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Budapest Fovaros, XXI. ker. Csepel Onkormanyzatanak Kepviselo- 
testijlete a helyi onkormanyzatokrol szolo 1990. evi LXV. tv.16.S (1) 

bekezdeseben, valamint az epitett kornyezet alakitasarol es vedelmerol 
szolo 1997. evi LXXVIII. torveny 7.5 (3) bek. c. pontjaban kapott 

felhatalmazas alapjan Csepel, Rozsadomb - Dunapart Szabalyozasi Tervet 
elfogadja es a kovetkezo rendeletet alkotja. 

I. FEJEZET 

A rendelet haulya 8s alkalmazAsa 

(1) A jelen rendelet hatalya Budapest Fovaros XXI. kerulet Csepel, 
Rozsadomb-Dunapart teruletenek a szabalyozasi terven jelolt, az 
alabbiak szerint lehatarolt teruletere terjed ki: 

a Rozsa utca - a Rev utca - a 20020911,20020912,200207,200206, . 
20020411 , 2001 81 , 20008413 hrsz-L\ ingatlanok nyugati, tervezett 
szabalyozasi vonala, a 20002611, 20002612 ingatlanok nyugati 
telekhatara, a 20002412 eszaki telekhatara 8s a Duna altal hatarolt 
terulet (a tovabbiakban: a teriilet). 

(2) A Kepviselo-testulet a 4611997. (X11.29.) KTM rendelet 9.5 (1) 
bekezdesenek j. pontjaban kapott felhatalmazassal nem el, es a 
rendelet hatalya ala tartozo teruleten az epitesi engedely koteles 
epitmenyek koret nem boviti. Az Orszagos Telepulesrendezesi es 
~p i t es i  kovetelmenyekrol szolo 25311 997.(X11.21.) Kormanyrendelet, 



valamint a Budapesti Varosrendezesi es ~p i tes i  Keretszabalyzatrol 
szolo 47/1998.(X.15.) szamu Fov. Kgy. rendelet es a Bp. XXI. ker. 
Csepel KVSZ eloirasait a rendelet hatalya ala tartozo teriileten e 
re~ideletben foglalt elteresekkel kell alkalmazni. A jelen rendelet csak 
a rendelet mellekletet kepezo szabalyozasi terv (a tovabbiakban: a 
terv) hitelesitett masoltaval egyutt ervenyes. 

(3) A jelen rendelet 6s terv a BVKSZ altal meghatarozott helyi epitesi 
ovezetek keretei kozott - tovabbi alovezeteket kepez es a 
szabalyozassal erintett teriilet sajatossagainak megfeleloen a 
BVKSZ-ben rogzitett hatarertekektol eltero - szigorljbb - 
parametereket 6s hatarertekeket is megallapit. 

(4) A terven kotelezonek kell tekinter~i es meg kell tartani: 

a kotelezo sza balyozasi vonalat, sza balyozasi szelesseget, 

a kotelezo epitesi vonalat, melytol az epulet utcai homlokzatanak 
legfeljebb egyharmad reszen, a telek belseje iranyaban maximum 
5 m-t, az utcasarkon legfeljebb 10 m-t terhet el, 

az ovezeti hatart, 

az ovezeti besorolast es az ovezeti jellemzoket, 

az epitesi helyet, 

a vedoteruletek hatarat, 

a kotelezo megszijnteteseket. 

A kotelezo elemektol valo elteres csak a rendelet, illetve a terv 
elozetes modositasat kovetoen engedelyezheto. 

A terven szaggatott vonallal jelolt iranyado szabalyozasi vonalat, az 
iranyado epitesi vonalat, javasolt telekhatarokat, a javasolt 
megszunteteseket es a javasolt egyeb szabalyozasi elemeket 
iranyadonak kell tekinteni. Az iranyado szabalyozasi elemek a 
szabalyoz&s lehetseges, varoskepi szempontbol javasolt valtozatara 
utalnak, vagy pontositasuk tovabbtervezest - telekalakitas, elvi 
epitesi engedelyezes - igenyel. Az ezektol valo elteres a jelen 
rendeletben foglalt rendelkezesek keretei kozott a rendelet, illetve a 
terv modositasa nelkul engedelyezheto. 



Telekalakitis 

2. § 
(1) Kotelezo tel ket alakitani 

a) a kotelezo szabalyozasi vonallal erintett telkek eseteben, 

b) egyeb, jogsza balyban meg hatarozott esetekben, 

c) az ingatlant erinto epites, vagy hasznalati mod valtozasa 
engedelyezesevel egyidejuleg. 

(2) Ha a kotelezo szabalyozas altal erintett kozteruletnek a terv szerinti 
kiepitese csak nagyobb tavlatban valosul meg es ez a teljes 
kozmuellatast nem akadalyozza 

a) a fovarosi kozlekedesi celu kozteruletek eseten az illetekes 
fijvarosi utugyi hatosagnak, 

b) a helyi hataskoru utak eseten a Polgarmesteri Hivatal illetekes 
irodajana k 

hozzajarulasa eseten az egyes ingatlanokat erinto kozterulet 
kialakitasat nem kell a telekalakitasi vagy az epitesi engedelyezes 
felteteleul szabni, de az engedely csak olyan modon adhato, hogy az 
a tervezett kozterulet kialakitasat ne akadalyozza, illetve ne tegye 
koltsegese bbe. Az eloiranyzott kozteriilet ala kitas teruletet az erintett 
telek teruletebe nem szabad beszamitani. 

