvárosias  lakóterületeken  még  sok  olyan  utca  van,  amely  burkolatlan,  így  a  közlekedési  eredetű 
porszennyezés  jelentős. További hiányosság, hogy a város területén kevés az olyan utcai fasor, amelyeknek a 
por megkötésében kiemelt szerepe  lenne. Az utcák rendezése, a felszíni csapadékvíz elvezetés kialakításával, 
az utak burkolásával és fasorok telepítésével oldható meg. 

Az  M7‐es  autópálya  érdi  csomópontja  környezetében,  a  forgalmasabb  belterületi  utak  mentén  a 
településszerkezeti terv lakóterület helyett vegyes területet jelöl ki: 

 Iparos u.‐ Bajcsy‐Zsilinszky út – Riminyáki út, 

 Kossuth Lajos utca 

 Pipacs utca 

 Fehérvári út – Velencei út – Budai út – Budafoki út, 

 Balatoni út, 

 Fűtő utca – Szovátai utca – Lőcsei utca – Szent István utca, 

 Ercsi út, 

 Felső utca, 

 Alsó utca. 

Ezen  utcák  mentén  a  településközpont  vegyes  területek  kijelölésével  kívánja  ösztönözni  a  kereskedelmi, 
szolgáltatási  funkciók kialakulását és  fenntartását. Ezzel a  levegőszennyezésre érzékenyebb  lakófunkció nem 
érintkezik közvetlenül a forgalmi utak közlekedési eredetű légszennyezésével. 

A gazdasági területek kijelölésében és szabályozásában is meghatározó szempont volt a környezetvédelem. Új 
gazdasági területeket a terv lakóterülettől – a város belterületétől – délnyugatra 1500‐3000 m‐re jelöl ki Köves 
földek területén és Elvira puszta térségében, már kijelölt gazdasági területhez kapcsolódóan. (10. módosítás) 

A  gazdasági  területeket  a  terv  a  környezeti  érzékenységük  (lakóterülethez  való  közelségük)  figyelembe 
vételével három kategóriába sorolta. 

Kereskedelmi  szolgáltató  terület  a  lakóterületek  közé  ékelődő  vagy  azzal  közvetlenül  határos  gazdasági 
területek, ahol az OTÉK 19.§‐a  szerint a környezetre  jelentős hatást nem gyakorló gazdasági  tevékenységek 
folytathatók. 

Ezt az általános szabályt kiegészíti a HÉSZ azzal, hogy ezen területfelhasználási egység övezeteiben csak olyan 
ipari tevékenységek folytathatók, illetve olyan ipari rendeltetésű épületek létesíthetők, amelyek nem tartoznak 
a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló 
314/2005.(XII.25.)  Kormányrendelet  1.  sz. melléklete  szerinti  környezeti  hatásvizsgálat  köteles  és/vagy  a  2. 
számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé. 
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Fontos  kikötés  továbbá,  hogy  az  ipari  tevékenység  esetleges  védőterülete  telken  belül  biztosítandó,  és  a 
szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát nem korlátozhatja. 

Ipari szolgáltató terület (Gisz) abban tér el a kereskedelmi, szolgáltató területtől, hogy itt az ipari tevékenység 
a meghatározó  fejlesztési  cél.  Ezen  átmeneti  területfelhasználás már  szabályozott  kereskedelmi,  szolgáltató 
gazdasági területből került átsorolásra (11. módosítás), továbbá a 191 ha területhez még 63,5 ha új területet 
(10. módosítás) jelöl ki a felülvizsgálat. 

Ezen  területfelhasználási  egység  lakóterülettel,  a  város  belterületével  közvetlenül  nem  határos. 
Meghatározóan a 7‐es  főút mentén a belterülettől délre  (a  leggyakoribb szélirányokkal ellentétes oldalakon) 
került kijelölésre. Az M‐6 autópályával a 6‐os és 7‐es főúttal szerves közlekedési kapcsolatban  lévő gazdasági 
területen a nagy területigényű és nagy szállítási igényű gazdasági funkciók telepítését indokolt ösztönözni. 

Ipari terület a hatályos tervhez képest nem változott. A már meglévő  ipari telephelyek mellett (Mihály telep, 
Szentilona telep, Szennyvíztisztító telep) tervezett ipari terület a várostól délre a vasút és az M6‐os autópálya 
között és Simonpuszta  térségében  található. A belterülettől való  távolság miatt a  tervezett  ipari  területek a 
város levegőminőségét nem veszélyeztetik. 

A HÉSZ mindhárom  gazdasági  területfelhasználási egységben  előírja  a háromszintű növényzet  telepítésének 
kötelezettségét,  továbbá  a  telekhatárok  mentén  fa  és  cserjesor  telepítésének  kötelezettségét.  Ezek  a 
kötelezettségek  a  gazdasági  területeken  a  levegőszennyezés  mértékének  csökkentésében  és  a  tájba 
illesztésben egyaránt szerepet játszanak. 

A  levegő  védelme  szempontjából  fontos  továbbá  a  zöldfelületi  rendszer  fejlesztése  a  szennyező  anyagok 
megkötése és a levegő kondicionálása miatt. 

A  zöldterületek,  zöldfelületi  jellegű  rekreációs  területek,  tervezett  erdők  és  korlátozott  használatú 
mezőgazdasági  területek  rendszere  a  sóskúti  átcsatolt  területen  a  város  levegőminősége  szempontjából  is 
meghatározóan fontos. (22., 30., 31., 32., 38., 39., 40. módosítások). 

A Papi földek zöldterület, közjóléti erdő és több funkciós tározó rendszere, a Fundoklia‐völgy és a Duna menti 
összefüggő zöldfelületi rendszer egyaránt fontos szerepet tölt be a város levegőminőségében, átszellőzésében. 

A fűtési eredetű levegőszennyezés Érd területén nem jelentős, mivel a gázhálózat kiépített. 

A	zaj‐	és	rezgésvédelemre	gyakorolt	hatások	
A Kvt. 31.§.(1) bekezdése szerint „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen 
keltett  energia‐kibocsátásokra,  amelyek  kellemetlen,  zavaró,  veszélyeztető  vagy  károsító  hang‐,  illetve 
rezgésterhelést okoznak.” 

A város területén a közlekedési eredetű zajterhelés meghatározó problémát jelent. Az M6, M7 autópályák, a 6‐
os és 7‐es főút, a város forgalmi útjai közúti közlekedési eredetű zajterhelése, továbbá a belterületen haladó 
vasútvonalak  zajhatása  okozhat  környezetvédelmi  konfliktust.  Az M7‐es  autópálya mentén  a  zajgátló  falak 
rendszere  kiépült.  Az  autópálya  közvetlen  környezetében  a  felülvizsgálat  nem  alakít  ki  a  zajra  érzékeny  új 
területfelhasználásokat. 

Az M6‐os autópálya közvetlen környezetében zajterhelésre érzékeny területfelhasználás jelenleg nincs. 

A 6‐os és 7‐es főút városközpontot elkerülő szakaszainak megépülésével a városközpont zajterhelése csökkent, 
mivel az átmenő gépjárműforgalom a központon már nem halad keresztül. 

A  város  belső  gyűjtőút  hálózata  mentén  az  előző  fejezetben  már  felsorolt  utcák  mentén  a  zajterhelésre 
érzékeny  lakóterületek  helyett  a  terv  településközpont  vegyes  területet  jelöl  ki.  Ez  a  területfelhasználás 
lehetőséget  ad  arra,  hogy  a  forgalmas  utak  környezetében  a  zajterhelésre  kevésbé  érzékeny  funkciók 
(kereskedelem, szolgáltatás) működjenek, illetve alakuljanak ki. 

Ezen beépítés mögött kialakuló lakófunkció már védett a közlekedési eredetű zajtól. 

A vasút zajhatásától a szomszédos lakóterületek zajgátló falak létesítésével védhetők. 

Az üzemi  létesítményektől  származó  zajterhelés  ellen  a  településszerkezeti  terv úgy óvja  a  lakóterületeket, 
hogy közvetlen szomszédságukban nem jelöl ki új gazdasági területeket. 

A  várostól  délre  koncentráltan  kijelölt  gazdasági  területek  a  7‐es  főút,  6‐os  főút  és M6  autópálya mentén 
találhatók, így a be‐ és kiszállítás lakóterületek érintése nélkül bonyolódhat le. 



KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS  VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 

VÁROS‐TEAMPANNON KFT.  25 

A gazdasági területek hármas tagolása – kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari szolgáltató terület, ipari terület 
a  levegő  védelme  mellett  a  zaj  elleni  védelmet  is  szolgálja.  Az  előző  fejezetben  már  ismertetett 
környezetvédelmi  szabályok  betartásával  biztosítható,  hogy  a  lakóterületek  közé  ékelődő,  illetve  azokkal 
közvetlenül  határos  gazdasági  területeken  csak  olyan  ipari  létesítmények  kerüljenek,  amelyeknek  a 
lakóterületre vonatkozó zajterhelési határértékeknél nagyobb zajterhelése nincs. 

A környezeti zaj‐ és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) KvVM – EüM együttes 
rendelet  az  OTÉK  szerinti  területfelhasználási  egységekhez  köti  az  üzemi  és  szabadidős  létesítményektől 
származó  zaj  terhelési  határértékeit. Az OTÉK  azonban  lehetőséget  ad  helyi  sajátosságokat  hordozó  egyedi 
területfelhasználások  kialakítására  is.  Érd  területén  ilyen  sajátos  területfelhasználás  a  különleges  rekreációs 
terület, és a különleges oktatási és látogató központ. 

A KvVM – EüM rendelet 1. melléklete 2. sorában szerepel a lakóterületek mellett az oktatási létesítmények és 
a zöldterület. 

Mivel a rekreációs központ funkciója a zöldterület szabadidős funkciójához, míg az oktatási és látogató központ 
az  oktatási  létesítményekhez  áll  legközelebb,  így  ezen  két  területfelhasználás  esetében  a  zajterhelési 
határértékeket nappal 50 dB, éjjel 40 dB értékben javasoljuk megállapítani. 

A  rendelet gazdasági  területre, vagyis a gazdasági  terület azon  részére, ahol  zajtól védendő  létesítmény  (pl. 
lakás, lakóépület) található, ugyancsak megállapít határértékeket. Az OTÉK szerint azonban gazdasági terület a 
kereskedelmi, szolgáltató és ipari terület. Nem egyértelmű, hogy a mezőgazdasági terület is ebbe a zajvédelmi 
kategóriába tartozik‐e a miniszteri rendelet szerint. 

Mivel mezőgazdasági  területen  (pl. kertes  terület) van  lakóépület,  lakás  illetve a  szabályozás  lehetőséget ad 
lakóépület, lakás létesítésére, így indokolt, hogy a miniszteri rendelet 1. mellékelt táblázatának 4. sora szerinti 
gazdasági területre vonatkozó határértékek (nappal 60 dB, éjjel 50 dB) vonatkozzon mezőgazdasági területre 
is.  Ugyanez  vonatkozik  a mezőgazdasági majorok  területére  is,  ahol  szintén  vannak  lakások.  A  különleges 
mezőgazdasági  üzemi  területekre  vonatkozóan  is  indokolt  a  gazdasági  területre  vonatkozó  zaj  terhelési 
határértékek alkalmazása. 

A	felszíni	és	felszín	alatti	vizek	védelmére	gyakorolt	hatások	
A Kvt. 18.§.(1) bekezdése szerint „a vizek védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, 
minőségére (beleértve a hőmérsékleti viszonyaikat is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a 
víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy hatósági 
határozatban – kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.” 

Érd közigazgatási területe a felszíni vizek védelme és a felszín alatti vizek védelme szempontjából is rendkívül 
érzékeny. 

A város a Duna vízgyűjtő területén található. 

Vízfolyásainak  befogadója  a  Duna.  A  Szulák  patak  a  belterület  csapadékvizeit  vezeti  a  Dunába,  nagyobb 
záporok idején veszélyeztetve az alacsonyon fekvő városi területeket. Ennek megelőzésére az önkormányzat a 
Papi földek mélyfekvésű területrészén olyan többfunkciós víztározó kialakítását tervezi, amely meghatározóan 
záportározó funkciója mellett látványtóként, csónakázótóként és horgásztóként is funkcionálhat. 

A Benta‐patak és a Zámori‐patak Érd déli külterületi határrészén folyik a Dunába. 

A mezőgazdasági területen és tervezett gazdasági területeken folyó patakok vízminőség védelmét a terv olyan 
korlátozott  használatú  gazdasági  területek  kijelölésével  biztosítja,  ahol  gazdasági  épület  nem  létesíthető. A 
gazdasági területeken pedig a patakokkal párhuzamosan erdősávok kialakítását tervezi a felülvizsgálat. 

A  Duna  vízminőségét  közvetlen  szennyvízbefolyás  nem  veszélyezteti.  A  város  kommunális  szennyvizeit  a 
korszerűsített  szennyvíztározó  telepen  határérték  alatti  minőségűre  tisztítják  és  a  tisztított  víz  a  Szulák 
patakkal jut a folyóba. 

A város területén jelentős ipari szennyvízkibocsátó nincs. 

A felszín alatti vizek védelme szempontjából kiemelendő, hogy a város belterülete szinte teljes egészében az 
OTrT által kijelölt Országos vízminőség‐védelmi terület övezetébe tartozik. 

Az agglomerációs törvény még külön  jelölte ki a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség‐védelmi terület 
övezetét és a  felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő  terület övezetét. Mindkét övezet  lefedte Érd  szinte 
teljes közigazgatási területét. 
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A fokozott érzékenység oka a Duna a parti szűrésű kutakkal és a nyílt karsztterület ugyancsak több vízbázissal. 

Érd	vízbázisai:	

 Sasvári termelőkutak 6 működő kúttal, 

 Kossuth utcai vízmű, 

 Keserűfű utcai forrás, 

 Duna parti vízbázis 11 kút, 

 Papi földek 2 kút. 

A vízbázisok belső és külső védőterülete és hidrogeológiai A és B védőterületei kijelölésre kerültek. 

Érd közigazgatási területére ráfed továbbá a Diósdi vízbázis védőterülete is. 

Ezek a védőterületek lefedik a város belterületének jelentős részét. 

A szabályozási terv jelöli a hidrogeológiai védőterületeket. 

A HÉSZ a felszín alatti vizek védelmét azzal biztosítja, hogy belterületen előírja a csatornahálózatra való rákötés 
kötelezettségét. Mivel a csatornahálózat Érd belterületén nagyrészt kiépült, így a vízvédelem alapvető érdeke, 
hogy a rákötések folyamatosan növekedjenek. 

A felszín alatti vizek védelmének és a vízművek védelmének fontossága miatt fontosnak tartjuk kihangsúlyozni 
a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló  vízi  létesítmények  védelméről  szóló 
123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet 5. melléklete szerinti védőterületre vonatkozó korlátozásokat: 

A VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐIDOMOK ÖVEZETEIRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK 

A  B  C  D  E 

1   
Felszíni és felszín alatti 

vízbázisok 
Felszín alatti vízbázisok 

hidrogeológiai 

2    belső  külső  A  B 

3    védőövezetek  védőövezetek 

4  BEÉPÍTÉS, ÜDÜLÉS 

5  Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása  ‐  ‐  ‐  o 

6  Lakó‐ vagy irodaépület csatornázással  ‐  x  +  + 

7  Lakóépületek csatornázás nélkül  ‐  ‐  x  o 

8  Szennyvízcsatorna átvezetése  ‐  x  o  o 

9  Szennyvíztisztító telep  ‐  ‐  o  + 

10  Házi szennyvíz szikkasztása  ‐  ‐  o  o 

11  Települési  folyékonyhulladék‐lerakó  létesítése  és 
üzemeltetése 

‐  ‐  ‐  x 

12  Települési  hulladéklerakó  (nem  veszélyes  hulladékok 
lerakása) 

‐  ‐  ‐  o 

13  Építési hulladék lerakása  ‐  ‐  o  + 

14  Temető  ‐  ‐  x  + 

15  Házikertek, kiskertművelés  ‐  ‐  o  o 

16  Sátorozás, fürdés  ‐  x  +  + 

17  Sportpálya  ‐  x  +  + 

18  IPAR 

19  Erősen  mérgező  vagy  radioaktív  anyagok  előállítása, 
feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása 

‐  ‐  ‐  ‐ 

20  Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása  ‐  ‐  ‐  o 
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21  Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő 
szennyvízelvezetéssel 

