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Budapest, ,WI. keriilet Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  
241/1998.( IX.29. ) Kt rendelete 

a Budapest lYIYI. keriilet 
volt Csepel Nluvek es kornyCke 

rdszletes rendezdsi tervdrol 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo testulete az 1990. evi LXV. tv. 
szerint, valamint az 1964. evi 111. tv. (~ tv . )  6., 2 5 . 8 4  alapjan es az ~ t v .  54. $-a 
fell~atalmazasa alapjin a kovetkezo rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 
ALTALANOS E L O ~ ~ S O K  

h eloirasok teriileti hatilya 
1- § 

(1) A rendelet hatalya Budapest, XXI. keriilet Csepel teriiletenek Budafoki ut 
- 11. Rik6czi Ferenc ut - Rozsa u. es Duna dtal hatirolt teriiletere (tovabbiakban 
a szabdyozas teriiletere) terjed h. 

(2) A szabalyozas teriilete magaban foglalja a 21014616 hrsz. telek (a 
tovabbiakban a volt Csepel Muvek) teriiletet. 

(3) A rendelet hatalya ala tartozo teriileten teriiletet felhasznalni, telket es 
teriiletet alakitani, epiiletet, tovabba - a bhnyamiiveleshez snikseges foldalatti 
epitmenyek kivetelevel - muthrgyat es mas epitmenyt tervezni es kivitelezni, 
epiteni, felujitani, hely~eallitani, atalakitani, korszeriisiteni, boviteni es 
lebontani, valamint ezekre hatosagi engedelyt adni az dtalinos ervenyu hatosagi 
eloirasoknak (OESZ, BVSZ, szabvanyok, stb.) 6s e rendelet es szabalyozasi terv 
egyuttes alkalmazasaval szabad. 

Szabilyozasi elemek, az eloirasok alkalmazjlsa 
2. 5 

( 1 ) Kotelezo elemek 

a) Szabilyozasi vonal a kozteriilstet a nem kozteriilettol elvalaszto vonal. A 
szabalyozasi vonal kotelezo elem, megvaltoztatni csak reszletes szabalyozhsi 
tervvel lshet. 



b) Kotelezo telekhatar az a tervezett vonal, melyen telekhata kell 
letesiteni, megvaltoztatni csak reszletes szabalyozasi tervvel lehet. 

c) VCdotavolsag hatara: a vonal jelzi a kozmii gerincvezetekek azon 
kotelezo vedotavolsagat, melyen beliil epitkezni nem lehet. A vedotavolsag a 
mindenkori ervenyes jogszabalyoknak megfelelo szakagi eloiras szerinti. 

d) Szolgalmi joggal terhelt teriilet hatara: a von51 jelzi a kozlekedessel 
kapcsolatos szolgalmi joggal terhelt teriileteket (vasut, szolgalmi ut). ce 

e) Kotelezo CpitCsi vonal az a vonal, amelyen a raeso epulethomlokzatnak 
dlnia kell. 

f) ~ ~ i t C s i  hely a telek teriiletenek epitesre kijelolt resze. Ha a szabalyozasi 
terv epitesi helyet jelol epiilet csak az epitesi helyen belul helyezheto el. Ha a 
szabdyozasi terv epitesi helyet nem jelol, a telken belul az epulet birhol 
elhelyezheto az epuletek egymastol valo tavolsagara, valamint az elo-, hatso- es 
oldalkertre vonatkozo eloirasok betartasaval. Nem epulet jellegii epitmeny (pl. 
kozmuletesitmeny, ghznyomascsokkentii, stb.) epitesi helyen kiviil is 
elhelyezheto. 

g) Kotelezo megszfintetCs jel jeloli azokat a megsziintetendo vonalakat, 
letesitmenyeket, amelyek bontasa, megszuntetese a kozteriiletek ill. a 
kozforgalom szimara megnyitott maganutak kialakitasahoz, a rendezesi terv 
megvalositasanak feltetele. 

(2) Iranyado szabalyozasi elemek 

a) LehetsCges telekhatar az a tervezett vonal, melyen telekhatir 
letesitesenek nincs akadalya, de a letesites nern kotelezo. A lehetseges telekhatar 
az ovezetekhez tartozo telekalakitasi szabalyok betartasa eseten modosithato. 

b) FeltCteles telekhatar jeloli a szabdyozasi terven azt a vonalat, melyen 
csak a hozzirendelt feltetelek teljesulese eseten letesitheto telekhatar. Az egyes 
felteteles telekhathonalakl~oz rendelt feltetelrendszert a szabalyozasi terv 
szaininal jeloli. A jelzoszamoknak megfelelo feltetelek tablizatos fonnaban a 
szabalyrendelet mellekleteben talalhatok meg. 

c)/ Iranyad6 epitesi vonal az az epitesi vonal, melytol a kozteriilet fele nem. 
de a telek belseje fele tetszoleges mertekben el lehet terni. 



d) Javasolt megsziintetes jel jeloli a nern kotelezo, de a terv 
megvalositasahoz javasolt bontasokat. Ha a javasolt megszuntetes a felteteles 
telekhatir kialakitasanak feltetele, a telekalakitas csak akkor engedelyezheto, ha 
a megszuntetes megtortent. 

e) Tuzfalasitas javasolt jel jeloli azokat a homlokzatokat, ah01 a felteteles 
telekhatir kialakitasanak feltetele a tiizfal (nyilasmentes, tiizallo anyagbol kesziilt fal, 
mely a tetoszerkezet fdle er es amelyen egheto tetoszerkezet sem nyulhat tul)' halakitasa. 
A tiizfalasitas vagy a jelolt, ,vagy a vele szemben leva homlokzaton 
vegrehajtando, elegendo azonban egy oldali tiizfal kialakitasa. Ame~lnyiben a 
tiizfalasitas egyik oldalon sem oldhato meg es a telekalakitashoz szukseges 
tiizvedelmi tavolsagok nern biztosithatok, azaz a felteteles telekhatirhoz kotott 
feltetelek nern teljesiilnek, a telekalakitasra engedelyt adni nern szabad. 