(3) A teruleten nyeles telek nem alakithato ki. 

(4) A teruleten minimalisan kiala kithato tele knagysagot az egyes 
ovezetekben a vonatkozo paragrafusok tartalmazzak. 

(5) A teruleten a telkek az ovezeti eloirasok keretei kozott 
osszevonhatok, az osszevonasra kerulo telkek epitesi helyeinek 
ertelemszeru osszevonasaval. 

(6) A terv javasolt telekalakitasatol csak ketlepcsos engedelyezesi 
eljaras kereteben lehet elterni. 



II. FEJEZET 

3.9 
Regeszeti vedelem 

(1) A terv teljes terulete - a 200084 hrsz.-to1 a 200180 hrsz.-ig - 
regeszetileg nyilvantartott terulet, ezert a terv teruleten torteno 
barmilyen foldmunkaval jar0 beruhazas, tereprendezes esten a 
konkret kiviteli tervek elozetes egyeztetese szukseges a Budapesti 
Torteneti Muzeummal. 

(2) A foldmunkaval erintett teruleteken a kivitelezes megkezdese elott 
szondazo jellegu regeszeti feltarast kell vegezni, tekintettel arra, 
hogy a teruleten tovab bi oskori, kozepkori leletek, objektumok 
elokerulese varhato. 

A varosresz Iatvanyanak vedelme 

4. § 

1 ) Csepel varoskepenek a Duna iranya bol meg hatarozo jelentosege 
miatt a Duna menten 

a) a kiala kult szelesseg u erdosavot kozparkkent kell kiala kitani es 
fenntartani, 

b) kozvetlen a vizparton - a partvonaltol IOm-en belijl - kerites nem 
Ietesitheto, 

c) a varoskepet erinto epitesi tevekenyseg csak ketlepcsos 
engedelyezesi eljaras kereteben, Iatvanytervvel kiegeszitve 
engedelyezheto. 

(2) A Duna menti teruletek egy telektomb melysegben a kerulet 
varoskepileg kiemelt teruletei, ezert beepitesuk, rendezesu k csak 
ketlepcsos epitesi engedelyezesi eljaras kereteben lehetseges, niely 
soran kiemelt jelentoseggel Duna feloli Iatvanyterv keszitendo. 



(3) A Duna menti teruleteken az epuletek kozteruletrol Iathato 
horr~lokzataira vonatkozoan a BVKSZ 1 1 .§. (1) bekezdeset kell 
alkalmazni. 

(4) A teruleten az egyes epuleteket nem lehet rikito - a kornyezettol 
idegen - szinure, a horr1lokzattagozatokt61 idegen modon mintasra, 
vagy kepszerure festeni, kiveve az engedelyezett ceg logokat, 
re klamfeluleteket. 

Hirdeto" berendezesek 6s reklamok elhelyezese koztertileten vagy a 

kozteruletr6l Iathato modon 

5- § 

(1) A terulet varoskepileg kiemelt teruleten - a Duna menti egy telektomb 
melysegben lev6 teruleteken - a BVKSZ. I 1 .§. (3) bekezdeset kell 
al kalmazni. 

(2) A teruletnek az (1) bekezdesen kivuli teruletein legfeljebb 1 m2 (-A0 
ivmeret) osszfelu letu hirdetes, re klamhordozo felulet 
engedelyezheto, kiveve 

a) az epitesi terulet lehatarolasara szolgalo ideiglenes keritest, 

b) uj epulet Ietesitese, valamit meglevo epulet rendeltetesenek 
reszleges vagy teljes megvaltoztatasa eseten az epitesi engedely 
reszekent engedelyezett, az epulet architekturajahoz igazodo 
olyan homlokzati cegert vagy egyeb hirdetotablat, amely az 
e puletben lev6 rendeltetesi egysegre, illetoleg annak 
tevekenysegere vonatkozi k, 

c) meglevo epulet tetofeluleten, tetofelepitmenyen elhelyezendo 
vagy tetozetere szerelt reklam- vagy hirdeto berendezest. 

(3) A terulet varoskepileg kiemelt teruleten a kozteruleti homlokzatok 
falfeluletein, az elokertek keritesein, illetve az elokertben 
kirakatszekreny, hordozhato vagy gurulo vitrin nem helyezheto el. 

(4) Imissziomerohely-kijelzo informacios tabla neni niinosul 
reklamtablanak, igy barmely kozteruleten elhelyezheto. 

(5) A teruleten plakat, falragasz csak az e celbol rendszeresitett 
hirdetooszlopokon es az epitesi terulet lehatarolasara szolgalo 
ideiglenes keriteseken helyezheto el. 

(6) A reklamcelQ epitmeny magassaga legfeljeb b 2,5 m, alapterulete 
legfeljeb b 1 m2, a favedo reklamcelra hasznal hat6 epitmeny 



magassaga legfeljebb 2,O m lehet. Az ezeken elhelyezheto 
reklamfelulet nagysagat a korito felulet terulete hatarozza meg. 

Kozteruleti utcabutorokon (pad, vedokorlat, stb.) elhelyezheto 
reklamfelijlet osszfelulete legfeljebb 0,5 m2 lehet. 

