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H a t á r o z a t 
 
 

Budapest Főváros Önkormányzata (képviseli: Demszky Gábor dr. polgármester)1052 Budapest, 
Városház utca 9-11. – a továbbiakban: Engedélyes –  kérelmének helyt adok, Koprda Ildikó TR2 01 
5171/05 területrendező tervező irányításával készített területi hatásvizsgálatban (továbbiakban: tanulmány) 
szereplő, Budapest XXIII. kerület M5 autópálya – 195847/54 hrsz-ú út – K-BK1 keretövezetű 
terület és a 195859 hrsz.-ú vasút által határolt területre, a 0195836/2, 0195837/2, 0195838/2, 
0195839/3, 0195839/4, 0195839/5, 0195841/2, 0195845/1, 0195845/11 – 19, 0195846/2 hrsz.-ú 
ingatlanokon új beépítésre szánt területté való kijelölésének céljából a térségi területfelhasználási 
engedélyt az alábbiakban felsorolt kikötésekkel 

megadom. 
 

 
A fent jelzett térségi területfelhasználási engedéllyel érintett terület (16,6559 ha), a 2005. évi LXIV. tv. a 
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv (továbbiakban: BATrT) alapján az erdőgazdálkodási térség 
részei.  
A tanulmányban jelölt 16,6559 hektár nagyságú terület jelen határozat alapján a készítendő 
településrendezési tervben beépítésre szánt területként (kereskedelmi – szolgáltató gazdasági területként, a 
budapesti településszerkezeti terv megállapításait figyelembe véve „nagy bevásárlóközpontok és nagy 
kiterjedésű kereskedelmi célú területként”) jelölhető, nem a zöldövezet és az ökológiai hálózat övezetének 
részként. 
A szóban forgó terület településrendezési tervben figyelembe vehető térségi területfelhasználási 
kategóriája: városias települési térség. 
 
Budapest településen a BATrT szerinti erdőgazdálkodási térség fent jelzett 16,6559 ha-ral csökken. 
 
 
Tárgyi beépítésre szánt terület kivételes kijelölését követően - a kerületi szabályozási terv elkészítését 
megelőzően - előzetesen módosítani kell, Budapest Főváros Településszerkezeti Terv (BTSZT) és a 
Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) vonatkozó részeit. 
 
A BTSZT és az FSZKT módosítása során biztosítani kell a Budapest Közlekedési Rendszerének 
Fejlesztési Tervében szereplő közlekedési fejlesztések területigényét. 
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A közlekedési célú területek övezeteinek pontosítása érdekében a fenti településrendezési tervek 
módosítása során felülvizsgálat alá kell vonni a teljes Nagykőrösi út – Méta utca – M5 autópálya – 195859 
hrsz-ú vasúti pálya által bezárt területet. 
 
A tervmódosítások során a belterület javasolt új határvonalát úgy kell meghatározni, hogy az illeszkedjen a 
szomszédos területeken tervezett közlekedésfejlesztések területigényéhez és azok távlati megvalósítását ne 
korlátozhassa.  
 
Az új beépítésre szánt területen tervezett fejlesztések kapcsán figyelembe kell venni a BTSZT III. 
Közlekedés, 1. Közúti közlekedési hálózat helyszínrajzán szereplő fővárosi jelentőségű Külső keleti körút, 
annak az M5 autópályával alkotott csomópontjának, valamint a 2. Kötöttpályás közforgalmú közlekedési 
és kerékpárút hálózat körúttal párhuzamosan vezetett elemeinek helybiztosítását. 
 
A területen tervezett beépítés intenzitásának meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az 
építményhez számított parkolóhelyek és a kiszolgálást biztosító rakodóhelyek elhelyezése telken belül 
biztosítható legyen. 
 
Amennyiben a beépítésre kijelölt övezetben bárki által igénybe vehető létesítményt terveznek, a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29. § (7) bek. alapján az ahhoz vezető utakat, valamint az ahhoz tartozó 
belső úthálózatot a közlekedési hatóság engedélyével közútként vagy közforgalom elől el nem zárt 
magánútként kell megépíteni. 
 
Mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott területen történő beruházások építési engedélyezési 
eljárásába a talajvédelmi hatóságot is be kell vonni. Az építési engedélyes tervben külön munkarészben kell 
foglalkozni a területen található humuszos feltalaj védelmével, a letermelés, a deponálás és a felhasználás 
módjával. 
 
Mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott területen történő, 400 m2 – t meghaladó beruházás esetén 
humuszos termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni. Amennyiben a terv alapján 
lementett humuszos feltalaj elszállításra kerül, az adott tétel vonatkozásában talajvédelmi járulékot kell 
fizetni. 
 
Termőföld területen tilos a talaj humuszos termőrétegének engedély nélküli eltávolítása. 
 
Az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterületi fekvésű földrészletek minden nemű nem mezőgazdasági célú 
igénybevétele előtt, illetve belterületbe csatolásukról szóló önkormányzati döntés meghozatalát követően a 
termőföld védelméről szóló 2007 évi CXXIX. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében a végleges más célú 
hasznosításra (belterületbe vonásra) vonatkozó engedélyezési eljárást az illetékes Földhivatalnál le kell 
folytatni. 
 
A területen földmunka végzése csak régészeti megfigyelés mellett történhet. E régészeti szakfeladatok 
elvégzésére – a beruházó költségére – a Budapesti Történeti Múzeum jogosult. A beruházó a régészeti 
megfigyelés biztosítása érdekében a munkálatok megkezdése előtt 8 munkanappal vegye fel a kapcsolatot a 
múzeummal. 
 
 
Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a térségi területfelhasználási engedély nem menti fel 
Engedélyest a külön jogszabályban előírt hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól, valamint 
más hatósági engedély kiadására csak jogerős és végrehajtható térségi területfelhasználási engedély 
birtokában kerülhet sor. 
 
Jelen engedély az engedélynek megfelelő rendezési terv elkészültéig, de legfeljebb 5 évig érvényes, 
érvényessége kérelemre további egy évvel meghosszabbítható. Tájékoztatom, hogy jelen térségi 
területfelhasználási engedélyben foglaltak az alacsonyabb szintű településrendezési tervekben, a magasabb 
szintű területrendezési terv előzetes módosítása nélkül szerepeltethető.  
 
Határozatom a közléssel jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs. 
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Határozatom kézhezvételétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni. Az erre 
vonatkozó keresetet a Fővárosi Bírósághoz címezve a Közép - magyarországi Regionális Államigazgatási 
Hivatal Állami Főépítészéhez kell benyújtani 3 példányban. 
 
 
 

I n d o k o l á s 
 
 
Engedélyes a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1.§ (1) d) pontja alapján térségi területfelhasználási 
engedélyt kért.  
 
A térségi területfelhasználási engedély célja, Budapest XXIII. kerület M5 autópálya – 195847/54 hrsz-ú út 
– K-BK1 keretövezetű terület és a 195859 hrsz.-ú vasút által határolt mintegy 16,6559 hektár nagyságú 
területre a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1.§ d) bekezdés szerint, a 0195836/2, 0195837/2, 0195838/2, 
0195839/3, 0195839/4, 0195839/5, 0195841/2, 0195845/1, 0195845/11 – 19, 0195846/2 hrsz.-ú 
ingatlanok helyi településrendezési eszközökben beépítésre szánt területként való szabályozhatósága. 
 
Engedélyes kérelmében hiánytalanul csatolta az 76/2009. (IV. 8.) kormány rendelet 3.§ (4) bekezdésének 
megkövetelt dokumentumokat és a területi hatásvizsgálatot.  
 
A kérelem elbírálása során lefolytatott közigazgatási eljárásban megállapítottam, hogy a területfelhasználási 
engedély tárgyát képező területi hatásvizsgálat a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 
08.) kormány rendeletben szabályozottak szerint, Koprda Ildikó TR2 01 5171/05 jogosultsággal 
rendelkező területrendező tervező irányításával készült. 
 