11. Fejezet 
OVEZETI ELOIRASOK 

Teriiletfelhasznalas 
3- § 

(1) Az 1. $-ban meghatirozott teriileten teriiletet felhasznalni csak a 
szabdyozasi tervnek, a szabiilyozasi eloirasoknak, a teriileten ervenyben lev0 
ovezeti besorolasnak es hatalyos rendelkezeseknek, valamint az ezekben nern 
szabdyozott kerdesekben az Budapesti Virosrendezesi - Szabalyzatnak, az 
Orszagos hitesiigyi Szabalyzatnak es a vonatkozo szakhatosagi eloirasokban 
foglaltaknak megfeleloen szabad. 

(2) A teriileten az alabbi teriiletfell~asznalasi kategoriak es ovezetek keriilnek 
halakithatasra: 

- ipari es raktirteriilet: 
- 42R nern szennyezo rehabilitacios ipari ovezet, 
- 42-es nern szennyezo ipari ovezet 

- intezmenyteriilet: 
- 34-es intezinenyovezet, 
- 35-0s intezmenyovezet 

- egyeb rendeltetesii (vizgazdalkodisi) teriilet: 
- 52-es ovezet (a telepiilesi sziljrd es folyekouy hulladek 

elhelyezkskr-e szolgalrj telepek teriilete) 

I Az aprobctiis szovcg lieril t'irgya :i j6~iIiagy;isn;ik. rnagyar.iz;it \.;igy nils d n d n ~ c s  jogsz:~biilybol crcdo cloiris. 



- kozlekedesi teriilet: 
- 60-as ovezet 

- zoldteriilet: 
- 7 1 -es kozpark ovezet, 
- 72-es erdoovezet 

Telekalakitassal kapcsolatos eloirasok 
4. § 

(I)  Telket alakitani csak a szabalyozasi tervnek es jelen eloirasoknak 
megfeleloen szabad. Ah01 a szabalyozasi terv nem jelol tervezett telekhatirt 
csak beepitesi terv alapjin es olyan esetben alakithato telek (tovabbi 
telekmegosztas), ha az ovezetre eloirt telekalakitasi-, az epulettavolsagokra, 
tiiztavolsagokra, 1 oldal- es hatsokert meretekre vonatkozo szabalyok 
maradektalanul betarthatok. 

(2) Az ipari- es raktirteriileten egyedi es tombtelkek egyarint kialakithatok. 
Az onallo epitesi telekalakitas feltetelei: 

- a kialakitando telek kozteriileti utrol vagy kozforgalom s z h i r a  
megnyitott maghutrol megkozelitheto legyen, 

- onallo kozmubekotesekkel rendelkezzen, 
- az ovezeti eloirasokban meghatirozott teleknagysagnak es 

beepitettsegnek feleljen meg, 
- a tiizvedelmi tavolsagok es az OESZ oldalkertre vonatkozo 

eloirasai betarthatok legyenek.' 
Ha a telekalakitasi szabilyok betarthatok, tombon beluli telket rrt-modositas 
nelkul is lehet alakitani. 
A telekalakitas tiizvedelmi felteteleit ill. a telekalakitas soran betartando 
legkisebb tiiztavolsagokat a szabilyrendelet melleklete tartalmazza. 

(3) Az iparteriileten beliil kozforgalom szimira meg nem nyitott maganutak 
iparteriileti, nem epitesre szant teleknek minosiilnek. A legkisebb szelessegi 
meretiik 6,O in, a kialakithato legkisebb telekteriilet nincs korlatozva. E 
maganutak megallapodas szerinti hasznalatilak lehetnek, a kozforgalom el01 
lezirhatok. On6116 Ilrsz. telkek kizarolagos inegkozelitesere ezen kozforgaloin 
szamara meg nem nyitott maganutak nem vehetok figyelembe. 

(4) A 42R ipari rehabilitacios ovezetre vonatkozo telekalakitasi szabalyok: 



a) A 42R ipari rehabilitacios ovezetben uj telket alakitani ill. epiiletre 
epitesi engedelyt adni csak teljes kozmiivesitettseg (ivoviz, villany, 
szennyvizelvezetes, csapadekviz-elvezetes) eseten szabad. 

b) Az ovezetben kialakithato onallo rendeltetesii telek legkisebb 
merete - beepitetlen telekresz eseten 5000 m2. 

c) Az ovezetben 1997. aug~zsztus 1-en m k  beepitett telekresz on8110 
rendeltetesii telekke alakitasanal a megengedheto legkisebb telekmeret 
2000 m2. 

(5) A 42 ipari ovezetre vonatkozo telekalakitasi eloirasok: 

a) Az ovezetben kialakithato onallo rendeltetesii telek legkisebb 
merete - beepitetlen telekresz eseten 5000 m2, Siveve ha a teriiletet erinto 
joghatalyos reszletes szabalyozasi terv maskent nem rendelkezlk. 

b) Az ovezetben 1997. augusztus 1-en mar beepitett telekresz onallo 
rendeltetesu telekke alakitasanal a megengedheto legkisebb telekmeret 
2000 m2, luveve ha a teriiletet erinto joghatalyos reszletes szabalyozasi 
terv maskknt nem rendelkezlk. (1. 24.5 MI bekezdes) 

(6) Intezmenyovezetekben egyedi es tombtelkek egyarhnt kialakithatok. 

(7) A 34 intezmenyovezetben uj lualakitasu telek legkisebb szelessegi merete 
15 m, legkisebb melysege 20 m lehet. Kivetelt kepeznek a gerincut melletti 
telkek, ah01 az utteriilet kisajatitasa utan visszamarado telkek merete - a 
lualakult allapotnak megfeleloen - ennel kisebb is lehet. 

(8) 35 intezmenyovezetben uj telek alakitasa csak a szabalyozasi tervnek 
megfeleloen engedelyezheto. 

(9) Az 52 ovezetben ilj telek alakitasa csak a szabalyozasi tervnek 
megfeleloen engedelyezheto. 

( 1  0) A 72 erdoovezetben telekalakitas csak a szabalyozasi terv szerint 
engedheto. 