A kozteriileten elhelyezhet8 epitmenyek 

Barmely epitmeny kozteruleten torteno elhelyezese eseten 
Budapest-Csepel Onkormanyzata kozterulet-hasznalatrol szolo, 
tobbszor modositott 1011 996.(111. 26.) Kt. sz. rendeletben foglaltakat 
kell al kalmazni az alabbi kiegeszitesekkel. 

Kozteriileten pavilon nem Ietesitheto. 

Vendeglato teraszok - dobogoval vagy anelkul - csak nyitottan, 
legfeljebb vaszonarnyekolokkal, ernyokkel lefedhetoen Ietesithetok, 
amennyiben az egyseg ben a Ietszamnak megfeleloen meretezett 
illernhely kapacitas rendel kezesre all. 

A teruleten a, vendeglato teraszok elotti jarda visszamarado 
szelessege nem lehet kevesebb I ,50 m-nel. 

Teraszepitmeny szerkezeti kialakitasa ideiglenes jellegu lehet. 
Alapozas szuksegessege eseten a felmeno szerkezetek szerelt 
kapcsolattal alakitandok ki. Az eredeti allapot visszaallitasa az 
eng edellyel rendel kezo kdtelezettsege. 

Koztargyakat a kozterulet-hasznaIatr61 szolo kulon rendeletben 
foglaltak szerint lehet elhelyezni. 

A zoldfeluletek vedelmenek altalanos szabalyai 

A beepitesre szant teruletek kialakitasa, hasznalata soran a be nem 
epitheto, burkolatlan teruleteket zoldfeluletkent kell kialakitani, 
fenntartani. 

A beepitesre szant teruleteken ~ j j  zoldfelijletek Ietesitesenel, 
meglevok felujitasanal olyan fajok telepiteset lehet engedelyezni, 
amelyek megfelelnek a termohelyi felteteleknek, eletkepesek, jo 
varosturessel rendel keznek, osszhang ban vannak az adott terijletnek 
es kornyezetenek funkcioival. 



(3) A beepitesre nem szant teruleteken uj zoldfeluletek Ietesitesenel, 
meglevok felujitasanal - a helyi ertekek megorzesenek 
figyelembevetelevel - olyan tajba illo fajok telepitese javasolt, 
anielyek nem csokkentik a terulet biologiai sokszinuseget, 
tobbszintes lombkorona tomegukkel megfelelo elohelyet biztositanak 
a vadon el6 helyi noveny- es allatfajok szamara, betoltik vedelnii, 
eszteti kai funkcioi kat. 

(4) Az egyes ovezetben eloirt minimalis zoldfeluleti arany gyephezagos 
burkolat (pl.: parkolok, jarofeluletek eseteben) alkalmazasa eseten 
max. 1 %-a1 csokkentheto. A talajszennyezodesre kulonosen 
erzekeny terulet - a Duna menti feltoltott teruleten - gyephezagos 
burkolat nem alkalmazhato. 

(5) A teruleten fa csak elozetes onkormanyzati engedely alapjan 
vaghato ki, a kivagando fa zoldfeluleti ertekenek megfelelo 
fapotlasarol a 1 611 999.(VI .22.) Kt. rendelet szerint gondoskodrti kell. 

(6) A terijleten csa k olyan tevekenysegek engedelyezhetok, amelye k 
nem veszelyeztetik a Duna kozvetlen parti savjaban kialakult 
termeszetes, vagy telepitett novenytakaro eletkepesseget, nem 
befolyasoljak negativan a terulet vizhaztartas-viszonyait. 

(7) A terijlet engedelykoteles rendezesekor (epites, felljjitas, bontas, 
hasznalati mod valtoztatas) a kotelezoen eloirt merteku 
zoldfeluleteket 6s a szilard burkolatnelkuli teruleteket kertepiteszeti 
kiviteli terve k ala pjan kertepiteszeti modszere k al kalmazasaval kell 
kialakitani, betartva az ertekvedelem es a favedelem vonatkozo 
keruleti es orszagos szabalyait. 

(8) Az eloirt vedo zoldsavot, valamint minden mas zoldfeluletet a terszint 
alatti epftmenyek es kozmiivek vedotavolsaganak betartasa, tovabba 
a vagyonvedelem, a tijz- 6s robbanasvedelem felteteleinek 
biztositasa mellett, a zoldfeluletek biologiai aktivitasanak novelese 
erdekeben a lehetseges mertekig tobbszintes novenytelepitessel 
(lombkorona-, cserje- es gyepszint) kell kialakitani, illetoleg kialakult 
esetben azt a fentiek figyelernbevetelevel fenntartani. 

(9) Telken belul kialakitott parkolo teruleten olyan parkolo fasitast kell 
alkalmazni, amely biztositja a 4 parkolohely 11 szetterulo 
lombkoronaj~j fa aranyt. Az ulteto godroket a terszinbol kiemelve, 
legalabb 1 m3 termotalaj- es legalabb 1 m2 termoterulet/fa 
biztositasaval kell kialakitani. 



A telepiilesi kiirnyezet vedelme 

~ltalanos eloirasok 

(1 ) A kornyezetvedelem tekinteteben az 1 995 evi LI I I. Kornyezetvedelmi 
torvenyben eloirtakat kell figyelembe venni. 

(2) ~j funkcio letesitese eseten, ha az a letesitmeny az 1995. evi torveny 
es a 152/1995.(Xll. 12.) Kormanyrendelet alapjan hatasvizsgalat 
koteles akkor a hatasvizsgalatot el kell vegezni, legkesobb az epitesi 
engedely iranti kerelem beadasaig. 