‐  x  o  + 

22  Ásványolaj  és  ‐termékek  előállítása,  vezetése, 
feldolgozása, tárolása 

‐  ‐  x  o 

23  Veszélyeshulladék‐ártalmatlanító  ‐  ‐  ‐  x 

24  Veszélyeshulladék‐lerakó  ‐  ‐  ‐  ‐ 

25  Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő  ‐  ‐  x  o 

26  Élelmiszer‐ipari  szennyvizek  szikkasztása,  hulladékaik 
tárolása 

‐  ‐  ‐  o 

27  Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás  ‐  ‐  ‐  ‐ 

28  Salak, hamu lerakása  ‐  ‐  o  o 

29  MEZŐGAZDASÁG 

30  Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül  ‐  +  +  + 

31  Erdőfelújítás vegyszeres kezelés nélkül  +  +  +  + 

32  Növénytermesztés  ‐  o  o  o 

33  Komposztálótelep  ‐  ‐  x  o 

34  Önellátást meghaladó állattartás  ‐  ‐  x  o 

35  Legeltetés, háziállat tartás  ‐  o  o  + 

36  Szervestrágyázás  ‐  o  o  + 

37  Műtrágyázás  ‐  o  o  o 

38  Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre  ‐  ‐  ‐  o 

39  Hígtrágya‐ és trágyalé leürítés  ‐  ‐  ‐  ‐ 

40  Szennyvízöntözés  ‐  ‐  ‐  o 

41  Tisztított szennyvízzel való öntözés  ‐  ‐  o  + 

42  Növényvédő szerek alkalmazása  ‐  o  o  o 

43  Növényvédő szer‐kijuttatás légi úton  ‐  ‐  ‐  o 

44  Növényvédőszer‐tárolás és ‐hulladék elhelyezés  ‐  ‐  ‐  x 

45  Növényvédő  szeres  eszközök  mosása,  hulladékvizek 
elhelyezése 

‐  ‐  ‐  o 

46  Szerves‐ és műtrágya raktározása és tárolása  ‐  ‐  x  o 

47  Szennyvíziszap tárolása  ‐  ‐  x  o 

48  Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése  ‐  ‐  x  o 

49  Állathullák  elföldelése,  dögkutak  létesítése  és 
működtetése 

‐  ‐  ‐  o 

50  Haltenyésztés, haletetés  ‐  ‐  o  o 

51  KÖZLEKEDÉS 

52  Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárok‐
rendszerrel 

‐  o  o  + 

53  Egyéb  út,  vízzáróan  burkolt 
csapadékvízárok‐rendszerrel 

‐  o  +  + 

54  Egyéb út  ‐  o  o  + 

55  Vasút  ‐  x  o  + 
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56  Gépkocsi parkoló  ‐  ‐  o  + 

57  Üzemanyagtöltő‐állomás  ‐  ‐  x  o 

58  Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia  ‐  ‐  o  + 

59  EGYÉB TEVÉKENYSÉG 

60  Bányászat  ‐  ‐  x  o 

61  Fúrás, új kút létesítése  ‐  o  o  o 

62  A  fedő‐  vagy  vízvezető  réteget  érintő  egyéb 
tevékenység 

‐  ‐  o  o 

 

JELMAGYARÁZAT 

  A  B  C 

1  ‐  =  Tilos 

2  x  = 
Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi 
felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető 

3  o  = 
Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a 
környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat 
eredményétől függően megengedhető 

4  +  =  Nincs korlátozva 

 

Ezeket  a  korlátozásokat  a  hatályos  terv  és  a  felülvizsgálat  is  figyelembe  vette  a  védőterületekre  eső 
területfelhasználások kialakítása során. Az egyes építményekre és tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat 
az építési engedélyezés során kell érvényesíteni. 

A  felszíni  csapadékvíz  elvezetés  nem megoldott  Érd  belterületén.  Az  erre  vonatkozó  javaslatokat  a  közmű 
munkarész tartalmazza. 

A	földtani	közeg	védelmére	gyakorolt	hatások	
A  termőföld  védelme  szempontjából  fontos  szempont, hogy  az  egyik  legfontosabb  természeti  erőforrásunk 
területe lehetőség szerint minimális mértékben csökkenjen. 

A  felülvizsgálat  a  7‐es  út  külterületi  szakaszán már  kijelölt  gazdasági  területet  növel meg  közel  70  ha‐ral  a 
mezőgazdasági terület rovására. 

Az  átcsatolt  sóskúti  területen  azonban  a már művelésből  kivett  volt honvédségi  területből 70 ha‐t  sorol  át 
korlátozott használatú mezőgazdasági területté és további 6,6 ha‐t erdőterületté. 

Így  összességében  a  módosítások  következményeként  a  termőföld  mennyisége  nem  csökken,  hanem  kis 
mértékben növekszik. 

Az OTrT  Érd  közigazgatási  területén  kiváló  termőhelyi  adottságú  szántóterület  övezetet  jelöl  ki.  Az  övezet 
területét  az  agglomerációs  terv  pontosítva  ábrázolja  –  figyelembe  véve  a  hatályos  terv  által  már  kijelölt 
beépítésre szánt  területeket. Ezen övezet  területét a  településrendezési  terv ±5%‐kal pontosíthatja. A BATrT 
által  kijelölt  övezeti  terület  1486,84  ha.  A  felülvizsgálat  szerinti  kiváló  termőhelyi  adottságú  szántóterület 
1413,11 ha. Az eltérés ‐4,95%, tehát az agglomerációs tervvel összhangban van. 

Hangsúlyoznunk  kell  azonban,  hogy  a  tervezett  új,  közel  70  ha  gazdasági  terület  átlagosnál  jobb minőségű 
termőföldön került kijelölésre, a már kijelölt közel 200 ha beépítetlen gazdasági terület mellett. 

A további 70 ha gazdasági terület kijelölésének elsődleges oka, hogy ezen terület állami tulajdonban van,  így 
gazdaságfejlesztés céljára „kisajátítás” nélkül igénybe vehető. Ezzel szemben a már kijelölt gazdasági területek 
nagy része felaprózódott, így megvásárlása igen körülményes, és évekre elhúzódó lenne. 

Ezen  területek  mezőgazdasági  területté  történő  visszaminősítése  az  „értékcsökkenés”  miatt  fellépő 
kártalanítási igények miatt nem volt lehetséges. 
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A  gazdasági  területek  művelésből  való  kivonása  azonban  csak  a  tényleges  igénybevétel  esetén  fog 
megtörténni.  Így annak ellenére, hogy a terv  igen nagy területen tartalmaz gazdasági területeket, ez nem  jár 
automatikusan több száz hektár jó minőségű termőföld művelésből való kivonásával.  

Érd közigazgatási területén ásványi nyersanyag gazdálkodási terület, bányatelek nincs. A téglagyár felhagyott 
agyagbányájának  rekultivációja  megtörtént.  Ezen  területet  a  téglagyár  területével  együtt  a  felülvizsgálat 
üdülőházas területbe sorolta. 

Erózióérzékeny  területek a belterületen, már beépített kertvárosi  lakóterületeken  található. Az erózió elleni 
védelem szempontjából is meghatározó feladat a csapadékvíz elvezetés rendszerének kialakítása. A külterületi 
mezőgazdasági területek nem erózió érzékenyek. 

Csúszásveszélyes  terület az Ófalu Molnár utca  fölé magasodó Kakukk‐hegy. A  csúszásveszélyes  „löszfalat” a 
terv  erdőterületként  szabályozza,  és  térségében  olyan  csúszásveszélyes  területet  jelöl  ki,  ahol  építeni  nem 
lehet. 

Hulladékgazdálkodásra	gyakorolt	hatások	
A Kvt.30.§.(1) bekezdése szerint „a hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon 
anyagokra,  termékekre  –  ideértve  azok  csomagoló‐  és  burkolóanyagait  is  ‐,  amelyeket  tulajdonosa  eredeti 
rendeltetésének megfelelően  nem  tud,  vagy  nem  kíván  felhasználni,  illetve,  amely  azok  használata  során 
keletkezik.” 

A felülvizsgálat a hulladékgazdálkodásra hatással nincs. A város területén kommunális hulladéklerakó nincs. A 
kommunális szilárd hulladékot a város hulladékszállításának rendszerében a Pusztazámori lerakóba szállítják. 

A  város  közigazgatási  határának  déli  csücskében  az  M6  autópálya  és  a  6‐os  út  között  jelölt  ki  a  terv 
hulladékkezelési célú különleges területet. 