( 1  1 )  Ah01 a szabalyozasi terv szolgalini joggal terhelt teriileteket jelol (pl. 
iparvasi~t nyomvonala szamara biztositando szolgalom), a szolgalmi jogot 
a telekalakitaskor a Foldl~ivatalnal be kell jegyeztetni. 
A koziniivezetekek miatti szolgallnakat a szabLilyozisi terv nem tiinteti 
fel, de a terrajz keszitesknel figyeleinbe kell venni a meglevii 



kozmiivezetekek fenntartasihoz sziikseges szolgalmakat. Telkesiteskor a 
kozmiivezetekek miatti szolgalmi jogokat is a Foldhivatalnal kotelezo 
erovel be kell jegyeztetni. 



Uttelek kialakitasakor a szabdyozasi vonal valos helyzetet kell 

figyelembe venni. A digitalis terkepen a szabalyozasi vonalak terepthrgyakhoz 
(epulet falsikok, burkolatok, stb.) valo viszonya es nem a koordinatai a 
mervadok a t'erkep pontatlansagai miatt. 

m 

Egyeb ovezeti eloirasok 

Az ipari- es raktarteriiletekre vonatkozo altalano's eloirasok 
5- § 

(1) Az ipari es raktiuteriilet elsosorban az ipar, az energiaellatas es az 
epitoipar iizemi epitmenyei, valamint a rakthrak es mas throlo-epitmenyek 
elhelyezesere szolgal. A 42R es a 42 ipari ovezet a vonatkozo hatalyos 
jogszabdyok szerint a nem szennyezo ipari (termelo) es rakthrozo 
tevekenysegek elhelyezesere szolgal. 

(2) Ipari es rakthteriileten belul egyes intezmenyi funkciok is elhelyezhetok: 
- intezmenyek iizemi jellegii kutatohelyei, irod&, 
- iizemi jellegu szolgaltato epitmenyek, 
- a teriilet valamint az ott dolgozok kiszolgalasahoz sziikseges 
letesitmenyek (pl. ettermek, iizletek, szolgdtato/fenymasolo 
miihelyek), 
- szolgalati-, gondnoki lakas, 
- iizemanyagtolto dlomasok. 

A 42R ipari rehabilitacios ovezetre vonatkozo reszletes eloirasok 
6. § 

(1) Az ovezet telkein szabadonallo, oldalhatiron a110 vagy tombtelkes 
beepitesi mod alkalmazhato a tiivedelmi es az OESZ oldalkert ill. hatsokert 
~neretekre vonatkozo eloirasainak inegtartasaval. Zartsoril beepites nein 
engedelyezheto. 

(2) Az ovezet epitesi telkeinek maxiincilis beepitettsege neln haladhatja ineg a 
65 '6 .  kivkve az 1997. augusztus 1 -&11 mil- ~neglevo be6pitksliez kialakitliat6 



telkek beepitettseget. Itt a beepitettseg a kialakult allapotnak megfelelo 
mertekben 65 %-nal tobb lehet. 

(3) A 65 % felett beepitett telkeken tovabbi, a beepitesi %-ot novelo epitest 
engedelyezni nem szabad. ~~iiletvisszabontas eseten a lebontott resz fele 
azonban visszaepitheto akkor is, ha ez meg mindig meghaladja a 65 %-ot. (pl. 90 
%-os beepitettseg 70%-ra lebontasra keriil, a lebontott resz felknek visszaepitese, azaz 80 %- 
os beepitettseg engedelyezheto). 

"(4) Az tivezet $itksi telkein onA116 sz~l l lepi i le t  6s 6000 m2-ntl nagyobb 
br-tto alapteriiletu onallo rendeltetesi egysegkent mukodo kereskedelmi 
letesitmeny nem letesitheto. Nem tekintendo onallo rendeltetesi egysegkent 
mukodo kereskedelemnek az iparteriileten beliil mukodo termelo vallalat 
markaboltja. (pl. Schwinn kerekpdrgydr es bolt). - 

(5) Az ovezetre a L 

a) telekalakitasra vonatkozo eloirasokat a 4.9 I41 bekezdes, 
b) telkeken lualakitando zoldfeliiletekre vonatkozo eloirasokat a 15.9 

I71 bekezdes, az 
c) epiteszeti megelenesre vonatkozo eloirasokat a 18.9 181 bekezdes 

tartalmazza. 

A 42-es ipari ovezetre vonatkozo rCszletes eloirasok 
7- § 

(1) Az ovezet telkein szabadonallo, oldalhatdron a110 vagy tombtelkes 
beepitesi mod alkalmazhato az ervenyes tiizvedelmi eloirasok betartasaval 
valamint az oldalkertre vonatkozb OESZ eloirasok megtartasaval. 

(2) Az ovezet telkein megengedheto legnagyobb beepitettseg 45 %. 

(3) Az ovezetre a 
a) telekalakitasra vonatkozo eloirasokat a 4.s I51 bekezdes, 
b) telkeken kialakitando zoldfeliiletekre vonatkozo eloirasokat a 15. $ 

181 bekezdes 
tartallnazza. 



Az intezmenyovezetekre vonatkozo altalanos eloirasok 
84 

(1) Az intezmenyovezetek altalaban az alapfokimal magasabb szintii 
intezmenyek elhelyezesere szolgalnak. Intezmenyovezetben lako- es 
szallasepiiletek is elhelyezhetok. 

(2) ~ ~ i t e s i  engedelyt csak teljes kozmuvesitettseg eseten szabad kiadni. 

(3) Az intezmenyovezetekben szabadonallo, oldalhathron ill6 es zhtsoni 
beepites egyarant megengedheto a reszletes rendezesi terv szabilyozasi 
tervlapjan feltiintetettek szerint. A benapozasra vonatkozo eloirasokat, valamint 
a beepitesi modnak megfeleloen az OESZ-ben eloirt (elo- es) oldalkertmereteket 
es az epitmenyek kozott megengedett legkisebb tavolsagokra vonatkozo 
tiizvedelmi eloirasokat be kell tartani. 

A 34-es intCzmenyovezetre vonatkoz6 rCszletes eloirasok 
9- § 

(1) Az ovezet teriileten az intezmenyi es lakofunkciok egy teleken beliil 
vegyesen is elhelyezhetok. 