(3) ~j terulethasznalat, beruhads eseten az engedelyezes feltetele a 
kornyezeti adottsagok, tova bba a valtozassal varhato kornyezeti 
hatasok vizsgalatanak elvegzese es ezen vizsgalatok es ertekelesuk 
csatolasa az engedely iranti kerelemhez. 

Talajvedelem, foldvedelem 

(4) A beepitesre nem szant 6s kozlekedesi celra ki nem jelolt teruleteken 
biztositani kell a zoldfeluleti boritottsag eroziovedelemhez szukseges 
merte ket . 

(5) A teruleten csak olyan tevekenyseg folytathato, illetve csak olyan uj 
tevekenyseg niukodese engedelyezheto, amelynel szennyezo 
(fertozo, mergezo) anyag - a szakhatosagok megitelese alapjan - a 
talajt nerrl karositja. 

(6) A Duna menti feltoltott teruletet beepiteni az illetekes 
kornyezetvedelmi hatosag gal egyeztetve csa k elozetes kornyezeti 
hatastanulmany, kornyezetfoldtani szakvelemeny alapjan lehet. 

(7) A hatastanulmanynak tartalmaznia kell a feltoltott terulet -a kialakult 
magas part - feltetelezett szennyezodeseinek osszetetelet, a 
vizbazisra 6s az emberi szervezetre gyakorolt hatasait, a szennyezes 
esetleges kiterjedeset, niozgasi iranyat, ennek fuggvenyeben a 
hatastalanitas alternativait 6s az egyes teruletek fejlesztesi 
al kalmassagat, a hasznalatbavetel lehetseges idopontjat. A reszletes 
talaj- 6s talajvizszennyezesek feltarasara alapjan a szennyezes 
mentesitest a terijletileg illetekes Kornyezetvedelmi Felugyeloseg 
eloirasai alapjan kell elvegezni. 



A feltoltott teruleten, vagy ezeket kozvetlenul erinto teruletek 
kozeleben 6s minden egyeb illegalis hulladeklerako terijleten minden 
felszin alatti beavatkozas, melyepites (bontas, foldkitermeles, 
feltoltes) esten be kell szerezni az illetekes Kornyezetvedelmi 
Felijg yeloseg hozzajarulasat. 

A feltoltott teruleten 6s azon teriileteken, ahol az illetekes 
felugyeloseg mas eloirast nem ad, a foldmozgatassal jar6 epitesi, 
rendezesi tevekenyseg (tereprendezes, alapozas, elokeszites) 
vegzese soran az alabbia kat kell betartani: 

a) a kitermelt humuszt 6s az altalajt egymastol jol elkiilonitett 
teruleter~ kell tarolni az ujrahasznositasig, 

b) a foldmozgatas, majd a vegleges elhelyezes soran biztositani kell 
a kiporzas elleni vedelmet ( nedvesitessel, takarassal), 

c) a deponalt humuszos talaj hasznositasat az epitkezes 
befejeztevel vagy helyben vagy a szakhatosagok altal eloirt 
helyen es modon kell kezelni, 

d) feltoltes csak inert anyaggal, meddo folddel tortenhet, szigoruan 
ellenorzott modon. 

A felszini, a felszin alatti vizek vedelme 

A vizek vedelmet szolgalo kerdesekben a hatalyos vonatkozo 
rendel kezesek szerint kell eljarni (1 995. LVI I. Torveny a 
Vizgazdal kodasrol, valamint a 3312000. (111.17.) Korm. rendelet 211. 
szamu melleklete). 

A keletkezo szennyvizeket zart csatornahalozatban, a szukseges 
technologiai elotisztitas utan kell elvezetni a teruletrol. 

A teruleten a szennyvizek szi kkasztasa tilos. 

A hullamterben i ~ j  letesitmeny eseten havaria tervet kell csatolni a 
dok~~~mentaciohoz a hasznalatbaveteli engedely iranti kerelem 
benyljjtasakor. 

A hidrogeologia vedoidomon belul talalhato teruleteken csak olyan 
tevekenyseg engedelyezheto, amely nem ellentetes a 12311 997.(Vl I. 
18.) Kormanyrendelet eloirasaival. 

A kijeloles alatt a110 hidrogeologia vedoidom " A  zonajan beluli 
teruleteken szennyvizet termelo Ietesitmeny el helyezese csa k a 
szennyviz elvezetesere, 6s megfelelo tisztitasara alkalmas halozat 
kiepitesevel es arra valo racsatlakozassal lehetseges. A "6" zonaban 



a Ietesitnieny elhelyezese hatasvizsgalat eredmenyetol fuggoen 
engedelyezheto. 

(16) A teruleten gepkocsi tarolot, gepek elhelyezesere szolgalo teriiletet 
letesiteni, gepeket karbantartar~i csak jogszabalyba nem utkozo 
helyen es csak vizzaro, burkolt feluleten lehet. 

(1 7) A terijleten ~ j j  gepkocsiforgalmat lebonyolito utat kialakitani, meglevo 
utat felujitani csak a talaj- es felszini vizek fokozott vedelme mellett 
lehet. 

(1 8) A (1 6) es (1 7) bekezdesben foglalt epitmenyek eseteben biztositani 
kell a megfelelo felszini vizelvezetest es gyujtest, valamint az 
osszegyujtott vizek olajfogo mutargyon valo keresztulvezeteset. 