Ezen  telephelyen  lévő  földmedencékben  ipari  eredetű  szennyvíz  is  szikkasztásra  került.  A  terület 
kármentesítésére  terv  készült,  de  a  kármentesítés  még  nem  történt  meg.  Ezen  különleges  területen 
városüzemeltetési  és  hulladékgazdálkodási  célú  létesítmények  (pl.  komposztáló  telep,  hulladékudvar) 
létesíthető. 

A város  területén  jelenleg nincs olyan  ipari üzem, amely  tevékenysége során  jelentős mennyiségű veszélyes, 
illetve nem veszélyes hulladék keletkezne. 

A nem  veszélyes  és  veszélyes hulladékok  az üzemek  területén  átmeneti  jelleggel  a  vonatkozó  jogszabályok 
szerint tárolhatók. Elszállítását és újrahasznosítását az arra engedéllyel rendelkező cégek végezhetik. 

Az	élővilágra	gyakorolt	hatások	
A  Kvt.  23.§.(1)  bekezdése  szerint  „az  élővilág  védelme  –  az  ökológiai  rendszer  természetes  folyamatainak, 
arányainak megtartása és működőképességének biztosítása figyelembevételével – valamennyi élő szervezetre, 
azok életközösségeire és élőhelyeire terjed ki.” 

A módosítások  táj‐ és  természetvédelemre, ökológiai hálózatra gyakorolt hatásait a  tájrendezési munkarész 
részletesen tartalmazza. 

Érd  térsége  annak  ellenére,  hogy  a  közigazgatási  területének  nagyobb  része  már  beépített  terület,  táji, 
természeti értékekben rendkívül gazdag. Az Érdi Kakukk‐hegy országos jelentőségű természetvédelmi terület, 
mely a szerkezeti tervben erdőterület. 

Az ökológiai hálózat pufferterületén a szerkezeti terv nem jelölt ki olyan területfelhasználást, építési övezetet, 
övezetet, ami a szomszédos magterület természetes és természetközeli élőhelyeit veszélyeztetné. 

A sóskúti átcsatolt területen a Natura 2000 területet, az ökológiai hálózat területét a 6., 25., 30., 31., 32., 38., 
39.  és  40.  változások  érintik. Az  átcsatolt  területrészen  a  pufferterületre  tervezett  kertvárosias  lakóterület, 
különleges  rekreációs  terület,  különleges – oktatási –  látogatóközpont – mint beépítésre  szánt  területek és 
korlátozott mezőgazdasági  terület,  továbbá  erdőterület  és  zöldterület  került.  A  tervezett  beépítésre  szánt 
területek magterülettel  közvetlenül nem érintkeznek. Az átmenetet erdőterületek és  korlátozott használatú 
mezőgazdasági területek, továbbá a magas zöldfelületi arányú rekreációs területek biztosítják. 

A Sóskúti területre eső Natura 2000 terület Sóskút hatályos településszerkezeti terve szerint beépítésre szánt 
különleges  –  honvédelmi  terület,  erdőterület  és  gyepgazdálkodási  mezőgazdasági  terület.  A  felülvizsgálat 
szerinti szerkezeti terv megszünteti a beépítésre szánt honvédelmi területet. Csupán 3,9 ha területet hagy meg 



VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ   KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

 

30  VÁROS‐TEAMPANNON KFT. 

beépítésre  szánt  területként  a  Natura  2000  terület  határán  oktatási  –  látogató  központként.  Ezen 
területfelhasználás már  a Natura  2000  területen  kívüli.  4,65  ha  területtel  együtt  a  volt  honvédelmi  terület 
központi laktanya területe volt. A már meglévő épületek, a burkolt és parkosított területen kialakítandó oktató 
– látogató központ természeti terület igénybevételével nem jár. Biztosíthatja azonban az ökológiai oktatást és 
a  védett  terület  látogatóközpontjaként  a  természeti  értékek  bemutatását.  A  többi  Natura  2000  terület 
védelmi,  védelmi  (közjóléti)  erdőövezet  és  korlátozott  használatú  mezőgazdasági  terület.  A  Natura  2000 
terület  déli  határán  tervezett  városi  szintű  közparkból  3,0  ha  ugyancsak  védett  területre  fed  rá.  Ezen 
területrészen  tehát meg  kell  tartani  a  természetközeli bokorerdős  –  gyepes  tájjelleget. A  zöldterület  egyéb 
területei azonban  intenzíven parkosíthatók. A parkosításnál azonban  fontos szempont kell  legyen a  tájhonos 
fajták telepítése. 

A  Kakukk‐hegyen  és  Sánchegyen  történő  tervi  változások  közül  az  1‐es  és  22‐es módosítás,  az  üdülőházas 
üdülőterület  átsorolás  érinti  az  ökológiai  hálózatot.  Itt  az  ökológiai  folyosó  területe  pontosításra  került  a 
rekultivált  külszíni  bánya  területénél.  Ezen  a  területen  a  szabályozási  terv  nem  ad  lehetőséget  építmény 
elhelyezésre.  A  terület  közvetlenül  határos  a  Dunával  és  a  part menti  galéria  erdővel,  amely  az  érintett 
területre  is  benyúlik.  Ezért  az  építési  övezetre  vonatkozó  fontos  szabály,  hogy  a  Duna  menti  fás  ligetet 
feltétlenül meg kell őrizni. Ez a Duna és ártere Natura 2000 terület védelme miatt is fontos. 

A  tervezett  üdülőházas  terület  határos  továbbá  a  Kakukk‐hegy  természetvédelmi  területtel  egyben Natura 
2000  területtel  is.  Telken  belül  ezen  védett  területek  irányában  is  ki  kell  alakítani  olyan  zöldfelületi  sávot, 
amely biztosítja az intenzív üdülőterületi hasznosítás és a természeti értékek közötti zöldfelületi átmenetet. 

A  védett  területek  és  Natura  2000  területek,  továbbá  a  Duna  menti  ökológiai  folyosó  védelmével  nem 
ellentétes az üdülőterületi, turisztikai hasznosítás, ha telken belül biztosított olyan honos fafajokkal kialakított 
védőfásítás, amely biztosítja az intenzív üdülőterületi használat és a természeti területek zöldfelülettel történő 
térbeli elválasztását. 

Kulturális	örökségre	gyakorolt	hatások	
Érd  MJV  településrendezési  eszközeinek  készítése  során  az  előző  tervhez  képest  műemléket,  műemléki 
jelentőségű területet módosítás nem érint. 

A tervhez készülő Örökségvédelmi hatástanulmány a régészeti értékekkel kapcsolatban a következőket rögzíti: 
„Az Érd MJV közigazgatási területén összesen 40 darab azonosított, régészeti  lelőhely van nyilvántartva. Ezek 
mellett egy Százhalombattán nyilvántartott védett  lelőhely  (Százhalombatta – Százhalom)  területe nyúlik be 
Érd  közigazgatási  területére.”  […]  „A  tervezett  módosítási  szándékok  többsége  nem  érint  nyilvántartott 
régészeti lelőhelyet, illetve a jellege miatt nem gyakorol hatást a régészeti örökségre. A régészeti lelőhelyeket 
érintő  módosítások  további  tervezései  során  körültekintően  kell  eljárni  és  az  érintett  részek 
veszélyeztetettségének elkerülésére kell törekedni.” 

Megjegyezzük, hogy  felsőbb  szintű  jogszabály  (OTrT)  változása miatt a  településszerkezeti  tervről  lekerült  a 
településkép‐védelmi terület lehatárolása. 

A	tájképre	gyakorolt	hatások	
A  különböző  övezeti  lehatárolások  és  saját  helyi  ismereteink  alapján  megállapíthatjuk,  hogy  Érd  tájképi 
szempontból érzékeny területei a Duna mentén és a sóskúti átcsatolt területen találhatók. A Duna mentén a 
galéria  erdők,  a  Beliczay‐sziget  a  Bara‐dűlő  tervezett  városi  szintű  közparkjával,  a  Kakukk‐heggyel,  Sánc‐
heggyel, a földvárral és a kunhalmokkal a teljes szőlőhegyi területtel együtt. (Akár az Ófalu történeti település 
szerkezetével együtt). 

Tájképvédelmi szempontból érzékeny terület a Fundoklia‐völgy és a teljes átcsatolt sóskúti terület. 

