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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország Kormánya a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi úthálózatának 
közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. tv. (továbbiakban 
„Tv.”) 6.§ (1) bekezdésének megfelelően az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút 
közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről szóló 523/2013.(XII.30.) 
rendeletében kijelölte az M0 autóút 11. és 10. sz. főutak közti továbbépítésének 
nyomvonalát (beleértve az útpályához tartozó védőtávolságokat, melyet mint 
nyomvonalat kezel), valamint az építéssel érintett ingatlanokat. A jogszabály az 
előterjesztés 1. mellékleteként csatolásra került, a továbbiakban, mint „Korm.r.” 
hivatkozunk rá.  
 
A Budakalász közigazgatási területét érintő szakaszok közül a Korm. r. 1. 
mellékletében található térképszelvényeken P1-P15-ig terjedő pontok esetében a 
nyomvonal a kijelölt tengelytől 250-250 m távolságban van meghatározva, a 
P16-P18 pontig 100-100 méter. Innentől a nyomvonal Budapest III. kerületének 
közigazgatási területén halad tovább, majd a P25 pontnál lép ismét –részben – 
budakalászi területre, ahol a P25-P35 pontig a tengelytől 100-100m, a P33-P35 
pontig 250-250 méter a kijelölt nyomvonal szélessége. (Az úttest nyomvonala a 
P1-P9, majd a P28-P35 pontok közötti szakaszon halad a város közigazgatási 
területén.) Budakalász tekintetében a nyomvonal meghatározása jellemzően az 
úttest tengelyéhez képest észak felé érint területeket, kivéve a 11. főút és a Duna 
közti szakaszt, ahol a 250-250 m-es (összességében 500 m) nyomvonal 
szélesség az „Alsó- Duna-parti” üdülőterület mentett oldali ingatlanjainak közel 
felét magába foglalja, a Berdó dűlő Üröm község felé eső, volt római kőbánya 
felőli végét, mely jelentős mértékben önkormányzati tulajdonban lévő 
földterület (a 08/28 hrsz-ú tábla), illetve a Jókai Mór, Budai út és Gerinc utcák 
III. kerület felé eső 150-50 m-es sávját.  
 

A Tv. 6.§ (2) bekezdése szerint a Korm. r. hatályba lépését követően az abban 
szereplő ingatlanok esetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, de 



lehetősége van az érintett ingatlanok adásvétel, csereingatlan felkínálása, vagy 
kisajátítás útján való megszerzésére is. 

Azért, hogy az érintett ingatlanok állami tulajdonba kerüléséig azok értékében 
alapvető változás (növekedés) ne következhessen be, a Tv. 17.§-a különféle 
fékeket épít be ezen területek vonatkozásában.  
 
Nem lehet például a területeket beépítésre szánt területté minősíteni (Budakalász 
esetében a Duna-parti üdülőterületek beépített területként vannak jelenleg is 
besorolva). Általánosságban öt éves időtartamot megállapítva tiltja a terepszint 
megváltoztatását eredményező építési munkálatokat; Az ezen területen belüli 
mindennemű építési tevékenység megkezdését és folytatását a Közlekedési 
Hatóság előzetes engedélyéhez köti, azaz szakhatóságként bevonja a 
Közlekedési Hatóságot, aki a Tv.17.§ (7) bekezdésében foglalt előírások alapján 
csak akkor adhatja ki engedélyét, ha a folytatni kívánt tevékenység bontás, vagy 
olyan építés, amely nem eredményez értéknövekedést, vagy a tulajdonos lemond 
az értéknövekmény alapján számított kártérítésről, a vételárba az 
értéknövekményt nem számítja be. 
(A korlátozás természetesen nem érvényes a Korm. r. hatályba lépése előtt 
jogerőre emelkedett építési engedélyekre.) 

Az M0 gyorsforgalmi út tengelye a helyi településrendezési eszközökön (helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, Településszerkezeti Terv,…) korábban 
és jelenleg ábrázoltakkal azonos, azonban a Korm. r. által kijelölt nyomvonalba 
eső ingatlanokat a Tv. 17.§ (11) bekezdése alapján át kell minősíteni beépítésre 
nem szánt területté, mely a Duna-part, a Jókai Mór utca, a Budai út és a Gerinc 
utca esetében üdülő, illetve lakóterületek közlekedési területté való átminősítést 
jelent, mely –mivel meglévő jogot von el a tulajdonosoktól – kártalanítási 
igények keletkezését veti fel. 
 
A Tv.17.§ (2) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a Kormány a 250-250 m-
es területsávnál keskenyebb sávot állapítson meg a Korm.r. -ben. 
 
