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Budapest-Csepel Onkormanyzata 
3111 994.(1X.20.) Kt rendelete 

a Budapest, XXI. kerulet Ady Endre u. - Budafoki ut - El6d u. - Frangepan u. - 
Temetdduld - Corvin u. - Vedgat u. (vasuti iparvagany nyomvonalan) altal hatarolt terulet 

reszletes rendezesi terverdl 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete az 1990. evi LXV. tv., az 1991. evi XX. 
tv. 75. 9-aval modositott 1964. evi Ill, tv. 64-a, tovabba a 30/1964.(X11.2.) Korm. szamu 
rendelettel modositott 25/1992.(1.28.) Korm. szamu rendelet felhatalmazasa alapjan a 
kovetkezo rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 

Az eldirasok hatalya 

(1) Jelen szabalyozasi eloirasok hatalya a Bp. XXI., ~szak-Csepel infrastruktura javito 
komplex R.R.T. - I. utemere, a mellekelt szabalyozasi tervben lehatarolt terijletere tejed 
ki. Az I. utem teriilete: az Ady Endre u. - Budafoki ut - Elod u. - Frangepan u. - 
Temetodulo - Corvin u. - Vedgat u. (vasuti iparvagany nyomvonala) altal hatarolt. 

(2) Jelen szabalyozasi eloirasok csak a szabalyozasi tervvel egyiitt ervenyesek. 

(1) Az 1 .§. (1) bekezdesben meghatarozott teriileten ( a tovabbiakban a terijleten) teriiletet 
felhasznalni, letesitmenyek elhelyezesere telket, epitesi terijletet (kozpark eseten 
terijletet) kialakitani, altalaban barmely letesitmenyt elhelyezni, valamint ilyen celra 
epitesugyi hatosagi engedelyt kiadni csak az Orszagos ~pitesugyi Szabalyzatnak 
(OESZ), a Budapesti Varosrendezesi Szabalyzatnak (BVSZ), az altalanos eloirasoknak, 
szabvanyoknak es jelen reszletes rendezesi tervnek, illetve szabalyozasi eloirasoknak 
megfeleloen szabad. 

(2) A szabalyozasi tervben kotelezonek kell tekinteni es meg kell tartani: 

- a kotelez6 erejiien jelolt szabalyozasi vonalat, a kiilonboz6 rendeltetesu teriileteket 
elvalaszto hatarvonalat, a komyezetvedelmi terijleti kategoriak 9s ovezetek hatarait, 

- a tervezett letesitmenyek epitesi telkenek, a telekigenyes intezmenyek teriiletenek 
nagysagat, 

- a telek rendelteteset ( funkciocsoport ), 

- ovezeti jellemzoket, 



- a kotelezo gyalogos atjarok es vegyesforgalmu athajtok lehetoseget, 

- a vedotavolsagokat, a vedoteriiletet meghatarozo tavolsagokat, tovabba 

- az epitesi tilalmak es korlatozasok teriiletet, valamint 

- a telepules- es utcakepek, kilatasok, epuletek, objektumok vedelmet. 

(1) Azokon a teriileteken, ahol a teriiletfelhasznalas vagy az epitesi ovezet a terv szerint 
megvaltozik, a telekalakitas es epites a valtozasnak megfeleloen engedelyezheto. 

(2) Az (1) bekezdesben foglaltakon tQlmenoen, az epites akkor is engedelyezheto, ha a 
valtozas. 

a) a legkozelebbi jovoben (5 even belul) kovetkezik be es a t  epites csak az elet-, vagyon-, 
kozbiztonsag vagy a t  egeszseg vedelme erdekeben feltetlenul szukseges munkak 
elvegzesere iranyul, 

b) a ten/ tavlataban valik idoszeriive az epites ideiglenes jelleggel, es csak akkor 
engedelyezheto, ha 

- a terv szerinti felhasznalas megvalosulasat nem akadalyozza meg, 
- az allag megovasara iranyul, vagy 
- a komyezet vedelme erdekeben tortenik, illetoleg 
- a tavlati felhasznalas megvalosulas~nak varhato idejere bizonyithatoan megteriil, 

c) a ten/ tavlatan tuli idoszakban varhato 6s az epites a b) pontban foglaltakon tljlmenoen a 
teriileten levo epuletek es epitmenyek kialakult helyzetnek megfelel6 felrjjitasa, 
korszeriisitese erdekeben szukseges. 