(19) A terulet teljes- vagy reszleges arvizeller~i bevedese - az illetekes 
vizugyi es komyezetvedelmi hatosagokkal egyeztetve - csak 
elozetes kornyezeti hatastanulmany alapjan lehetseges. A 
tanulmanynak ki kell ternie a feltoltott terulet (magas part) 
terijletenek hidrogeolog iai es arvizvedelmi vizsgalatara, annak 
vizsgalatara, hogy milyen mertekben valtozik a bevedes kapcsan a 
Duna mertekado arvizszintje, valamint vizsgalni kell a bevedeshez 
hasznalt foldtomeg szarmazasi es szallitasi kerdeseit. 

(20) A teruleten tilos banyaszati tevekenyseget folytatni, a vizbazis 
vedelmet szolgalo zoldfeluleteket megszuntetni vagy csokkenteni, 
melygarazst, pincet Ietesiteni vagy a Dunai kavicsterasz kornyezeti 
allapotat barmilyen mas modon karosan befolyasolni. 

(21) A teruleten allergist okozo legszennyezes-csokkentese erdekeben 
minden tulajdonosnak, kezelonek, berlonek be kell tartania a 
parlagfu elterjedesenek visszaszoritasarol szolo a 1411 993 (IV. 27.) 
szamu onkormanyzati rendeletet. 

(22) A teruleten csak olyan tevekenyseg engedelyezheto, amelynek : 

a) legszennyezoanyag emisszioja nem haladja tul a "vedett I." 
levegotisztasag vedelmi teruleti kategoria vonatkozo 
hatarertekeit, 

b) megfelel . a 2111986. (Vl. 2.) Mt. rendelet vonatkozo 
rendel kezeseinek. 



Zajvedelem 

A csend vedelmet szolgalo kerdesekben a hatalyos vonatkozo a zaj 
es rezgesvedelnierol szolo 1211 983.(V.I2.)MT. rendelkezes 
eloirasait kell alkalmazni. 

A zaj- es rezges elleni vedelem tekinteteben a 411984. (1. 23.)EuM. a 
zaj- es rezgesterhelesi hatarertek megal lapitasarol szolo rendelet es 
a 4311 994.(X. 18.)Kt. rendelet a zajvedelem helyi szabalyozasarol az 
iranyadok. 

i l j  kozteruleti gyujtout ietesitese eseten a szabalyozasi szelessegen 
belul, az ut menten min. 5 m szeles, tobbszintes vedo zoldsav 
kialakitasanak lehetoseget kell biztositani. 

Hulladekkezeles 

A teruleten belul csak olyan jellegu hulladek tarolhato, amely: 

a) neni ellentetes a 12311 997. (VII. 18.) kormanyrendelet 
eloirasaival, es nem okoz 

b) buzhatast, 

c) felporzast, 

d) mergezessel jar6 diff~jz Iegszennyezest, 

e) anyag bemosodassal talajszennyezest, 

f) latvanyaval a kozterulet fele Iatszo vizualis zavaro hatast. 

A kerti szerves hulladekok kivetelevel a hulladek csak olyan teruleten 
tarolhato, amely arvizvedelmi szempontbol bevedett helynek 
minosul, vagy arvizi helyzet eseten gondoskodni lehet annak havaria 
mentes elszallitasarol. 

A terv teruleten a teruletek tulajdonosainak a teruletukon Ievo 
illegalis hulladeklerakasokat, tormelek lerakasokat fel kell szamolni. 

A terv teljes teruletet be kell kapcsolni a szervezett 
hulladekszallitasba a 3911 998.(Vll. 16.) Fov. Kgy. rendelete alapjan, 
mely a szilard telepulesi hulladekkal kapcsolatos helyi 
kozszolgaltatasroI rendel kezi k. 

Az avar es kerti hulladek egeteserol Budapest-Csepel Onkormanyzat 
tobbszor modositott 2311 995.(X1.01 .)Kt. rendelete rendelkezi k, mely 
kimondja, hogy avarral egyutt kommunalis es veszelyes hulladek 
nem egetheto. 



(31 ) A nem veszelyes termelesi hulladekokat rendezett modon kell 
gyujteni, (pl.: kuka, kontener) es a szukseges idokozokben erre a 
tevekenysegre hatosagi engedellyel rendel kezo vallal kozoval el kell 
szallittatni hasznositasra vagy artalmatlanitasra. 

(32) Veszelyes hulladekok kezelesere a 10211 996.(VIl. 18.) 
Kormanyrendelet eloirasai az iranyadok. 

(33) A teruleten nem vegezheto olyan tevekenyseg, amely soran a 
keletkezo veszelyes hulladek szakszeru gyujtese, kezelese 
artalmatlanitasa nem megoldott. 

(34) Veszelyes hulladeko k kezelesevel kapcsolatban a 10211 996.(VI 1.1 8.) 
Kormanyrendeleten tulmenoen az illetekes, Kozep-Duna Volgyi 
Kornyezetvedelmi Feliigyeloseg eloirasai szerint kell eljarni. 

Kozmiivesites, kozmiiletesitnienyek 

9.5. 

~ltalanos eloirasok 

(1 ) Kozmuletesitmenyek es kozmuhalozatok el helyezesere vonat kozolag 
az OTEK eloirasait, valamint a megfelelo agazati szabvanyokat es 
eloirasokat figyelembe kell venni. Az eloirasok szerinti 
vedotavolsagokat biztositani kell. A vedotavolsagon belul 
mindennemu tevekenyseg csak az illetekes uzemelteto, az erintett 
szakhatosag hozzajarulasa eseten engedelyezheto. 

