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BUDAPEST, CSEPEL ONKORMANYZATA 

1811998. ( IX.1. )Kt. RENDELETE 

BUDAPEST, XXI. KER. CSEPEL, BUDAFOKI UT - DUNA - 
- PETROLEUM-OBOL - OLAJKIK~TO UT ALTAL 

HATAROLT TER~~LETRE VONATKOZO SZABALYOZI~SI TERVERE 

ES HELYl EP~TESI SZABALYZATARA 

Bp.-Csepel Onkormanyzat Kepvisel6-testulete az 1990. evi LXV.tv. szerint, valamint az 

1 997. evi LXXVl l I. tv 6.s-aban kapott felhatalmazas alapjan a kovetkez6 rendeletet 

alkotja. 

Helyi epitesi szabalyzat 

I. fejezet 

~ltalanos rendel kezesek 

Az el6irasok hatalya 

(1) Jelen rendelet hatalya a Budapest, XXI. keriilet Csepel, Budafoki ut - Olajkikote 

ut - Petroleum-obol - Duna altal hatarolt teruletre ( a tovabbiakban tetvezesi 

teriilet ) terjed ki. 

(2) Jelen elbirasok a mellekelt szabalyozasi tervvel egyutt ervenyesek. 



Az el6irasok al kalmazasa 

(1) A rendelet hatalya ala tartozo teruleten teruletet felhasznalni, letesitmenyek 

elhelyezesere telket, epitesi teruletet kialakitani, altalaban bamiely letesitmenyt 

elhelyezni, epiteni, fellljitani, helyreallitani, atalakitani, korszerQsiteni, bdviteni es 

lebontani, valamint mindezekre hatosagi engedelyt adni csak a Kormany, 

orszagos telepulesrendezesi es epitesi kovetelmenyekrdl (OTEK) szolo, 

25311 997.(X11.20.) Korm. rendeletenek, a Budapesti Varosrendezesi 

Szabalyzatnak (BVSZ), aBudapest-Csepel Onkormanyzata 1811 997.v1.24.) KT. 

rendeletenek(MAHARTRRT) az altalanos ervenyir egyeb rendelkezeseknek es 

hatosagi eldirasoknak, valamint jelen szabalyozasi eldirasoknak megfelelden 

szabad. 

(2) A szabalyozasi terven kotelezdnek kell tekinteni es meg kell tartani: 

a.) a szabalyozasi vonalakat, 

b.) az ovezeti kategoriakat es hatarokat, 

c.) az epitesi helyet, 

d.) a max. epitmenymagassag es max. epitmeny+felepitmeny magassag merteket, 

e.) a max. beepithetdsegi %-ot es a max. fedettsegi %-ot, 

f.) a minimalis zoldfeluleti erteket. 

(3) A kotelezd ervenyQ elemek modositasa a helyi epitesi szabalyzat es 

szabalyozasi terv modositasat vonja maga utan. 

(4) A (2) bekezdesben nem emlitett elemek tajekoztato jellegQek, ezert azok a helyi 

epitesi szabalyzat es szabalyozasi terv modositasa nelkijl is megvaltoztathatok. 



II. fejezet 

Reszletes elijirasok 

Teriiletfel hasznalas 

(1) A tervezesi terulet teruletfelhasznalasi szempontbol az alabbi kategoriakra 

tagozodi k: 

a.) logisztikai terulet (a jelen rendelet 13. §-a szerint ) 

b.) kozlekedesi terulet 

c.) erdd terulet. 

(2) Logisztikai terulet a 21 0035 hrsz. ingatlan szabalyozasi tervlapon jelolt resze. 

(3) Kozlekedesi teriilet a 21 0035 hrsz. ingatlan szabalyozasi tervlapon jelolt resze, a 

21 0031 hrsz. ingatlan es a (21 0036) hrsz. ingatlan. 

(4) Erdd teriilet a 21 0035 hrsz. ingatlan szabalyozasi terven jelolt resze. 