Az eljárásba a 76/2009. (IV. 8.) kormány rendelet 2. mellékletében rögzítettek szerint a kötelezően 
bevonandó szakhatóságokat vontam be. 
 
 
Az ügyben szakhatóságként eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép – magyarországi Regionális 
Igazgatósága térségi területfelhasználási engedély kiadásához hozzájárult, az alábbi feltételekkel: 
„A kérelemben szereplő javaslatoknak (belterületi határvonal módosítása és funkcionális szerkezet módosítás: 
Zöldterület→Különleges gazdasági terület / E-VE /Általános közlekedési terület) az elfogadott területrendezési terv 
koncepciójával való összhangja és előírásainak való megfelelőségéhez a tárgyi beépítésre szánt terület kivételes kijelöléséhez 
előzetesen módosítani kell a Budapest Településszerkezeti Terv (BTrT) és a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) 
vonatkozó részeit. 

A BTrT és FSZKT módosítás eljárásaiban Hatóságunk érintett államigazgatási szervként részt vesz és az alátámasztó 
munkarészeik alapján ad véleményt. 

A BTrT és az FSZKT módosítása során biztosítani kell a BKRFT-ben szereplő közlekedési fejlesztések területigényét. 

A közlekedési célú területek övezeteinek pontosítása érdekében a fenti tervek módosítása során indokoltnak tartjuk 
felülvizsgálat alá vonni a teljes (Nagykőrösi út – Méta utca – M5 autópálya – 195859 hrsz-ú vasúti pálya által bezárt) 
területet. 

A tervmódosítások során a belterület javasolt új határvonalát úgy kell meghatározni, hogy az illeszkedjen a szomszédos 
területeken tervezett közlekedésfejlesztések területigényéhez és azok távlati megvalósítását ne korlátozhassa. Ennek 
érdekében a közlekedési javaslatot az érintett (az érintett közvetlenül szomszédos területen lévő) országos és helyi közutak 
kezelőivel előzetesen egyeztetni kell, külön kitérve a tervezett fejlesztések keresztmetszeti kialakítására és időtávlatára. 

Az új beépítésre szánt területen tervezett fejlesztések kapcsán figyelembe kell venni a BTSZT III. Közlekedés, 1. Közúti 
közlekedési hálózat helyszínrajzán szereplő fővárosi jelentőségű Külső keleti körút, annak az M5 autópályával alkotott 
csomópontjának, valamint a 2. Kötöttpályás közforgalmú közlekedési és kerékpárút hálózat körúttal párhuzamosan 
vezetett elemeinek helybiztosítását. 

A területen tervezett beépítés intenzitásának meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az építményhez számított 
parkolóhelyek és a kiszolgálást biztosító rakodóhelyek elhelyezése telken belül biztosítható legyen. 

Amennyiben a beépítésre kijelölt övezetben bárki által igénybe vehető létesítményt terveznek, a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 29. § (7) bek. alapján az ahhoz vezető utakat, valamint az ahhoz tartozó belső úthálózatot a közlekedési 
hatóság engedélyével közútként vagy közforgalom elől el nem zárt magánútként kell megépíteni.” 
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Az ügyben a szakhatóságként eljáró Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Növény és Talajvédelmi Igazgatóság a térségi területfelhasználási engedély kiadásához hozzájárult, az 
alábbiak szerint: 
„A Közép – Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal kérelmére a 22.2/7875/1 – TO/2009-as számú 
talajvédelmi szakhatósági véleményt megadom Budapest XXIII. kerület, M5 autópálya – 195847/54 hrsz.-ú út – K-
BK1 keretövezetű terület és a 195859 hrsz.-ú vasút által határolt területre vonatkozó területrendezési hatósági eljáráshoz az 
alábbi feltételekkel: 
Mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott területen történő beruházások építési engedélyezési eljárásába a talajvédelmi 
hatóságot is be kell vonni. Az építési engedélyes tervben külön munkarészben kell foglalkozni a területen található humuszos 
feltalaj védelmével, a letermelés, a deponálás és a felhasználás módjával. 
 
Mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott területen történő, 400 m2 – t meghaladó beruházás esetén humuszos 
termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni. Amennyiben a terv alapján lementett humuszos feltalaj 
elszállításra kerül, az adott tétel vonatkozásában talajvédelmi járulékot kell fizetni. 
 
Termőföld területen tilos a talaj humuszos termőrétegének engedély nélküli eltávolítása.” 
 
 
Az ügyben szakhatóságként eljáró Budapesti I. számú Körzeti Földhivatal térségi területfelhasználási 
engedély kiadásához kifogást nem emelt, az alábbiak szerint: 
„A Budapest XXIII. kerület M5 autópálya – 195847/54 hrsz.-ú – K-BK1 keretövezetű terület és a 195859 hrsz.-ú 
vasút által határolt terület területrendezésével szemben termőföldvédelmi szempontból kifogást nem emelünk, a következők 
figyelembevételével:  
Az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterületi fekvésű földrészletek minden nemű nem mezőgazdasági célú igénybevétele előtt, 
illetve belterületbe csatolásukról szóló önkormányzati döntés meghozatalát követően a termőföld védelméről szóló 2007 évi 
CXXIX. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében a végleges más célú hasznosításra (belterületbe vonásra) vonatkozó 
engedélyezési eljárást hivatalunknál le kell folytatni. 
Szakhatósági állásfoglalásom nem minősül a termőföld más célú hasznosításra iránti kérelemre kiadott földhivatali 
engedélynek.” 
 
 
Az ügyben szakhatóságként megkeresett Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép- magyarországi Iroda 
szakhatósági eljárását végzéssel megszüntette, az alábbiak szerint: 
„A tárgyi ügyben a szakhatósági eljárást megszüntetem. 
Egyúttal tájékoztatom, hogy tárgyi terület a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 17. pontja 
értelmében régészeti érdekű területnek minősül, mert a közelében pontosan nem ismert kiterjedésű, nyilvántartott régészeti 
lelőhely található, így tárgyi területen is régészeti emlékek előkerülésével kell számolni. 
A tárgyi terület közelében található régészeti lelőhely: 
Soroksár-Auchan Áruház: bronzkori és szarmata temetkezés, bronzkori és szarmata szórványleletek; KÖH nyilvántartási 
azonosítószáma: 31059. 
A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről is csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Javasoljuk 
ezért, hogy amennyiben tárgyi területet beépíthetővé minősítik, és ott földmunkával járó beruházásokra kerül sor, a 
kivitelezés megkezdése előtt készüljön a területről régészeti állapotfelmérés, amelynek módszere a terepbejárás és/vagy a 
próbaásatás. Ennek hiányában bármiféle földmunka végzése csak régészeti megfigyelés mellett javasolható. E régészeti 
szakfeladatok elvégzésére – a beruházó költségére – a Budapesti Történeti Múzeum jogosult. Javasoljuk, hogy a beruházó a 
régészeti megfigyelés biztosítása érdekében a munkálatok megkezdése előtt 8 munkanappal vegye fel a kapcsolatot a 
múzeummal.” 
 
 
Az ügyben szakhatóságként eljáró Közép-Duna – Völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség térségi területfelhasználási engedély kiadásához hozzájárult az alábbiak szerint. 
„A megkereséshez csatolt, a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. által készített, 2009. novemberében kelt dokumentációt 
a hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében átvizsgálva megállapítottam, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások 
betartásával a tárgyi területen beépítésre szánt terület kijelölése környezetvédelmi, természetvédelmi, illetve vízügyi érdeket 
nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. 
 
