
BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 

BUDAPEST-CSEPEL O N K O R M ~ Z A T A  

11!1998. [ V.26. )Kt rendelete 

a Budapest XXI. keriilet, Csepel 
Szikratavir6 u. - 2100 16 hrsz-u telek ( MASPED TRIAS 

telephely ) un. 11.-as medence - Duna folyam altal hatarolt 
teriilet - ( NEUBER HUNGARIA Kft. telephely ) 

r6szletes rendezesi tew6re 



Budapest - Csepel ~nkormin~za t a  

1111998. ( V. 26. ) Kt. rendelete 

Budapest XXI. keriilet Csepel, 

Szikrativir6 u. - 210016 hrsz-u telek ( MASPED TRJAS telephely) - un. HI.-as 

medence - Duna folyam iltal hatirolt teriilet - (NEUBER HUNGARJA Kft. telephely) 

riszletes rendezisi tervihez 

Budapest - Csepel Onkormh.nyzata Kepviselo-testiilete az 1990. evi LXV. tv. szerint, 

valamint az 1964. evi. III. tv. @tv.) 6., 25 §-ai alapjan es az ~ t v .  54 §-a felhatalmazasa 

i 
alapjh a kovetkezo rendeletet alkotja: 

Budapest XXI. keriilet Csepel, 

Szikrativir6 u. - 210016 hrsz-u telek (MASPED TRIAS telephely) - un. HI.-as 

medence - Duna folyam ailtal hatirolt teriilet - (NEUBER-HUNGARJA Kft. telephely) 

riszletes rendezisi tervihez 

I. FEJEZET 

ALTALANOS ELOMSOK 

Az eloirisok hatilya 

1.9 

(1) Jelen szabdyozasi eloirasok hatalya a Budapest XXI. keriilet, Csepel lukoto; 

Szlkrathvir6 u. - 210016 hrsz-u telek (MASPED TRIAS telephely) - un. II1.-as 

medence - Duna-folyam altal hathrolt teriiletre ( a tovabbiakban : teriilet ) terjed h. 

(2) Jelen szabalyozbi eloirhsok csak a mellekelt szabdyozbi tervvel egyiitt ervenyesek. 



Az eloiraisok alkalmazaisa 

2.8 

(1) Az 1.  § (1 .) bekezdesben meghatarozott teriileten teriiletet felhasznalni epitesi telket 

kialakitani, epiiletet, tovabba - muthrgyat es m h  epitrnenyt tervezni, hvitelezni, 

epiteni, felujitani, helyreallitani, atalakitani, korszeriisiteni, boviteni es lebontani, 

valarnint mindezekre hatosagi engedelyt adni az dtalhos ervenyii eloirasoknak, 

(OESZ, BVSZ szabvinyok) a szakhatosagi eloirasoknak es e rendeletben 

eloirtaknak meg$eleloen szabad. 
I 
- 

(2) A szabalyozhi terven kotelezonek kell tehnteni es be kell tartani 

a.) a szabalyozhi vonalat 

b.) a telekhatarokat ( tervezett es megmaradt ) 

c.) az epitesi ovezetet es azok jellemzoit 

d.) a telek elsodleges rendelteteset 

e.) az epiiletek kialakithsara vonatkozo kotelezo eloirhsokat. 

(3) Kotelezo jelleggel szabdyozott elemek modositha a rendelet, valamint az R.R.T. 

modosithsat vonja maga ut5m. Modosiths eseten a vonatkozo hItalhos ervenyii 

eloirasok szerint kell e l j k .  

(4) Az irhyado jelleggel szabalyozott elemek tajekoztato jellegiiek, ezert azok a 

rendelet, ill. az R.R. T. modositha nelkul megvdtoztathatok. 



