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2017. évi ..... törvény 

Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII.
törvény módosításáról

1. §

Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény
módosításáról szóló törvény 1. számú mellékletében "A IX. kerület határa: a Szabadság hídtól a
Duna  középvonalát  követve  halad  a  soroksári  Duna-ágig,  a  soroksári  Duna-ág  középvonalán
Pesterzsébet régi határáig, innen a Határ úton át az Üllői útig, az Üllői úton a Kálvin térig, a Kálvin
tér északkeleti, majd nyugati oldalán az épületek vonalán a Vámház körútig, és ennek folytatásában
a Fővám téren át a kiindulási pontig." szövegrész helyébe „A IX. kerület határa: a Szabadság hídtól
a  Duna középvonalát  követve  halad  a  soroksári  Duna-ágig,  a  soroksári  Duna-ág  középvonalán
Pesterzsébet régi határáig, innen a Határ úton át a Ferde utcáig, a Ferde utca középvonalán az Üllői
útig, az Üllői úton a Kálvin térig, a Kálvin tér északkeleti, majd nyugati oldalán az épületek vonalán
a Vámház körútig, és ennek folytatásában a Fővám téren át a kiindulási pontig.” szöveg lép.

2. §

Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény
módosításáról szóló törvény 1. számú mellékletében "A XIX. kerület határa: az Üllői út közepétől a
volt fővárosi határ mentén halad a Mátyás király út nyugati oldalán és a Határ út tengelyén a Gyáli
útig, innen délkeleti irányba a Nagykőrösi úti autópályatest tengelyvonalán, majd a Nagykőrösi út
északi oldalán halad a MÁV vasútvonalig, majd a Nagykőrösi út mentén haladó MÁV vasútvonal
északkeleti oldalán a Méta útig, majd a Méta út tengelyén a Kolozsvár útig, innen a Kolozsvár út
tengelyén a Kispesti temetőig, majd a temető délkeleti oldalán a Csapó utcáig, majd a Csapó utca
északi  oldalán  a  Darányi  utcai  farmezsgyéig,  és  a  Darányi  utca  farmezsgyén  a  Parázs  utcai
farmezsgyéig,  a Parázs utcai farmezsgyén, és az Újtemető út,  illetve a  hozzá tartozó közterület
északi oldalán a MÁV vasútvonalig, innen a vasútvonal keleti oldalán a Liszt Ferenc és a Kártoló
utak nyugati határán a Malomkő útig, innen a Malomkő út tengelyén a Derkovits Gyula útig, innen
a Derkovits Gyula út tengelyén a Küllő és Csillag út közötti farmezsgyén halad az Alsóerdősor útig,
innen az Alsóerdősor út északi határán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető
útig, innen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út északi oldalán halad az Üllői
útig, és az Üllői út tengelyén haladva a kiindulási pontig." szövegrész helyébe a „A XIX. kerület
határa: az Üllői út közepétől a Ferde utca középvonalán a Határ útig, melynek tengelyén a Gyáli
útig, innen délkeleti irányba a Nagykőrösi úti autópályatest tengelyvonalán, majd a Nagykőrösi út
északi oldalán halad a MÁV vasútvonalig, majd a Nagykőrösi út mentén haladó MÁV vasútvonal
északkeleti oldalán a Méta útig, majd a Méta út tengelyén a Kolozsvár útig, innen a Kolozsvár út
tengelyén a Kispesti temetőig, majd a temető délkeleti oldalán a Csapó utcáig, majd a Csapó utca
északi  oldalán  a  Darányi  utcai  farmezsgyéig,  és  a  Darányi  utca  farmezsgyén  a  Parázs  utcai
farmezsgyéig,  a Parázs utcai farmezsgyén, és az Újtemető út,  illetve a  hozzá tartozó közterület
északi oldalán a MÁV vasútvonalig, innen a vasútvonal keleti oldalán a Liszt Ferenc és a Kártoló
utak nyugati határán a Malomkő útig, innen a Malomkő út tengelyén a Derkovits Gyula útig, innen
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a Derkovits Gyula út tengelyén a Küllő és Csillag út közötti farmezsgyén halad az Alsóerdősor útig,
innen az Alsóerdősor út északi határán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető
útig, innen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út északi oldalán halad az Üllői
útig, és az Üllői út tengelyén haladva a kiindulási pontig.” szöveg lép.

3. §

Ez a törvény 2018. július 1-jén lép hatályba.
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Általános indokolás

A Budapest  IX.  kerületéhez tartozó Mátyás  király utca -  Üllői  út  -  Ferde utca által  határolt
területen található intermodális közlekedési csomópont már hosszú évek óta a „senki földjének”
számít. A belső területeit olyan nagy műgonddal felújító Ferencváros vezetésének nem a legfőbb
problémája az említett területrész, így az ahhoz semmilyen jogosultsággal nem rendelkező XIX.
kerületbe  érkezőket  vagy  onnan  távozókat  rettenti  el  a  látvány.  Ráadásul  a  Liszt  Ferenc
Nemzetközi  Repülőtér  felé  irányuló  forgalom  is  itt  halad  keresztül,  kicsit  sem  öregbítve
fővárosunk és hazánk hírét, turisztikai vonzerejét.

A  terület  elhelyezkedéséből  adódóan  a  panaszok  legnagyobb  része  is  a  Kispesti
Önkormányzathoz  érkezik,  mivel  a  kérdéses  terület  földrajzi  helyzetéből,  közlekedési
hálózatának adottságaiból fakadó városi térszerkezetben elfoglalt szerepe miatt sokkal jobban
kötődik a XIX. kerülethez, mint a IX. kerülethez. Kispest Önkormányzata azonban jelenleg nem
tud semmi mást tenni, mint a panaszosokat a IX. kerület vezetéséhez irányítja.

Mindezen szempontokat is mérlegelve javasoljuk a terület XIX. kerülethez történő csatolását,
melynek  önkormányzata  a  legmesszebbmenőkig  elkötelezett  a  jelenlegi  állapotok  mielőbbi
rendezésére.

A Javaslat  alapján  a  Mátyás  király  utca  -  Üllői  út  -  Ferde  utca  által  határolt  terület  a  IX.
kerülettől a XIX. kerülethez kerül.

Részletes indokolás

1. § 

A Javaslat alapján a Mátyás király utca, Üllői út, Ferde utca által határolt terület nem lesz része a
IX. kerületnek.

2. § 

A Javaslat alapján a Mátyás király utca, Üllői út, Ferde utca által határolt terület a XIX. kerület
részévé válik.

3. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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