A XXIII. kerület területe a Budapesti Agglomeráció kiemelt térség része. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: BATrT) 2. sz. melléklete a vizsgált területet erdőgazdasági 
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térség területfelhasználási kategóriába sorolta. A BATrT 3. sz. mellékletének övezeti tervlapjai szerint a tárgyi terület a 
zöldövezet, valamint az országos és térségi ökológiai hálózat övezet elemeként jelenik meg. Ugyanakkor az Országos 
Területrendezési Tervről (a továbbiakaban: OTrT.) szóló 2003. évi XXVI. törvény e területet városias települési térségként 
jelöli. Az előzőek értelmében kerül sor a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: TrHe.) 1. § (1) bekezdésének d) és da) pontja alapján jelen eljárásra. A TrHe. 1. § da) pontjában 
megjelenő egyes differenciált övezetek (a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, a magterület övezete valamint az 
ökológiai folyosó övezete) kiemelt térségi szinten egyenlőre nem kerültek meghatározásra, a BATrT módosítása jelenleg is 
zajlik, ezért szükséges a jelen területi hatásvizsgálat elkészítése. 
 
A dokumentációban lehatárolt fejlesztési terület a BATrT 3. sz. melléklete szerint az országos és térségi ökológiai hálózat 
része, viszont az OTrT települési térségbe sorolja. A területen felhagyott szántóterület található, amelynek növényállománya 
elsősorban lágyszárú gyomnövényekből áll, a területen húzódó Gyáli-patak 6-os ága mentén fás-cserjés növényzettel 
kiegészülve. Összességében tekintve a fejlesztési területen természetvédelmi szempontból értékes természetes, vagy 
természetközeli növényállomány, összefüggően erdősült terület nem található. A földhivatali nyilvántartás szerint a művelési 
ág szerinti besorolás egyik érintett ingatlanon sem erdő. A fejlesztési területet az M5 autópálya, a Vecsési út, továbbá a 
szomszédos K-BK1 jelű keretövezet területe határolja. Az említett mesterséges térszerkezeti elemek megakadályozzák, hogy 
a tárgyi terület az ökológiai hálózatban betölthesse szerepét, hiszen ezek lehetetlenné teszik, hogy a környező természetközeli 
állapotú terültek irányába ökológiai kapcsolat alakulhasson ki. A tájszerkezetben lényeges változás nem várható a jelenlegi 
állapothoz képest. Az autópálya mentén ténylegesen megvalósuló véderdősáv segíthet a tervezett létesítmény takarásában is. 
 
A tervezett fejlesztés levegővédelmi és zajvédelmi szempontból nem eredményezi a levegőszennyezés, valamint a zaj- és 
rezgésterhelés számottevő növekedését. Az autópálya mentén kialakítandó véderdősáv a közlekedésből származó zajterhelést 
és levegőszennyezést is csökkentheti a fejlesztési területen, illetve annak közvetlen közelében. Megfelelő műszaki megoldások 
alkalmazásával kiküszöbölhető, hogy a tervezett fejlesztés a felszíni és felszín alatti vizekre nem kívánt káros hatással 
legyen. 
 
A fentiek alapján a tárgyi terület beépítésre szánt területté minősítéséhez táj- és természetvédelmi, valamint környezetvédelmi 
szempontból hozzájárulásunkat megadjuk. 
 
A Felügyelőség a szakhatósági állásfoglalást a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. 
rendelet 4, § (1) bek. 2. számú melléklete alapján adta ki.” 
 
 
Az ügyben szakhatóságként megkeresett Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Erdészeti  Igazgatóság a tervvel kapcsolatosan szakhatósági állásfoglalást nem adott, szakhatósági 
hatáskörhiányt állapított meg, az alábbiak szerint: 
„ A Budapest XXIII. ker. M5 autópálya – 195847/54. hrsz.-ú út – K-BK1 keretövezetű terület – 195859 hrsz.-ú 
vasútvonal által határolt területen belül egyáltalán nem található az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 
évi XXXVII. törvény (Evt.) , illetve e törvény végrehajtására kiadott, 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (Vhr.) 
hatálya alá tartozó, egyszersmind az Országos Erdőállomány Adattárában is nyilvántartott, vagy ott nyilvántartásba vételre 
indokolt erdei faállomány, melyből kifolyólag az erdészeti hatóság az eljárás teljes szakaszára nézve szakhatósági 
hatáskörének hiányát állapítja meg.” 
 