(2) Az ovezeten beliil a magasabb foku intezmenyeken tul. 
- alapfoku intezmenyek, 
- lako- es szallasepiiletek, 

- szemelygepj irmii-throlok, 
- iizemanyagtolto allomasok, kocsimosok es szemelygepjirmuvek 
karbantarto miihelyei, 
- a lakoteriileti kornyezeti normativikat betarto kisipari miihelyek, 
- hsvallalkozoi irodik ill. szolgaltatasok es kereskedelem valamint 
- az intezmenyek rendeltetesszerii miikodesehez szukseges egyeb 
epitinenyek is elhelyezhetok. 

(3) Az ovezet telkeinek legnagyobb beepitettsege ilj epites eseten kozbenso 
teleknel 45%, sarokteleknel 75%. Kivetelt kepez a Gerinc ilt Magyar iltcai 
szakaszanak Ny-i oldala, ah01 az ilt kialakitasa utan visszamarado kismeretii 
telkeken csak az OESZ szerinti hatsokert meretet ill. a tiizvedelmi tavolsagokat 
kell betartani, egyebkent a telek teljes teriilete zirtsorilan beepitheto. 

(4) ~j ljnellekepiilet az ovezet telkein nem Ietesitheto. 



( 5 )  A telkeken meglevo mellekepiileteket a foepulet atepitesekor le kell 
bontani. Amennyiben a mellekepuletben elhelyezett funkciora tovabbra is 
szukseg van, az a foepuletbe beepitendo. 

(6) A Vas Gereben utcaban a telkek farmesgyein kereskedelnli es szolgaltato 
letesitmenyek epithetok akkor is, ha az utca feloli telekreszen mir lakoepulet all. 

(7) A gerincut altal kisajatitassal erintett meglevo telekstruktura 15 m-nel 
keskenyebb telkei is beepithetok a szabalyozasi terven jelolt epitesi hely altd 
meghatirozott modon. 

(8) Az ovezetben a 
a) telekalakitasra vonatkozo eloirasokat a 4.g 171, a 
b) ziildfeliiletek kialakitasira vonatkozo eloirasokat a 15. I91 

bekezdes tartalmazza. 

A 35-0s intCzmCnyovezetre vonatkoz6 rCszletes eloirasok 
10. g 

(1) Az ovezet a jelentos zoldfeliiletet igenylo intezmenyek elhelyezesere 
szolgal. 

(2) Az ovezetben nevelesi-oktatasi, testnevelesi es sportolasi, egeszseDgyi, 
szocialis es tudominyos-kutato intezmenyek epitmenyei, valamint az ezek 
mukodtetesehez szukseges letesitmenyek helyezhetok el. Az ovezetben lako- es 
szallasepiiletek is letesithetok. 

(3) Az ovezet telkeinek legnagyobb beepitettsege 25 % lehet. 

(4) Az ovezetben a 
a) telekalakitasra vonatkozo eloirasokat a 4. § 181, 
b) zoldfeliiletek kialakitasira vonatkozo eloirasokat a 15. tj I91 es I1 01 

bekezdesek tartalmazziik. 

Az 52-es ovezetre vonatkozo eloirhsok 
11. g 

( 1 ) Az ovezetben a folyekony telepiilesi hulladek kezelesere szolgalo telepek 
helyezhetok el. 

( 2 )  Kia1,akitasukat 6s iniikodksiiket csak a s~~akl~atosigi eloirisok betartisival 
lehet engedelyezni. 



(3) A kornyezetvedelmi eloirasoknak megfelelo mukodest folyamatosan 
ellenorizni kell. 

(4) A beepitesi %-ra vonatkozo korlatozast a szabalyozas nem tartalmaz. 

(5) Az ovezetben a 
a) telekalakitasra vonatkozo szabilyokat a 4. 9 191, 
b) a zoldfeliiletek kialakitaska vonatkozo szabalyokat a 15 .§ I1 11 

bekezdes tartalmazza. -@ 

A 60-as ovezetre vonatkozo eloirasok 
12. 5 

(1) 60-as ovezetbe tartozo teriiletek: 
- a tervezett gerincut 
- a Budafoki ut 
- a Betu utca es a 
- 11. Rikoczi Ferenc ut. 

(2) Az ovezet teriiletere vonatkozo tovabbi eloirasokat a 14. $ tartalmazza. 

A 72-es erdoovezetre vonatkoz6 eloirasok 
13. tj 

(1) A tervezesi teriilet dunaparti savjaban lev0 erdoovezet vederdo funkciot 
tolt be. Elsodleges szerepe az iparteriilet elvalasztasa a Dunatol ill. a budai oldal 

I felol a latvany javitasa. 

(2) A szabalyozasi terven jelolt 72-es erdoovezet fasitasa - a 
kozmunyomvonalak ill. kozlekedesi nyomvonalak, egyeb infrastruktiu-a 
letesitmenyek figyelembe vetelevel - kotelezo. A fasitasi tervet - az 
infrastruktura vedelme erdekeben - az epitmenyek tulajdonosaval 
(iizemeltetojevel) egyeztetni kell. A fasitas tobbsoros fasorkent, lnagas novesii 
fakbol letesitendo, a Duna felol latvanyfhsitast (takaro fasitast) kell letrehozni. A 
fasorok kozott cserjeszint letesitese is kotelezo Budafok zajvedelme erdekeben. 



(3) Az erdoallornanyban keletkezo esetleges hezagokat feketenyar, 
sziirkenyar, fel~erfiiz, venicszil, rnagaskoris fajokkal kell mestersegesen potolni. 
Az ovezet telkeinek fasitasira kerteszeti terveket kell keszittetni, arnelyeket a 
hatosagi eljaras sorim a keriileti foepitesszel es fokertesszel velernenyeztetni 
kell. A fokerteszi es foepiteszi velemenyt az engedelyezes sorim figyelembe kell 
venni. 

(4) Ah01 az infrastruktiu-a miatt (pl. fold alatti vezetekek) a fasitas a szakagi 
eldirasok kovetkezteben nem lehetseges, fiives zoldfeliilet-savot kell kialakitai~i. 

(5) Az erdoteriiletben 
- kozthrgyak, 
- koz- es maganutak, 
- a rendeszeti szervek epitmenyei, 
- kozmuvek es nyomvonal jellegii vezetekek, 
- a tavkozles, 
- a vizgazdalkodas (vizkarelhhritas, vizkivetel es vizhasznositas), 
- geodeziai jelek, 
- kozlekedesi es szallitasi epitmenyek, 
- termekvezetekek, 

epitmenyei helyezhetok el. 