A  felülvizsgálat,  annak  ellenére,  hogy  a  tájképvédelmi  szempontból  érzékeny  területeknek  csak  egy  részét 
jelölhette ki, a mezőgazdasági területek differenciált szabályozásával, az erdőterületek védelmével és az egyes 
területfelhasználási egységek építési övezeti, övezeti előírásaival biztosítja a  teljes mezőgazdasági  terület és 
erdőterület tájkarakterének megőrzését, a történeti tájképi egység védelmét. 
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1.3.6.2 A	közvetett	módon	hatást	kiváltó	tényezők	fellépése	esetén	különös	tekintettel:	

 Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére 
 
A felülvizsgálat során jelentős hatással bíró tervi változást az előző fejezetek részletesen leírják. 
Új környezeti konfliktus abban az esetben  jelentkezhet, ha az új beépítésre szánt területek kialakítása 
során az új létesítmények nem tartják be az alapvető környezetvédelmi előírásokat, határértékeket. 
 
A problémák felerősödése elsősorban a közlekedésből eredő környezeti terhelést jelenthetik. Azonban 
a  terv ott  jelölt ki új gazdasági  területet, és ott sorolt át kereskedelmi‐szolgáltató gazdasági  területet 
ipari  szolgáltató  területté,  ahol  már  eleve  ki  volt  jelölve  beépítésre  szánt  terület,  illetve  a  lakott 
területektől  térben  elválasztva.  A  főút  mentén  kijelölt  gazdasági  területek  nem  terhelik  a  lakott 
területeket. 
 

 Helyi  adottságoknak  megfelelő  optimális  térszerkezettől,  területfelhasználási  módtól  való  eltérés 
fenntartására vagy létrehozására 
 
A  tervi módosítások a meglévő  településszerkezethez  igazodnak, azokhoz  szervesen kapcsolódnak. A 
főút menti területek, csomópontok a térszervezést illetően ideálisak gazdasági területek számára. Az új 
beépítésre  szánt  területek már meglévő beépítésre  szánt  területek mellett  kerültek  kijelölésre,  azok 
folytatásában. 
 

 Olyan  helyi  társadalmi‐kulturális,  gazdasági‐gazdálkodási  hagyományok  gyengítésére,  amelyek  a  táj 
eltartó képességéhez alkalmazkodtak 

 
A  jobb  minőségű  mezőgazdasági  területeken  kijelölt  gazdasági  területek  beépítései  gyengíthetik  a  helyi 
gazdálkodási  hagyományokat.  A  földrészletek  igénybevétele  ütemezett  kialakítása  javasolt.  A  termőföldek 
művelésből való kivonása csak a  tényleges  igénybevétel esetén  fog megtörténni.  Így annak ellenére, hogy a 
terv  igen  nagy  területen  tartalmaz  gazdasági  területeket,  ez  nem  jár  automatikusan  több  száz  hektár  jó 
minőségű termőföld művelésből való kivonásával. 
 

 Természeti erőforrások megújulásának korlátozására; 
 
Érd  közigazgatási  területén  ásványi  nyersanyag  gazdálkodási  terület,  bányatelek  nincs.  Vízbázist  és 
erdőterületet veszélyeztető tervi módosítás nincs. 
 

 A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti erőforrások 
túlnyomóan más területen való hasznosítására; 
 
Ilyen hatást egyik tervmódosítás sem okoz. 

 

1.3.7 A KÖRNYEZETI  KÖVETKEZMÉNYEK ALAPJÁN A TERVI TARTALOM ÉRTÉKELÉSE, A 
KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL ELFOGADHATÓ VÁLTOZATOK MEGHATÁROZÁSA.  A 
TERVRE ILLETVE A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSRE ÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE ÉS 
AZ ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK MIATT ELŐÁLLÓ DÖNTÉST IGÉNYLŐ VÁLTOZATOK 
ISMERTETÉSE 
A fejezet a beérkezett vélemények alapján később kerül kidolgozásra. 
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1.4 A TERVI VÁLTOZTATÁSOK KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSAINAK ELKERÜLÉSÉRE, 
CSÖKKENTÉSÉRE VAGY ELLENTÉTELEZÉSÉRE VONATKOZÓ, A TERVBEN 
SZEREPLŐ SZABÁLYOK ÉS INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETI HATÉKONYSÁGÁNAK 
ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK 

A  tervi változtatások közül a környezetre  jelentősebb hatással  járó módosításokkal kapcsolatos  szabályozási 
előírások a következők: 

1. Az új beépítésre szánt területeket és a gazdasági területeket is érintő szabályozási előírások a helyi építési 
szabályzat tervezetben: 

Az általános szabályok megfelelően biztosítják a környezeti elemek védelmét. A legfontosabb felszíni és felszín 
alatti  vizek  védelmével  kapcsolatos  szennyvízelvezetésre,  ‐kezelésre  és  csapadékvízelvezetésre  vonatkozó 
előírások megtalálhatók a tervezetben: 

17. § (1) bek. A  levegő védelme szempontjából védelmi övezetet  igénylő építmények (légszennyező források) 
csak  úgy  alakíthatók  ki,  hogy  a  szomszédos  telkek,  övezetek,  építési  övezetek  beépítési  lehetőségét, 
területfelhasználását nem korlátozzák. 

(2) A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó, vagy rezgést okozó létesítmény csak akkor 
működtethető, vagy építhető,  illetve  ilyen  tevékenység  csak akkor  folytatható, ha az általa okozott  zaj vagy 
rezgés  mértéke  a  környezetében  a  vonatkozó  zajterhelési  határértékeket  nem  haladja  meg.  A  zaj  és 
rezgésvédelmi határértékeket a hatályos jogszabályok tartalmazzák. 

(6) Technológiai eredetű szennyvíz, illetve az üzemek területén összegyűjtött csapadékvíz közcsatornába a 21. 
§  és  22.  §  (4)  bekezdés  előírásainak  betartásával  csak  akkor  vezethető,  ha  előtisztítása  a  vonatkozó 
jogszabályokban és hatósági előírásokban meghatározott mértékben az üzem területén megtörtént. 

(8) A város igazgatási területén tisztítatlan, vagy házi kisberendezéssel tisztított szennyvíz nem szikkasztható el. 

(9) A közcsatornával ellátatlan külterületen a keletkező szennyvizet 

a)  a  napi  keletkező  max  5  m3  szennyvíz  mennyiségig  lehet  szivárgásmentes,  zárt  tárolóban 
összegyűjteni, ha az érintett telek megfelelő útkapcsolattal rendelkezik vagy 

b) ha  a napi  keletkező  szennyvízmennyiség meghaladja  az 5 m3‐t, egyedi  szennyvíztisztítóban  lehet 
megtisztítani, ha a  tisztított víz számára az ágazat által elfogadott  felszíni vízbefogadó  rendelkezésre 
áll. 

(10) Külterületen egyedi szennyvíztisztító  létesítése a 21. § figyelembe vételével csak akkor  lehetséges, ha az 
övezeti  előírások  megengedik,  és  az  illetékes  hatóságok  a  tisztított  szennyvíz  vízfolyásba  vezetéséhez, 
megfelelő  vízfelületen  vagy  növénytelepítéssel  való  elpárologtatásához,  illetve  mezőgazdasági,  vagy 
erdőterületre  történő kiöntözéséhez hozzájárulnak, és a  szennyvíztisztító előírt védőtávolsága a  szomszédos 
telkekre nem fed rá. 

(11)  Talajmozgatással  járó  tevékenység  során,  továbbá  a  beépítendő  területeken  a  termőréteg  védelmét, 
elkülönített  tárolását  és  újrahasznosítását  biztosítani  kell.  A  talajmozgatással  járó  tevékenység  során 
biztosítani kell a kitermelt talaj ártalommentes elhelyezését, kiporzás elleni védelmét. Az építési övezetekben 
az építési telkeken kitermelt, vagy odahordott föld csak átmeneti jelleggel tárolható, legfeljebb az engedélyhez 
kötött  felhasználásra vonatkozó hatósági engedélyben meghatározott  ideig. Az engedélyhez nem kötött célú 
felhasználás  esetén  a  föld  deponálást  6  hónapon  belül  meg  kell  szüntetni,  és  gondoskodni  kell  az 
újrahasznosításáról vagy elhelyezéséről. 