(2) A meglevo 6s a tervezett iparagi es kozcelQ, varosi kozrnuhalozatok 
es Ietesitrnenyek, tovabba azok agazati eloirasok szerinti biztonsagi 
ovezeteik szamara kozmuteruleten, vagy kozteruleten kell helyet 
biztositani. Ettol eltero esetben - ha azt egyeb agazati eloiras nem 
tiltja - a kozrnuvek es biztonsagi ovezetuk helyigenyet szolgalmi jogi 
bejegyzessel kell fenntartani. Kozmuvek szamara szolgalmi jogi 
bejegyzest csak olyan telekreszre szabad bejegyezni, ahol epitesi 
korlatozast nem okoz. Mar szolgalmi joggal terhelt telekreszen 
mindennemu (epitesi es egyeb) tevekenyseg csak a szolgalmi joggal 
rendelkezo erintett hozzajarulasaval engedelyezheto. A szolgalmi 
jogot a Fold hivatalnal be kell jegyeztetni. A tervezett kozmuvezetek 
nyomvonalanak helyet biztositani kell, a nyomvonalat es a jelzett 
vedotavolsag terijletet erinto tovabbtervezes soran a kijelolt helyet 
szabadon kell hagyni. 



A terijleten uj kozmijvezeteket letesiteni csak fold alatti elhelyezessel 
szabad. ~j vezetek epitesekor es egyeb epitesi tevekenyseg 
(utepites, epitmeny-, epulet-, mutargyepites stb.) eseten a kivitelezes 
soran a meglevo kozmuvezetekek nyomvonalaval, vagy 
kozmuletesitmeny telepitesi helyevel utkozo epiteseknel a meglevo 
kozmuvezetekek, kozmijletesitmenyek kivaltasat , sza bvanyos 
keresztezeset agazati eloirasok szerint kell kivitelezni. Mindennemu 
epitesi tevekenysegnel a meglevo es megmarado kozmuvezetekek 
vagy kozmuletesitmenyek vedelmerol gondoskodni kell. 

Felhagyott, feleslegesse valt kozmuha1ozatokat 6s 
kozmuletesitmenyeket fel kell bontani, funkciot vesztett vezetek - 
Ietesitmeny nem maradhat sem fold felett, sem fold alatt. 

A jarulekos kozmuletesitmenyek elhelyezesenel a varoskepi 
megjelenesre, esztetikai kovetelmenyek betartasara is figyelemmel 
kell lerlrri. 

A termikus energiaigenyek kielegitese a levegotisztasag vedelme 
erdekeben, tavlatban csak vezetekes energiahordozoval 
engedelyezhetb. 

A teruleten epitesi engedely csak a teljes kozmuellatas 
rendel kezesre allasa eseten adhato. 

A teruleten athalado gerincvizvezetekek es a terijlet ellatasat 
szolgalo vizvezetekek vedotavolsag igenye az MSZ 7487-es 
szabvanyban rogzitett eloiras szerint biztositando. 

A vizbazisokra, vizmu kutakra megallapitott hidrogeologiai 
vedoidomot az agazati eloirasoknak megfeleloen biztositani kell. Az 
uj hidrogeologiai vedoterillet jovahagyasaig a korabbi - a kutakat 
korulvevo 1 50 m-es - vedoteriilet van erven yben. 

A Duna kozelsege miatt, a magas talajvizallasos, mely fekvesu 
teruletre epitkezni csak talajmecharlikai szakvelemeny alapjan 
szabad es az abban eloirtakat kotelezo betartani. 

A Ietesiilo epitmenyek vedelmere a mertekado oltovizet az Orszagos 
Tijzvedelmi Szabalyzat 49.5 (1) es (3) bekezdese szerint kell 
biztositani. 

A tuzoltosag vonulasat es mu kodeset az Orszagos Tuzvedelmi 
Szabalyzat 22.5 (1) es a 49.5 (8) bekezdese szerint kell biztositani. 



~j telekalakitassal, telektonib feltarassal kialakitasra kerulo telkek 
beepitesere engedely csak akkor adhato, ha az a varosi 
kozcsatorna-halozatra kozvetlenijl, vagy a csatornahalozat 
tovabbepitesevel csatlakoztathato. Az epitesi engedely feltetele a 
kozcsatorna-csatla kozas meg Iete. 

A teruleten elvalasztott rendszeru csatornahalozatot kell Ietesiteni. 

Ha a teruleten barmely telekrol a kibocsatott szennyviz 
szennyezettsege a kozcsatornara valo rakotesi eloirasoknak nem 
felel meg, akkor az eloirtaktol eltero szennyezettsegu vizet telken 
belul Ietesitendo szennyviz-elotisztitoval- a megengedett 
szennyezettseg niertekeig - elo kell tisztitani. 

Kozvetlen az elofolyasba mindennemu vizbevezetes csak a 
hatosagok altal eloirt megfelelo kezeles utan es vizjogi Ietesitesi 
engedellyel, az abban eloirtak szigoru betartasaval torter~het. 

Vizgazdalkodasi teruletkent lejegyzett teruletet (arok, vizfolyas, 
vizmosas, stb.) egyeb celra hasznositani csak vizjogi Ietesitesi 
engedely alapjan, a VlZlG engedelyevel szabad. 

