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Budapest-Csepel Onkormhnyzata Kepviseld-testiilete az 1990. evi LXV. tv. szerint, valamint az 
1964. Cvi III. tv. Gtv.) 6., 25. $-ai alapjhn es az ~ t v .  54. $-a felhatalmazka alapjhn a kovetkezd 

rendeletet alkotja. 

I. FEJEZET 

ALKALMAZASI ELO~RASOK 

Az el6iraisok hatailya 

1- § 

1 .I Jelen rendelet hatdya Budapest XXI. ker. Csepel teriiletinek a mellekelt szabdyozasi tervben 
lehatirolt reszere (hrsz-i~ ingatlanokra) te jed ki. 
2.1 Jelen rendelet csak a mellCkelt szabalyozisi terwel egyiitt krvenyes. 

1 .I A mellekelt szabdyozisi tervben kotelezdnek kell telunteni 6 meg kell tartani: 
a.1 a szabdyozisi vonalat, 
b.1 az Cpitesi vonalat, . 

c.1 a ktilonbozd rendeltetesfi teriileteket (helyi ovezeteket) elvdaszto hathonalat. 

2.1 A kotelezd jelleggel szabdyozott elemek modosithsa a terv modosithsat vonja maga u th .  A 
modositis eseten a vonatkozo rendelkezesek, dtalhnos ervenyii eldirbok szerint kell eljami. 
3.1 A teriileten teriiletet felhaszndni Ietesitmenyek elhelyezesere telket, epitesi teriiletet (kozpark 
eseten teriiletet) kialakitani, dtalaban barmely Ietesitmenyt elhelyemi, valamint ilyen celra 
epitesiigyl hatoshgi engeddyt kiadni csak az Orszasos ~~itksiigyi Szabalyzatnak, a Budapest 
Virosrendezesi Szabdyzatnak, az dtalhnos ervenyii egyeb rendelkezeseknek es hatosagi 
eldirboknak, a vonatkozo szabvbyoknak, jelen reszletes rendezesi tervnek es jelen szabdyozisi 
eldirisoknak megfelel6en szab'ad. 



4.1 Abban az esetben, ha a helyi ovezeti eldirhokban meghatirozott ovezeti jellernzdk koziil a 

szintteriilet (fedettseg), a beepitesi szkalek vagy a homlokzatmagassag (szintszh) egymhsnak 

ellentmondanak - a kornyezethez valo illeszkedes erdekeben - az utobbi ertekeket kell 

meghatirozonak tekinteni. 

5.1 A teriileten elhelyezesre keriild letesitmenyek, fbnkciok es a terv celjai kozotti osszhang 

biztosithat, illetve a rendezesi terv szhdekainak valo megfelelest - az engedelyezesi terv rbz%kent 

kidolgozott - komyezeti hathstanulmitnyban igazolni kell. 

6.1 Eldzetes komyezetvedelmi hathsvizsghlatokat kell vegezni, arnely alapjh meghatirozhato a 

konkret teenddk kore. 

Az I. fokii epitesiigyl hatosag - az engedelyezesi eljkhs kereteben es indokolt vagy a kornyezetet 

nyrlvhvaloan kedvezden befolyhsolo tevekenyseg eseteben - a kornyezeti hathstanulmhy 

keszitesetdl eltekinthet. 



11. FEJEZET 

ALTALANOS E L O ~ R ~ O K  

A teriilet felhaszniil;isa 

3- § 

1 .I A tervezesi teriilet a modositott Fdvarosi Ovezeti Terv szerint az alabbi ovezetekbe tartozik: 

a.1 5 1-es ovezetbe a vizmedrek es vizgazddkodhsi teriiletek tartoznak. (BVSZ 30. 5 2. bek.) 

b.1 13-as ovezet: laza, virosias beepites celjira kijelli - telepszeden beepiild - lakoteriilet. 

(BVSZ 18. 5) 
i 

c.1 34-es ovezet: az ovezet az intezrnenyteriiletnek elsdsorban a lakossag a l a p f o ~  ellathsat 

biztosito intezmenyek elhelyezesere szolgdo rksze. (BVSZ 24. 5) 

d.1 42-es ovezet: a teriiletnek a 41-es ovezetben nem emlitett egyeb ipari epitmenyek, telepek 

elhelyezesere szolghlo resze. (BVSZ 26. 5 3 bek.) 

1.1 A telekalakithsi tervek kidolgozhsa so rb  a mellekelt szabhlyozhsi tervben feltiintetett kotelezd 

szabdyozhsi vonalakat es eldirt szabdyozhsi szelessegeket be kell tartani. i 

2.1 A reszletes rendezesi tervnek megfelelq javasolt (irbyado jellegii) telekalakithsokat a mellekelt 

szabhlyozhsi terv tartalmazza. 



3.1 A mellekelt szabalyozki tervben feltiintetett telekhathrok az RRT modositka nelkiil 

megvaltoztathatok az alabbi esetekben: 

3.1. telekegyesites eseten, 

3.2. telekhathr modositk eseten abban az esetben, ha: a modositis merteke legfeljebb az erintett 

telkek osszterijletenek 20%-ha te jed lu es: 

a.1 az a telkeken nem hoz letre ujabb, a hatdyos epitesi el6irkoknak meg nem felel6 

Uapotot, vagy d, 

b.1 az el6irisoknak megfelel6 dlapot letrehozishra irhyul. 

3.3. uj tel(k)ek csak abban az esetben alakithato ki, ha: 

a.1 az megfelel a terv celjainak, 

b.1 a mellekelt szabalyozki tervben az megengedett, es az illetekes I. foM epitesiigyi 

hatosag ahhoz hozzajhl, de a tel(k)ekteriilet ebben az esetben is meg kell haladja az 

ovezeti el6irkokban meghathrozott leglusebb teriiletet. 