(6) Ah01 a talaj a fasitasra, novenyzet telepitesere nem alkalmas a 17.9 I171 
bekezdes eloirasait kell alkalmazni. 

(7) A vederdo teriileteben az 151 bekezdes iltal megengedett epitmenyek 
e w t t e s  teriilete nem lehet nagyobb, mint a telekteriilet 5 %-a, a beepitett es a 
burkolt felulet egyuttes teriilete nem haladhatja meg a telekteriilet 30 %-at. A 
zoldfeliiletkent kialakitott teriilet min. 70% kell legyen. Az erdo teriiletet a 
beepitett es burkolt feliiletek, valamint az infrastruktha-letesitmenyek 
teriiletenek es vedosavjanak kivetelevel fasitani kell. 

(8) Az irvedelmi eloirasok figyelembevetelevel az irvizvedelmi rezsii 
fasitasa tilos, az irvedelmi rezsii gyepesitendo. 

(9) Az ovezetben a telekalakitasra vonatkozo eloirasokat a 4.5 1101 bekezdes 
tartalmazza. 



111. FE JEZET 

A kozlekedksi lktesitmenyekre 6s teriileteikre vonatkoz6 eloirasok 
14. 9 

( I )  A teriileten az alabbi kozlekedesi letesitmenyek elhelyezesere szolgalo 
epitesi teriiletek alakithatok ki: 

- kozteriileti utak teriilete 
- kozforgalorn szarnhra rnegnyitott maghnutak teriilete, 
- kozforgalom szamara rneg nem nyitott maganutak teriilete. 

(2) A kozteriileti utakra a mindenkor ervenyes szakagi jogszabalyok 
rendelkezesei vonatkoznak. A volt Csepel Miivek teriiletebol kozteriileti iltta 
atminosulo teriileteken a kozteriileti parametereket (kozvilagitas, legalabb 
egyoldali jhrda, biztonsagi berendezessel bevedett iparvaghny-keresztezesek, 
magasvezetesii kozmiivek csohidon valo vezetese, a .  utpalyaval pirhuzamosan 
vezetett iparvaganyok szegelykovel elvalasztott pdyan valo vezetese, stb.) 
biztositani kell. 

(3) A kozforgalom szamira megnyitott maghnutak kialakitasaval kapcsolatos 
eloirasok: 

a) A kozforgalom s z h h r a  rnegnyitott ipartelepi maganut kiilon hrsz uttelek, 
melyen a kozforgalom lehetoseget folyamatosan biztositani kell. A 
kozforgalorn s z h i r a  megnyitott maganutak minositeset - 
,,kozforgalorn szarnhra rnegnyitott ipartelepi maganut" - a konitrol 
valo leagazasnal tablhzni kell. 

b) A forgalorn biztositasihoz min. 6,O m szeles utpalya alakitando ki. 

c) A KRESZ eloirasai a kozforgalom szamira megnyitott maganutakra is 
vonatkoznak. Az utak hasznalata a forgalomtechnikai szabalyozasnak 
megfeleloen bhrmely j h i i  szamira (lassu jhn i ivek-  is) 
engedelyezett. 

d) A kozforgalo~n szainara ~negnyitott maganutakon kiilon gyalogosjarda 
kiepitese nem kotelezo, vegyeshasmalatii iitkent, max. 20 kmlh 
sebessegkorlatozassa1 is kialakitllatok. 

e) Az iparvaganyok es maganutak keresztezeseit ill .  a tneglevo iparviganyokon 
11 t.orltatist Jelzoon-el kell biztositani. 



f) A kozforgalom szamara megnyitott magimuton b h e l y  epites 
engedelykoteles. 

(4) Az utak szabalyozasi szelessegeit csak az alabbi eloirasoknak megfeleloen 
lehet engedelyezni ill. kell kialakitani. Az alapterkepileg megmarado vonalak 
(epuletek epitmenyek) hatirfalaira tervezett szabalyozasi vonalak 
ertelemszeriien az objektumok tenyleges tavolsagai. 

a) A volt Csepel Muvek (21014616 hrsz) teriiletkn kiviil 

- Csepeli gerincut 
Budafoki ut - I. sz. kapu kozotti szakasz 

- a volt Csepel Muvek telekhat*atol keleti iranyban 30 m 
- a Gerincut es a Csogyk utca jelenlegi kozteriilete kozotti 
sav szervizut reszere fenntartando 

I. sz. kapu - Karacsony Sindor utca kozotti szakasz 
- az uttengely az eszakra leva Gyepsor utcai szakaszt es a 
delre lev0 Magyar utcai szakaszt R = 800 m s u g h  iwel 
koti ossze, a szabalyozasi szelesseg a tengelytol nyugatra 
13 m, keletre 17 m. 
- a volt Csepel Muvek 6s a Gerincut teriilete koziitti savban 
fasitott park010 epitendo 
- a Gerincuttol keletre tervezett beepites a foutrol 
kozvetlenul nem szolgalhato ki. 

Magyar utca menti szakasz 
- a szabdyozasi szelesseg 40 m a Magyar utca jelenlegi 
keleti oldali beepitesi vonalatol 
- a Magyar utca jelenlegi teriilete szervizutkent megtartando 

Tanmiihely utcai szakasz 
- a szabalyozasi szelesseg 30 m, az eszalu szakaszon a 
Tanmuhely utca jelenlegi keleti hatiratol, a deli szakaszon 
a nyugati telekhathtol szamitva. 

Tanmiihely utca es 11. Riikoczi Ferenc ut kozotti szakasz 
- a Mag utca vonalan 22,O m szabalyozasi szelesseg 
biztositando 
- a csomoponti teriileteknel a Gerincut tengelyeben R = 60 
m sugarii vonalvezetes biztositando 

11. Rhkoczi Ferenc ilti szakasz 
- a szabalyozasi szelesseg 40 In, a keleti telekhatartol merve 

11. RLkoczi Ferenc lit 
Ady Endre <it - Szt. Istvin ilt kiizotti szakasz 

- a jelenlegi 25 In szeles szabilyozasi szelesseg ~negrnarad 



Szt. Istvan ilt - Mag utca kozotti szakasz 
- a csomoponti szakaszokat kiveve 30 m szabalyozasi 
szelesseg biztositando. Azon a szakaszon ah01 a &V 
tovabbvezetese tervezett, a szabalyozasi szelesseg 40-45 m. 