Az a) - c) pontokban foglaltak ervenyesitese erdekeben a tervet legalabb 5 evenkent 
reszleteiben vagy egeszeben felul kell vizsgalni 6s a teendoket a fejlesztesi feladatoknak 
megfeleloen Lijra iitemezni kell. 

(3) Azokon a teriileteken, ahol az epites feltetelei - teriiletelokeszites, vizrendezes, 
elokozmuvesites stb. - hianya miatt nem biztositottak, epitesi engedely csak a szukseges 
teendok elvegzese utan, az epitesi feltetelek rendelkezesre alltat kovetoen adhato meg. 

(4) A kotelezo ereju elemek modositasa a terv modositasat vonja maga utan. A modositasra 
vonatkozoan a teriiletrendezesi tervek keszit6serijlI egyezteteserol, modositasarol es 
karbantartasarol szolo 7 / 1 9 8 3 . / ~ p . ~ r t . 2 3 . / ~ ~ ~ . s z .  utasitasban foglaltak idnyadok. 

(5) Az iranyado jelleggel szabalyozott, valamint az 1.§.(5) bekezdeseben nem emlitett 
elemek tajekoztato jellegijek, ezert azok a terv modositasa nelkijl megvaltoztathatok. 



II. FEJEZET 

A terv teriiletenek felhasznalasa 

A terijlet az alabbi terijletfelhasznalas kategoriakra tagozodik: 

a. lakoterijlet 
b. intezmenyterijlet 
c. zoldterijlet 
d. kozlekedesi teriilet 

L6tesitmenvek elhelvezese 

A 34-es epitesi ovezet terijlete: 
a. a lakossag alapfoku ellatasat biztosito intezmenyek, 
b. alapfokunal magasabb szintu intezmenyek 
c. kozossegi Ietesitmenyek 
d. a lako es szallasepuletek 
e. nem terrnelo jellegu Ietesitmenyek 
f. kozlekedesi letesitmenyek 
g. kozmuletesitmenyek 
h. zoldteriileti letesitmenyek 
elhelyezesere szolgal. 

Telekalakitiis es at  epit6s ennedelvezese 

(I) Az I. utemu lehatarolt tervezesi teriileten epitesi telket, epitesi teriiletet kialakitani, 
azokon uj epitmenyt elhelyezni csak a j6vahagyott kszletes rendezesi terv alapjan 
szabad, az A.R.T.-ben meghatarozott es a jelen tervbe atvezetett fejlesztesi 
celkituzesekkel osszhangban, oly modon, hogy a fejlesztesek megvalositasat a 
telekalakitas nem akadalyozza, nem neheziti es nem teszi koltsegesebbe. 

(2) Az ovezet terijleten kialakithato: 
a. egyedi 
b. tomb 
c. uszo 
telek. 

(3) Az ovezet terijleten epitesi telek kialakitasa meglevo telkek osszevonasaval is 
lehetseges, ez esetben beepitesi terv keszitese sziikseges. Tel ek megosztasa ill. 'I teriiletkorrekcio eseten az egyedi telek legkisebb teriilete: min. 720 m . 

(4) Az iivezetben kialakithato tombtelek teriilete: 



max. 5.000 m2 lehet. 

(5) Az ovezet 2.000 m2-t meghalado telkein az epitesi engedelyezesi eljarashoz beepitesi 6s 
kerteszeti terv benyujtasa szukseges. A kerteszeti terv elozmenyekent a meglevo 
jelenlegi novenyallomany szakszerii felmeresi dokumentalasa szukseges. 

(6) A kituzesi tewek elkeszitesenel a tervben eloirt szabalyozasi vonalak betartandok. 

(7) Homlokzatmagassag: max. 10,50 m 
Ettol elteri5 esetben a 712 bek. szerint kell eljami. 

(8) Az ovezet egyedi telkeinek legkisebb mereteit 6s legnagyobb beepitettseget, tovabba a 
szabadonallo illetve oldalhataron alloan elhelyezheto foepuletek legnagyobb utcai 
homlokzatmagassaga az alabbiak alapjan hatarozhato meg ( Iasd meg 6.5. (3) bek.): 

(8/1) Az egyedi telkek: 
(osszevonas ill. irj osztas eseteben) 

- legkisebb szelessege: min. 20,O m 
- legkisebb teriilete : min.720,O m2. 