4.1 A teriileten egyedi es tombtelkek is kialakithatok jelen szabdyohi el6irkok, a mellekelt 

szabdyozisi terv es az ovezeti el6irisok keretei kozott. 

4.1. A teriileten a tombtelek beepithetijseget, a beepites modjat egyseges epiteszeti (beepitesi) 

koncepcioban kell igazolni az engeddyezesi eljiris keretei kozott. 

A teriileten elhelyezhet5 1CtesitrnCnyek rendeltetise 

5. § 

1 .I A teriileten a 3. tj el6irisai alapjin meghatirozott rendeltetesii letesitmenyek helyezhetak el, a 

jelen szabdyozasi el6irkok valarnint a mellekelt szabalyozki terv vonatkozo el6irisai szerint. 



1 .I A teriileten: 

a.1 b h e l y  lktesitmenyt elhelyezni, valamint ilyen celra epitesiigyi hatosagi engedelyt kiadni 

csak az 1. es 2. fj alapjin szabad. 

b.1 amennyiben a teriilet m k  reszlegesen beepdt es a megengedett uj beepites megvalositisat 

e az Orszagos ~ ~ i t e s i  Szabdyzat valamilyen rendelkezhe korlatozza vagy nem teszi 
lehet6ve, ott ezeknek az epitkezbeknek a megvalositiska csak a hatdyos OESZ 

megfelel6 rendelkezesei alol elazetesen megszerzett elteresi engedely alapjin keriil sor. 

c.1 A teriileten az el6kert leglusebb meretet a mellekelt szabdyozisi terv rogziti. 

d.1 A teriileten a feltiiro utakhoz csatlakozoan - telken beliil (vagyonbiztonsagi szempontokat 

figyelembe veve lehetaleg lekerites n e w )  - park010 celjka szolgdo teriiletet kell I 

kialakitani. 

2.1 A teriileten: 

a.1 uj epulet letesitese, tovabbi, 

b.1 a terep 1,O meternel nagyobb megbontisaval jko  foldmunka, illetve, 

c.1 a terepszint 1,O meternel nagyobb mertekii megvdtoztathsa (pl. rezsii, feltoltes, bevagis, 

stb.) csak az erintett teriiletre (,,teriileti egyseg~e'~, ill. indokolt esetben az I. fokii epitesi 

hatosag dial elairt szomszedos egysegekre) vonatkozo tereprendezesi terv szerint 

vegezhet6. A terv ki kell te rjedjen a felszini, - a talaj- es a retegviz viszonyokra, illetve 

azok kezelesenek miiszalu megoldbka, tovhbba az adott epitesi tevekenyseggel 

osszefiigg6en feltetleniil egytittkezelenda teriilet lehatiirolbka. 

Az epitesi engedelyezesi eljkis so rb  az illetekes epitksiigyi hatosag a fenti terv 

ellen6riztetes&, ill. feliilvizsgdatiit elrendelheti! 

d.1 a telekhatkon a csatlakozo es a telken beliil kialakitott rendezett terepszint kozom 1 

egnagyobb elteres legfeljebb 1,00 meter lehet. 

e.1 Arnennyiben a telkek (epitbi helyek) tereprendezese a teriiletet feltko uj uthdozat 

magassagi vonalvezeteset is megvdtoztatja, az a terv modositisat vonja maga utin! 



f.1 A 6. 8 2. c. pontban meghatirozott fdldmunkhk eseteben, ha arra a meglev6 

kozmQhidozat javitisa vagy rekonstrukcioja rniatt keriil sor, a fentebbi kotelez6 

el6irisoktol az I. folcli epitesi hatosag eltekmthet. 

3.1 A teriileten az engedely nelkiil vagy attol elter6en letesitett epitmeny tovabba cegthbla, 

reklhhordozo, stb. fennmaradisat csak akkor szabad engedelyezni, ha az a hatdyos el6iris0kna.k~ 

tovabba a jelen RRT-nek megfelel6 vagy annak megfelel6en atalakithato. Ez utobbi esetben ez a 

kotelezettseg a fennmaradisi engedely feltetele. 

4.1 ~~i i le tekre  vonatkozo el6irisok: 

4.1. uj epiilet elhelyezese: a teriileten a 2. 9. 5. bekezdbeben hlvatkozott hatdyos el6irhoknak, 
I 

tovabba a mellekelt szabidyozhi tervnek medelelaen helyezhet6 el. 

a.1 A teriileten meglev6 kpiilet teljes b0nth.a eseten uj epiilet jelen szabidyozitsi elGirisok, 

valamint a mellekelt szabidyozisi terv alapjiin, az alibiak szerint laesithet6: 

- az elbonthra keriil6 epiiletet a javasolt epitbi vonalon kell ujraepiteni. 

- teljes b o n h  eseten a beepitett alapteriiletet az ovezeti eldirhoknak megfelelaen 

kell meghathozni, 

4.2. A teriileten megleva epiilet emeletraepitbsel eslvagy magastet6 letesitesevel torten6 

b6vitesere csak a mellekelt szabidyozisi tervnek megfelelaen keriilhet sor. 

a.1 Tetaterbeepites csak a jelen szabidyozhi elairisok szerint, a 2. 9. 3. bekezdesenek 

megfelelaen b akkor letesitheta, ha a tetaterbeepites az eseti 6 idtalinos szabidyoknak 

megfelel. 

b.1 Az uj magastet6 hajliisszoge - megkozelit6leg - legyen azonos az epdet kozvetlen 

kornyezeteben dl6 szomszedos (epiilet(ek) tet6sikjhak lejtesszogevel. 

