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        TERVEZÉSI TERÜLET HATÁRA 

 

          VÍZFELÜLET KIALAKÍTÁSÁRA ALKALMAS TERÜLET 

 

1                 MÓDOSÍTÁSSAL  ÉRINTETT  TERÜLET SZÁMOZÁSA 



2. számú melléklet a 145/2017. (V. 25.) határozathoz: 

 

2.1 Meglévő hulladékkezelő telep bővítése (1. módosítás) 

A különleges beépítésre szánt hulladékkezelő telep besorolású terület modernizálása és fejlesztése érdekében a 
szomszédos mezőgazdasági területen 3 hektár nagyságban bővül (1a). Ehhez kapcsolódóan további 12 hektár 
nagyságú területen különleges beépítésre nem szánt városüzemeltetési terület kerül kijelölésére (1b). Az 
átsorolással veszített biológiai aktivitásérték pótlása a hulladékkezelő telep melletti külterületi fő feltáró út és az 
M6 autópálya között kijelölt erdőterülettel biztosítható (1c). A térségi jelentőségű hulladékkezelő kiszolgálására a 
külterületi fő feltáró út mellett fejlesztendő a 6. sz. főúti csomópont is (1d). 

2.2 Benta tsz. volt telephelyén a területfelhasználás módosítása (2. módosítás) 

A különleges mezőgazdasági üzemi területbe sorolt telephely kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolása 
szükséges a kialakult tevékenységek, és a jövőben tervezett fejlesztések miatt. 

2.3 Külső Római út 24295 hrsz. kertvárosias lakóterület kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolása (3. 
módosítás) 

A kertvárosias lakóterületbe sorolt telephely kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolása szükséges az ingatlanon 
kialakult beépítés és tevékenység miatt. 

2.4 Papi-földek árvízcsúcs csökkentő tározó és környezete módosítása (4. módosítás) 

A Papi földek területére tervezett árvízcsúcs csökkentő tározó és a kapcsolódó rekreációs fejlesztésekkel 
összhangban a vízgazdálkodási terület (4a) és a különleges beépítésre nem szánt fásított köztér, sétány területe 
(4b) zöldterületbe kerül. A zöldterületen belül a tározó területe vízfelület kialakítására alkalmas területként 
szerepel. A Tétényi út felőli oldalon tervezett egy hektárnál nagyobb parkoló terület különleges beépítésre nem 
szánt fásított köztér terület besorolásba kerül (4c). A Tétényi út menti közlekedési terület zöldterületbe kerül 
átsorolásra (4d). A Sulák-patak átkötése miatt a Patak utca mentén a zöldterület vízgazdálkodási területbe kerül 
átsorolásra (4e), továbbá az Érd-Diósdi-árok területe és a tározó alatti vízlevezető árok területe is nő (4f). A Sárrét 
utcai kertvárosias lakóterület zöldterületre módosul a közeli tározó miatt (4g). 

2.5 Tervezett bíróság-ügyészség elhelyezésének biztosítása (5. módosítás) 

A Szabadság tér északi részén, az Ellenőr és Esküdt utca közötti szakaszon a tervezett alternatív gyűjtőút törlésre 
kerül. A bíróság intézményi jele ábrázolásra kerül a tömbben. 

2.6 Tolmács utca nyomvonalának módosítása (6. módosítás) 

A Tolmács utcai tervezett gyűjtőút Velencei úthoz közeli szakaszának módosítása vált szükségessé a szomszédos 
fejlesztésekkel összhangban, melynek hatására a nyomvonal közelebb kerül a vasúti területhez. 

2.7 Nyugati-főgyűjtő csatorna területének biztosítása (7. módosítás) 

Tárnok község határán a vízelvezető csatorna fejlesztése érdekében a mezőgazdasági terület vízgazdálkodási 
területbe kerül átsorolásra. 

2.8 Kócsag utcai új zöldterület (8. módosítás) 

A kertvárosias lakóterületen belül található ingatlan zöldterületbe kerül a városrészben hiányzó közösségi tér 
kialakítása céljából. 
 



2.9 Biológiai aktivitás érték számítás 

 

MÓDOSÍTÁS 
SORSZÁMA 

EREDETI 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

VALÓS HA BAE PONT/HA 
ÚJ 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
BAE PONT/HA VÁLTOZÁS 

1a és 1b módosítás 

2.1 

általános mezőgazdasági 
terület 

3 3 x 3,7=11,1 
különleges 

hulladékkezelő telep 
3 x 0,1=0,3 -10,8 

általános mezőgazdasági 
terület 

12 12 x 3,7=44,4 

különleges beépítésre 
nem szánt 

várösüzemeltetési 
terület 

12 x 1=12 -32,4 

2. módosítás 

2.2 
Km – különleges 

mezőgazdasági üzemi 
terület 

8,95 
8,95 x 0,7 = 

6,265 
Gksz – kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
8,95 X 0,4 = 3,58 -2,69 