Jellemzoen lakofunkcio eseteben a telek: 
- legnagyobb beepitettsege: 30 % 
- intenziv zoldfeluletkent kialakitando: 50 % 
- fedettseg max. 50 %. 

Jellemzoen intezmenyi funcio eseteben a telek: 
- legnagyobb beepitettsege: 40 % 
- intenziv zoldfeluletkent kialakitando: 35 % 
- fedettseg max. 65 %. 

(8/2) Az epulet elhelyezesere es homlokzatmagassagara vonatkozoan: 
a. uj epulet elhelyezese az utcavonalon lehetseges 
b. a kornyezo beepites jellegenek 6s karakterenek figyelembevetelevel, 
c. a hatosag beepitesi terv szerinti engedelyezese soran elvi epitesi engedelyezesi eljarassal 
kiadott hatsrozat alapjan, 
d. foepitesz altal iranyitott szakmai konzultacio, 
e. vagy a terijletegysegre kiirt epiteszeti tewpalyazat alapjan 
egyedileg hatarozhato meg. 
k e n  bekezdes rendelkezeseit vagy kiilon-kiilon vagy egyuttesen kell alkalmazni. 

(9) A telekalakitas soran az egyes ( levalasttasra kerijlo ) epitmenyek, epiiletegyuttesek 
szerkezetei nem kerijlhetnek idegen ingatlanra, illetve kozterijletre. 

(1) A zoldterijletek korebe tartozo zoldfeluleteket: kerteket, kozparkokat (vederdoket) a tew 
hatarolja le es tunteti fel. 

A 34-es ovezetbe vont teruleteken belul - a szabalyozasi tewlapon - jeloltek az 
egybefiiggo zoldfeluletkent fenntartasra javasolt tehletek. 
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(2) A tervezett Qj zoldfeluletek letesiteset es a meglevok felujitasat kerteszeti kiviteli tervek 
alapjan kell vegrehajtani. A feluletek .novenyzettel valo boritottsagat a szabalyozasi terv 
altal meghatarozott mertekben terv szerint kell biztositani. 

(3) Az ovezet epitesi telkeinek beepitesevel (felujitas, bovites, bontas, uj epuletek) 
egyidejiileg gondoskodni kell a telek zoldfeliileteinek kialakitasarol, a meglevo 
navenyallomany vedelmerol. 

(4) A meglevo novenyallomanyt is figyelembe veve - a teljes telekterijlet minden 100 m2-e 
utan legalabb 1 db komyezetturo, nagy lombkoronat nevelo fa legyen a telken. 
A 6.§.(2) bekezdesben kialakitando egyedi telek terijletenek 50 %-at novenyzettel 
fedetten kell kialakitani 6s fenntartani. 
(Iasd meg: 6.§.(411) bek.) 

Kozlekedesi teriiletek 6s letesitmenvek 

(1) A kozlekedesi terijleteket es Ietesitmenyeket, azok szabalyozasi szelessegeit es 
vedotavolsagait a terv abrazolja. 

(2) Az utak szabalyozasi szelesseggel meghatarozott terilletsavjai menten letesitmenyt 
elhelyezni csak a terijletsav megtartasaval szabad. 

(3) A (2) bekezdes szerinti terijletsavba eso meglevo epijleteken vegezheto mindennemu 
epitesi tevekenyseg - csak a terijletsav kialakulasanak varhato idejet, az epiiletnek a 
terijletsavban elfoglalt, az epulet sajatossagait (eszmei es gazdasagi erteket) 
merfegelve, a t  illetekes kozlekedesi szakhatosag allasfoglalasanak figyelembevetelevel 
- engedelyezheto. 

(4) A kozuthalozat terijletbiztositast igenylo elemei a kovetkezok: 

(411) 1. rendu fo~i t  

I. rendu fout a tervezett Albertfalvai hidat a Budafoki ut - Csogyar u. - Corvin u. - 
Vedgat u. nyomvonalon a tervezett Hatar ~iti hiddal osszekoto fout. 2x2 atmeno 
forgalmi savval kell kialakitani. Szabalyozasi szelessege a Budafoki utnal a volt 
Vasmu kentestol eszakra min. 45,OO m, a Corvin u. - Csogyar u. nyomvonalon a 
Kossuth L. u. -to1 nyugatra minimum 60,O m. A Kossuth L. utc&tol keletre a MAV 
deli szabalyozasi vonalatol delre min. 26,O m. 