Betu utca 
A Gerincut es a Szt. Istvin ut kapcsolatat biztosito ut szabalyozasi 
szelessege 18 ill. 20 m. 

'NI 

Csepel Muvek Cs 11. Rakbczi Ferenc ut kozotti terulet mellCkut 
halozata 

- a teriileten a Koltoi A. u., Tanacshiz u, Karacsony Sandor u., 
Petofi ter, Petofi u. Telep u., Posztogykr u. Korhiz koz, Kert u. 
szabalyozasi szelessege nem valtozik. 
- a Bajiki Ferenc u., Deli u. es Posztogyiir u. kozotti szakasza uj 
nyomvonalra keriil 1 6 m szabalyozasi szelesseggel. 

Vas Gereben utca - R6v u. - Rozsa u. - 11. Rakoczi F. ut kozotti 
teriilet 

- a szabdyozasok lclilon RRT-ben (..... .P&V teriilet nt.) 
megtortentek. 

b) a volt Csepel Muvek teruletkn belul 

A teriileten beliili kozteriileti utak szabalyozasa: 

- Mag utca: Csepeli gerincut es a Varrogepgykr utca vonalaban tervezett 
gyiijtoiit kozotti szakaszon a szabalyozasi szelesseg 22,O m 

- Vanogepgyar utca: tervezett gyiijtoilt a Mag u. es Salak u. kozotti 
szakaszon szabalyozasi szelessege 22 m. 

- Kozponti ut D-i iranyii folytatasa (a Salak u-i szakasszal egyiitt): a Celgep 
utca es Rozsa utca kozotti ilj nyomvonalszakasz szabalyozasi szelessege 25 
m, 

- Kozponti iit: a Vanogepgyjr utca es Deli utca kozott 20 in. A Deli utca 6s 
Duna utca kozott a miniinalis szabalyozasi szelesseg 14 in, a Duna utca es 
Fo utca kozott 18 m, amelyen beliil a keleti oldalon az iparvaganyt a 
kozi~ttol kiemelt szegellyel el kell valasztani. 

- Fo ~itca: Kijzponti ilt - Csepeli gerincilt koziitti szakaszon a szabalyozisi 
szelesseg 1 S in 



- Duna u.: a Kozponti 6t es az Eromii Rt kozotti szakaszon min. 22,O m, ill. 
a szabalyozasi tern szerint. 

-A kozutak es az iparvaganyok keresztezeset fenysorompoval kell 
biztositani. 

A volt Csepel Miivek teriileten beliili, a kozforgalom szamara megnyitando 
maganuta k sza balyozasa 

ItJ Fo utca 
- a Kozponti ut es a Konnyiifemontode u. kozott 20 m 
- a Csohegeszto es Perem ut kozotti szakaszon 12-1 8 m 

Perem ut 
- a Budafoki uttal p~liuzamos szakaszon 14 m 
- az eszak-deli iran* szakaszon 16 m 

Csohegeszto utca 16 m 

Kozponti ut (Fo ut - Perem ut kozotti szakasz) 
- szabdyozasi szelesseg 18 m 
-2 iparvaginy fenntartasa a szabalyozason 
beliil sz&seges 

Mozdony utca 
- szabdyozasi szelesseg 

Csogyhr utca 
- szabdyozasi szelesseg 

Szeriiraktar utca 
- szabalyozasi szelesseg 

Konnyiifemontode utca 
- szabalyozasi szelesseg 

A Perem iltlioz csatlakozva es az Aluminiumhenger utca 
eszaki szakaszhnak igenybevetelevel hurokszeriien 
kialakitando ilt szabalyozasi szelessege 16 m. 

Ontode utca 
- Kozponti ilt - Asztalos iltca kozotti szakasz 16 in 
- Asztalos utca - Bognir iitca koziitti szakasz 12 in 



Asztalos utca 
- Szabalyozasi szelesseg 

Bognar utca 
- Duna utca - Ontode utca kozotti szakasz 18 m 
- Deli utca - Duna utca kozotti szakasz 12 m 

Duna utca 
- Bajiki F. utca - Bognhr utca kozotti szakasz 20 m 
- Bognar utca - Kozponti ut kozotti szakasz 14 m 

Deli utca 
- Bognar utca - Kozponti ut kozotti szakasz 22 m 
- Kozponti uttol Ny-ra eso szakasz 8 m 

ill. 16 m 

Csoszerelo utca 
- Duna utca es Egyedi gepgyk kozotti szakasz 10 m 

Egyedi gepgyar utca 
- Csoszerelo u. es Eromii u. kozotti szakasz 15 m 
(kiveve a meglevo epiiletek kozotti szakaszt, 
ah01 a szabdyozasi szelesseg a jelenlegi homlokfalak 
tavolsaga szerinti) 

Gepgyar utca 
- szabdyozasi szelesseg 

Motorkerekpar utca 
- Yozponti uthoz csatlakozo szakasz 20 m 
- Tekercselo u.-hoz csatlakozo szakasz 14 m 

Tekercselo utca 
- Motorkerekpar utca - Celgep u. kozotti szakasz 16 m - 

Varrogepgyar iltca 
- Kelet-nyugati iranyil szakasz szabalyozas 14-28 m 
- ~szak-deli iranyil szakasz Kertesz utcaig 38 m 
- Kertesz iltca - Celgep utca kozotti szakasz 23 m 
- Mag iltca es Celgep utca kozotti szakaszon 22 m 



Celgep utca szabalyozasa 
- a Varrogepgyir u. es Kozponti ut kozotti 
szakaszon 22 m 
- a Kozponti ilt es arvedelmi fa1 kozott 16-20 m 

~ ~ i t o i i z e m  utca 
- a Varrogepgyir utcahoz csatlakozo szakasz 12 m 
- a Celgep utcahoz csatlakozo szakasz 14 m 

Kertesz utca 
- Csepeli gerincut - Varrogepgyir utca kozott 12 m 

Transzformatorgyir utca 
- szabalyozasi szelesseg 

Eromu utca 10 m 

G k  utca 10 m 

Dunaparti klkotes a Ghz utcatol Ny-ra 16 m 

(5) Az iparvag&nyokra vonatkozo rendelkezesek az alabbiak 

a) ~j iparvagany 116esitCsknel a minimalis helyszinrajzi ivsugar 150 m. 

b) Az iparvaganyok es kozteriileti utak minimalis keresztezesi szoge a 
tengelyben 30°, eettl valo elteres eseten szabvany aloli felmentes 
szukseges, ez vonatkozlk a Kozponti uti vagany es a Kozponti ut 
keresztezesere is. 

c) Az iparvaganyok es kozteriileti utak keresztezeset fenysorompoval kell 
biztositani. 