Telekalakitas 

(1) A tervezesi teruleten telekalakitast a 18/1997.(V1.24.) Kt. rendelet vonatkozo 

eldirasai, valamint jelen rendelet es szabalyozasi terv szerint lehet vegezni. 

(2) A szabalyozasi terv szerinti telekhatar modositas, ha annak merteke a telek 

teruletenek 5 %-at nem haladja meg, jelen rendelet es szabalyozasi terv 

modositasat nem vonja maga utan. 

~pitmenyek el helyezesere vonatkozo altalanos el6irdsok 

(1) A tervezesi teriileten fd funkciokent csak kozlekedesi eszkozvaltast igenyld 

atmeneti anyagtarol6 telephely letesithetd. 

(2) Az epuleteket ill. epitmenyeket csak a hasznalatbaveteli engedelyben 

meghatarozott rendeltetesnek megfelelden szabad hasznalni. 

. . 

(3) Az epitmenyek kozott tQzoltasi felvonulasi utat szukseges biztositani es azt 

tQzolt6 jarmivel mindenkor jarhat6 allapotban kell fenntartani. 

(4) Az epuleteket kizarolag a szabalyozasi terven jelolt epitesi helyen belul lehet 

letelepiteni a szakagi tizvedelmi eldirasoknak megfelelden. 

(5) A 210035 hrsz-6 telek Budafoki uttal szomszedos 45,O m szeles savja ill. a Duna 

menti 40,O m szkles savja a szabalyozasi terv szerint vederddkent alakitando ki. 



(6) Az epitmenyeken elhelyezesre keruld reklamok nem nyulhatnak az ovezetre 

eldirt max. epitmeny magassag fole. 

(7) Keritest a kozutak ill. kozhaszn~i maganutak menten az epitesi telek hataran kell 

letesiteni a terep felett max. 10 cm betonlabazatkiallasu acelhalo vagy 

racskerites formajaban. A Nagy-Duna partvonala menten valamilit azzal 

parhuzamosan a telekhatartol befele keritest letesiteni nem lehet. 

(8) Az egyes epitmenyek feluletere vagy tetejere tervezett reklamfeliratok, vilagito 

reklamok, valamint a kerites terveit az epitesugyi hatosaggal engedelyeztetni 

kell. Az epitesi engedelyezesi terveket az eljaras lefolytatasa eldtt a keruleti 

fdepitesszel velemenyeztetni kell es velemenyet az engedelyezesi eljaras soran 

figyelembe kell venni. 

(9) Az epitmenyek kiviteli terveit a kivitelezest megeldzden egyeztetni kell a 

Budapesti Torteneti Muzeummal.A foldmunkak megkezdese eldtt a munkalatok 

kezdesi iddpontjat irasban be kell jelenteni a Budapesti Torteneti Muzeumhoz es 

biztositani kell a regeszeti feltaras teruletert felelds regesz altali elvegzeset. 

Logisztikai teriilet 

6. g. 

(1) Az ovezet teriileten fdepuletkent a kovetkezd epuletek es epitmenyek 

helyezhetdk el: 

a.) kozlekedes 

b.) szallitas 

c.) raktarozas 

d.) nem terrneld jellegir ipari tevekenyseg 

e.) a terulet mirkodesehez szukseges irodahazak, szallasepuletek epuletei es 

epitmenyei 



(2) Az ovezet teruleten nem engedhetd meg: 

a,) ipari termeles 

b.) kiskereskedelmi tevekenyseg, es lakossagi celu nagykereskedelmi 

tevekenyseg 

c.) veszelyes hulladek kezelese (kiveve az ovezet teruleten engedelyezett 

tevekenysegbdl keletkezett veszelyes hulladek) 

(3) Az ovezet terijleten epulet csak teljes kozmljvesitessel ellatott telken helyezhetd 

el. 

(4) A telken a beepites laza telepszerlj legyen. 