3. módosítás 

2.3 
Lke – Kertvárosias 

lakóterület 
0,1295 

0,1295 x 2,7 = 
0,3496 

Gksz – kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

0,1295 x 0,4 = 
0,0518 

-0,3 

4. módosítás 

2.4 

a 
Vízgazdálkodási 

terület 
5,42 

5,42 x 6 = 
32,52 

Zöldterület 5,42 x 8 = 43,36 10,84 

 
b 
 

Kt – különleges  
bépítésre nem szánt  

fásított köztér, 
sétány 

0,95 
0,95 x 1,2 = 

1,14 
Zöldterület 0,95 x 6 = 5,7 4,56 

c Zöldterület 1,1 1,1 x 6 = 6,6 
Kt – különleges 

bépítésre nem szánt 
fásított köztér, sétány 

1,1 x 1,2 = 1,32 -5,28 

d Közlekedési terület 0,2 0,2 x 0,6 = 0,12 Zöldterület 0,2 x 6 = 1,2 1,08 

e Zöldterület 0,45 0,45 x 6 = 2,7 Vízgazdálkodási terület 0,45 x 6 = 2,7 0 

f Zöldterület 0,28 0,28 x 6 = 1,68 Vízgazdálkodási terület 0,28 x 6 = 1,68 0 

g 
Kertvárosias 
lakóterület 

1,44 1,44 x 2,7=3,88 Zöldterület 1,44 x 6 = 8,64 4,76 

7. módosítás 

2.7 
Általános mezőgazdasági 

terület 
0,75 0,75x 3,7= 2,77 Vízgazdálkodási terület 0,75 x 6 = 4,4 1,73 

8. módosítás 

2.8 Kertvárosias lakóterület 0,07 
0,07 x 2,7 = 

0,189 
Zöldterület 0,07 x 6 = 0,42 0,23 

ÖSSZESEN - 28,24 

A biológiai aktivitásérték a módosítás során csökken, ezért a hiányt erdő kijelöléssel javasoljuk az alábbiak szerint 
pótolni (cserélni!): 

MÓDOSÍTÁS 
SORSZÁMA 

EREDETI 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

VALÓS HA BAE PONT/HA 
ÚJ 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
BAE PONT/HA VÁLTOZÁS 

1c. módosítás 

2.1 (1c) 
Má – általános 

mezőgazdasági terület 
5,4 5,4  x 3,7 = 19,98 Ev - erdőterület 5,4 x 9 = 48,6 +28,62 

Összesen +0,38 

A biológiai aktivitásérték a módosítás során így már nem csökken (+0,38), ez megfelel az 1997. évi LXXVIII. törvény, 
az épített környezet alakításáról és védelméről 7. § (3) bekezdésének b) pontjának: 

„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének 
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet” 

 

 



2.10 Területi mérleg 

Érd Megyi Jogú Város Önkormányzat 53/2016. (III.24.) sz. határozatának 2. melléklete, a szerkezeti terv leírásának 
3. fejezete, a város területi mérlege az alább felsorolt területfelhasználások tekintetében változik: 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
TERÜLET NAGYSÁGA 

2016-BAN 
HEKTÁRBAN 

TERÜLET NAGYSÁGA 
A MÓDOSÍTÁS SORÁN 

HEKTÁRBAN 
VÁLTOZÁS 

Kertvárosias lakóterület 2234,63 2234,43 -0,1995 

Kereskedelmi, szolgáltató terület 275,02 284 +9,08 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület 21,14 12,19 -8,95 

Különleges hulladékkezelő, városüzemeltetési terület 6,39 9,39 +3 

Különleges beépítésre nem szánt terület - fásított 
köztér 

0,95 2,05 +0,15 

Különleges beépítésre nem szánt terület – 
városüzemeltetési terület (új) 

0 12 +12 

Közlekedési terület 206,7 206,5 -0,2 

Zöldterület 104,01 110,26 +6,25 

Erdőterület 447,62 453 +5,4 

Általános mezőgazdasági terület 1497 1475,85 -21,15 

Vízgazdálkodási terület 153,9 150,7 -3,19 

2.11 Változással érintett területek összefoglalója 

Érd Megyi Jogú Város Önkormányzat 53/2016. (III.24.) sz. határozatának 2. melléklete, a szerkezeti terv leírás 2. 
fejezete, a változással érintett területek összefoglalója az alábbiakkal egészül ki: 

 
ÚJ 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

KORÁBBI 
TERÜLETFELHASZ

NÁLÁS 

TERÜLET-
NAGYSÁG 
HEKTÁRBA

N 

ÉRINTETT HELYRAJZI 
SZÁM 

MEGJEGYZÉS 
ÉVSZ
ÁM 

 
ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET 

1 
 

Különleges 
hulladékkezelő,  

városüzemeltetési terület 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 
3 

0110/8, 0110/9, 
0110/10, 0110/11, 

0110/12 

az M6 autópálya mellett a meglévő 
hulladékkezelő telep fejlesztése 

céljából a szomszédos terület felé 
bővítés szükséges. A telepet 

körülveszi a FÖMI által szolgáltatott 
kiváló termőhelyi adottságú szántó 
terület övezete, ezért a bővítés csak 
részben történhet beépítésre szánt 

terület kijelölésével. 