A teljes kozmuellatas kereteben es a kedvezobb teruletgazdalkodas 
erdekeben a csapadekviz elvezetesere zart csapadekviz elvezeto 
rendszert kell epiteni. 

A csapadekviz elovizbe torteno bevezetese elott hordalekfogo 
mutargy el helyezese kijtelezo. 

20, illetve annal tobb gepkocsit befogado parkolokat kiemelt 
szegellyel kell kivitelezni, hogy a felijleten osszegyujtheto legyen a 
csapadekviz, az ne folyhasson kozvetlen a zoldfeluletre. Ezekrol a 
nagyobb parkolo feluletekrol osszegyulo csapadekviz csak hordalek- 
es olajfogo mutargyon keresztul vezetheto a csatornahalozatba. 
"Zold" parkolo Ietesitese tilos. 

Villamos energia ellath 

Varosesztetikai es teruletgazdalkodasi szempontbol a terijleten 
(nagy-, kozep-, kisfeszultsegu, valamint kozvilagitasi) villamos 
energia ellatasi halozatot epiteni, meglevo halozat rekonstrukciojat 
engedelyezni csa k fold kabeles elhelyezessel sza bad. 

Kozvilagitasi halozatra csak energ iatakarekos Iampatestek 
elhelyezese engedelyezheto. 



(23) A teruletet erinto nagynyomasu es nagy-kozepnyomasu vezetekek, a 
gazatado, a gazatado faklya, a varosi gazfogado, a 
nyornasszabalyozok helyet es agazati eloiras szerinti biztonsagi 
ovezetet szabadon kell hagyni szolgalmi jog alapitasa mellett. A 
biztonsagi ovezeteket erinto tevekenyseg csak a szolgaltato 
hozzajarulasaval engedelyezheto. 

(24) A gazatado faklya 90m-es hohatas ovezeteben a 611982. (V. 6.) IpM 
szamu rendelet figyelembevetelevel az alabbi tilalmak es 
korlatozasok vannak ervenyben: 

- minden epitesi tevekenyseg , 

- tuzrakas, illetve anyagok egetese (pl. tarloegetes), 

- banyamuveles, 

- a faklya allagat veszelyezteto maro- es tijzveszelyes anyagok 
kiontese, kiszorasa, 

- zagyter Ietesitese, 

- robbantas, 

- egheto anyagok allando, vagy ideiglenes tarolasa, 

- nem szantofoldi mezogazdasagi kultura jellegu novenyzet 
telepitese (fak, bokrok, cserjek ijltetese) 

tilos! 

(25) A teruleten a foldgazelosztast kisnyomasu foldgazhalozattal kell 
biztositani. 

Tavkozles 

(26) Varoseszteti kai es teruletgazdal kodasi szempont bol a tervezesi 
terijleten tavkozlesi halozatot Ietesiteni, illetve meglevo 
rekonstrukciojat engedelyezni csa k foldalatti (fold kabel, alepitmeny) 
el helyezessel sza bad. 

(27) A mikrohullamu osszekottetes biztositasara szukseges, eloirt 
magassagi korlatozas betartando. 

(28) Kozszolgalati hirkozlesi antennak csak epitesi engedellyel 
helyezhetok el. Hirkozlesi antennak telepitesehez az engedely 
kiadasanak feltetele, hogy azt elozetesen az onkormanyzati 
tenrtanacs, illetve ennek hianyaban a keruleti foepitesz 
velemenyezze. 



(29) A Duna-menti egy telektomb melysegben levo teruleten antennat, 
antennatarto szerkezetet, egyeb tavkozlesi epitmenyt elhelyezni nern 
lehet. 

~rvizvedelem 

(30) A nagyobb - arhullarnrnal veszelyeztetett - vizfolyas, a Duna rnellett 
10 m szelesseg u parti sav, karbantartas il letve arvizi vedekezes 
szarnara szabadon hagyando (parti sav a vizek partvonala rnenten 
huzodo teruletsav). 

(31) Az arvizvedelmi letesitrnenyeknel a mentett oldalon a 10 rn-es savon 
belul meg atmeneti idore sem engedelyezheto epitrneny 
elhelyezese, illetve anyagok tarolasa. ~rvizvedelmi toltesben es a 
tolteslabtol 10 -10 rn-es tavolsagon belul kozmijvet fektetni nem 
szabad, a toltest keresztezni az agazati eloirasok szerint lehet. A 
magas parti kialakitasu terulet arvizmentesnek tekintheto. A teruletet 
magas partta minositeni csak vizjogi engedelyezesi eljarassal lehet. 

(32) ~pitmenyt hullamterben, nern mentett teriileten elhelyezni csak az 
illetekes VlZlG hozzajarulasaval lehet. Az epitmeny padloszintjet a 
mertekado arvizszint (MASZ) fole 1,3 m-re1 kiernelten kell 
engedelyezni es kivitelezni, a karelharitas szempontjainak a 
figyelembevetele kotelezo. A hullamterben elhelyezett 
epitmenyeknel az idonkenti viz ala keriilest figyelernbe kell venni. 
Kozmuvet fektetni csak feluszas elleni vedelernmel lehet. Arviz 
idejen kozmuvet iizerneltetni nem szabad, ezert csak olyan 
letesitmeny elhelyezese engedelyezheto, amelynek folyamatos 
kozmuellatasat biztositani nem kell. 