(12) Veszélyes hulladékok állandó tárolására szolgáló telephely, kommunális hulladéklerakó telep, hígtrágyás 
állattartó telep a város közigazgatási területén nem létesíthető. 

(15) A  gazdasági  területeken  telken belüli  tevékenység,  szabadtéri  raktározás  a  közterületek  felé megfelelő 
takarás (pl. növényzet, tömör kerítés) biztosításával történhet. 

A szennyvízelvezetésről és szennyvízkezelésről szóló 21. § előírásai 

21. § (5) Szennyvíztisztító telep védőtávolság igénye min. 150 m, illetőleg az SZT‐1 terven jelölt védőtávolság. A 
védőtávolságán belül  lakóépület,  lakás, üdülőépület,  kereskedelmi  szállásépület,  élelmiszer  kereskedelmi  és 
vendéglátó épület nem létesíthető. 

A felszíni vízrendezésről, csapadékvíz elvezetésről szóló 22. § előírásai 
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22. § (2) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig ellenőrizni 
kell  

a) minden 0,5 ha‐t meghaladó telekterületű beruházás, 

b) új telekosztású terület beépítése esetén, 

mely csak akkor valósítható meg, ha a (4) bekezdés előírásait is figyelembe véve a többlet felszíni víz megfelelő 
biztonsággal továbbvezethető a befogadóig. 

A megújuló energiatermelő létesítményekről szóló 25. § előírásai 

(1) d) Szélerőmű, szélkerék belterületen nem telepíthető. 

A kereskedelmi szolgáltató  területekről szóló 34. §, az  ipari szolgáltató  területekről szóló 35. § és az  ipari 
területekről szóló 36. § előírásai: 

34.  §  (3)  Az  építési  övezetekben  csak  olyan  ipari  rendeltetésű  épület  létesíthető,  amelyben  folytatott 
tevékenység: 

a) nem  tartozik a külön  jogszabály szerint meghatározott egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 
alapján környezeti hatásvizsgálati és/vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek közé, 

b) védőtávolság, védőövezet igénye saját telkén belül biztosítható, 

c) a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát nem korlátozza. 

(4)  A  kereskedelmi  szolgáltató  terület  telkei  csak  teljes  közművesítettség  esetén  építhetők  be,  kivéve  a 
belterülettől elkülönülő gazdasági  területet, ahol a  telkek a villamosenergia‐hálózat, az  ivóvízhálózat és nyílt 
árkos  csapadékvíz‐elvezető  hálózat  vagy  szikkasztó  árok  kiépülése  után  építhetők  be,  a  szennyvízcsatorna 
kiépüléséig telkenként a követelményeknek megfelelő zárt szennyvíztároló egyidejű megépítése mellett. 

(5)    Az  üzemanyagtöltő  telkén  belül  a  zöldfelület  háromszintűként  vagy  a  védőterület  legalább  60%‐ában 
zöldfelületként alakítandó ki. 

Az M6  autópálya  és  a Duna  között  tervezett  gazdasági  területekre  vonatkozó  előírás:  (15) A Gksz‐5  építési 
övezetben  üzemanyagtöltő  állomás  (benzinkút)  nem  létesíthető.  Mélygarázs,  pinceszint,  terepszint  alatti 
építmény ill. épületrész a közműaknák kivételével nem építhető. 

(16)  Az  építési  övezetekben  a  telkek  lakó‐,  vagy  vegyes‐  övezethez  csatlakozó  telekhatára  (telekhatárai) 
mentén tömör falkerítés létesítendő összefüggő védő zöldsáv (beültetési kötelezettségű terület) kialakításával 
kiegészítve. A zöldsáv minimum 5 méter széles kell legyen. A tömör kerítés létesítésétől az érintett szomszédos 
ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata esetén el lehet tekinteni. 

(17) A  telken belüli  tevékenység,  szabadtéri  raktározás a közterületek  felé megfelelő  takarás  (pl. növényzet, 
tömör kerítés) biztosításával történhet. 

34. §  (18) és 36. §  (12) Az építési övezetekben a kötelezően kialakítandó zöldfelületnek háromszintűnek kell 
lennie. 

Mindhárom  gazdasági  terület  előírása: Az  építési  telkek  legkisebb  zöldfelületi  arányán  belül  a  telekhatárok 
mentén fa‐ és cserjesor telepítendő. Az 500 m2‐nél nagyobb  lapostetőn minimum 100 m2 nagyságú extenzív 
vagy  intenzív  zöldtető  létesítése  kötelező, melynek  kialakításától  csak az ugyanennyi  területen megvalósuló 
napenergiát hasznosító berendezések telepítése esetén lehet eltekinteni. 

Ipari  szolgáltató  terület  35.  §  (3)  Az  építési  övezetekben  csak  olyan  ipari  rendeltetésű  épület  létesíthető, 
amelyben folytatott tevékenység: 

    a) védőtávolság, védőövezet igénye saját telkén belül biztosítható, 

       b) a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát nem korlátozza. 

35.  §  (4)  Az  ipari  szolgáltató  területen  építmények  részleges  közművesítés  esetén  is  elhelyezhetők.  Ha  a 
szennyvizek  közcsatornába  nem  vezethetők,  akkor  a  kommunális  szennyvíz  zárt  tárolóban  elhelyezhető. 
Technológiai  eredetű  szennyvíz  tisztításáról  vagy  ártalommentes  elhelyezéséről  az  üzemeltetőnek 
gondoskodnia kell. 

35. (9) és 36. § (11) Védőövezet igényű építmény telkén belül a zöldfelület háromszintűként vagy a védőterület 
legalább 60%‐ában zöldfelületként alakítandó ki. 
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Az üdülőházas üdülőterületről szóló 37. § előírásai: 

(3) Az üdülőházas terület csak teljes közművesítettség esetén építhető be. 

A volt téglagyár területén belül a pufferterületet érintő szabályozás: (5) Az üdülőházas terület telkén 
a telek be nem építhető részén belül építményt elhelyezni nem lehet, de tanösvény kialakítható. 

(6)  Az  üdülőházas  terület  telkén  belül  a  Duna  parton meglévő  fák megtartandók.  A  Dunapart  10 
méteres sávjában sétány, kerékpárút alakítandó ki, melyet közcélra meg kell nyitni. 

A különleges rekreációs területről szóló 41. § előírásai: 

A  volt  sóskúti  honvédségi  területen  kijelölt  rekreációs  terület  a  szabályozási  tervben  továbbra  is 
különleges  honvédségi  terület  marad,  mivel  a  konkrét  igénybevétel  távlatban  tervezett.  A 
szabályozási terv elkészítése esetén szükséges meghatározni a területre vonatkozó részletes beépítési 
feltételeket. 

A Szapáry kastély területére vonatkozó előírás: (6)  A Kr‐3 jelű építési övezetben csak olyan rekreációs 
funkciójú  épület,  építmény  helyezhető  el, mely  a  területen  található  kulturális  örökségvédelmi  – 
helytörténeti – kultúrtörténeti emlékekkel összhangban vannak. A beépítés során biztosítani kell az 
építmények városképi illeszkedését és az értékek bemutathatóságát és azok rekreációs hasznosítását. 

Az 1/3 és ¼ hrsz‐ú volt lőtér területére vonatkozó előírás: (7) A Kr‐4 jelű építési övezetben  

  a) kivilágítást igénylő szabadtéri építmény, fényreklám nem létesíthető, 

  b)  a  Szabályozási  terv  szerinti  megtartandó  zöldfelületet  természetes  állapotában  kell 
fenntartani. 

A különleges mezőgazdasági üzemi területre vonatkozó 42. § előírásai: 

(3)   A  területen belül csak olyan kereskedelmi,  szolgáltató és gazdasági  tevékenységi célú épületek 
létesíthetők,  amelyek  közegészségügyi  és  környezetvédelmi  szempontból  az  állattartással 
összeegyeztethetők. 

A különleges oktatási és látogató központra vonatkozó 46. § előírásai: 

A  Natura2000  területet  érintő  K‐Olk‐2  övezet  előírása:  (3)  A  K‐Olk‐2  jelű  övezet  területén  a 
beépítettség kialakult, a meglévő épületek, építmények felújíthatók, korszerűsíthetők, átalakíthatók, 
bontás esetén ugyanakkora alapterületű épület építhető. 