2017 

FUNKCIÓVÁLTÓ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET 

 
2 

Gksz – kereskedelmi, 
szolgál 

tató terület 

Különleges 
mezőgazdasági 
üzemi terület 

8,95 073/91 

A volt tsz telephely a kialakult 
tevékenységek miatt gazdasági 
területbe kerül, így a későbbi 

fejlesztések is megvalósíthatók. 

2017 

3 
 

Gksz – kereskedelmi, 
szolgál 

tató terület 

Kertvárosias 
lakóterület 

0,1295 24295 

A Külső Római út menti telephelyen 
a kialakult beépítés és tevékenység 
miatt a gazdasági terület besorolása 

indokolt. Így a nagyfeszültségű 
légvezeték alatt a terület egységes 
területhasználati besorolást kap. 

2017 

FUNKCIÓVÁLTÓ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

 
4 
 

Különleges beépítésre 
nem  

szánt városüzemeltetési  
terület 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 
12 0110/13-44 

az M6 autópálya mellett a meglévő 
hulladékkezelő telep fejlesztése 

céljából a szomszédos terület felé 
bővítés szükséges. A telepet 

körülveszi a kiváló szántó terület 
övezete, ezért a bővítés nem 

történhet beépítésre szánt terület 
kijelölésével. 

2017 



5 Ev - erdőterület 
Má – általános 
mezőgazdasági 

terület 
5,4 

0113/8-20, 0113/52, 
0113/57, 013/59, 

0113/62-63 

A biológiai aktivitásérték csökkenés 
miatt erdőterület kerül kijelölésre az 

M6 autópálya és a külterületi fő 
feltáró út között, ahol nem érintett 
a terület a FÖMI által szolgáltatott 
kiváló termőhelyi adottságú szántó 

terület övezetével. 

2017 

6 Zöldterület 
Vízgazdálkodási 

terület 
5,42 04/9-10 

A Papi Földek területére tervezett 
árvízcsúcs csökkentő tározó 

korábban lehatárolt területe is 
közparkba kerül, mivel 

zöldterületben is el lehet helyezni a 
többfunkciójú tavat, mely 

mesterséges vízfelület lesz állandó 
vízborítottsággal és szigetelés 

nélküli mederrel. Legkésőbb a tó 
megvalósulása után vízgazdálkodási 

területbe fog kerülni. 

2017 

7 Zöldterület 

Kt – különleges 
bépítésre nem 
szánt fásított 
köztér, sétány 

0,95 24614/1 

A Papi Földek határán tervezett 
fogadó terület és parkoló közparkba 
kerül, hogy egybefüggő zöldfelület 
alakulhasson ki, továbbá a parkoló 

megközelítése a megnövekedő 
forgalom miatt így nem a 

lakóterületen keresztül fog történni, 
hanem a Tétényi úton keresztül. 

2017 

8 
 
 

Kt – különleges bépítésre  
nem szánt fásított köztér,  

sétány 
Zöldterület 1,1 04/6, 04/7, 04/8, 04/9 

A Papi-földek területén tervezett 
szabadidős rekreációs közpark 

fogadóterülete, ahol a szükséges 
mennyiségű fásított parkoló is 

elhelyezésre kerül. 

2017 

9 Zöldterület 
Kök – közúti 
közlekedési 

terület 
0,2 07/1 

A Tétényi út menti terület is 
közparkba kerül, mivel a város nem 

itt szeretné kialakítani a 
közhasználatú parkolót. 

2017 

10
 

Vízgazdálkodási terület Zöldterület 

0,45 02/14, 02/15 
A Sulák-patak átkötése számára 

biztosít területet a terv a Patak utca 
mellett. 

2017 

0,28 
02/3-13, 02/15, 04/4-

9, 07/12-13 

Az Érd-Diósdi-árok és a tározó alatti 
levezető árok területe nő a 

visszaduzzasztás miatt a 03 és 
24613 hrsz-ú földrészletek mentén. 

11
 

Vízgazdálkodási terület 
Má – általános 
mezőgazdasági 

terület 
0,75 0194/66 

A tervezett Nyugati-főgyűjtő 
csapadék vízelvezető csatorna tervei 

alapján a területbiztosítás 
érdekében szükséges kijelölni a 

vízgazdálkodási területet. 

2017 

12
 

Zöldterület 
Kertvárosias 
lakóterület 

0,07 17394 

Az Újtelep városrészben található 
Kócsag utcai ingatlan területén 

parkosított közterület kialakítására 
biztosít területet a terv. 

2017 
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Zöldterület 
Kertvárosias 
lakóterület 

1,44 

24614/3, 24614/6-7, 
24614/10-12, 
24614/15-16, 
24614/19-20, 
24614/23-24, 
24614/27-29, 
24614/32-33, 

24614/36 

A Sárrét utcai önkormányzati 
tulajdonban lévő, beépítetlen 

kertvárosias lakóterület mélyen 
fekvő terület, és a tervezett 
árvízcsúcs csökkentő tározó 

közelsége miatt a zöldterület 
besorolás kedvezőbb. 

2017 

 




