
Budapest-Csepel ~nkormanyzata 
3311994.(1X.20.) Kt rendelete 

a Budapest, XXI. kerulet Ady E. I t  - Rackeve - Soroksari Dunaag - 
kazigazgatasi hatar - Hollandi ut - Duna-dulb ut - Vagohid u. - Sagvari E. u. - 

Zsak Hugo u. altal hatarolt teriilet rdszletes rendezesi terv6rBI 



Budapest - Csepel ~nkonnanyzata 

3311 994.(1X.20.) Kt rendelete 

a Budapest, XXI. keriilet Ady E. lit - Rickeve-Soroksari Dunaiig - klizigazgatbi 
hatair - Eollandi lit - Duna-du16 lit - Vig6hid u. - SagvAri E. u. - Zshk Hug6 u. - 

altal hatirolt teriilet riszletes rendezisi tervir6l 

Budapest - Csepel Onkormanyzata KepviselBtestiilete az 1990. evi LXV.tv., az 199 1. 
evi XX.tv. 75.8-aval modositott 1964. evi III-tv. 6.8-a, tovabba a 

i 3011 964.(XII.2.)Konn. s z h u  rendelettel modositott 3511 992.(I:?S.)Korm. s z h u  
rendelet felhatalmazhsa alapjin a kovetkezb rendeletet alkotja: 

A rendelet hatilya 

I .  Jelen szabalyozisi el6irkok a Budapest, XM: keriilet Ady Endre ut - Zshk Hugo 
utca -Sagviri Endre utca - Vagohid utca - Dunadirld ut it a Sorokshi-Duna 
kozotti kozpark - 308261 Hrsz. hathra - Soroksiri-Dunaig - Gubacsi-hid dtal 
hatarolt teriiletre te jednek ki. 

12.1 A jelen szabdyozki el6irisok csak a s:abaljo:asi tew@okkd eayiitt ervenyesek. 

11.1 Az 1.5. I1 .I bekezdesben lehatiirolt tenileten ( tovabbiakban: a terv teriilete ) 
teriiletet felhasznilni, epitesi telket kialakitani, epitesi tevekenyseget folytatni, 
valam.int ilyen celra hatodgi engedelyt adni az orszagos ervenfl rendelkezesek 
es jelen reszletes rendezesi terv szabalyozki terveben es jelen el6irisok 
rendelkezbeiben foglaltaknak me#elel6en szabad. 

12.1 A rkszletes rendezesi terv szabdyozki terveben kotelezanek kell telunteni a 
folyarnatos vonallal jelolt: 
- szabalyozrisi vonalat, 
- epitesi vonalat, 
- a hlonboz6 rendeltetesfi teriiletek, ovezetek hatarait. 



13.1 A terven szaggatott vonallal jelolt szabdyozisi vonalat, telekhatarokat, epit6i 
vonalat es beepithetd teriiletet irinyadonak kell tekinteni. 
Az irinyado szabdyozisi elemek az kpitisi intbscigi elrgrJi13.v:is szernpo?r$ibol 
a kovetkezdk szerint ertelmezenddk: 

a.) zrcinyndd s=crbciIyo:cisi twtnl: 
Az iranyado szabalyozis a csepeli alapterv azonos ertelmii dontese eseten valik 
ervenyesse es a megvalositb iddpontjaban Mv6 adottsagok szerint pontositando a 
tovabbtervezes soran. 

b .) irhyado telekhatar: 
Az irinyado telekhatk a megvalosit& egy lehetdseget jelenti. A tervezett 
telekosztbtol elterd igeny eseten - a szabdyozbi vonallal lehatirolt tombre 
vonatkozoan - elterni ugy lehet, h o g  a telkek tetszdegesen osszevonhatok. 

c. ) ircinyndo beipitesz vonal: 
Az iranyado telekhatk a tovabbtervezes sorb  ket lepcsbs engedelyezesi e l jkb 
kereteben modosithato, olyan modon, hogy az elvi engedely mellekletekent M 
1: 1000 leptekii beepitesi tervet kell kesziteni, melyet a Gepitisz velemenyezeset 
figyelembe veve az epitbi hatosag hagy jova 

d.) beipithetd teriilet: 
Ma meg pontosan nem meghatkozhato epitesi lehetdseget biztosit. Az epitesi 
szandek ismereteben a beepithetd teriileten beliil helyezhetd el a konkret epiilet a 
megadott parameterek szerint. ( max. beepithet6 m2, homlokzatmagassag, stb.) 
Tombtelkes bdpitesnel az epitbi engedely mellekletekent M 1: 1000 IepteE - az 
egesz tombtelekre kiterjedd - helyszinrajzzal kell igazolni a tombtelekre el6irt 
beepitettseg teljesiileset. 