(5) Egy telken tobb epulet is elhelyezhetd 

(6) A telek megengedett legnagyobb beepitettsege: 40 % lehet 

A kialakitando aktiv zoldfeliilet legkisebb merteke: 40 % 

A maximalis epitmenymagassag: 

az I. jellj epitesi helyen : 7,5 m 

a II. jellj epitesi helyen: 15,O m 

a Ill. jellj epitesi helyen: 15,O m 

a IV. jellj epitesi helyen: 7,5 m 

az V. jelir epitesi helyen: 5,O m 
1 a VI. jellj epitesi helyen: 10,O m 

a VII. jelic epitesi helyen: 7,5 m. 

A maximalis epitmeny + felepitmeny magassag: 

az I. jellj epitesi helyen: 15,O m 

a II. jelic epitesi helyen: 23,O m 

a Ill. jelic epitesi helyen: 23,O m 

a IV. jelic epitesi helyen: 15,O m 

az V. jellj epitesi helyen: 15,O m 

a VI. jellj epitesi helyen: 15,O m 



a Vll. jelir epitesi helyen: 15,O m. 

(7) Az epitmenyek alatt a terepszint minimalisan 103,64 mBf-i szintre toltendd fel. 

(8) Minimalis eldkert a Budafoki Qt fe161: 45,O m 

Minimalis eldkert az Olajkikotd ut fe161: 5,O m 

Minimalis oldalkert a Duna fe161: 40,O m 

Minimalis oldal tavolsag a Petroleum-obol fe161: 5,O m 

(9) A Budafoki ut feldli eldkert elsd 10 m-re a Budafoki ut esetleges tavlati bdvitesere 

fenntartando. 

(1 0) Az ovezet teruleten meglevd epuleteket az elsdkent felepuld uj epuletre 

vonatkozo hasznalatbaveteli engedely kiadasaig el kell bontani. 

(1 1) Az ovezet teruleten tervezett letesitmenyek tekinteteben szinezett latvanytervet 

kell kesziterli es a Iatvanytervet, valarrlint a letesitmenyek terveit az epitesi 

engedelyezesi eljaras lefolytatasa eldtt a keruleti fdepitesszel velerrlenyeztetni 

kell es e velemenyt az epitesengedelyezesi eljaras soran figyelembe kell venni. 

Kozlekedesi terulet 

7. g. 

(1) A kozlekedesi teruleteket, azok burkolatat, berendezeset egyseges koncepcio 

alapjan kell kialakitani, figyelernbe veve a burkolatnal fellepd kozuti teherviselest 

es a teljes vizzarosagi igenyt. 

(2) A kozlekedesi teriileteket a mellekelt Szabalyozasi terv rogziti. Kozlekedesi 

teruleteken a kozlekedes letesitrrlenyei a vasuti lefejtd kezeld podiurna, a 

kikotdponton hidfdje es a kozmirvek letesitmenyei es berendezesei helyezhetdk 

el. 



(3) A MAHART kikotd teruleten a gepjarmlj-forgalomra vonatkozo KRESZ-szabalyok 

betartandok. 

(4) Az OTEK szerinti kotelez6,parkoloszamot telken belul terepszinten kell 

biztositani. 

(5) A kikotdi tevekenyseghez, illetve a niljkodteteshez kapcsolodo letesitmenyek, pl. 

kozmljtargyak berendezesei, feltaro infrastruktura, a dunai vizi szallitashoz - 
kikotd tevekenyseghez kapcsolodo mljszaki eszkozok, berendezesek a 

kikotdletesites szabalyainak megfeleld helyen es modon, a hatalyos 

jogszabalyok szerint lefolytatott engedelyezesi eljarast kovetden elhelyezhetdk. 

(1) A tervezesi teruleten lev6 erdd terulet vederdd. 

(2) A kotelezden kialakitando vederdd teruletet a szabalyozasi terv tunteti fel. A 

vederddt a meglevd partmenti ligetes-erdd terrneszetes novenytarsulasok 

teruletenek rnegtartasaval rneg kell tervezni az Ijj beepitesek soran. 