Fentiek hihyaban a tet6 lejteset az illetekes I. f o b  epitesii,g-i hatosag hatkozza meg. 

c.1 A magatetan nyilist ugy kell kialakitani, h o g  az(ok) illeszkedjen(ek) a kornyezet 



4.3. A teriileten a meglev6 epiilethez csatlakozoan bdvitmeny letesitese vagy mb, a beepitett 

teriilet vagy az epiilet tomegenek megvdtoztatasaval jiro beavatkozb megengedett. 

a.1 B6vitmeny letesitesere - terepszintalatti bdvites kivetelevel - az uj epiiletek lualakitkiira 

vonatkozo el6irbok ervenyesek. 

b.1 Terepszint alatti b6vites eseten a terepszint dam beepitettseg legnagyobb merteket ugy 

a kell meghathroni, hogy a telken kialakitando osszefigg6 zoldfeliilet reszekent, legalabb 

6,00 meter szeles, f b  novenyzet telepitesere alkalmas alapincbetlen sav maradjon. 

A sav javasolt leglusebb szdesseget indokolt esetben, az illetekes epitesiigyi hatosag 

miiszalu sziiksegessegb61 ett6l elter6en is megillapithatja. 

4.4. Az epiilet tomegenek megvhltoztatbat eredrnhyezd egyeb beavatkozb eseten biztositani 

kell, hogy az epiilet illeszkedjek a kornyezeteben lev6 epiilet(ek) homlokzatkepzesehez, 

tomegkepzesehez, megjelenksehez. 

4.5. A fentiekben nem emlitett egyeb b6vitmeny kialakithshak felteteleit az illetekes epitesi 

hatosag - jelen szabdyozisi el6irbok keretei kozott - esetileg dlapitja meg. 

5 .I Mellekepiilet: 

a.1 A teriileten mellekepdet celjira dtalaban: 

- a Eepiileten beliil, 

- a terepszint alatt kell helyisegeket kialakitani. 

b.1 &xiIlo mellekepiilet a Eepiilettel azonos min6segben letesithet6. 

c.1 Onidlo mellekepiilet a vonatkozo hltalhos el6khsok alapjh helyezhet6 el, illetve 

alakithato ki. Amennyiben az oniillo mellekepiiletre vonatkozo dtalhos eldirbok nem 

nylijtanak elegend6 alapot az epitesi feltetelek meghathrozbira, a Eepiiletekre vonatkozo 

el6irbokat kell alkalmazni. 

5.1. A teriileten az utcai epitesi vonalon dl6 garhs, sorgarbs nem letesithet6. 



5.2. A teriileten: 

a.1 padon es hasonlo jelle@ letesitmeny - iltalaban - nem helyezheta el, informacios-, 

jegyhsito-, buszvko-, es6ved6 pavilon, telefonfilke, nyllvhos WC es a Eepulet 

funkciojat kiegeszita pavilon luvetelevel. 

A Eepulet fhkciojat kiegeszit6 pavilon csak a kozvetlen kornyezetet is magaban foglalo vizsgilat 

alapjh, az illetekes szakhatosagok egyetertesevel helyezhetak el. 

Kozteriileten csak informacios-, jegyhsito-, buszvko-, es8ved6 padon, telefonfblke, nyilvhos 

WC helyezheta el. 

b.1 sator, (1ako)kocsi es hasonlo jelle@ letesitmeny nem helyezehta el - kiveve ha az eseti 

(alkalomhoz kotott, illewe rovid idare szolo) ideiglenes engedely alapjh kenil 

elhelyezesre, a kozvetlen kornyezetet is magaban foglalo vizsgilat alapjh, az illetekes 

szakhatosagok hozzaj~6saval. 

c.1 foliasator, iiveghhz, stb. csak indokolt esetben, a hatsokertben, illewe a kozteriilet felol 

(talcartan) helyezhet6 el, az ovezeti el6irhsoknak megfelelaen, az illetekes epitesugyi 

hatosag engedelyevel. 

a.1 A teriileten kerites csak epitesi engedely alapjb letesitheta. 

b.1 A teriileten kozteriileten vagy kozteriiletr61 lathatoan csak a kornyezet arculatiihoz 

illeszkedii, esztetikus hirdetaberendezes, egyeb reklimhordozo, thjekoztato (informacios) 

rendszer, stb. helyezheta el, a vonatkozo hathlyos rendelkezesek keretei kozott, egyseges 

koncepcio alapjh. 

A teriileten hirdetaberendezes, reklimhordozo, illewe tajekoztato rendszer eleme a 

teriiletre vonatkozo reklimszabilyzat (koncepcio) hatiilyba lepeseig csak epitbi engedely 

alapjh, a hatilyos jogi szabilyoknak megfelelaen helyezhetii el. 



7.1 Egyeb letesitmeny: 

a.1 A teriileten az utcai h s i t h  tilos, kivetel a vendeglato letesitmeny el6tti, iil6fogyaszths 

celjira - kiilon eljirhs kereteben - engedelyezett kozteriileti terasz. 

b.1 A teriileten rnobil hsitohelyek miikodtetese csak akkor engedelyezhet6, ha: 

- egyseges koncepcio reszekent keriil megvalosithra, es 

- a mobil hsitohelyeket iizernen kiviili id6ben a teriiletr61 eltavolitjhk. 

c.1 A teriileten kozteriileten vagy kozteriiletral lathatoan csak a kornyezet arculathhoz 

illeszked6, esztetrkus ut~abutor es egyeb kozthrgy stb. csak a kozvetlen komyezetet is 

magaban foglalo vizsgdat alapjin, az illetekes szakhatosagok egyetertesevel helyezeht6 

el, a vonatkozo egyeb hatdyos rendelkezesek keretei kozott. 