111. FEJEZET 

Az elo-, oldal- es hatsokertre vonatkozo eloirasok 

A teruleten az elo-, oldal- es hatsokert eloirt, illetve minimalis 
meretet a terv tiinteti fel. 

Kerites letesitese 

A teruleten kerites letesitese az OTEK 44. §-a szerint 
engedelyezheto az alabbi elteresekkel: 

A jelentos zoldfeluletu intezmenyteriileten a telek hatarvonalain - 
utcavonalon, az oldalhataron es a hatso telekhataron -, a Duna 
menti varoskepileg kiemelt teruleten az utcavonalon, a kozterulettel 
hataros telekhatar menten legfeljebb 2 m magas attort kerites 
Ietesitheto legfeljebb 50 cni magas tomor Iabazattal. hortnek az a 
kerites minosul, amely a belatast a kerites sikjara allitott 45'-os 
szogbol legfeljebb a feluletenek 213-an takarja. Amennyiben a telek 
hatarvonalan tamfal epitese szukseges, a kerites magassagat a 
tamfalhoz csatlakozo magasabb terepszinttol kell merni. 

A jelentos zoldfeluletu inteznienyteruleteken belul az egyes kulon 
hasznalatu telekreszeket legfeljebb 1,40 m magas nem tomor 
kel-itessel, vagy sovennyel sza bad elvalasztani. 

A (2) bekezdesben nem emlitett teruleteken a kerites niagassaga 
legfeljebb 2,50 m lehet, egyebekben a (2) bekezdes eloirasai 
vonatkoznak ra. 

Az utcavonalon a110 kerites - a kornyezettel osszhangban - a telek 
iranyaban beljebb helyezheto - pl. kapubehajto, parkolo letesitese 
miatt - azonban a kozterulettel egybenyitott telekreszen a 
kozteruletre vonatkozo eloirasokat kell alkalmazni. 

A teruleten hullamlemez, mfianyag, eternit kerites es rikito, a 
kornyezettel nem harmonizalo szinure vagy mintasra, kepnek 
minosithetore festett kerites nem Ietesitheto. 

A reklanihordozo keritesre a reklamtablakra vonatkozo eloirasokat 
kell al kalmazni. 



(8) A Duna partvonalan a 4.s I .bekezdes b.) pontja szerint lehet csak 
keritest el helyezr~i. 

IV. FEJEZET 

A BEEPCTESRE SZANT TERULETEK 
FELHASZNALASANAK ES BEEP~TESENEK 

FELTETELEI ES SZABALYAI 

A beepitesre szant teriiletek tagozodasa 

(1 ) A beepitesre szant teruletek fel hasznalasu k szerint: 

a) vegyes teruletek - jelentos zoldfeluleti intezmenyterulet (IZ- 
XXI) 

b) kulonleges varosuzemeltetesi teruletek - az 
energiaszolgaltatas teruletei (KV-EN-XXI). 

A beepitesre szant teruletekre vonatkozo eliiirasok 
a hullamterben 

13.g. 

(1) A hullamteri epitesi ovezetekben a terulethasznalat a hullamterek, a 
parti savok hasznalatarol es hasznositasaro1 szolo 4611 999. (1 11. 18.) 
Kormanyrendelet szerint lehetseges. 

(2) A hullamterben a 4611 999. (Ill. 18.) Kormanyrendelet 6.5. (5) bekez- 
deseben meghatarozottakon tljlmenoen csak kozossegi, vizi sport es 
sporthorgaszati epitmenyek helyezhetok el a jelen rendelet 
vonat kozo ovezeti eloirasai es a jelen keriileti sza balyozasi terv 
szerint. 

A jelent6s zoldfeluletu intezmenyteruletek (IZ-XXI) 

epitesi ovezetei 

(1) A jelentos zoldfeluletu inteznienyteruleteke vonatkozo altalanos 
eloirasokat a BVKSZ 41. §-a tartalmazza. 



(2) A jelentos zoldfeluletu intezmenyteruletek teri~lete a 
telepulesszerkezeti es kornyezeti adottsagok alapjan az alabbi helyi 
epitesi ovezetekre tagolodik: 

a) A Duna nienti jelentos zoldfeluletu intezmenyteriiletek epitesi 
ovezete 

I IZ-XXIID3 I Az 5000 mZ minimalis telekmeretu ingatlanok epitesi ovezete 

b) A celzott teruletfelhasznalasu jelentos zijldfeliiletu 
intezmenyteruletek epitesi ovezetei 

I IZ-XXIIKP 1 Az intezmenvteruleten beluli kozpark epitesi ovezete 
I IZ-XXINE I Az intezmenvteriileten beluli vedoerdo e~i tesi  ovezete 1 

- - - - - - - - - 

(3) A keretovezethez kapcsolodo helyi epitesi ovezetekben az egyes 
telkek, teruletek, felhasznalasaval, beepitesevel, valamint az 
epiiletek Ietesitesevel kapcsolatos szabalyozasi hatarertekeket az 1. 
sz. tablazat tartalmazza: 

1. sz. tablazat 

Az epitesi ijvezet jele Az epitesi telek 

a) A Duna menti jelentos zoldfeluletu intezmenyteruletek epitesi ovezetei: 

b) A celzott teruleffelhasznalaslj jelentos zoldfeluletij intezmenyteruletek 
e~ i tes i  ovezetei: 

SZ Szabadonallo beepites 
8,0'.illetve 8,50* a hullamteri terepszinthez viszonyitva 


