A fout a 209756 hrsz. es 209910 hrsz. ingatlanok kozotti szakaszon uj 
nyomvonalon, a MAV ipawaganyok mellett kell kialakitani, a MbrV deli szabalyozasi 
vonalatol delre felmetve min. 26,O m szabalyozasi szelesseggel. 
A 209910 hrsz. 6s a Soroksari Duna-ag kozotti szakaszon a MV es a kozut 
szabalyozasi szelessege eszak fele novelendo a szabalyozasi terv szerint 10,O - 40,O 
m-rel. 

A szabalyozasi tervlapon szereplo terijleteken epitesi tilalmat kell fenntartani. A fout 
csepeli szakaszara keszijlt korabbi tanulmanyteweket felul kell vizsgalni. A 
feldlvizsgalat elkeszulteig az epitesi tilalmat fenn kell tartani. 



I. rendu fout a tervezett un. "gerincut" a Szabadkikoto 6t - Corvin u. - Csogyar u. 
nyomvonalon. 2x2 atmeno forgalrni savval alakitando ki. A ket fout csomopontja 
altal igenybevett teriilet miatt a HEV toltes - Corvin u. - Elod u. - Budafoki ut altal 
kozrezart teriilet kozlekedesi teriilet, ahol epitesi tilalom fenntartasa szukseges. 

(4/2) 11. rendu fo~i t  

II. rendij fout az Ady E. ut Szabalyozasi szelessege a Kossuth L. u. es Gubacsi hid 
kozott a jelenlegivel azonos. A Kossuth L. u. es HEV toltes kozott eszak fele 
szelesedik, a jelenlegi eszaki telekhataroktol min. 20,O m-re. 

Gyujtout a Vedgat u., az Ady E. ut es az uj koriranylj kozotti szakaszon. Szabalyozasi 
szelessege a meglevovel azonos. 
Gyiijtout a Kossuth L. u., szabalyozasi szelessege a meglevovel azonos. 
Gyujtoutkent kell kialakitani a 209922 hrsz. es 209873 hrsz. utat. Szabalyozasi 
szelessege min.l8,0 m, a 209923 hrsz. fele 7,O m-rel, a 209927 hrsz. fele 4,O m-re1 
novelni kell. 

(414) Lakoutcak 

A lakoutwk es kiszolgalo utak szabalyozasi szelessege a meglevovel azonos. 

(415) Parkolas 

A gepkocsik parkolasanak biztositasakor az alabbi szempontokat kell 
figyelembe venni: 

a. Az uj beepitesek eseteben telken belul kell kialakitani az OfSZ szerint eloirt 
parkolohelyeket, a c. pont rendelkezeseinek kivetelevel. 

b. Letesitmenyek bovitese eseteben a boviteshez az OESZ altal eloirt 
parkolohelyeket telken belijl kell kialakitani. 

c. lntezmenyek eseteben rnin. 1 gW40 m2 6gy hogy lehetove keR tenni, hogy a 
parkolohelyeket a hivatas- es ugyfelforgalomtol mentes idoszakban a lakok is 
hasznalhassak. 

d. Az I. rendu foutakon a 2 x 2 atmeno forgalmi savot parkolassal elfoglalni nem lehet. 

(1) A kozmiivek Ietesitmenyeit a szabalyozasi eloirasok altal meghatarozott teriileten, 
kozteriileten kell elhelyezni. A szabalyozas biztositja a tavlati igeny szerinti osszes 
szukseges kozmu- 6s egyeb vezetekek szamara a terszin alatti elhelyezes lehetoseget. 

(2) Az rjtrekonstrukciok soran a kozmuvek megepiteserol, atepiteserol gondoskodni kell. 



- (3) A terszin alatti vizszintes es magassagi elhelyezesnel a kozmu-letesitmenyek 
kozteruleten torteno elhelyezeset szabalyozo MSZ 748712-80 szabvany eloirasai szerint 
kell eljami. 

(4) A Csepelen megepitendo szennyviztisztitotelepre vezeto szennyviz fonyomovezeteket a 
gerincut tengelyeben megepitendo 3-5 m szelessegij elvalasztosavban kell elhelyezni. 

(5) ~j epitesre vonatkozo igenyek teljesitese csak szennyvizcsatorna-hmzatra torteno 
rakotessel engedelyezheto. 