(3) A szabalyozasi tervlapon a Nagy-Duna part rnenten jelolt vederdd sav teruleten 

funkcionalis epulet nern epithetd. 

(4) Az elektromos tavvezetek alatt es rnellett a 1 111 984. (111.22.) IPM rendelet 

figyelernbe vetelevel kell novenyt telepiteni. 



Zoldfeliiletek 

9.9 

(1) A tervezesi teruletre kulon zoldfeluletrendezesi engedelyezesi tervet kell 

kesziteni, melyet az epites engedelyezesi tervdokumentacioval egyidejirleg kell 

az els6 foku epitesugyi hatosaghoz benyujtani. 

(2) Az engedelyezesi dokumentacionak kerteszeti kiviteli tervet kell tartalmaznia. A 

tervet a Bp.-Csepel Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal jegyzdje altal kijelolt, 

ezzel a feladattal megbizott onkormanyzati szakemberrel velen~enyeztetni kell es 

velemenyet az engedelyezesi eljaras soran figyelembe kell venni. 

(3) A teriileten lev6 zoldfeluletek kialakitasa jovahagyott szakagi kiviteli terv alapjan 

lehetseges. 

(4) A Budafoki ut melletti zoldterulet else 10,O m-et az ut celjaira igenybevehetden 

kell zoldfelulette alakitani. 

(5) A tervezesi teruleten belul kizarolag a szabalyozasi terven jelolt helyen lehet 

lombhullato fas novenyzetet telepiteni. A teruleten tirlevelir fa nem telepithetb. 

Az esetleges rezsirjavitasi munkak (allagvedelem, burkolatmeger6sites stb.) es a 

kikotdepites miatti kb. 100 m hosszu parti savban elvegzend6 fakivagasok utan a 

megmarad6 vizparti fas novenyzetet varoskepi szempontbol meg kell tartani. 

(6) A teriileten lev6 ertekes novenyAllomanyt meg kell brizni, fakivagasi engedely 

csak az eloregedett, felig kiszaradt ill. kiszaradt faegyedekre adhato. 

(7) Fakivagas csak kerteszeti szakvelemeny alapjan vegezhetb, a kivagas okatol 

fuggetlenul minden egyes fat potolni kell, a p6tlas merteke a kivagott 

ossztorzsatmer6 + 50 %. 



(8) A kotelezd zoldfelulet egy reszet a telekhatar menten- ahol ez mas eldirasba 

nem utkozik-egybefugg6en kell kialakitani, es ebbdl a szelessegbdl min. 3 m-nek 

3 szintes novenytelepitesnek kell lennie. 

Ki kot6letesites 

10. g 

(1) ~szoponton letesitese a PETROLEUM OBOL teruleten kijelolt ,,kikotdponton 

letesitesi helyJJ hatarain belul alakithato ki ervenyes hatosagi engedelyek 

birtokaban, a szabvanyokban ill. az engedelyezdk altal eldirt kotottsegek 

megtartasaval. 

(1) Az ingatlanon belul keletkezett kommunalis szennyvizeket zart, gravitacios 

szennyvizcsatornavaI kell GsszegyQjteni es elvezetesukrdl megfeleld modon 

gondoskodni kell. 

(2) A kozmirletesitmenyek elhelyezesenel az MSZ 748712-80 szabvany es a 

vonatkozo egyeb hatosagi eldirasok es szabvanyok eldirasai szerint kell eljarni. 

(3) A teruleten uj trafo, gaznyomas szabalyozo, illetve tovabbi kozmQ, gepeszeti 

berendezes-amennyiben azt agazati szabvany eldiras nem tiltja-csak a 

faepuletek tomegen belul helyezhetdk el. 