II. FEJEZET 

R~SZLETES ELOMSOK 

(1) Az 1.9 (1 .) bekezdeseben meghathrozott teriilet LOGISZTIKAI TERULET. ( jelen 

szabalyozhsi eloirasok 1 1. $-a szerint ) 

(1) A teriileten telekalakithst csak a szabalyozhsi terven szereplo modon, illetve jelen 

telekalakitasi szabalyok szerint lehet vegezni. 

(2) Az 1 .$ (1 .) bekezdeseben meghathozott teriileten telket halakitani csak a jelen 

szabalyozhsi eloirasok es a szabalyozisi terv terv szerint ' a terv keriileti 

Onkormanyzat kepviselo-testiilete hltali jovhhagyhsa, valarnint a Foldhivatal hltal 

zaradekolt telekalakithsi terrajz elkeszitese u t h  lehet. 

(3) A szabalyozhsi terven szereplo meglevo es ujonnan lualakitott telekhathrok, es 

szabalyozasi vonalak kotelezo jelleggel betartandok ! 

(4) A szabalyozhsi terv szerinti telekhath modosith, ha annak merteke a telek 

teriiletenek 5%-nal kevesebb, jelen R.R.T. modositasat nem vonja maga u t h .  

(5) A lualakithsra keriilo telkeknek onhllo kozteriileti kapcsolattal kell rendelkeznie. A 

18 / 1997. ( VI. 24. ) Kt. rendeletben a tervezesi teriilet vonatkozasaban kijelolt 

kozteriilet luszabalyozhsat a telekalakithst megelozoen vegre kell hajtani. 



Logisztikai teriilet 

5.9 

(1) A teriileten foepiilet csak teljes kozmiivesitessel ellatott teleken helyezheto el. 

(2) Az ovezet teriileten foepiiletkent a kovetkezo epiiletek es epitmenyek helyezhetok 

el: 

a.) kozlekedes 

b.) szdlith 

c.) rakthrozh 

d.) nem termelo jellegii ipari tevekenyseg 

e.) a teriilet miikodesehez sziikseges irodahka k, sz~isepiiletek 

epiiletei es epitmenyei. 

(3) Az ovezet teriileten nem engedheto meg: 

a.) ipari termeles 

b.) kiskereskedelmi tevekenyseg, es lakossagi celu nagykereskedelmi 

tevekenyseg 

c.) veszdyes hulladek kezelese ( kiveve az ovezet teriileten engedelyezett 

tevekenysegbol keletkezett veszelyes hulladek ) 

(4) Az ovezet teriileten egy telken tobb foepiilet is elhelyezheto. 

(5) Foepiiletet csak a szabhlyozhi terven jelolt irhyado jellegii epitesi vonalon illetve 

azon beliil lehet elhelyezni. 

(6) Az ovezet teriileten mellekepiilet nem helyezheto el. 

(7) Az ovezet teriileten a funkcionhhs miikodeshez sziikseges alabbi mellekepitmenyek 

epitmenyei helyezhetok el: 

a.) kerti epitmeny 

b.) terepszint alatti epitmeny, atmeneti hulladektartdy throlo 



c.) kozmii-becsatlakozh epitmenye 

d.) atmeneti hulladektkolo 

e.) termekvezetekek 

f )  a teriilethez tartozo vedofasith parkfenntarth kerti epitmenyei 

helyezhetok el. 

(8) 0 epiilet epitese eseten: 

- a telek maximdis beepitettsege: 50 % 

- a maximalis homlokzatmagassag a szabdyozhi terven jeloltek szerint 

megengedett. 1. iroda es rakthr ( H max. 13 m ) 

2. raktir (Hmax 8,5m) 

3. lefejto (Hmax 9 m )  

(9) A szabdyozhi terven jelolt meglevo bontando epiiletek a haszndatbaveteli 

engedely hadasaig elbontandok. 

(10) A telekhathrra kerites epitheto, legfeljebb 2 m magassagig, attort lavitelben. 

(11) A tervezett letesitmenyek homlokzati terveit es a kerites tervet a keriileti fiepitesszel 

vdemenyeztetni kell. 