(6) Kozterijletrol csapadekviz-elvezetes csak zart csatornaban engedelyezheto. lpari terijlet 
csapadekvizeit csak zsir- es olajfogo alkalmazasa utan lehet a kozmu-halozatba 
bevezetni. Ezen elotisztito berendezesek karbantartasa es iizemeltetese az ipari terijlet 
tulajdonosanak, ill. kezelojenek feladata. 

(7) Kozmuvek letesiteset csak engedellyel rendelkezo vezeto tervezo altal keszitett tervek 
es felelossegvallalo nyilatkozat, valamint az engedelyek teljeskorii beszerzese utan lehet 
vegezni. A kozmu-fejlesztesi munkalatok ellenorzeset minosegi bizonylatokkal tanusitani 
kell. 

(8) A villamosenergiaellatas szukseges Ietesitmenyeit (trafok) kozterijletrol 
megkozelithetoen kell elhelyezni, az epitendo uj epitmenyekkel, letesitmenyekkel egy 
"tomegben", kuIona11o trafoepulet a terijleten nem epitheto. 

At enyes tombakre vonatkozo eldirasok 

A rendezesi terv I. utemii tervezesi terijlete a terv ertelmezhetiisege es kezelhetosege 
erdekeben tombokre osztott. 

(1) A I. jelu tdmbegyseg terulete az atsorolas szerint: 

- 34-es intezmenyi 
- 60-as kozlekedesi 

ovezetekre tagolodik, reszletezve: 

1.11 ielu tomb 

- jellemzoen megmarado lakofunkcio felhasznalas 
- a tomb terijletet szabalyozas nem erinti. 

1.12 ielu tomb 

- reszleges lakofunkcio felhasznalas 
- a tomb teriiletet szabalyozas nem erinti. 

1.13 ielu tomb 

- a tomb teljes terijlete kozlekedesi teruletfelhasznalasra kerul, 
- a tomb kozuti szabalyozas ala kerijl, 
- az eszak-del iranyu I. rendu, valamint a kelet-nyugat iranyu I. rendu foutak altal 

(kulonszintu csomopont). 



- a tomb delkeleti teruleten buszvegallomas kiepitese tervezett a szabalyozasi 
tervben foglaltak szerint. Kozterijletek, kozteriileti savok teriiletbiztositasa 
szukseges. 

(2). A II. jelii tombegyseg terijlete az atsorolas szerint: 

- 34-es intezmenyi 
ovezetbe keriil, reszletezve: 

11.14 ielij tomb 

- jellemzoen megmarado lakofunkcio felhasznalas, 
- a tombot kozuti szabalyozas erinti, 
- a tomb E-i teriileten: - 209631 hrsz. telek 

- 209630 hrsz. telek 
- a tomb D-i terijleten: - 209742 hrsz. telek 

- 209743 hrsz. telek 
- 209744 hrsz. telek 
- 209745 hrsz, telek 
- 209746 hrsz. telek 

11.15 ielij tomb 

- lakofunkcio felhasznalas, 
- a tombot kozuti szabalyozas erinti, 
- a tomb E-i teriileten: - 209708 hrsz. telek 

- 209709 hrsz. telek 
- 209710 hrsz. telek 
- 20871 1 hrsz. telek 
- 209712 hrsz. telek 
- 20971 3 hrsz. telek 
- 209714 hrsz. telek 

11.16 ielu tomb 

- jellemzoen megmarado lakofunkcio felhasznalas, 
- a tombot kozuti szabalyozas erinti, 
- a tomb D-i terijleten: - 209748 hrsz. telek 

- 209749 hrsz. telek 

1l.n ielii tomb 

- intezmenyi teriiletfelhasznalas 
- a tomb teljes teriileten kereskedelmi Ietesitmenyek es a MOL uzemanyagtolto 

allomasa tervezett 
- a tombot kozliti szabalyozas erinti 
- a tomb E-i teriileten: - 209716 hrsz. telek 

- 20972012 hrsz. telek 

11.18 ielu tomb 

- jellemz6en lakoterijlet (javasolt intezmenyi) teriiletfelhasznalas 
- a tombot kozuti szabalyozas erinti 
- a tomb D-i teriileten: - 209739 hrsz. telek 

- 209740 hrsz. telek 



- a tombterijlet K-i - Kossuth Lajos utcai oldala menten fasitas, zoldterulet kialakitasa 
javasolt (a szabalyozasi tervlapon jelolve) 

(3) A Ill. jelu tombegyseg teriilete az atsorolas szerint: 
- 34-es intezmeny 
- 71-es kozpark 

ovezetekre tagolodik, reszletezve: 

lll./9 jelu tomb 

- jellemzoen megmarado intezmenyi teruletfelhasznalas 
- a tombot kozuti szabalyozas erinti, a kozuti palyatest kituzesenel a 

szabalyozasi terven jelolt parkositas betartando. 
- a 209753 hrsz-6 kozpark terijlet E-i csucsaban az Opel - bemutatoszalon a 

szabalyozasi terv szerinti telekhatarkijelolest kap, a szabalyozott telket a mindenkori 
tulajdonosnak kozterijletkent, atjarhatoan, lekerites nelkul kell fenntartania. 