(4) A 120 kV-os legvezeteket tavlatban fold ala kell helyezni. Amig a fold ala 

helyezes nem valosul meg a tavvezetek nyomvonalan, illetve az aramvezetd 

sodronyok komyez6 letesitmenyektdl valo tavolsagaira vonatkozoan az 

ervenyben lev6 MSZ 151 11, MSZ 151 15, MSZ 151 16 valamint a 900411 982 KPM- 

IPM kozos rendelet es a 1 111 984. (V111. 22.)lpM sz. rendelet szerint kell eljarni. 



Az erintesvedelem tekinteteben az MSZ 17213 szabvany, gallyazas illetve 

karbantartas tekinteteben az MSZ 1 585 sza bvany eldirasai az iranyadok. 

(5) A 120 kV-os tavvezetek biztonsagi ovezete a vezetek mindket oldalan a szelsd 

aramvezet6 sodronytol vizszintesen, es a nyomvonalra merdlegesen mert 13m 

tavolsagra lev6 fuggdleges sikokig terjedd sav. 

(6) A 120 kV-os elektromos legvezetek veddteruleten belul munkat vegezni, illetve 

letesitmenyt, epitmenyt elhelyezni csak az uzemeltetd en~edelvevel lehet. 

(7) A teruleten ujonnan kialakitando elektromos-,tav-, es hirkozld halozatot csak 

foldkabelbe fektetve szabad vezetni. 

(8) A tervezesesi teruleten a technologia specifikus egyedi szeny-, es 

csapadekviztisztitast meg kell oldani a jelen rendelet 12.s (4) bekezdes 1. es 2. 

pontja figyelembe vetelevel. 

Kornyezetvedelem 

12.9 

(1) ~ltalanos Kovetelmenyek 

a.) A benrhazonak az epitesi engedely beadasaig a KDV-KOFE altal 

jovahagyott Reszletes Kornyezetvedelmi Hatastanulmannyal kell 

rendelkeznie. 

b.) Betartandok az 1995. evi LI I I. sz. Kornyezetvedelmi torvenyben foglaltak. 

(2) Talaj 6s felszin alatti vizek 

a.) Az epitesi engedely benyujtasaig a KDV-KOFE altal elfogadott a vizsgalati 

teriiletre vonatkozo talaj 6s talajviz szakvelemennyel kell rendelkeznie a 

beruhazonak. 

b.) A teruleten lev6 talaj es talajviz szennyezes-mentesiteset a KDV-KOFE 

eldirasai alapjan kell vegezni. 



c.) A tarolotartalyok kivalasztasa es telepitese szenipontjabol meghatarozo a 

terulet besorolasa az MSZ 13-401 Kdolaj es kdolajterrnekek tartalyainak 

vizvedelmi kovetelmenyei c. Kornyezetvedelmi ~gazat i  szabvany eldirasai 

alapjan. 

d.) Ki kell epiteni a szivargas ellendrzd rendszert. 

e.) A veddkopenyes tartalyokat burkolt feluletre kell telepiteni, az esetleges 

elcsorgasokbo1 adodo szennyezett csapadekvizet szer~nyvizkezeles utan 

lehet a befogadoba vezetni. 

f.) A tartalyok szerelvenyezese, biztonsagtechnikai felszerelese, 

mirszerezese az MSZ 991 0-2 szabvany figyelerr~bevetelevel tortenjek. 

(3) Levegatisztasag-vedelem 

a.) A terulet besorolasa levegdtisztasag-vedelmi szempontbol: vedett I. 

teruleti kategoria. 

b.) A tarolotartalyokra a 4411995. (IX.25.) IKM rendeletel modositott 1111 994. 

(1 11.25.) l KM rendelet vonatkozik. 

c.) A levegdtisztasag megovasa szempontjabol a tartalyok ijzemanyaggal 

valo toltese, szallitojarmirbe tortend lefejtese zart rendszerben tortenjen. 

