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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata      
Képviselő-testülete  
 
a Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervének       
rendeleteiben az alábbi meghatározások módosításaival és      
kiegészítéseivel egyetértve felkéri a Polgármestert, hogy a       
2/2005. (I. 11.) és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai           
szerint a véleményezési eljárást folyatassa le az alábbiakban        
rögzítettek szerint: 
 
Az értelmező rendelkezések, fogalommagyarázat az alábbiakkal      
kiegészítve: 
 
· Közműalagút: Különféle rendeltetésű közmű- vagy egyéb       
vezeték együttes elhelyezésére és üzemeltetésére alkalmas, a       
rendezett térszín alatt olyan járható, egy vagy többszintes        
alagútszerű építmény, amelyben a közművezetékek építése,      
ellenőrzése, karbantartása, cseréje a többi közmű, valamint a        
környező épületek, műtárgyak zavartalan üzemeltetése mellett      
feltárás, illetve földmunka nélkül végezhető el. 
· Közműárok: Több féle közmű- vagy egyéb vezeték        
elhelyezésére alkalmas, a rendezett térszín alatt kialakított egy        
vagy többszintes, szakaszonként függőleges szerelőaknával     
kialakított létesítmény, amelyben a közművek, vezetékek      
karbantartása, cseréje a többi közmű zavartalan üzemeltetése       
közben feltárás, illetve földmunka nélkül végezhető. 
· Csatlakozási pont: Közmű, vagy egyéb szolgáltatás       
gerinchálózatának azon legközelebbi pontja, ahonnan az      
építmény üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatás biztosítható.  
  
A szabályozási előírások az alábbiakkal kiegészítve: 
  
· Új belterületi közterületek kialakítása esetén föld felett        
vezetékes közműhálózat nem tervezhető, a meglévő föld felett        
kialakított vezetékek – kábelek, kábelrendszerek –      
rekonstrukciója nyomán azokat, a meglévő fák gyökérzetét       



megvédő módon a csatlakozási ponttól nyomvonal jellegűen,       
egymásba csatlakoztatható modulos szerkezetben, járda alatti –       
egy, vagy több szintes – kábelárokban vagy közműárokban,        
illetve közműalagútban kell vezetni. 
· Új beruházásként megvalósuló 100 lakásnál nagyobb lakó-,         
szállás jellegű, kereskedelmi, szolgáltató, ipari (üzemi),      
raktározási funkciójú célú építmények működtetéséhez szükséges      
közművet/közműveket a csatlakozási ponttól nyomvonal     
jellegűen, egymásba csatlakoztatható modulos szerkezetben, járda      
alatti – egy, vagy többszintes – közműárokban, illetve közút alatti          
–egy, vagy többszintes – közműalagútban kell vezetni. 
· Már meglévő tervezett közműfelújításkor (hatályba lépést       
követően egy év), illetve rendszerbővítéskor közművet, közcélú       
elektronikus hírközlő vezetéket a csatlakozási ponttól nyomvonal       
jellegűen, egymásba csatlakoztatható modulos szerkezetben, járda      
alatti – egy, vagy több szintes – közműárokban, illetve közút alatt           
– egy, vagy többszintes – közműalagútban kell vezetni. 
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