Parkolais 

6.9 

(1) Az OESZ 78,s (I.), (2.), (6.) bekezdesenek megfelelo szamu szemelygepjhii 

elhelyezesi lehetosegerol es tehergepkocsi parkolohely biztositharol telekha~ron 

beliil kell gondoskodni. 

(2) Az eloirt s z h u  szemelygepkocsi elhelyezeset terepszinten vagy terepszint alatt a 

1811997. ( VI. 24. ) Kt.rendelet vonatkozo eloirhai szerint kell biztositani. 

(3) Az OESZ 78.s (8.) bekezdeseben es a 1811997. (VI. 24.) Kt. rendelet 6.s (3.) 

bekezdeseben foglaltak a teriileten nem alkalmazhatok. 

(1) A NELTBER-HUNGARIA telephely lualakitasat es iizemelteteset a hathselemzesben 

reszletesen felsorolt, az egyes kornyezeti elemek vizsgailataira, mCrCsCre Cs 

ellenonCsCre vonatkozo jogszabdyok, valamint az adott telephelyre 6s kozlekedbi 

utvonalakra kidolgozott karelhh-ithi koncepcio figyelembevetelevel lehet csak 

vegezni ill. folytatni. 

TalajvCdelem, kornyezetfidldtan 

a.) A telephely korabbi haszndatabol keletkezett szenhdrogen-talajszennyezodes 

karmentesiteserol az epitesi terulet kozvetlen mentesiteserol az epitesi teriilet 

kozvetlen kozeleben kell gondoskodni (szennyezett talajkezeles, bioagyas 

modszerrel). A hathtalanitott talaj a helyszinen, a NEUBER-HUNG- Kft. 

11. iiteme s o r h  hasznositando teriilet feltoltesehez hasznalhato fel. 

b.) A karelharithi technol6giai tervet a Kornyezetvedelmi Feliigyelosegre 

velemenyezes cebabol elozetesen be kell benyijtani. A technologiabol keletkezo 

veszelyes hulladekok kezelese soran a 10211996. ( VII. 12.) Korrn. rendelet 

eloirhai szerint kell e l j h i .  



c.) Az uj telephely epitese soran kizarolag olyan kettos szigetelesii (agyazaton 

nyugvo vasbeton alaplemez es vizszigetelo folia) hasznhlhato fel, amely az ipari 

tevekenyseggel osszefiggo talajszennyezodest kizarja. Ennek ellenorzese a 31d. 

pontban eloirt mero-megfigyelo rendszer szolgal. 

(3) VizminosCgvCdelem 

A vizek vedelmet szolghlo kerdesekben az "1995 evi LVII. torveny a 

vizgazdalkodasrol " szerint kell eljarni. 

Vizvedelmi szempontbol a teriilet felszini vizei a 1112-es, a felszin alatti pedig az I12 

vedettsegi kategoriaba tartoznak. 

A feltoltesben lev0 epitesi teriilet alatti homokos kavicsreteg vizszennyezesi kockkat 

lehetoseget megfelelo preventiv intizkedisekkel ki keU zairni. 

a.) CsapadCkvizelvezetCs 

- A kizarolag z&, fedett teriileten folytatott ipari tevekenyseg miatt az epiilet 

tetofodemQol ill. a terburkolatokrol osszegyiijtott csapadekviz csak 

veletlenszeriien szennyezodhet. Elvezetese zart csapadekviz-csatornaban 

tortenlk. A telep teriileten, a koniti csatornaba valo bevezetest megelozoen, 

megfeleloen meretezett vizrninosegellenorzo medencet (zaportiirozo) kell 

lualakitani. 

- A Dunaba valo bevezetes kiziirolag az osszegyiijtott csapadekviznek 

minosegvizsgalata u t h  vegezheto el. 

- A minosegi ellenorzes minden esetben az ingatlanon tevekenyseget folytato fel 

kotelezettsege. 