Felhasznalas szerint a ten, teriilete: 

lakoteriilet: 
- 13-as ovezeti jelQ (BVSZ 18. $. b jelen szabdyozhi eldirisok) 

intezmenyteriilet: 
- 34-es ovezeti jelii (BVSZ 24. $. 6s jelen szabalyozbi el6irhsok) 
- 35-0s ovezeti jelil (BVSZ 25. 5. es jelen szabdyozhi el6irhok) 

iparteriilet: 
- 42-es ovezeti jeli3 ( BVSZ 26 . $. ks jelen szabdyozbi el6irhok) 

zoldteriilet: 
- 71-es ovezeti jelO (BVSZ 28. $. es jelen szabdyozbi eldirhok) 

kozlekedesi teriilet. 



Telekszabilyozas. telekalaliitis 

11.1 A terv teriiletet koniti szabilyozh erinti. Az utak szabdyoziisi szelesseget a 
szabalyozbi terv tartalmazza. 

I .  Az ujonnan megnytbra keriild lit Gubacsi-hid feldli - a Duna utcat keresztezd - 
szakaszat abban az esetben kell kialakitani, ha 
a.) arra kozvetlenul e csatlakozas mellett fekv6 ingatlanok fejlesztesi igenye, 
b.) a Fovirosi - keriileti forgalmi viszonyok indokoljak. 

13.1 A D.1 bekezdes a.) 6s b.) egyrnhtol figgetlen feltetelek, tehat bhe ly ik  
fennillhsa eseten alkalmazni kell. 

4.1  A terv teriileten egyedi, uszo- es tombtelkek egyarhnt kialakithatok. A tombtelek 
minimalis merete 1 ha (1 0.000 m2) 

15 I A tervezesi teriileten kialakitiisra keriilti ondlo ingatlanok mereteit a szabalyozki 
terv reszletezi teriiletfelhaszndbi egysegenkent. 

16.1 A kitijzesi tervek keszitbe soran a szabdyozki terven bejelolt hatirvonalaktol 
csak az idtaliinos telekalakitki Is Ietesitbi szabdyok betartiisa mellett lehet 
eltemi. 

11.1 A terv teriileten a BVSZ 13-as ovezetebe sorolt lakoteriiletet a szabdyozisi terv 
tijnteti fel. 

12.1 A kialakult lakoteriilet telepszerG, vkosias lakotelep resze, melynek a tervezesi 
teniletre es6 reszen a kialakult beepites hossktavii fennmaradbaval kell 
szholni. ~j beepitb a teriileten beliil nem engedelyezhetd. 

11.1 A terv teriileten a BVSZ 34-es ovezetebe sorolt intezrnenyteriileteket a helyi 
szabalyozb szerinti megkulonboztetessel a szabalyozisi terv tiinteti fel. 

12.1 A teriilet feltolteses jellege miatt az ovezetben minden epitesi engedelyhez 
talajmechanikai szakvelemenyt kell csatolni. 



13.1 34 - H l  j e l i  Svezet: 

a.) Az ovezetben egyedi Is tombtelkek egyarant halakithatok. 

b.) Az ovezet teljes kozmCvesitesse1 ellkott telkein foepuletkent 
az alapfofind magasabb szintfi, ill. vallalkozhi jellegG intezmeny, 

a lakossig alapfofi ellatisat szolgalo intezmeny (kiveve az oktatasi-nevelki 
es egeszse@,y intezmenyeket) 

az epitmenyek rendeltetesszerti m5kodesChez d s e g e s  egyeb intezmeny is 
elhelyezhet6. 

c.) Az ovezet telkeinek beepitbenel az alabbi parametereket sziikseges betartani: 
- max. homlokzatrnagassag : 10,50 m 
- max. bdpitettseg: 45 % 
- min. zoldfeliileti fedettseg: 35 % 
Fentiek teljesiileset minden telek eseten az elvi epitesi engedely melleMetekent 

keszitett beepitesi tervben kell igazolni: 
- a tervezett epiilet illeszkedeset a kialakult viroskephez, 
- az epiilet hnkciojahoz sziikseges parkoloszam teleken beluli vagy - az 

onkorm6nyzattal kotott megallapodis alapjin - a kozteriileten tortend 
elhelyezeset, 

- az esetleges kiszolgdo-forgalom megoldhsat a kozteriiletek es a szomszedos 
ingatlanok zavarisa nelkul. 