8.1 A kozteriilet hasnositha eseten az engedely kiadhsat elvi engedelyezesi eljirknak kell 
,' 

1. A fold vedehe: 

a.1 A teriileten a feltoltes(ek) kialakithsira a kornyezetet kos i to  anyag, illetve veszelyes 

hulladek nem alkamazhato. Az I. f o ~  epitksiigyi hatosag az engedelyezesi eljirhs 

kereteben elrendeleheti a feltoltesre szht  anyagok vizsgdatht, illetve az erre vonatkozo 

min6sites feliilvizsgdatht. A teriileten talihato, a kornyezetet kirosito hulladeko(ka)t a 

teriiletel6keszites so rb  el kell thvolitani. 

b.1 A teruleten b h e l y  letesitmenyt csak a csatornahdozathoz csatlakoztatva szabad 

elhelyeni. A felszini es az egyeb vizek elvezeteser61, kezel6er61- a talaj vedelme 

erdekeben - az illetekes (szak)hatosag(ok) el6irhai szerint kell gondoskodni. 

c.1 A letesitmenyeket a talaj szemyezesenek elkerulbe erdekeben ligy kell kialakitani, hogy 

az ott keletkez6, a kornyezetet kirosito (folyekony) hulladekok es veszelyes hulladekok 

ne keriilhessenek a talajba. 

d.1 A teriilet el6keszitese sorin a term6fold vedelrner61, ossze,~jteser6l, megfelel6 

kezeleser61 es ujrahasnosithirol gondoskodni kell. 



e.1 A fentiekben nem emlitett, a talaj vedelmet szolgdo kerdesekben a hatdyos vonatkozo 

rendelkezesek szerint kell e l jh i .  

2.1 Levegetisztasag vedelem: 

a.1 A leveg6 tisztasagbak vedelrne erdekeben a leveg6 min6segi hatkerteket az 

511986. (VIII: 10.) EI&I rendelet szerint kell megallapitani. 

b.1 A teriilet rendeltetbenek megfelel6 tevekenyseg kornyezeti hatisai elleni vedelmet 

szolgdo ved6teniletet ved6tivolsagot7 vedeberendezht ks ved6novenyzetet az adott 

telken beliil kell kialakitani. 

c.1 A fentiekben nem emlitett, a leveg6tisztasag v6delmet szolgdo kerdesekben a hatdyos 

vonatkozo rendekezbek szerint kell eljhmi. 

3 .I A viz vedelme: 

a.1 A felszini vizek elvezetesenek modjat a tereprendezesre, a (felszini) ~~~~~~~~~~~~~~~~e 
es a szivirgorendszerre vonatkozo - a legalabb az osszefiigg6en kezelend6 teriiletre 

hdolgozott - terv(ek)ben kell meghathrozni. 

b.1 A teriileten vizveteli hellyel ellatott letesitmenyt csak a csatornahdozathoz csatlakoztatva 

szabad elhelyeni. A felszini 6 az egyeb vizek elvezetiskr61, kezeleserel - a felszini 6 

felszin alatti vizek vedelme erdekeben - az illetekes (szak)hatosig(ok) el6irisai szerint 

kell gondoskodni. 

c.1 A teriileten a felszini vizek vedelme - a bemosodis elkenilese - erdekeben a feltoltes(ek) 

k i a l a k i ~ ~ a  a kornyezetet kirosito anyag, illetve veszelyes hulladek nem alkalmazhato. 

Az I. f o h  epitisiigyi hatosag az engedelyezesi eljkis kereteben el6irhatja a feltoltesre 

szbt  anyagok vizsgdatitt, illetve az erre vonatkozo mindsit6 feliilvizsgdatit. 

d.1 A teriileten taldhato, a kornyezetet kkosito hulladeko(ka)t a teriiletel6keszites so rb  el 

kell tivolitani. 

e.1 A letesitmenyeket - a talaj szemyezednek elkeriilese erdekeben - ugy kell kialakitani, 

hogy az ott keletkez6, a kijrnyezetet kkosito (folyekony) hulladekok es (folyekony) 

veszelyes hulladekok ne keriilhessenek a csapadekvizelvezet6 csatornahdozaton keresztiil 

a befogadoba. 

f.1 A 6. §. 1. bekezdeseben foglaltak vizvedelmi celokat is szolgdnak. 



g.1 A fentiekben nem ernlitett, a vizek vedelmet szolgdo kerdesekben a hathlyos vonatkozo 

rendelkezesek szerint kell e l jhi .  

h.1 A felsn'n es a felszin dam vizek vedelmenek erdekeben a teriileten folyo tevekenysegre 

minden esetben vizkirelhiritbi tervet kell kidolgozni, az illetekes hatosaggal jova kell 

hagyatni. 

4.1 Csendvedelem: 

a.1 A teriileten zaj- es rezgbterheles csokkentese, valarnint a csend vedelme erdekebm, 

- a Gforgalmi es forgalmi utak erintett szakaszai menten - az ujonnan letesitend6 lako-, 

oktatisi- es s z o c i ~ s  letesitmenyek eseteben azok zaj elleni megfelel6 vedelmet 

biztositani kell. 

b.1 A fentiekben nem ernlitett, a csend vedelmet szolgdo kerdbekben a hathlyos vonatkozo 

rendelkezesek szerint kell e l jhi .  

5.1 ~ 1 6  termeszet vedelme: 

a.1 A teriileten meglev6 fat (novenyzetet) k i v a p  csak indokolt esetben es csak a hatdyos 

jogszabdyoknak megfeleaen szabad. 

b.1 A teriileten az epites rniatt engedely alapjin megsziintetett, elhalt, tovabba az engedely 

nellcul eltivolitott novenyzet visszapotlisirol gondoskodni kell. Ha a faluvagbra epitessel 

osszefiiggeseben keriil sor, akkor a visszapotlb hely* modjat, a kihelyezenda 

novenyzet fajtijat az epitbi engedelyezesi terv reszekent kell meghathrozni. 

c.1 A visszapotlbra mint novenydlominy fajtijat, a telepites helykt es idejet a hathlyos 

jogszabdyok alapjin az eljiro hatosag meghatirozhatja. 

d.1 A visszapotlka szht  novenyzetet - lehet6seg szerint - az eredeti helyen vagy annak 

-kozvetlen kornyezeteben kell telepiteni. 

e.1 Az ingatlan kozteruletr61 lathato be nem epitett (burkolatlan) feliileteit kertkent kell , 

lualakitani es fenntartani. 

f.1 A visszapotlisra szint novenyzet kihelyezeser61- ha a visszapotlisra nem az epitesi t 

teriileten keriil sor - az epitbi tevekenyseg megkezdese el6tt kell gondoskodni. 