- Biztositani kell a szennyezett csapadekwzek kezeleset. 

- A zoldfeliiletekre hull6 csapadekvizek nyelokutakkal beszivarogtathatok. 

b.) Kommunailis szennyvizelvezetCs 

- A kezeloepiilet kommunhlis szennyvizeit a MAHART-MASPED-TRIAS 

Szrkrataviro uti TABSZ-4 tipusu, meglevo, megfelelo tartalik-kapacitaissal 

rendelkezo biologiai szennyviztelepre kell vezetni, onidlo telepi atemelo 

kozbeiktathaval, a meglevo szennyvimyomo-vezetekre csatlakozassal. 



c.) Ipari szennyvizelvezetCs 

- A zart, fedett iizem teriileten keletkezo technologiai szennyvizeket , 

semlegesito tisztitoberendezesben (ipari elotisztito berendezesen) kell elozetesen 

kezelni. A kezelt szennyvizeket hzarolag abban az esetben szabad a 

kommunhlis csatornaha1ozatba'bevezetni, ha azok minosege megfelel a 311984. 

(11.7.) es a 411 984 (II.7.) sz. a szennyvizbirsagrol es a csatornabirsagrol szolo 

OVH rendeletekben foglalt eloirhsoknak es hatiirertekeknek. 

d.) Monitoring rendszer 

- A felszin alatti vizek szennyezodes-ellenorzese -a fentiekben reszletezett 

preventiv intezkedesek mellett- a letesitendo telep keleti oldalan telepitendo 

talajvizmegfigyelo Cs vizmintavktelre is alkalmas kutsor letesitesevel 

tortenjen. A mintaveteleket legalabb havi gyakorishggal kell elvegemi es 

dokumentiilni. 

- A kutak terveit engedelyezesre a KDV-KF-re be kell ny$tani a 

1811996.(VI. 13 .) KHVM rendelet 2. s(1)bekezdeseben eloirt mellekletek 

csatolhsaval. 

(4) Levegotisztasaig-vCdelem 

a.) A Kornyezetvedelmi Feliigyeloseg hltal kiilon hatiirozatban, a vedett I ,  teriileti 

besorolhsra meghllapitott levegoszennyezes kibocsaki hatarertekeket , vagy a 

technologiai hatiirerteket kotelezoen be kell tartani 

b.) Vegyi anyagokbol szarmazo hulladekok szallithsa, tarolhsa eseten olyan 

technologiat kell alkalmazni, amely nem okoz karos legszennyezest. 

(5) Vegyi anyagok hulladCkai 

a.) A szerves es szervetlen folyadekok es sziliird halmazallapohi hulladekok 

atmeneti tiirolasaval es kezelesevel kapcsolatban szigonian be kell tartani a 

10211 996 (VII. 12) Korm. rendelet, valamint az ennek 1 sz. mellekleteben foglalt 

eloirhsokat. 

b.) A folyekony halmazallapohi vegyi anyagok irtalmatlanitasarol, valamint a 

gongyolegek, vedoanyagok es a szilhrd halmazhllapohi vegyianyag 



hulladekainak iutalmatlanitasa csak a megfelelo engedellyel rendelkezo 

Vdlalkozhs telephelyen tortenhet. 

c.) Az atmeneti tholasrol a helyszinen ziut, fedett helyen kell gondoskodni, a 

kornyezetszennyezesi kockhzatok luzhhsaval. 

d.) A helyszinen ideiglenesen tinolt ill. atadott hulladekokrol folyarnatosan 

karbantartott hulladek-nydvantarthst kell vezetni. 

e.) A veszelyes hulladekok kezelesere es tinolasina vonatkozoan az alabbi 

eloirhsokat kell tovabba betartani: 

- a veszelyes anyagokkal es veszelyes keszitmenyekkel kapcsolatos 

munkaegeszsegiigyi eljkhsrol szolo 23311996, (XII.26.) Kormhyrendelet es a 

411 997 (11.2 1 .) NM vegrehajthsi utasithban foglaltak, 

- az egheto folyadekok es olvadekok tkolotarthlyairol szolo 1111994. (111.25.) 