Ki kell alakitani a gazinga rendszert a motorbenzinek tarolasakor, 

toltesekor, szallitasakor es attoltesekor keletkezd szenhidrogen-emisszio 

korlatozasarol szolo 911 995. (VI 11.31 .) KTM rendeletnek megfelelden. A 

szabadba tavozo szenhidrogen-tartalm6 levegdt meg kell tisztitani. 

d.) A tisztitott levegd mindsege feleljen meg a levegdtisztasaganak 

vedelmerdl szolo 21 11 986. (V1.2.) MT rendelet vegrehajtasarol szolo 

411 986. (V1.2.) OKTH rendelkezes valamint az MSZ 21 854-1 990 

szabvany eldirasainak. 

e.) A hdellatast biztosito kazanokra a bejelentesi kotelezettseg csak 120 kW 

teljesitmeny folott vonatkozik. (411986. (V1.2.) OWH 7. 5. (4) bek. 

rendelkezes a levegdtisztasaganak vedelmerdl szolo 2111 986. V1.2. MT. 

rendelet vegrehajtasarol. 



(4) Szennyvizkezeles 

a.) A keletkezd kommunalis szennyviz atmeneti tarolasarol, rendszeres 

elszallittatasarol megfeleld modon kell gondoskodni. A szallitasra 

szerzddest kell kotni. 

b.) A csapadekvizek elvezeteset szetvalasztott csatornahalozattal kell 

megoldani. A tiszta csapadekvizet kozvetlenul a csapadekelvezetd arokba 

lehet vezetni, a vizmindseget a befogadoba vezetes eldtt ellendrizni kell; a 

feltetelesen szennyezett csapadekvizet olajfogo mQtargyba kell vezetni, 

majd kezeles utan, ellendrzes mellett kerulhet a befogadoba. A tisztitott 

szennyviz mindsegere a 3311993.(X11.23.) KTM rendelet a 

szennyvizbirsagrol szolo 311984.(11.7.) OVH rendelkezes modositasarol 

ervenyes. A befogado vizmindsegi kategoriaja (felszini viz eseten): 1112. 

(5) Hulladekkezeles 

a.) A veszelyes hulladekokrol szolo 10211 996. (VII:12.) Korm. rendelet 

eldirasait be kell tartani. Az uzemeles soran keletkezd hulladekokat, azok 

veszelyessegi kategoriajanak megfeleld modon kell kezelni. Ennek 

megfelel6en a veszelyes hulladekokat zart edenyben, megfeleld felirattal 

ellatva, elkulonitve, burkolt, fedett helyen kell tarolni az elszallittatasig. A 

hulladekok artalmatlanitasaval erre kijelolt szakceget kell megbizni. 

b.) A kommunalis hulladek rendszeres elszallittatasarol szerzddes kereteben 

kell gondoskodni az FKFV szolgaltatasat igenybe veve. 

(6) Zaj ki bocsatas 

a.) Az epitesi munkalatok megkezdese eldtt a kivitelezdnek a 411 984. (1.23.) 

EuM a zaj es rezgesterhelesi hatarertekek megallapitasarol sz. rendelet 

alapjan zajkibocsatasi hatarerteket kell kernie az elsdfok6 hatosagtol, a 

meghatarozott ertek, illetve korlatozasok betartasat az epitkezes teljes 

ideje alatt biztositani kell. 



b.) A tervezesi teruleten olyan letesitmeny nem helyezhetd el, melynek 

epitese m i  kodese a megengedettnel nagyobb zaj es rezgesterhelest 

okoz, es elharitasa mfiszaki akusztikai eszkozokkel nem oldhato meg. 

c.) A csend vedelmet szolgalo kerdesekben a zaj es rezgesvedelemrdl szolo 

1211 983 (V. 12.) Mt rendelet rendelkezesei szerint kell eljami. 

d.) A telepitendd gepek, berendezesek tekinteteben mar megrendeleskor 

figyelembe kell venni a zaj- es rezgesterhelesi hatarertekek 

megallapitasarol szolo 411984.(1.23.) EuM rendelet eldirasait. 

e.) Az iizem beindulasa utan a valos zajszintet meressel ellendrizni kell. 