6.1 Hulladekgazddkodhs: 

a.1 A teriileten keletkez6 hulladek atmeneti - elszdlithstiig, illetve semelegesiteseig torten6 - 
tArolhsitro1, elhelyezkser61 a Ietesitmenyek lualakithsa (es atalakithsa) so rb  hgy kell 

gondoskodni, hogy megakaddyozhato legyen a hulladek talajba, felszin alatti vizbe es 

leveg6be juthsa. A teriileten keletkez6 veszeyes hulladek kezeleskt, elszdlithsig torten6 

atmeneti throlhsat es elszdlithsat a vonatkozo hatdyos rendelet elairhsai szerint kell 

vegezni. 

b.1 A fentiekben nem emlitett, 5 hulladekgazddkodhsra vonatkozo kerdesekben a hatdyos 

vonatkozo rendelkezesek szerint keU el jhi .  

Az Cpitett kornyezet vCdelme, a v8roskCp vCdelme 

8- § 

1.1 A teriilet thji megjelenesenek, es helyi karakterenek megerzese, 6 fejlesztese, az 

arculatteremtes erdekeben a kornyezett61 idegen formai, szerkezeti stb. megoldhsok nem 

alkalmazhatok. Az alkalrnazhato novenyzet fajtijat, a luhelyezds modjat az I. fokii epitesiigyi 

hatosag - az engedeyezesi eljitrhs kereteben - szakhatosagok bevonhsaval- meghatitrozhatja, vagy 

korlitozhatja. 

2.1 A teriileten a rdathsban ervenyesiil6 latvbyhoz 6s a kornyezethez valo illeszkedest biztositani 

kell. 

3.1 A teriileten az I. fokii epitesiigyi hatosag az epiiletek, epitmenyek teljes homlokzati felujitisit 

irhatja el6, amennyiben azok nem. felelnek meg az elvitrhato miiszaki es esztetikai Uapotnak (nem 

felelnek meg a kornyezetnek, illetve a vitroskepnek). 

4.1 A nem beepitett ingatlanok megfelel6 karbantarthsat, a szabad teriilet gondozhsat az I. f o b  

epitesii,oyl hatosag el6irhatja. 



1.1 A kozlekedesi teriileteket es letesitmenyeket, azok szabdyozbi szdesseget a mellekelt 

szabdyozbi terv rogziti. 

2.1 A teriileten a kozteriiletek (utchk, vegyeshasmdatii utak, gyalogutak stb.) kialakitbat 

atalakitbat az utchk, terek berendezesi thrgyainak - kozthgyak - elhelyezeset is tartalmazo 

terv(ek) szerint kell elvegezni, a kerteszeti tervekkel 6 az informacios (tajekoztato) rendszer 

elemeivel osszehangolva. 

3.1 A teriileten a kozteriileti gyalogutak, jhrdhk legalabb egylk oldalh fasor telepitesercl kell 

gondoskodni. Ett61 csak ott lehet eltekinteni, ah01 a novenyzet kihelyezeset a miiszaki adottsagok ' 

nem teszik lehetave, illetve ah01 a novenyzet kihelyezese veszelyezteti a kozlekedes biztonsagat. 

4.1 Parkolk: 

a./ A kozteriileten a parkolohelyeket fbitott parkolokent kell kialakitani. Ket parkolonkent 1 

fa dtetenda a parkoloban, ill. kozvetlen kornyeken. 

b.1 A teriileten a jhrdilsl megengedett parkolhra csak rendkivd indokolt esetben, az illetekes 

szakhatosagok engedelyevel es az iizemelteta (fenntarto) elazetes hozzhjhrulisival 

keriilhet sor. Ebben az esetben a parkolohelyek kije1016er61 (felfesteser61) es a jelzb 

fenntarthhrol gondoskodni kell. 

5.1 A teriileten a funkciondis egysegekez tartozo ,,legalabb a hatdyos szabdyzat dtal elairt s z h u  

g$kocsi elhelyez6rGl telken beliil kell gondoskodm, illetve a teriilet telkein (epitesi helyein) csak 

annyi hkciondis szintteriilet letmitheta, arnelynek elairt parkoloigenye - az dtalhos es az eseti 

el6khsoknak megfelelaen - kielegitheta. 

6.1 Az indokolt forgalomkorlatozhsokat, a tehermentesita utak halakitbat es az elcbbiekhez 

kapcsolodo forgalomszervezesi intezkedeseket egyseges uttervek alapjim kell kialakitani. 



1 .I A teriileten a kozmiihhlozatokat, es kozmiiletesitmenyeket a vonatkozo szabvhyoknak, agazati 

eldirboknak b eseti szakhatosagi, illetve az iizemeltetdi eldirhknak megfelelden kell elhelyeni, 

illetve kralakitani. 

9 

2.1 A kozmii ldtesitmenyek elhelyezksere vonatkozoan az OESZ eldirbait, valamint a megfeleld 

agazati szabvhyokat, eldirhokat figyelembe kell venni. 

3 .I A tervezesi teriileten b M y n  epitmenyt elhelyezni csak teljes kozmiivesitessel szabad. 

I 

4.1 A tenileten a koziizemi komiihdozatokat kozteriiletek alatt kell elhelyezni az MSZ 748712 

szerint. 

5.1 A teriileten sziikseges transzforrnator(oka)t a szakhatosagok, illetve az iizemeltetd dtal 

meghatirozott hely(ek)en, kozteriileten vagy kozteniletr61 kozvetleniil megkozelithetden kell 

elhelyezni. 