/4./ 34 - H2 j e l i  ovezet: 

a.) Az ovezet teljes kozmGvesitessel ellitott tombtelke els6sorban szdlrisjellegii 
intezmenyek elhelyezesCre szolgd. 

b.) Az ovezet tombtelken szabadondl6 foepuletkent 
lak6 es szklliubepiilet, 
az alapfoknd magasabb szintfi, ill. vdlalkozki jellegii intezmeny, 
alapfokti kereskedelmi, szolgdtathsi es vendeglatbi intezmeny, 
az intezmdnyek rendeltetbsze~ mfikodesehez sziikseges egyeb epitrneny is 
elhelyezhet6. 

c.) Az ovezet telkeinek b&pitesenel az alabbi parametereket sziikseges betartani: 
- max. homlokzatrnagassig: 10,50 m 
- max. beepitettseg: 25 % 
- rnin. zoldfeluleti fedettseg: 50 % 
Fentiek teljesuleset az elvi epitesi engedely mellekletekent khzitett beepitesi 

tervben kell igazolni: 
- a tervezett beepitettseg es zoldfeliileti fedettseg teljesiilbet, 
- az epiilet hnkciojahoz sziikse~es parkolosziim telken beliili elhelyezbet, 
- az esetleges kiszolgalo-forgalom megoldisat a kozteriiletek es a szomszedos 

ingatlanok zavarasa nekul. 

d.) A letesitend6 zoldfeliileteken 100 m2-kent minimum e u  lombos fa iiltetendd. 



/5./ 34 - H3 jelii Gvezet: 

a.) Az ovezetben egyedi is  tombtelkek egarant kialakithatok. 

b.) Az ovezet teljes kozm~vesitbsel ellatott telkein szabadondlo foepiiletkent 
vdlalkozbi intezmenyjellegli epiilet ( iroda, kereskedelmi, szolgaltatbi, 

vendeglathi,stb.), 
lusiizemi termelg-, szolgaltato- Is raktarozasi epiilet, 
lakoepiilet (csak tombtelken egyeb hnkcioju telephelyen beliil ) 
es az ezek rendeltetesszedi mdkodQehez sziikseges egyeb epitmenyek is 

elhelyezhet6k. 

c.) Az ovezet telkeinek beepitesenel az alabbi pararnetereket sziikseges betartani: 
- min. telekteriilet: 1000 m* 
- litlagos telekszelesseg: min. 35,OO m 
- max. homlokzatrnagassag: I0,50 m 
- max. beepitettseg: 30 % 
- min. zoldfeliileti fedettseg: 40 % 

Fentiek teljesiilbet az elvi epitesi engedely mellekletekent k6zitett beepitesi 
tervben kell igazolni: 

- a tervezett beepitettseg es zoldfeliileti fedettseg teljesiiliset, 
- az epiilet fbnkciojahoz sziikseges parkoloszim telken beliili elhelyezesQ, 
-.a2 esetleges .kiszolgalo-forgalom megoldbat a kozteriiletek 6 a szomszedos 

ingatlanok zavarba nekil. 

d.) A tervezbi teriileten csak olyan vidlalkozb kaphat mfikodesi engedelyt, amely 
a szakhatosagok (~UTSZ,  Komyezetvedelmi Feliigyelaseg) velemenyevel is 
alatimasztva: 

- A levegg tisztasaganak vedeher61 szolo 31/1986(VI.3.)MT. sz. rendelet 6 e 
rendelet v e g r e h a j ~ o l  szolo 4/1986.(VI.3) OKTH sz. rendelkezes szerinti vedett 
I. levegdtisztasag-vedelmi kategoria MSZ 3 185411 990. "A komyezeti leveg6 
tisztasigi kovetehenyei" c. szabvany imisszios hatirertekeinek betarthat nem 
akadhlyozza meg. 

- A 4/1984.(1.33.) EiiM rendelet iizemi tevekenysegb61 ered6 zaj- es 
rezgesterhelb. megengedett egyenertekii A-hangnyomkzintjeinek betarthiit 
garantihi tudja. A tervezesi teriileten, mint vegyes fbnkcioju intezmenyteriileten, 
nappal 60 d B 4  ejel 50 dBA megengedett egyenertekii A-hangnyombszint az 
iizemi zaj hatirerteke. 

e.) A Ietesitendg zoldfeliileteken 100 m2-kent minimum egy lombos fa iiltetenda. 