IKM rendeletet. 

(6) Kommuniilis hulladCkok 

Gyiijtesiik es elszdlitisuk a Fovkosi Kozteriiletfenntartb Kft.-vel kotott atalhydijas 

szerzodes kereteben tortenhet. 

(7) Zaj- Cs rezgCsvCdelem 

a.) A raktkoztis jellegii telephely letesitesevel kapcsolatos tevekenyseg a zaj-es 

rezgesterheles hathrertek meghllapithskol szolo 411984 (1.23) Eii.M. 

rendeletben megadott hatkertekeket nem lepheti tid. 

b.) A megvalosith kereteben a rendeletben eloirt epitesi, es iizemelesi zajszint- 

hatkertek betartasha a Vdlalkozot kotelezni kell. (1211983 (V. 12.)MT rendelet 

a zaj- es rezgesvedelemrol . ) 

(8) KozlekedCsi szabailyozais 

A vegyi anyagook szdlitasa luzarolag lujelolt utvonalakon es a veszelyes anyagokra 

vonatkozo nernzetkozi egyezmenyeknek megfelelo feltetelekkel, ( vasuti szdliths 

RID, koAti szallitas ADR) a vonatkozo egyeb eloirasok (CIM vasuti 

~hvarozhs ro l  szolo nemzetkozi egyezmeny), tovabba az engedelyezo hatosagok 

eloirkai szerint tortenhet. 



(9) Havaria jellegu esemCnyek 

a.) A telephelyen a referencia-iizemekkel azonos katasztrofa elharito rendszert 

kell uzemeltetni. 

b.) Az CpitCsi engedClyezCsi terv benyujtrisakor a havaria koncepcioban jelolt 

katasztrofa elhiritkra vonatkozo eloszerzodeseket mellekelni kell. 

c.) Az iizembehelyezCskor reszletes havhria tervet kell ben#jtani a KDV-KF-nek 

az elfogadott havaria koncepcio alapjh. 

d.) Az uzembehelyezesig a havhria elharito rendszer mukodokdpes rillapotba kell 

helyezni, az alabbiak szerint: 

- A telephelyen a referenciauzemekkel azonos katasztrofa elhhritasi rendszert 

kell miikodtetni, 

- Kettos biztonsa& uzemi ellenorzo rendszert kell kiepiteni (feny- 6s 

hangielzes), 

- Tiizjelzo rendszer, tiizszakaszok lehattirolhsa, tiizvedelmi felszerelesek 

biztositka, 

- A baleseti havhria-helyzetek elhhrirasahoz sziikseges eszkozok es 

berendezesek beszerzese es helyszini throlhsa, 

- Uzemen beluli kkelhirito egyseg lukepzese es helyszinen tartasa, 

- A szemelyzet kdcepzbe es balesetelharithi kesziiltsegi szintjenek folyarnatos 

fenntartasa, az I S 0  1400 1 kornyezetvedelmi eloirasok szigoni betartasaval, 

- A Bp. XXI. keriileti Tiizoltoparancsnoksaggal folyamatos kesziiltseg es 

riasztasi kapcsolat lualakitasa, 



Zoldfeliilet 

8- § 

(1) A teriiletre kulon zoldfelulet engedelyezesi tervet kell kesziteni, melyet az epitesi 

engedelyezesi tervdokumentacioval egyidejuleg kell az elso fold epitesugyi 

hatosaghoz benyi$ani. 

(2) Az engedelyezesi tervdokumentacionak kerteszeti hviteli tervet is tartalmaznia kell. 