(5)  A  K‐Olk‐2  övezet  területén  új  építmény,  épület  csak  a  meglévő  beépítés  helyén,  illetve  ha 
kedvezőbb az elrendezés, a burkolt  területen helyezhető el a meglévő beépítési  százalék növelése 
nélkül. 

A K‐Olk‐2 övezet beépíthetőségének paramétereiben a „K” kialakult előírás szerepel, mely biztosítja a 
meglévő épületek felújítását, korszerűsítését, de bővítését nem teszik lehetővé. 

Az előírások megfelelően biztosítják a már beépült, burkolt és természeti környezetet nem érintő volt 
honvédségi terület újrahasznosítását anélkül, hogy a Natura területet károsodás érné. 

2. Az új beépítésre nem  szánt  területeket,  a közparkokat,  korlátozott használatú mezőgazdasági 
területeket érintő szabályozási előírások a helyi építési szabályzat tervezetben: 

A  volt  honvédségi  területen  tervezett  közpark  és  a  Papi‐földeken  tervezett  záportározó  és 
környezetének szabályozása: 

A zöldterületekre vonatkozó 50. § előírásai: 

(3) A Z‐1  jellel  szabályozott  zöldterület(közpark)  területén a  (2) bekezdés  szerinti építmények, és a 
közpark  funkciójához  illeszkedő,  a  szabadidő eltöltését,  a  játékot,  a  sportolást,  vizisportot  szolgáló 
épületek,  továbbá vendéglátó épület helyezhető el. 

(4) A Z‐2  jelű  városi  szintű  közpark  területén a  (2) és a  (3) bekezdés  szerinti építmények,  továbbá 
kulturális,  közösségi  szórakoztató,  sport,  szállás,  vendéglátó  rendeltetést  tartalmazó  épület 
(rendezvényközpont), illetve a terület fenntartását biztosító épület létesíthető. 
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(5) A Z‐1, Z‐2 jelű övezet területének legfeljebb 3 %‐a építhető be. Az épületek szabadonállóan, a Z‐1 
övezetben  legfeljebb  4,5  m  homlokzatmagassággal,  a  Z‐2  övezetben  legfeljebb  7,5  méter 
homlokzatmagassággal alakíthatók ki. 

(6) A Z‐0  jelű  közkert  legalább 60%‐át, a Z‐1 és Z‐2  jelű  közpark  legalább 70%‐át biológiailag  aktív 
növényzettel fedetten kell fenntartani illetve kialakítani. 

(7) Közpark létesítése, és teljes felújítása kertépítészeti terv alapján történhet. 

(11) A Z jelű övezetek területén vízfelületek is kialakíthatók. 

A  földvár  területén  és  a  volt  sóskúti  területeken  kijelölt  korlátozott  használatú mezőgazdasági 
területekre vonatkozó előírások: 

52. §  (5) Kertes mezőgazdasági  terület övezeteiben,  továbbá korlátozott használatú mezőgazdasági 
területen birtokközpont nem létesíthető. 

A  földvár  területe  egységesen Mko‐0  övezetbe  került,  ahol  épületek  nem  létesíthetők:  55.  §  (3) 
bekezdés 

A volt honvédségi  területen a volt  lőtér  területe különleges honvédségi  területből Mko‐1 övezetbe 
került. A levendulás területe általános mezőgazdasági területből Mko‐2 övezetbe kerül. 

(4) Az Mko‐1  jelű  övezet  területén  a  gyepfelületek  fenntartását  szolgáló  legeltetéses  állattartás,  a 
fenntartási  célú,  továbbá  génmegőrzést  szolgáló  állattartás  építményei  létesíthetők.  Elhelyezhetők 
továbbá az ökológiai oktatást, ismeretterjesztést, a turisták fogadását szolgáló építmények. 

(5) Az Mko‐2  jelű övezetben  a  (4) bekezdés építményei,  továbbá  a  lovasturizmus építményei és  a 
gyógynövénytermesztés, gyógynövényfeldolgozás építményei létesíthetők. 

(6) Az Mko‐1 és Mko‐2 jelű övezetben az épületek elhelyezésének feltételei: 

a)        a beépíthető telek területe legalább 10 ha, 

b)        beépítési mód: szabadonálló, 

c)        a beépítettség mértéke a telek területének a 3%‐a, 

d)        a homlokzatmagasság átlaga legfeljebb 4,5 m, 

e)        az előkert legalább 8 m, az oldalkert legalább 4,5 m lehet. 

(7) Az Mko‐1 és Mko‐2  jelű övezetben, ha az építtető tulajdonában álló telkek (termőföld területek) 
összes területe eléri a 10 ha‐t, akkor az egyik legalább 1 ha területű telken birtokközpont létesíthető.  

A Papi‐földek területén tervezett záportározóra vonatkozó előírás: 

56. § (2) A vízmederként (V) szabályozott övezeteken: 

c)  a  Papi‐földek  területén  tervezett  víztározó  területén,  a  vízgazdálkodás,  a  záportározás,  a 
csónakázás és a horgászat műtárgyai helyezhetők el. 

A Tétényi utcai két db. vízműkút hidrogeológiai védőidomain belül tervezett közpark és záportározó  

A mélyen fekvő Papi‐földek közpark hasznosítása kapcsán figyelembe kell venni a területet érintő „A” 
és "B" hidrogeológiai védőidom korlátozó adottságait. 

 

A  rendelet  tervezet mindazon  környezeti elemekre  vonatkozó előírást  tartalmazza, melyek  felsőbb 
szintű  jogszabályokban  nem  fordulnak  elő,  általános  és  helyi  speciális  előírások  az  adott 
területegységre  vonatkozóan. A  jogszabályismétlések elkerülése alapvető  szempont  volt a  tervezet 
megalkotásakor.  Egyéb  kiegészítő  javaslatot  nem  tartunk  szükségesnek.  A  kiegészítő  javaslatok  és 
intézkedések az alátámasztó munkarészekben találhatók, melyek a beruházások esetén szükségesek. 
A  tervlapok  tartalmazzák  az  egyéb  jogszabályokban  előírt  védelmi  és  korlátozó  elemeket, melyek 
érvényesítése fontos a konkrét beruházáskor, az engedélyezési eljárások esetén. 
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1.5 JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE, ELŐÍRÁSOKRA, 
FELTÉTELEKRE, SZEMPONTOKRA, AMELYEKET A TERV ÁLTAL BEFOLYÁSOLT 
MÁS TERVBEN FIGYELEMBE KELL VENNI 

A  BATrT  a  volt  sóskúti  területen  kiterjedt  építmények  által  igénybe  vett  terület  került meghatározásra.  A 
honvédelmi  célokra már  nem  használt  terület  a  honvédség  vagyonkezelésében  van,  és  folyamatban  van  a 
terület önkormányzatnak való átadása. A BATrT sem jelöli a területet honvédségi terület övezetként. A terület 
legnagyobb  része  beépítetlen,  elsősorban  gyepes  terület, melynek  2/3‐át Natura  2000  terület  és  ökológiai 
hálózat érinti. Az önkormányzati fejlesztési szándékokkal összhangban a terület építményekkel érintett részén 
különleges  oktatási  és  látogató  központ  került  kijelölésre,  a  belterület  lakóterülettel  szomszédos  részén 
kertvárosias  lakóterület  és  rekreációs  terület  került  meghatározásra,  a  fennmaradó  2/3  területrészen 
korlátozott  mezőgazdasági  terület  és  erdőterület,  valamint  a  lakóterülettel  határosan  zöldterület‐közpark 
került kijelölésre. 

Javasoljuk  a  területrendezési  tervekben  a  szerkezeti  tervi  javaslatnak megfelelően  jelölni  a  természetközeli 
Natura 2000 területet, a tényleges területhasználatnak megfelelő térségi területfelhasználással is védeni.  

A  nagy  zöldfelületi  arányú  rekreációs  fejlesztésbe  vonni  kívánt  területek  pufferterületen  találhatók, Natura 
2000 területet csak a látogatóközpontnak kijelölt terület érint, ahol új épületet elhelyezni és meglévő épületet 
bővíteni nem lehet. 

Ezekre  a  területekre  javasoljuk  előírni  a  megvalósíthatósági  tanulmányterv  és  telepítési  tanulmányterv 
készítését.  A  lakóterület  ütemezett  fejlesztésbe  vonása  és  az  önkormányzattal  való  településrendezési 
szerződés megkötése javasolt. A beruházás előtt javasoljuk a botanikai vizsgálatot. 

