




















2. melléklet a 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 
 

Közutak besorolása a Településszerkezeti Terv úthálózati hierarchiájának megfelelően: 
 

A települési úthálózat rendszerének elemei, tervezési osztályba sorolása 

a) Meglévő, megmaradó gyorsforgalmi utak 

aa) M0 autóút (körgyűrű):  útkategória: K.II.B. 

ab) M1 autópálya (Budapest - Hegyeshalom): útkategória: K. I.B. 

b) Tervezett gyorsforgalmi utak 

ba) M0 autóút (körgyűrű), 1. sz. főúttól északra haladó szakasz, útkategória: K. II.B. 

c) Meglévő, megmaradó Országos főutak: 

ca) 1. sz. elsőrendű főút (Budapest –Tatabánya – Győr - Hegyeshalom): útkategória: K. 
III.B. 

d) Meglévő, megmaradó országos mellékutak: 

da) 8101. j. Biatorbágy - Tatabánya összekötő út (útkategória: K.V.B. és B.IV.b.C.)  

db) 8104. j. Biatorbágy - Tárnok összekötő út (útkategória: K.V.B. és B.IV.b.C.) 

dc) 8106. j. Biatorbágy – Etyek – Alcsútdoboz összekötő út (útkategória: K.V.B.)  

de) 81106. j. Biatorbágy - Páty bekötőút (útkategória: K.V.B. és B.IV.b.C.) 

e) Beépítésre szánt területi gyűjtőutak (Útkategória: B.V.c.C.) 

ea) Meglévő, megmaradó: 

• József Attila utca 
• Szily Kálmán út 
• Juhász Gyula út 
• Viadukt utca  
• Baross Gábor utca 
• Ybl Miklós utca (Juhász Gyula utca – Jókai Mór köz) 
• Jókai Mór köz 
• Dózsa György út 
• Öntöde utca 
• Szent László utca (Öntöde utca – Viadukt utca) 
• Katalin hegyre vezető út 

eb) Tervezett: 

• Juhász Gyula út új szakasza a Szent István utcáig 
• József Attila utca új szakasza a Juhász Gyula útig 
• A déli gyűjtőút és a Szabadság út összekötése gyűjtőúttal a Forrás utca 

nyomvonalán. 



• 1. sz. főút és a Pátyi út közötti összekötés egy új aluljáró kiépítésével a vasútvonal 
alatt, a Szily utcai csomóponttal szemben. 

• Déli gyűjtőút: Sóskúti út - Füzes-patak nyugati oldala - Barackvirág utca - Géza 
fejedelem út - Patak utca -Turista út 

 



1. számú függelék a 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 
 

Helyi rendeletek listája: 
• 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet Biatorbágy város településképe védelmének helyi 

szabályairól 
• 5/2006. (05.25.) önkormányzati rendelet a természeti értékek helyi védelméről. 

Egyéb tervek, rendeletek: 
• Natura 2000 terület fenntartási terve: 

http://dinp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/Vedett_teruletek/Natura2000/Fabian_Z
sofi/jovahagyott_fenntartasitervek/HUDI20017_Erd-tetenyi_plato_fenntartasi_terv.pdf 

 

http://dinp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/Vedett_teruletek/Natura2000/Fabian_Zsofi/jovahagyott_fenntartasitervek/HUDI20017_Erd-tetenyi_plato_fenntartasi_terv.pdf
http://dinp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/Vedett_teruletek/Natura2000/Fabian_Zsofi/jovahagyott_fenntartasitervek/HUDI20017_Erd-tetenyi_plato_fenntartasi_terv.pdf


 

2. számú függelék a 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 
 

Jelen rendelettel hatályon kívül helyezett szabályozási tervek (SZT) azonosítószáma és lehatárolása 
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

SZÁMA: 
TÉMAKÖR: 

12/2016. (VII.15.) Biatorbágy Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 

16/2016. (VII.20.) Biatorbágy Tópark helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 
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