(6) A parkolassal kapcsolatos eloirasok 

a) A volt Csepel Miivek teriileten kiviil ilj bedpites eseten az OESZ 
szerinti parkolasi igenyek telken beliil elegitendok ki, ill. a teriilet azon 
reszein, ah01 reszletes rendezesi terv van ervenyben (1. 24.9 131 
bekezdes), a hatalyos rrt. parkolasra vonatkozo eloirasait kell betartani. 

b)A 11. Rikoczi Ferenc ilt - Karacsony Sandor utca - Magyar utca - 
Posztogyar utca iltal hatiuolt teriileten beliil a rneglevii beepitesnel a 
kozteriileti parkolcis a lakoutcakban inegengedett. 



c) Az intezmenyovezetek telkein a parkolasi igenyt az 4 letesitmenyeknel 
telken belul kell kielegiteni. Zartsoni beepitesnel - szukseg eseten - 
athajtot kell biztositani. 

d) A volt Csepel Miivek teriileten beliil telephelyenkent az OESZ szerinti 
5 dolgozo/l parkolo telken belul biztositando, ah01 ez a telek beepitettsege 
miatt megoldhatatlan, a kozforgalom szamira megnyitott maganutakon a 
telek kozeleben letesitheto parkolo a tulajdonossal tortent megallapodas 
szerint . rM 

(7 )  A szabhlyozasi terv es eloirasok szerinti kozlekedesi teriileten a fenti 
parametereknek megfelelo utepitesen ill. utrekonstrukcion kiviil csak 
kozmuepites ill. a hibaelhiritasokkal kapcsolatos rekonstrukcios epites 
engedelyezheto. 

(8) A kiszabalyozott utak szabalyozasi szelessegen beliil a jelenleg meglevo 
epuleteken magasepitesi tevekenyseg csak eletveszely-elhiritas es allagmegovas 
eseten vegezheto a kiutalanitasi igeny kizirasaval. 

A z8ldfeliiletekre vonatkozo eloirasok 
15.5 

(1) A szabalyozasi terven megtartand6 zoldfeltiletkent jelolt temleteken a 
novenyzetet megsziintetni, a teriiletet beepiteni vagy osszefuggo terburkolatot 
Ietesiteni nem szabad. 

(2) A megtartando fasor jellel jelolt fasorokat, ill. e fasorok egyedeit kivagni 
nem szabad. Egyedi fapotlast kell elrendelni a fasor egyes eloregedett vagy 
hianyzo tagjainak potlasira. Kivagni csak az eletveszelyesse valt faegyedeket 
szabad. Kivagasukhoz fakivagasi engedely iranti kerelmet kell benyujtani a 
Keriileti Onkormanyzat Po lghes t e r i  Hivatalahoz, melyhez szakertoi 
nyilatkozatot kell csatolni a fa allapotirol. 

(3) Ah01 a szabalyozasi terv a telken beliili fasitas helyet nem rogziti, ott az 
ovezet altal eloirt telken beliili zoldfeliileti arany a telek teriileten - az 
(infrastruktiira) adottsagok figyelen- be vetelevel - bh-1101 elhelyezl~eto. Alapelv, 
llogy az slokert es a telekhatar menti teriiletek keriiljenek fasitasra. 

(4) A szabalyozasi tervben kotelezoen Ietesitendo zoldfeliilet jellel jelolt 
teriiletek fasitasat ill. parkositasat jelen rendelet jovahagyasatol szamitott 5 even 
beliil vkgre kell hajtani. A fasor Iktesitendii jellel jeliilt llelyeken a filsor 



eliiltetesenek hatarideje ugyancsak 5 ev. A kotelezettseg a teriilet mindenkori 
tulajdonosara vonatkozlk. 

(5) A kioregedett ill. az epitkezesek miatt kivagott fak potlasirol a BVSZ 
eloirasainak inegfeleloen kell gondoskodni. 

(6) A telepitendo fik fajtait olyan rezisztens fajtakbol kell megvalasztani, 
hogy azok a kornyezeti terheleseket elviseljek. A fasitasra kerteszeti tervet kell 
keszittetG, amelyeket a keriileti foepitesszel es fokertesszel velemenyeztetni 
kell. A fokerteszi ill. foepiteszi velemenyt az engedelyezes soran figyelembe 
kell venni. 

(7) A 42 R ipari rehabilitacios ovezet telkeinek zoldfeluleteire vonatkozo 
eloirasok: 

a) Az ujonnan kialakitott beepitetlen, vagy 45 %-nal kisebb mertekben 
beepitett epitesi telken az uj epiilet epitesevel egyidejuleg ki kell alakitani 
a telken beliili zoldfeliiletet, melynek merete nem lehet kisebb, mint a 
telekteriilet 20 %-a. 

b) Az ovezetben m h  beepitett, 45-65 %-os beepitettsegii telek eseten a 
telkek minimalis zoldfeliilete 15 % lehet. 

c) A 65 %-na1 jobban beepitett telkeken a zoldfeliileti arhnyt a 
beepitettseg fuggvenyeben az alabbiak szerint kell kialakitani: 

- ha a beepitettseg 65-75 % kozotti, a zoldfeliileti minimum lo%, 
- ha a beepitettseg 75-85 % kozotti, a zoldfeluleti minimum 5 %, 
- ha a beepitettseg 85 % folotti, a zoldfeliilet a telekhath menti 
fasor halakitasha ill. a park010 teriilet fasitasha korlatozodhat. 

d) A telken beluli zoldfeluleteket a meglevo kozmuhalozat figyelembe 
vetelevel kell kialakitani. Ah01 a kozmuvezetekek fasitast nem engednek 
meg, kisebb gyokerzetet novelo cserjek iiltetendok ill. az erintett teriiletet 
fuvesiteni kell. 

e) ~~iilet-visszabontas eseten a kialakulo j beepitesi %-nak 
inegfelelo zoldfeliileti aranyt kell alkalinazni. 