(7) Havaria terv keszitese 

Havaria jellegir esemenyek: 

a.) A telephelyen az azonos tevekenyseget folytato uzemekkel azonos 

katasztrofa elharito rendszert kell uzemeltetni. 

b.) Az epitesi engedelyezesi terv benyujtasakor a haval-ia koncepcioban 

jelolt katasztrofa elharitasra vonatkozo eldszerzddeseket mellekelni kell. 

c.) Az epitesi engedelyezesi terv benyujtasat megelazaen a havaria tervet 

valamint a reszletes kornyezeti hatastanulmanyt a BM Polgari Vedelem 

Budapest XXl. keruleti Parancsnoksagaval velenienyeztetni kell. 

d.) Az uzembehelyezeskor reszletes havaria tervet kell benyujtani a KDV- 

KF-nek az elfogadott havaria koncepcio alapjan. 

e.) Az uzembehelyezesig a havaria elharito rendszert niirkoddkepes allapotba 

kell helyezni, az alabbiak szerint: 

- A baleseti havaria-helyzetek elharitasahoz szijkseges a tQzvedelmi, 

munka es komyezetvedelmi terv szerinti eszkozok es berendezesek 

beszerzeset es helyszini tarolasat biztositani kell. 

- A szemelyzet kikepzeset es balesetelharitasi keszultsegi szintjenek 

folyamatos fenntartasat biztositani kell. 

- A Bp. XXI. keriileti TirzoltoparancsnoksBggal folyamatos keszijltsegi es 

riasztasi kapcsolatot kell kialakitani. 

- Az uzembehelyezest kovetden meg kell kezdeni az IS0 14001 mindsites 

megszerzeset. 



~rte lmez6 rendel kezesek 

13.9 

(1) ~pitmeny+felepitmeny magassag: az epitmenyekre felhelyezett, az 

epitmenymagassagon tulnyulo villamharitok, vilagitooszlopok, TV kamera 

tornyok, kemenyek, szelldzdcsovek, korlatok, tirzvedelmi berendezesek, hagcsok 

es jardak magassaga az epitmenymagassaggal egyutt. 

(2) Latvanyterv: A tervezett hidf6 magassagabol keszitett, a meglevd es tervezett 

beepites utcakepi, homlokzati megjeleneset valamely kozteruleti utcaszakasz, 

kozhasznalatir terulet vagy vizfelulet iranyabol hivatott bemutatni. A 

7 dokumentaciohoz M = 1:500 vagy 1:200-as helyszinrajzot, utcakepet, szintervet, 

perspektivikus kepet, mirszaki leirast es szukseg szerinti, a tervezd altal tett 

kozmir-egyeztetesi nyilatkozatot kell kesziteni. 

Ill. FEJEZET 

~ tmene t i  szabalyozas 

14.9 

8 I 

(1) A terv szerinti LOGlSZTlKAl TER~JLET ovezetbesorolas az uj Budapesti 

~ltalanos Rendezesi Terv elfogadasa utan, a Fdvhrosi Kozgyfiles dontesenek 

hatalyba lepesevel egyidejirleg lep hatalyba. 

(2) Az ovezetmodositas hatalyba lepeseig tarto atmeneti iddszakban a 

teruletfelhasznalas a jelenlegi 60-as ovezet elbirasai helyett jelen szabalyozasi 

terv, ill. helyi epitesi szabalyzat szerint tortenhet. 



Zarorendel kezesek 

15. 5 

(1) E rendelet kihirdetesenek napjan lep hatalyba, es rendelkezeseit a hatalyba 

lepese napjaig I. fokll hatarozattal jogeresen meg el nem biralt, folyamatban lev6 

ijgyekben is alkalmazni kell. 

Zaradek: Kihirdetve: 1 998. szeptember ho 1 . 