6.1 A meglevd kozmiiletesitmenyek biztonsagi veddtiivolsagait figyelembe kell venni. 

7.1 A tervezesi teriileten b h e l y  epitesi tevekenyseg csak a vizbizis teriiletenek es vedelmenek 

figyelembevetelevel vegzendd. 

8.1 A kozmiihdozatok, bekotdvezetekek, melygarizs, pince stb. letesitese, tovabba a terep 1,00 

m6ternel nagyobb mertekii megbontisaval jhro beavatkozh - hltalaban bhrmely melyepites-jelle@ 

tevekenykg - a felszini 6 emeb vizek tivoltartbaval, illetve megfelel6 elvezetesevel, a 

talajviszonyoknak megfelelden vegezhetd. 

9.1 A.tervezett letesitmknyek vizellatisa a meglevd hdozat heg&Atesevel megoldhato. 



10.1 A javasolt vezetekek a szomszedos teriiletekkel egyiitt egyseges hdozatrendszerbe 

illesztenddk. 

11 .I A meglevd nagyatmQdjG vizvezetekek vedelmerdl gondoskodni kell. 

12.1 A VizmGtelep vizado retegenek vedelme erdekeben tovabbi fejlesztes csak 

szennyvizcsatornhzhs eseten engedelyezhetd. 

13 .I HSzzi vizbekotest csak a szennyvizcsatornira va1o rhkotes utin lehet engedelyezni. 

14.1 A tervezett telephelyi letesitmenyek es lakoepiiletek a Duna mertekado bvhszintje folott min. 

0,5 m-re1 (B 103,30 m szinten) epithetdk. 

1 5 .I Energia kozmilhilozatok szabdyozhi eldirhai: 

a.1 Villamos es tiivbeszeld hdozatok eseteben az IpM 1111984. (VIII. 2.) sz. rendelet es az MSZ 

7487 sz. szabvhy, 

b.1 foldghz hdozatok eseteben az IpM 611982. (V. 6.) sz. rendelet es az MSZ 7048 sz. szabvhy 

rogziti. 



111. FEJEZET 

OVEZETI ELO~RASOK 

Az iivezeti el8irisok alkalmazisa 

11. g 

Az ovezeti eldirbokat az dtalhos el6irisokkal es a mellekelt szabdyozhi terwel egyiitt kell 

alkalmazni. 8 

,,E" jelG CpitCsi ovezetek (egyCb teriiletek) 

12. g 

1 ./ E-5 1 -Viztisztito/ E ielii epitesi ovezet: 

X sorszhu tombjenek 

E-5 1 jelir Cpitesi ovezetbe sorolt, teljes kozmiivesitessel kialakitott tombteken egyseges 

beepitesi koncepcioban igazolt beepites alakithato ki a jelen szabdyzat es a 

mellekelt szabayozisi terv keretei kozott. 

~ T I S Z T I T O  Az ovezet a vizgazddkodhsal kapcsolatos tevekenysdgekhez sziikseges 

letesitmenyek - dtalaban szabadondlo - eptiletek, tovabba a fentiek 

miikodesehez, illetve miikodtetesehez sziikseges egyeb letesitrnenyek 

elhelyezesere szolgdo teriilet, a BVSZ 30. $. 2. bekezdes figyelembe 

vetelevel. 

1.1. Homlokzatmagassag: 

a./ Az utcakephez es a kornyezethez valo illeszkedes, a benapozisi feltetelek es a jellemz6 

utcakeresztmetszet(ek) figyelembevetelevel - dtalaban es teluntettel az iitemezett 

luepitesre - a kornyez6 epiiletek mertekado homlokzatmagassaghak megfelel?, epiilet(ek) 

letesithet6(k). 



b.1 Legnagyobb homlokzatmagasshg (Hmax) erteket az I. fokb epitesi hatosag a technologiai 

igenyek merlegelesevel esetileg hathozza meg. 

1.2. Beepitettseg: 

A telek legnagyobb beepitettseget az I. fokb epitesi hatosag - az engedelyezesi eljhis kereteben - 
esetrleg hatirozza meg. 

1.3. Szintteriilet: 

A telken letesithet6 legnagyobb szintteriiletet (brutto szintteriilet = epiilet m2ltelek m2) az I. fokb 

epitesi hatosag esetileg hatirozza meg. 

1.4. Egyeb el6irisok: 

a.1 Az ingatlanok minden 200 m2-e u t h  legalabb egy fa telepitker6lk fenntarthhol kell 

gondoskodni. Arnennyiben az ingatlan adottsagai, a beepitettsege vagy mis ok miatt a , 

fenti s z h u  fa kihelyezese az ingatlanon beliil nem biztosithato, az illetekes epitesi 

hatosag az engedelyezki eljhb kereteben meghatirozza a telepitk helyet (lehet6leg az 

krintett ingatlan komyezeteben). 

b.1 Az ingatlan szabad teriileteit ugy kell kialakitani, hogy a novenyzettel fedett teriiletek - 
dtalaban - osszefiigg6 zoldfeliiletet alkossanak, a ,,zoldbeagyazott jellegyy er6sitese 

erdekeben. 

c.1 A Vizmc teriileten csak a rendeltetesszed tevekenyseg sorh keletkez6 hulladekanyagok 

kezelese, tirolisa engedhet6 meg. 

,,LW jelii CpitCsi ovezet 

1 .I LV - 13 - T K  @+4: kialakult) jelc epitesi ovezet: 

X sorsziunu tombjenek 

LV-13 jelc epitesi ovezetbe sorolt, teljes kozmiivesit&sel kialakitott, meglev6 telepszeden 

beepiil6 lakoteriilet. 