11 ./ A terv teriileten a BVSZ 35-0s ovezetebe sorolt, jelentas zoldfeliilettel rendelkezd 
intezrnenyteriileteket a helyi szabalyozis szerinti megkiilonb6ztetessel a 
szabalyozasi terv tunteti fel. 



/3./ A teriilet feltolteses jellege miatt az ovezetben minden epitesi engedelyhez 
talajmechanikai szakvelemenyt kell csatolni. 

/3 ./ 35 - H l  jelii Svezet: 

a,) Az ovezet teljes kozm~vesitessel ellatott es a terv szerint kialakitott epitesi 
telken, mint tombtelken szabadonallo foepiiletkent 

sportolbi es szabadid6 eltolteset szolgalo epiilet, 
kereskedelmi, szolgaltatiisi 6 vendeglatasi epiilet, 

az intezmeny rendeltetesszeri3 milkodbehez sziikseges egyeb epitmeny 
helyezhet6 el. 
A kereskedelmi, szolgdtatki i s  vendeglatasi epitmknyek arhya - a tervezett 
syiijtdht megepiil6enek id6pontjaig - nem haladhatjik meg a terv szerinti 
beepitettseg 20 %at. 

b.) A telek nem beepitett teriileten a rendeltetbhez sziikseges parkolosziun, 
szabadteri sportpdyhk es gondozott, G~itott zoldfeliilet dakitando ki. 

c.) Az ovezet telkeinek beepitesenel az alabbi pararnetereket sziikseges betartani: 
- max. homlokzatmagassag: 10,50 m 
- max. beepitettseg: 30 % 
- min. zoldfeliileti fedettseg: 50 % 
( ebbM fkitott zoldteriilet min.35 %, egyeb: szabadteri sportpalyak) 

Fentiek vonatkozisaban az elvi epitesi engedely mellekletekent kesdtett beepitesi 
tervben kell igazolni 

- a tervezett beepitettseg es zoldfeliileti fedettseg teljesiileset, 
- az epiilet fbnkciojhhoz sziikseges parkoloszb telken beliili elhelyezbet, 
- az esetleges kiszolgalo-forgalom megoldisat a kozteriiletek es a szomszedos 

ingatlanok zavarba nelhl. 

a.) Az ovezet teljes kozmGvesitessel ellatott es a terv szerint kialakitott epitbi 
telken, mint tombtelken szabadondlo foepiiletkent 

sportolbi es szabadida eltolteskt szolgdo epiilet, 
szallbepiilet, 
kereskedeh, szolgdtathsi b vendeglatisi epiilet, 

az intezmeny rendeltetesszerii miikodbehez sziikseges egyeb epitmeny 
helyezhet6 el. 
A kereskedelmi, szolgaltatisi es vendeglatbi epitmenyek arinya nem haladhatjik 
meg a terv szerinti beepitettseg 10 %-at. 

b.) A telek nem beepitett teriileten a rendelteteshez sziikseges parkoloszam, 
szabadteri sportpalyik es gondozott, fbitott zoldfeliilet alakitando ki. 



c.) -kz ovezet telkeinek beepitesenel az alabbi parametereket sziikseges betartani: 
• - max. homlokzatmagassag: 10,50 m 

- max. beepitettseg: 75 % 
- min. zoldfeliileti fedettseg: 50 % 
( ebb61 fasitott zoldteriilet min. 35 %, egyeb: szabadteri sportpdyik) 

Fentiek vonatkozhsaban az elvi epitbi engedely mellekletekent keszitett beepitesi 
tervben kell igazolni 

- a tervezett beepitettseg es zoldfeliileti fedettseg teljesiileset, 
- az epulet hnkciojahoz sziikseges parkoloszam telken beliili elhelyezbet, 
-.az esetleses kiszolgilo-forgalom megoldbat a kozteriiletek es a szomszedos 

ingatlanok zavarisa nelkul. 

15.1 35 - H3 jelii Svezet: 

a.) Az ovezet teljes kozmfivesit6sel ellatott es a terv szerint irsinyado beepitesi 
teriiletkent jelzett teriileten belul, a konkret tervezett kpulet fiiggvenyeben 
kialakitando epitesi uszotelken foepuletkent 

sportolhsi es szabadid6 eltoltket szolgalo epiilet, 
es az intezmeny rendeltetesszerii m3kodbehez sziikseges egyeb epitmenyek 
helyezhetdk el. 