A tervet Budapest-Csepel Onkormhnyzat Polgiumesteri Hivatal jegyzoje dtal a 

kerteszeti szakfeladattal megbizott koztisztviselovel velemenyeztetni kell es 

velemenyet az engedelyezesi e l jhh s o r b  figyelembe kell venni. 
, I  

(3) A teriileten levo zoldfeluletek lualakitasa jovahagyott szakagi luveteli terv alapjin 

lehetseges. 

(4) A szabdyozasi tervlapon jelolt telepitendo fasorok kiemelt jelentoseggel birnak, 

luultetesuket biztositani kell. 

(5) a.) A teriileten levo ertekes novenydlomhnyt meg kell orini, fakivagasi engedely 

csak az eloregedett, febg luszkadt dl. luszkadt faegyedekre adhato, betartva a 

BVSZ vonatkozo eloirasait . 

b.) Faluvagas csak kerteszeti szakvelemeny alapjan vegezheto, a luvagas out01 

fhggetlenul minden egyes fat potolni kell, a potlh merteke: a luvagott 

ossztorzsatmero + 50 %. 

(6) A szabdyozasi tervlapon kijelolt vedofasitasokat az uj beepitesek sorhn kotelezoen 

kell figyelembe venni. 

(7) A BVSZ szerint eloirt kotelezo zoldfeliilet az ovezetben a telek teriiletenek 

rnin.20%-a ezt kotelezoen biztositani kell. 



(8) A kotelezo zoldfelulet egy reszet szabadonhllo beepites eseten 10000 m2 telekmeret 

felett a telekhathr menten ( az elokert kivetelevel ) min. 10 m-es szelessegben 

gybefbggoen kell lualakitani, ebb01 a szdessegbol min. 3 m-nek 3 szintes 

novenytelepitesnek kell lennie. 

(9) A teriileten kialakitasra keriilo kozlekedesi teriilet mellett ketszer iskolhzott utsorfa 

szabvhny szerinti fasor telepiteserol gondoskodni kell. A fAk vedelme erdekeben a 

kozlekedesi teriilet urszelvenyet biztositani kell. 

Kozmuvek 

9- 0 

(1) A NEUBER-HUNG~UA Kft. teriileten a kozmuhalozatokat, a kounii- 

letesitmenyeket a vonatkozo szabvhnyoknak, agazati eloirasoknak es eseti 

szakhatosagi, illetve uzemeltetoi eloirboknak megfeleloen kell elhelyezni ill. 

kialakitani. 

(2) A kodlktesitmenyek kozteriileti (kozforgalom reszere megnyitott maghnteriilet) 

elhelyezeskre vonatkozoan az OESZ eloirasait, valamint a megfelelo szabvhnyokat, 

eloirbokat figyelembe kell venni, kulonos tekintettel az MSZ 748713-80 szabvhny 

eloirbaira. 

(3) A telephelyen kizirolag elvhlaszto rendszerii szennyviz, csapadekviz- es ipari 

szennyvizgyiijto es kezelo berendezesek mukodtethetok, folyamatos 

minosegellenorzesi nyilvhntartas mellett. 

(4) Ipari szennyvizek kizkolag elotisztitassal, egyedi engedely alapjan kothetok a 

kommunhlis szennyvizhalozatra. 

(5) A teriileten kizarolag vizzaro kottisekkel kialakitott csovezetek telepitheto. 



(6) A letesitmeny tiizivizellatasa sajat vizbbisrol (kbtrol) ill. 216 m3 throlokapacitasu 

vizthrolorol iizemeltetett, a mertekado tiizszakaszhoz a 411980 (XI.25) BM-TOP 

rendeletben meghatiirozott 3600 llperc mertekado tiizivizigenyt kell biztositani. 

(7) A NEUBER-HUNG~U telephely ivovizellathsat a SSzlkratiiviro uti meglevo NA 

150 ax.  nyomocsorol, onhllo merohely kialakitasaval lehet megoldani. 