T Tombtelken, egyseges beepitesi koncepcioban igazolt beepites alakithato ki a jelen 

szabdyzat es a mellekelt szabdyozasi terv keretei kozott 6 az illetekes 

szakhatosagok dlhsfoglalha alapjiin. Az ovezetben illetekes szakhatosagok 

dlhsfoglalhsa alapjiin. Az ovezetben lakolktesitmenyek es els6sorban azok 

miikod&ehez, illetve miikodtetesehez sziikseges egyeb Ietesitmenyek helyezhet6k 

el. 

Az ovezet teriileten a fentieken tidmen6en egyeb letesitmenyek is elhelyezhetaek 

abban az esetben, ha azok az ovezet elsadleges rendelteteset (lakoteriilet) nem - 
zavarjhk. 

K a ldtesithet6 legnagyobb homlokzatmagassag legfeljebb a kialakult mertekii, F+4 

szint magasssagi (16,5 m) lehet, a B. 103,30 magassagi ertek felett. 

1.1. Homlokzatmagassag: 

a.1 Az utcakephez 6s a kornyezethez va1o illeszkedes, a benapozhsi feltetelek b a jellernz6 

utcakeresztmetszet(ek) figyelembevetelevel - dtaliban es tekintettel az iitemezett 

kiepitesre - a kornyez6 epiiletek mertkkado homlokzatmagassagiinak megfelel6 Cpdet(ek) 

letesithetG(k). 

b.1 Legnagyobb homlokzatmagassag (Hmax) nem haladhatja meg a 16,50 m krtkket. 

c.1 Meglev6 eplilet teteszerkezetenek atalakithsa (6s beepitese) vagy magastet6 letesitese (6 

beepitbe) eseten a tetateri szint kovetkezteben meglev6 a homlokzatmagassag nem 

noveJhet6. 

1.2. Beepitettseg: 

a.1 ~j epiilet esetkn a telek legnagyobb beepitettsege nem haladhatja meg a 25% erteket. 

b.1 Mir meglev6 epiilet bonthsa esedn az uj epiilet letesitesere vonatkozo el6irhsok 

ervenyesek. 

c.1 A zoldfeliiletek arhya legalabb 60% kell legyen (a burkolt b beepitett teriiletek ariinya 1 

egfeljebb 40% lehet.) 



1.3. Szintteriilet: 

A szintteriileti mutato erteke nem haladhatja meg a 0,50 erteket, kiveve ha az illetekes epitesiigyl 

hatosag az engedelyezesi eljirh keretei koziitt - a kornyezethez valo illeszkedes erdekeben, a telek 

(epitesi teriilet) adottsagai dtal indokolt esetben esetileg hozzajiuul a szintteriilet ~llepesehez. Az 

elteres a szintteriileti mutato legfeljebb 0,10 (epiilet m2lltelek m2) mertekii novelbe lehet. 

2.4. Egyeb e16hhok: 

a.1 A tombtelken hektironkent legfkljebb 50 lakh helyezhet6 el. 

b.1 Az ingatlanok minden 100 m2-e u t h  legalabb egy fa telepitberdl es fenttartisirol kell 

gondoskodni. Arnennyiben az ingatlan adottsagai, a beepitettsege vagy m h  ok rniatt a 

fenti s z h u  fa kihelyezese az ingatlanon beliil nem biztosithato, az illetekes epitesi 

hatosag az engedelyezbi eljirh kereteben meghatirozza a telepites helykt (lehet6leg az 

eintett ingatlan kornyezeteben). 

c.1 Az epitesi engedely kerelrnehez be kell nyhjtani a teriilet magassagi adatait igazolo 

anyagot is. 

,INT" jeiir CpitCsi ovezetek (inthCnyteriiiet) 

14. 5 

1 .I INT-34-IRODN10.5 jelii epitesi ovezet: 

X sorszhu tombjenek 

INT-34 jelii epitesi ovezetbe sorolt, teljes kozrniivesitessel kialakitott (egyedi vagy tomb) telken 

egyseges beepitesi koncepcioban igazolt beepites alakithato ki a jelen 

szabdyzat es a mellekelt szabdyozhsi terv keretei kozott. 

Az ovezetben a kornyez6 teriiletek ellathsat szolgdo es a kornyezeti adottsagoknak 

megfelel6 szolgdtato-, lako- es szdlhletesitmeny, tovabba a fentiek 

miikodesehez, illetve miikodtetesehez sziikseges egyeb letesitmenyek helyezhet6k 

el. Az ovezet teriileten a gepjiinniivekkel kapcsolatos szolgdtaths (iizemanyagtolt6 

dlomh, automoso es ez utobbiakhoz kapcsolodo szemelygepjiinnii karbantarto 

miihely, szabadteri gepjiinniitelep, stb.) nem helyezhet6 el. 

10,5 a letesithet6 legnagyobb homlokzatmagassag legfejebb 10,5 m lehet. 



1.1. Homlokzatmagassag: 

Legnagyobb homlokzatmagassag (Hmax) ertekkt a mellekelt szabdyozisi terv rogziti, de nem 

haladhatja meg a 10,50 m erteket. A mellekelt szabdyozisi tervben . feltiintetett 

homlokzatmagassag ertekei az j epiilet(resz)ek legnagyobb homlokzatmagassagakent 

ertelmezendd az epiilet(ek) valamennyi homlokzath. 

1.2. Beepitettseg: 

a./ a epiilet eseten a telek legnagyobb beepitettsege nem haladha9a meg a mellekelt 

szabdyozisi tervben meghatirozott erteket, illetve a 35%-ot. 

b./ Meglevd epiilet bontisa eseten az uj epiilet lktesitesere vonatkozo eldirisok ervenyesek. 

c./ A beepitbre nem keriilt telekresz 2/3-at novenyzettel fedetten kell kialakitani. 

1.3. Egyeb eldirisok: 

Az ingatlanok minden 200 m2-e utin legalabb egy fa telepiteserdl es fenntartkirol kell 

gondoskodni. Arnennyiben az ingatlan adottsagai, a beepitettsege vagy mis ok rniatt a fenti s z h u  

fa kihelyezese az ingatlanon beliil nem biztosithato, az illetekes epitbi hatosag az engedelyezesi 

eljhis kereteben meghatirozza a telepites helyet (lehetdleg az erintett ingatlan kornyezeteben). 