A részben Natura 2000 területre eső új 9,1 hektáros közpark a Funkdoklia‐völgyhöz hasonlóan természetközeli 
állapotban megtartható, a  védett  területen  kívüli  része azonban  intenzívebben  feltárható.  Javasolt előírni a 
részletes  terveknél,  a  kertépítészeti  terv  készítését  a  tájhonos  fafajok  ligetes  telepítését,  mellyel  a  tájba 
illesztése és a természeti értékek védelme is biztosítható. 

A  Duna  parton  található  volt  téglagyári  terület  újrahasznosítását  a  korábbi  rekreációs  terület  helyett 
üdülőházas területként képzeli el a város. A Beliczay‐sziget, Kakukk‐hegy, Sánc‐hegy és a dunaparti galéria erdő 
Natura  2000  területe  között  elhelyezkedő  fejlesztési  terület  beépítése  előtt  ugyancsak megvalósíthatósági 
tanulmányterv,  településrendezési  szerződés  és  telepítési  tanulmányterv  készítését  javasoljuk,  mely 
tanulmányokban  a  védett  területek  menti  területsáv  építménymentességét,  zöldfelületi  kialakítását  és  a 
dunaparti  faállomány  védelmét  biztosítani  kell.  A  volt  téglagyárhoz  szervesen  kapcsolódó  már  rekultivált 
külszíni bánya is üdülőházas üdülőterületbe kerülne. A felülvizsgálat keretében pontosításra került az ökológiai 
folyosó területe a téglagyár és a bánya területén  is. A felhagyott bánya teljes területe pufferterületbe került. 
Amennyiben  ezen  pontosításhoz  az  illetékes  nemzeti  park  igazgatósága  hozzájárul,  akkor  alakítható  ki  az 
üdülőterület. A bánya területen a szabályozás nem ad lehetőséget épületek kialakítására, tehát az üdülőterület 
parkosított  része  lehet.  A  tájhonos  fafajokkal  történő  ligetes  fásítás  biztosíthatja  a  Duna menti  ökológiai 
folyosóval és Natura 2000 területtel a szerves természeti kapcsolatot. 

Érd közigazgatási területét érinti az OTrT által kijelölt tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete.  A  tájképvédelemmel  összefüggő  javaslataink  a  tájképi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület 
lehatárolása, melynek  területét  sajnos  jelentősen befolyásolja a  törvényi adta  ‐+5%‐os eltérési  lehetőség. A 
kijelölés  azonban  az  illetékes  Nemzeti  Park  Igazgatóság  adatszolgáltatása  alapján  történhet.  A  különböző 
övezeti  lehatárolások  és  saját  helyi  ismereteink  alapján  megállapíthatjuk,  hogy  Érd  tájképi  szempontból 
érzékeny területei a Duna mentén és a sóskúti átcsatolt területen találhatók. A Duna mentén a galéria erdők, a 
Beliczay‐sziget a Bara dűlő tervezett városi szintű közparkjával, a Kakukk‐heggyel, Sánc‐heggyel, a földvárral és 
a kunhalmokkal a teljes szőlőhegyi területtel együtt. (Akár az Ófalu történeti település szerkezetével együtt). 
Tájképvédelmi szempontból érzékeny terület a Fundoklia‐völgy és a teljes átcsatolt sóskúti terület. 

A pontosítást nem a Duna‐Ipoly Nemzeti Park  Igazgatóság adatszolgáltatása alapján  készítettük el, mivel az 
általuk adott övezeti terület +53,7%‐kal tér el az OTrT‐től. Az OTrT szerinti övezet területe 380,6 ha. 

A  pontosítás  célja  az  volt,  hogy  minél  több  érzékeny,  beépítés  által  veszélyeztetett  terület  kerüljön  az 
övezetbe. Ebből következően a Duna vízmedrét teljes egészében kivettük az övezetből. Helyette a Duna menti 
még beépítetlen területek, a Beliczay‐sziget teljes területe, a Molnár utca menti beépített és beépítésre szánt 
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területek, a Kakukk‐hegy védett  területe, a Sánc‐hegy a  földvárral és a halomsírok  területei alkotják a Duna 
menti tájképvédelmi övezetet. 

A  Sóskúti  területen  a  természetes  és  természetközeli  élőhelyeket,  erdőterületeket  tartottuk  fontosnak.  A 
tervezett kertvárosias  lakóterület és az ahhoz szervesen kapcsolódó rekreációs terület, továbbá a  levendulás 
mezőgazdasági területe már nem kerülhetett az övezetbe. 

Az így pontosított tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének területe 397,37 ha, ami 
az OTrT‐hez képest +4,4% eltérést mutat. 

Az  övezetek  kijelölésénél  két  tájkaraktert  vettünk  figyelembe.  A Duna menti  galéria  erdők, mezőgazdasági 
területek, települési területek, szőlőhegy tájképi változatosságát és településképi egységét. 

A  sóskúti  területrészen  pedig  az  erdők,  bokorerdők,  bokros  legelők,  legelők  és  a  levendulás  mozaikos 
tájhasználatából adódó tájképi változatosságot. 

A  felülvizsgálat,  annak  ellenére,  hogy  a  tájképvédelmi  szempontból  érzékeny  területeknek  csak  egy  részét 
jelölhette ki, a mezőgazdasági területek differenciált szabályozásával, az erdőterületek védelmével és az egyes 
területfelhasználási egységek építési övezeti, övezeti előírásaival biztosítja a  teljes mezőgazdasági  terület és 
erdőterület tájkarakterének megőrzését, a történeti tájképi egység védelmét. 

Érd  területét  érinti  a  földtani  veszélyforrás  övezet  területe,  ezért  a  hatályos  és  a  most  felülvizsgált 
Településszerkezeti  terv  és  Szabályozási  terv  is  jelöli  a  földtani  veszélyforrás  területét Ófalu  déli  részén,  a 
Kálvária‐hegy‐Kakukk‐hegy‐Sánc‐hegy  környékén,  ahol  a  löszös  partfal  továbbra  is  problémákat  okoz.  A 
történelmi  pincesor  területén,  a  Járom  utcai  kertvárosias  lakóterületen  komoly  probléma  a  csúszásveszély, 
ezért  a  rendelet  tervezet  Védelmek  és  korlátozások  című  18.  §  (1)  bekezdés  tartalmazza  az  érintett 
felszínmozgás‐veszélyes  területeken  a  geotechnikai  jelentés  elkészítését  az  új  beépítések,  pincék  létesítése 
esetén. 

 

1.6 ÖSSZEFOGLALÁS 
A  felülvizsgálat  környezeti hatásainak összefoglaló értékeléseként megállapítható, hogy  a módosítások nem 
változtatják meg kedvezőtlenül a város környezetminőségét. 

A  tervezett  területfelhasználás  rendszere  figyelembe  veszi  az  autópályák,  főutak  és  belterületi  gyűjtőutak 
közlekedési  eredetű  levegőszennyezését  és  zajterhelését.  Gazdasági  területeket  a  környezetszennyezésre 
érzékeny területhasználatoktól térben elválasztva a belterülettől délre jelöl ki a terv. Figyelembe veszi a térség 
vízvédelmi érzékenységét, biztosítja az ivóvízbázisok védelmét. 

Közel  70  ha‐ral  csökkenti  ugyan  a  termőföldek  területét  gazdasági  területfejlesztés  céljára,  de  ugyanennyi 
művelésből kivett  területet  javasol visszaminősíteni mezőgazdasági  területté  (Sóskúttól átcsatolt  területen a 
volt lőtér). 

A  terv  biztosítja  a  természeti  területek,  védett  természeti  területek megőrzését,  a  Natura  2000  területek 
védelmét.  Biztosítja  továbbá  az  ökológiai  hálózat  összefüggő  rendszerré  történő  fejlesztésének  területeit. 
Jelentős mértékben növeli a városi zöldterületeket, erdőterületeket. A mezőgazdasági  területek  történeti és 
tájhasználati hagyományokhoz igazodó differenciált szabályozással megteremti a lehetőségét az árutermelő és 
kertes mezőgazdasági használat fenntartásának. 

A  természetes  és  természetközeli  élőhelyek  teljeskörű  védelmével,  az  élőhelyekhez  igazodó 
területfelhasználások kijelölésével biztosítja az élővilág védelmét, a biológiai sokféleség megőrzését. 
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