(8) A foldgkzvezetek tervezesenel a nyombszabdyozot MSZ. 11414 es a vezetek 

nyomasfokozatanak megfelelo vedotavolsagot MSZ. 704813 - 83 szerint be kell 

tartani. 

(9) a.) A telephely energiaellatbat a '10 kV-os tiiphhlozatrol leagaztatott 250 kVA 
I 

teljesitrnenyii, onhllo transzformatorallomasr61 kell megoldani. 

b.) Az elosztok es kapcsoloberendezesek, egyeb fix es mobil villamos berendezkek 

(targonchk) robbanasbiztos kivitelben szerelendok. 

c.) A kozepfesziiltsegii (kulso) villamos vezetekeket foldkabelben, a belso 

vezetekezest kettos szigetelesii miianyag fali kabelcsatornaban kell szerelnl. 

(1) A kozlekedesi teriileteket, azok burkolatat, berendezeset egyseges koncepcio alapjhn 

kell lualakitani, figyelembe veve a burkolatoknil fellepo koniti teherviselest es teljes 

vizzhrosagi igenyt. 

(2) A tervezesi teriilet ovezet szerinti onhllo kozlekedQi terirletet nem tartalmaz. A 

teriileten lualakitbra keriilo kozlekedesi teriiletek nem kozteriiletek. Fenti teriiletek 

luzarolag a funkciondis miikodes szhhra  vehetok igenybe ill. alakithatok ki. 

(3) A kozlekedesi teriileteket a mellekelt Szabhlyozbi terv rogziti. Kozlekedesi 

teriileteken csak a konit letesitmenyei, kozmiivek letesitmenyei es berendezesei, 

helyezhetok el. 



(4) Veszelyes h k  kozliti szallitasat "Veszelyes aruk nemzetkozi kozliti szdlitasarol 

szolo EUR~PAI MEGALLAPODAS (ADR) rendelet annak A. B. melleklete 

szabalyozza. 

(5) A veszelyes aruk kozliti szallitasat a 'Yeszelyes aruk nemzetkozi kvarozasra 

vonatkozo nemzetkozi szabalyzat" (RID) es a a v  Rt. h k v a r o z a s i  

Uzletszabdyzata es az F2 forgalmi utasitas szabalyozza. Ezen eloirasban foglaltakat 

be kell tartani. 

(6) A MAHART I. kapu csomopont jelzol6rnp~s szabdyozasat be kell vezetni. 

I I 

(7) A MAHART lukoto teriileten a gepjhu-forgalomra vonatkozo KRESZ-szabdyok 

betartandok. 

JII. FEJEZET 

A L T A L ~ O S  RENDELKEZESEK 

~tmenet i  szabailyozais 

11. g 

(1) A terv szerinti LOGISZTIKAI TERULET ovezetbesorolhs az uj Budapesti 

Altalbos Rendezesi Terv elfogadhsa uthn, a Fovarosi Kozgyiiles dontesenek 

hatdyba lepesevel egyidejuleg lep hatdyba. 

(2) Az ovezetmodositas hatalyba lepeseig tarto atmeneti idoszakban a teriilet- 

felhasznalas a jelenlegi 60-as ovezet eloirbai helyett jelen szabalyozasi terv, ill. 

szabalyozhsi eloirhsok szerint tortenhet. 



(1) Az epiiletek alapozhi munkhinak kezdesi idopontjat 2 hettel a foldmunkak 

megkezdese elott be kell jelenteni a Budapesti Torteneti Muzeumnak. 

(2) A vegyianyag tarthlyok elhelyez6ehez sziikseges munkagodor kiemelbet teljes 

regeszeti felthhnak kell megeloznie. 

(1) E rendelet kihu-detesenek napjhn 1ep hatalyba, es rendelkezeseit a hatdyba lepese 

napjaig I. f o k  hatarozattal jogerosen meg el nem biralt, folyamatban 1evo iigyekben 

is alkalmazni kell. 

Zaradek: ahirdetve: 1998. majus 26. napjh 
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