 
Az ügyben érintett Pest Megye Önkormányzata térségi területfelhasználási engedély kiadásához az alábbiak 
szerint adta meg véleményét: 
„Az elkészült területi hatásvizsgálat részletesen elemzi a tervezett módosítás környezeti, társadalmi és gazdasági hatásait, 
amely szerint az M5 autópálya és a meglévő bevásárlóközpontok között zárványként elterülő műveletlen mezőgazdasági 
területen tervezett beépítés nem okoz kedvezőtlen hatásokat a környező területekre nézve. A hatályos tervekben szereplő erdő 
besorolásnak megfelelő erdőtelepítés a területen nem kezdődött meg, de megvalósítása környezetvédelmi szempontból nem is 
elengedhetetlen, mivel a tervezett különleges területfelhasználás a szomszédos ingatlanok funkcióját veszi figyelembe, és 
emellett a gyorsforgalmi út mentén tényleges védőerdősáv kialakítására tesz javaslatot. A természeti értéket képező erdő – és 
mezőgazdasági hasznosítású földeket ettől az átsorolásra javasolt kereskedelmi, szolgáltató jellegű területtől az autópálya 
élesen elválasztja. 
 
Mivel a tárgyi terület övezetátsorolása tehát a szomszédos ingatlanokon kialakult bevásárlóközpontok funkciójához igazodó 
területfelhasználásnak megfelelően tervezett, továbbá a módosító javaslat összhangban van az elfogadott területrendezési terv 
koncepciójával és nem ellentétes a hatályban lévő területrendezési terv valamint az egyéb jogszabályok előírásaival, a térségi 
területfelhasználási engedély kiadását, a tervezett beépítésre szánt terület kivételes kijelölését nem ellenzem.” 



6 

 

 
 
A szakhatóságok és a megkeresett érintettek véleményét figyelembe véve, a rendelkezésre álló adatok 
birtokában közigazgatási hatóságként a rendelkező rész szerint döntöttem. 
 
Határozatom a Ket. 71-74. §-án, valamint a 76/2009. (IV. 08.) kormány rendelet. 4. §-a (3) bekezdésének 
a) pontja szerint adtam meg. 
 
Hatáskörömet a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 19.§-a (2) 
bekezdésének d) pontja valamint a 76/2009. (IV. 08.) kormány rendelet 4.§ (2-3) - a állapítja meg.  
 
 
 
Budapest, 2009. december 18. 

 
 
T i s z t e l e t t e l : 

dr. Hajnóczi Péter 
állami főépítész 

 
 
 
 
Erről értesül: 
 1. Címzett 

2. Irattár 
3. Címjegyzék szerint 
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Szakhatóságok 

   

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi  
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

Budapest Nagydiófa u. 10-12. 
Pf. 541. 

1447 

    
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-magyarországi Iroda 
 

Budapest I Szentháromság tér 6. 1014 

    
Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Erdészeti Igazgatóság 

Budapest Széchenyi u.14 1054 

    
Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 

Gödöllő Kotlán S. u. 3. 2100 

    
Fővárosi Földhivatal  
 

Budapest Pf.: 719 1234 

    
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 

Budapest 141. Pf.: 25. 1576 

    
Kérelmező:    

Demszky Gábor dr. főpolgármester 
Budapest Főváros Önkormányzata 
 

Budapest Városház utca 9-11. 1052 
 

    
R.  4. § (2) bekezdés szerint:    

Pest Megye Önkormányzata 
Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének elnöke 

Budapest Városház utca 7. 1051 

    
Érintett önkormányzat tájékoztatása    

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 
Geiger Ferenc polgármester 

Budapest Grassalkovich út 162. 162. 

 
nyilvántartás    

Váti Dokumentációs Központ 
Területrendezési tervek gyűjteménye 
 

Budapest Gellérthegy u. 30 – 32. 
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