Mivel jelenleg nem tisztázott, hogy a Korm. r. által kijelölt nyomvonalba tartozó 
ingatlanok esetében milyen korlátozások várhatók, hogy az alagútban vezetett 
útszakasz kapcsán is ugyanaz a nyomvonal (védőtávolság) áll-e fent, hogy ezen 
nyomvonalba eső ingatlanok mindegyike kisajátításra kerül-e, illetve hogy a 
Korm. r. -ben meghatározott nyomvonalba eső ingatlanok besorolásának helyi 
településrendezési eszközökben való, a Tv. 17.§ (11) bekezdésnek megfelelő 
megváltoztatása okán keletkező, az ingatlanok értékcsökkenése, szerzett joguk 
elvétele miatti kártérítési igényeket hová lehet benyújtani, indokolt a témában 
érdekelt Nemzeti fejlesztési Minisztérium Képviselő-testület általi megkeresése 
részletes tájékoztatás kérése végett. 
 
 



Melléklet: 
- 523/2013.(XII.30.) Korm. rendelet 

 
 
 
 
 
Tárgy: II. Javaslat állásfoglalás kiadására Pilisborosjenő Község      

Önkormányzatának Polgármestere által írt levelével kapcsolatban  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Polgármestere 2014.II.5.-n 
állásfoglalást kérő levelet jutatott el Budakalász Város Polgármesteréhez, 
melyben lényegében ugyanazon problémakörrel kapcsolatban fogalmaz meg 
kérdéseket, mint amelyekkel az előterjesztés I. részében Budakalász kapcsán 
már foglalkoztunk. 
Az M0 gyorsforgalmi út 11. és 10. sz. főutak közötti szakasza nyomvonalának 
kijelöléséről alkotott 523/2013.(XII.30.) Kormányrendelet, illetve ezen rendelet 
kapcsán a 2003. évi CXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek közös 
értelmezésére és a nyomvonal sajátosságaira való tekintettel az előírások 
differenciálása lehetőségeinek feltárására tárgyalást kezdeményez a levélben 
említett szervezetek (Nemzeti fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Közlekedési 
Hatóság, Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, Nemzeti Infrastruktúra 
fejlesztő Zrt., Magyar Közút, Unitef 83 Zrt., érintett települések,…) 
meghívásával.  
A levél a tárgyaláson való részvételre vonatkozó felkérés, melynek elfogadása 
esetén lehetőség nyílik arra, hogy több érintett önkormányzattal összefogva 
érhessünk el eredményeket a nyomvonal sajátosságaira való figyelemmel a 
jelenleg erősen uniformizált rendelet „testre szabásával” kapcsolatban. 
 
Melléklet: 

- Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesterének 1/172/2014 ikt. 
sz.-ú levele 

 
 
 
 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő, melyek nem 
zárják ki egymást:  



I .  Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az M0 autóút 10. sz. és 11. 
sz. főút közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről szóló 523/2013.(XII.30.) 
Korm. rendelet kapcsán részletes tájékoztatást kér arról, hogy a Budakalász 
Város közigazgatási területéhez tartozó, a rendelet 3. mellékletében felsorolt 
(220.-453. sorszámú) a kijelölt nyomvonalba tartozó ingatlanok tulajdonosait 
milyen korlátozások terhelik, vonatkozik-e ezen ingatlanokra az M0 
gyorsforgalmi út továbbépítése kapcsán kisajátítás, illetve hogy az alagútban 
vezetett útszakasz fölötti ingatlanokra is ugyanazon előírások vonatkoznak-e. 
 
A Képviselő-testület részletes tájékoztatást kér továbbá arról, hogy a Magyar 
Köztársaság gyorsforgalmi úthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről 
szóló 2003. évi CXXVIII. tv. 17.§ (11) bekezdésének megfelelően a helyi 
településrendezési eszközöknek a 523/2013.(XII.30.) Korm. rendeletben 
nevesített ingatlanok  –melyeknek egy része üdülő, illetve lakóterület besorolású 
– átminősítése, (beépítésre nem szánt területté való minősítése) kapcsán 
merülhet-e fel kártalanítási igény az ingatlanok tulajdonosainak részéről, illetve 
hogy az átminősítés miatt esetlegesen felmerülő kártalanítási igényüket kinek 
nyújthatják be, ki lesz a kártalanító. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

II .  Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Pilisborosjenő 
Község Önkormányzatának Polgármestere által kezdeményezett tárgyalással, 
melynek tárgya az M0 gyorsforgalmi út 11. és 10. sz. főutak közötti szakasza 
nyomvonalának kijelöléséről alkotott 523/2013.(XII.30.) Korm. rendelet, illetve 
ennek kapcsán a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi úthálózatának 
közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. tv. vonatkozó 
rendelkezéseinek értelmezése és a Korm. rendelet esetleges módosításának 
lehetősége. Budakalász Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
a tárgyaláson képviselje Budakalász Városát és a tárgyalások eredményéről 
tájékoztassa a testületet. 
 
Határidő:  értesítésre azonnal; tárgyalásra folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 
Budakalász, 2014. február 17. 
 

Rogán László 
polgármester 