,,IP" jelii 6pitbi iivezetek (ipar- 6s egy6b termel6 teriiletek) 

15.8 

1 ./ IP-42-7.5 K jeli'i epitesi ovezet: 

X sorszhu tombjenek 

IP-42 jelii epitesi ovezetbe sorolt, teljes kozmiivesitessel kialakitott (egyedi vagy tomb) 

teken egyseges beepitesi koncepcioban igazolt beepites alakithato ki a jelen 

szabhlyzat es a mellekelt szabdyozisi terv keretei kozott. 

Az ovezet onhllo iizem, kapcsolodo irodahk irodajellegii letesitmeny, szolgdati 

lako- b szhllisepiilet, a kornyezethasmalat jellegenek megfeleld, a kornyezetet a 

vonatkozo torvenyekben meghatirozott kornyezetterhelesi hatirertek dam 

mertelcG kibocsatissal terheld letesitmenyek elhelyezesere kijelolt, hltalaban 



szabadondlo epiiletek, tovabba a fentiek miikodesehez, illetve miikodtetesehez 

sziikseges egyeb letesitmenyek elhelyezesere szolgal. 

7,5 (K) a letesithet6 legnagyobb homlokzatmagassag legfeljebb 7,5 m lehet, ill. a kialakult 

beepit6 szerint. 

1.1. Homlokzatmagassag: 

a.1 Legnagyobb homlokzatmagassag (Hmax) erteket a mellekelt szabilyozhsi terv rogziti, de 

az nem haladhatja meg a 7,5 m erteket. A mellekelt szabdyozhsi tervben feltiintetett 

homlokzatmagassag ertekei az uj epiilet(resz)ek legnagyobb homlokzatmagassagakknt 

ertelrnezend6 az epiilet(ek) valamemyi homlokzathn. 

b.1 Meglev6 epiilet tet6szerkezethek atalakithsa (es beepitese) vagy magastet6 letesitese (es 

beepitbe) eseten a tetdteri szint kovetkezteben a kialakult homlokzatmagassag nern 

novelhet6 a meglev6 homlokzatmagassagnd tovabb nem emelhet6, ill. uj epiilet eseten 

7,5 m lehet. 

1.2. Beepitettseg: 

a.1 ~j epiilet eseten a telek legnagyobb beepitettsege nem haladhatja meg a mellCkelt 

szabhlyozhsi tervben meghatirozott erteket, illetve a 45%-ot. 

b.1 It& meglev6 epdet bontha eseten az uj epiilet letesitesbe vonatkozo el6irhsok 

ervenyesek. 

c.1 A zoldfeliiletek arhnya legalabb 40% kell legyen (a burkolt es beepitett teriiletek arimya 

legfeljebb 60% lehet). 

1.3. Egyeb el6irkok: 

a.1 Az ingatlanok minden 100 m3-e uthn legalabb egy fa telepiteser61 es femtarthshrol kell 

gondoskodni. Amemyiben az ingatlan adottsagai, a beepitettsege vagy m k  ok miatt a 

fenti s z h u  fa kihelyezese az ingatlanon beliil nem biztosithato, az illetekes epitesi 

hatosag az engedelyezesi eljkhs kereteben meghatiirozza a telepites helyet (lehetdleg az 

erintett ingatlan komyezeteben). 



b.1 Az ingatlan szabad teriileteit ugy kell kialakitani, hogy a novhyzettel fedett teriiletek - 
dtalaban - osszeiiigg6 (,,keretszed") zoldfeluletet alkossanak a telekhatirok menten, a 

,,zoldbeagyazott jelleg" er6sitbe erdekeben. 

c.1 A tenileten az eredeti rendeltethnek megelel6 tevkenyseg (betonelemgyirtis) folytatisa 

megengedett. Ebben az esetben a kornyezet megelel6 vedeher61 (talajszennyezb, 

legszennyez6, zaj, rezgQ, stb.) a csatlakozo teriiletek rendeltetbszexii hasznhlata, illetve a 

vizbizis es vizgazddkodbi letesitmenyek vedehe erdekeben - telken belul- gondoskodni 

kell. 

d.1 A sajat tenileten keletkez6, a kornyezetet terhel6 hatisok ellen sajat tenileten beliil kell 

vedekezni. Ezert: 

- az iizemi b lakotenilet hathin minimum 2,5 m magas, tomor feluletii zaj- 6 

latvinyzhro kerit* 

- az iizemi teriiletek oldalh vkd6zold savokat kell kialakitani. 

e.1 A tenileten epiilet(ek) - a kszletes rendezbi terv modositisa n e M  - az irinyado epitbi 

hely hatirain beliil heIyezhet6k el, a vonatkozo egyeb el6irbok keretei koziitt (pl. 

epdetek kozotti tiivolsigok, technologia, magassag, b&pitettseg, stb.) 

(1) A tervben abrizolt Is javasolt iivezetmodositisok, meIyek a keriileti alapterv programjaval 
osszhangban vannak a kenileti alapterv jovihagybaval vilnak ervenyesse. 

(2) A kedeti  alapterv jovihagykiig az 6pitbi hatosagi munkat jelen szabhlyozbi eliiirisok Is 
terv szerint kell folytatni. 

(3) Az alapterv ellenkez6 ertehii dontke eseten e terv feliilvizsgdando. 





I./ E rendelet kihlrdetese nap@ let hatdyba. 

2./ Ezzel egyidejiileg a terv teriiletere vonatkozo korabbi rendelkezesek es el6irasok erdnyuket 

vesztik. 

Lk 
Tot aly 

polghester 
L 

ZriradCk: Khrdetve 1996. junius 25. 
