(8) A 42 ovezet telkeire vonatkozo eloirasok: 

a) Az ovezet telkeinek min. 20 %-a zoldfeliiletkent alakitando ki. 



b) A zoldfeliiletet lehetoleg a telekhatir menten ill. az elokertben kell 
biztositani. A telekllatar menten fasitast kell letrehozni ha azt a meglevo 
kozmiihalozat ill. a beepitettseg lehetove teszi. 

c) A telken beluli zoldfeliileteket a meglevo kozmuhalozat figyelembe 
vetelevel kell kialakitani. Ah01 a kozmuvezetekek fasitast nem engednek 
rneg, kisebb gyokerzetet novelo cserjek ultetendok ill. az erintett teriiletet 
fuvesiteni kell. 

(9) Ah01 a szabalyozasi terv az intezmenytelkeken beliil zoldfeliilet 
halakitasat jeloli, kotelezo a telken beliili parkositas. A telek teriiletenek rninden 
200 m2-e utan egy nagy lornbkoronat novelo fa iiltetese kijtelezo. 

(10) A 35 intezrnenyovezet telkeinek rnin. 45 %-at zoldfeliilettel fedetten kell 
halakitani. 

(1 1) Az 52 ovezet telkein a be nem epitett ill. kozmii epitmennyel, mutarggyal, 
terburkolattal nern fedett telekteriiletet novenyzettel kell ellatni. A telekhatir 
rnenten fasor ill. a kerites menten latvhnyziro elosoveny iiltetendo. 

(1 2) A 72 ovezet novenyzettelepitesevel kapcsolatos szabidyokat a 13.8 
tartalrnazza. 

A kozmuepitmenyekre vonatkozo eloiraso k 
16.9 

(1) Az 1 111 bekezdesben lehatirolt teriileten uj ona110 letesitmeny 
elhelyezese csak az OESZ eloirasai szerinti kozmuellatas biztositasaval 
engedelyezheto. 

(2) Valarnennyi uj kozrnuletesitmeny letesitesekor az OESZ eloirasait, 
valarnint az agazati szabvanyokat es eloirasokat be kell tartani. Kozrnii es egyeb 
vezetekek elrendezeset terszin alatt es terszin felett az MSZ 748712-3 szabvany 
eloirasai alapjan kell elvegezni. 

(3) Az iij koziniiletesitmenyek agazati eloirasok szerinti vedotavols,igait 
biztositani kell, ill. rneglevo kozrniiletesitrnenyek vedotavolsagaba epitesi 
engedelyt kiadni nein, vagy csak szakhatosagi felmentessel szabad. 
Vedotavolsagon beliil mindennernii epitesi tevekenyseghez az illetekes 
iizeinelteto hozzaj jsulasa sziikseges. (A vedotavolsagot igenylo 
k6zmiivezetkkek a K 1 -K7 szamil kozinii-tervlapokon es az Eroinii Rt. digitalis 
nyilvantatisaban talalhatok.) 



a) Villamosenergia halozat 
- A fold feletti villamos vezetekek biztonsagi ovezetenek megallapitasanal 

az MSZ 151. szabvimyt es a 1111984. (VIII.22.) P M  szamu rendeletet kell 
figyelembe venni. A 120 kV-os vezetek biztonsagi ovezete a legszelso 
nyugaloinban lev6 hramvezeto fiiggoleges sikjatol vizszintesen mert 13-13 m 
tavolsagig terjed, a tawezetek oszlopok tengelyetol merve a vedotavolsag 18-1 8 
m. 

- Fold alatti villamos kabel 
- lusfeszultseg eseten 0,5 m 
- kozepfesziiltseg eseten 1,O m 
- nagyfesziiltseg eseten 1,5 m. 

b) Giz- es koolaj iizemu letesitmenyek biztonsagi ovezetet a 611982. (V.6.) 
IPM szamu rendelet szerint kell biztositani. A nagynyomasu eloszto vezetek 
letesitesenel az MSZ 7048 szabvimyban foglaltakat is be kell tartani. A 611982 
(V.6.) IPM szamu rendelet 2. melleklet 3. tablizat belteriileti tobbletvizsgalattal 
(GOMBSZ V. fejezet 10. 5 )  2,2 biztonsagi tenyezo mellett 7-7 m a biztonsagi 
ovezet. 
Nagykozepnyomasu, kozepnyomasu es hsnyomasu elosztovezetek letesitesenel 
az MSZ 7048 szabvhyban rogzitetteket kell betartani. 

c) Vizvezetekek legkisebb tavolsaga epuletektol: 
- NA 300 mm-ig 3-3 m 
- NA 300-700 mm-ig 5-5 m 
- NA 700-1 200 mm-ig 7-7 m 
- NA 1200 mm folott 8-8 m. 

d) Csatorna 
- zirt gravitacios vezetek tavolsaga epuletektol3-3 m. 
- nyomovezetek tavolsaga epiilettol inegegyezlk a vizvezetek vedotavolsagaval. 

e) Tavhovezetek 
- foldbe fektetve megegyezik a vizvezetek vedotavolsagaval. 
- vedoszerkezetbe fektetve nincs megkotes. 

f-) Tavkozlesi kabel 
- foldbe fektetve 1,O m 
- vedocsoben 0,5 rn. 

g) Fiild feletti csovezeteket ( g j z ,  goz, forroviz, hasmalati melegviz, siiritett 
levego, olaj) az iit szabilyozasi szilessigkn beliil legalabb 0,5 t ivolsiga kell 
vezetni az epitett iitpadka kiilso szeletol szhnitva. 




