111./10 ielu tomb 

- intezmenyi terijletfelhasznalas 
- tombot kozuti szabalyozas nem erinti 

- mint a kozvetlen csepeli varoskozpont bevezeto E-i "kapuja" intezmenyi es - a 
meglevo ertekes es jelentos novenyallomanyra tekintettel - park terijletkent 
javasolt kialakitani. A mellette levo 1 I-es jelu tombbel egyutt (mint 
varosrendezesi szempontbol karakteres "kozponti hely'? varosrendezesi -, 
epiteszeti tervpalyazat kiirasa szukseges. 

III./11 ielu tomb 

- intezmenyi terijletfelhasznalas 
- a tombot kozciti szabalyozas nem erinti. 

111./12 ielu tomb 

- intezmenyi teriiletfelhasznalas 
- a tombot lakout szabalyozasa erinti: 
- a tomb 209785 hrsz-u telken a Tancsics Mihaly utca meghosszabbitasakent, az 
Ady Endre irttol a Jokai u td ig  uj lakoutca megnyitasa tervezett. 

111.11 3 ielij tomb 

- intezmenyi teriiletfelhasznalas 
- a tombot kozuti szabalyozas erinti: 
- a tomb terijletenek E-i oldalan az iparvagany nyomvonala mellett I. rendu fout 

helybiztositasa sziikseges: 
- 209931 hrsz. telek 
- 209945 hrsz. telek 

- a meglevo Ofalu utca (209939 hrsz.) a vasuti toltes alatti tovabbvezetese 
tervezett gyalogos es kerekparos forgalom szamara. 

(4) A IV. jelu tombegyseg teriilete az atsorolas szerint: 

- 34-es intezmeny 
ovezetbe keriil, reszletezve: 



IV.114 ielij tomb 

- jellemzoen megmarado lakofunkcio teriiletfelhasznalas 
- kozuti szabalyozassal nem erintett. 

IV.115 ielu tomb 

- intezmenyi 6s lakofunkcio teriiletfelhasznalas 
- a tombot kozuti szabalyozas erinti: 
- a tomb teriiletenek E-i oldalan: - 20991 0 hrsz. telek 

IV.116 jelii tomb 

- intezmeny (benzinkut) terijlete 
- a tombot kozuti szabalyozas erinti: - 209923 hrsz. telek 

IV.117 ielu tomb 

- intezmenyi es lakofunkcio teriiletfelhasznalas 
- a tombot kozuti szabalyozas nem erinti. 

lV.118 ielii tomb 

- intezmenyi es lakofunkcio terijleffelhasznalas 
- a tombot kozuti szabalyozas nem erinti. 

IV.119 ielu tomb 

- intezmenyi es lakofunkcio terijleffelhasznalas 
- a tombot kozljti szabalyozas nem erinti. 

~tmeneti rendelkezesek 

11 .g. 

(1) A szabalyozasi tewen abrazolt ovezetmodositas 6s a tewezett kozutak iranyado 
szabalyozasa csak a kerijleti ART azonos ertelmu dontese utan valik ewenyesse. 

(2) ~tmenet i  eloiraskent a teriileten az eredeti ljvezeti besorolasok maradnak ewenyben, 
jelen rendelet altalanos es reszletes eloirasaval kiegeszitve. 
Epitesi tevekenyseg ennek megfeleloen engedelyezheto. 

(3) Amennyiben a kerijleti ART e rendelkezesektol eltero altalanos szabalyokat allapit meg 
jelen rendezesi tewet modositani kell. 



Zarorendel kezes 

12.5. 

(1) E rendelet kihirdetese napjan lep hatalyba. 

(2) Ezzel egyidejuleg a terv teriiletere vonatkozo korabbi rendelkezesek es eloirasok 
ervenyuket vesztik. 