A nem beepitett teriiletet tovabbra is kozparkkent kell femtartani. 

b.) A tervezett Ietesitmeny parkolhsi igenyet - a tervezett beruhiih koltsegere - 
kozteriileti parkolokent a terven jelzett - az iparvaginy mellett Mvd - kozpark 
teriileten kell megoldani. 

c.) Az uszotelek kialakitisa ket lepcs6s engedelyezb kereteben tortenhet, ah01 az 
elvi engedely mellekletekent beepitesi tervet keU kbziteni, melyben igazolni kell 

- a tervezett epiilet illeszked6et a kialakult viroskephez, 
- a funkciohoz sziikseges parkoloszim megfeleld elhelyezbet, 
- a kozonsCgforgalom es kiszolgilo-forgalom helyes kialakitbit oly modon, 

hogy az a komyez6 utak forgalmat, a komyez6 kozpark 6 lakoteriilet 
funkciondhsat nem zavarja. 

Az iparteriiletre vonatkoz6 el6iriisok 

11.1 A terv teriileten a BVSZ 42-es ovezetebe sorolt ipar teriileteket a helyi 
szabdyozhs szerinti megkulonboztetessel a szabiilyozisi terv tiinteti fel. 

a.) Az ovezetbe sorolt teriiletek- a bfizos, zajos, fertdz6 vagy robbanoanyagokkal 
kapcsolatos iizemi termel6-tarolo tevekenysegre szolga1o epitmenyek ki~.~Plele~~el-  
egyeb ipari epitmenyek es telephelyek elhelyezbere szolgalnak. 



b.) Az ovezet teljes kozmGvesitesse1 ellatott telkein, mint tombtelken szabadonallo 
- illetve a Duna utca menten a kialakult allapot szerint utcavonalon a110 - 
Eepiiletkent 
iizemi Is raktarepiiletek, 
irodai b szocialis-epuletek, 
iizemi jellegii kutatohelyek es 
ezek rendeltetesszetfi milkodtetbsehez sziikseges egyeb epitmenyek 
helyezhetdk el. 

c.) Az ovezet telkeinek beepitbenel az alabbi parametereket sziikseges betartani: 
- max. homlokzatmagassag: 13,50 m 
- max. beepitettseg: 45 % 
- min. zoldfeliileti fedettseg: 10 % 

d.) A terven beepitesre javasolt beepithet6 teriiletek keriiltek kijelolkre. Az 
ovezeti parameterek betartba mellett azonban az igenyek szerint egyeb beepites 
is engedelyezhetd. 

e.) Az ovezetben letesitenda b h e l y  epitmeny elhelyezesenel az OESZ. 66.5.- 
ban meghatarozott ~avo l sagoka t  kell betartani. 

f )  A telephelyek rendeltetesszerii haszndatahoz az ott dolgozok letszima alapjan 
meretezett - 5 dolgozolszgk. - gepjhiiparkolohely telken beluli elhelyezeser61 
kell gondoskodni. 

g.) A telephelyek telkeinek be nem epitett es le nem burkolt reszet - lehet6leg a 
telekhathr menten - fasitkal kell kialakitani es fenntartani. 
A DUNAPACK Rt. Sagviri Endre utca melletti - a szabdyozki terven jelzett - 
sa jat ,  az utca hloldalin lev6 c sa l ad ihh  lakoteriilet vedelme erdekeben, &itott 
veddzoldkent kell kialakitani. 

a.) Az ovezetbe sorolt teriilet az iparteriiletnek a szolgalati lakkok elhelyezesere 
szolgalo rkze. 

b.) Az ovezet teljes konQvesi t~se1 ellatott telken, mint tombtelken a terv 
tavlataban az alabbi epitesi tevekenyseg folytathato: 

- A teriileten belul uj lakoepiilet nem letesithetd. 
- A meglev6 lakoepuletek bcvitese, korszerkitkse, teteterbeepitese 

engedelyezhetd a kovetkeze parameterek betarthsa mellett: 
- max. homlokzatmagassag: 7,50 m 
- max. beepitettseg: 45 % 
- min. zoldfeluleti fedettseg 30 % 

- A teriileten lev6 epiilet(ek) bontisa eseten uj epiilet csak uzemi fknkcioval, 
vagy kisipari, kisiizemi b szolgdati lakas egyiittes fknkcioval engedelyezhet6. 



c.) .A teriileten beliili lakasszam parkoloigenyet telken belul kell megoldani. 
SzemelygepjarrnG-taro10 Ietesitese csak az eldirt beepitettseg Is zijldfeluleti 
fedettseg teljesiilese eseten engedelyezhet6. 

A zoldteriiletre i s  ziildfeliiletekre vonatkoz6 el6irisok 

11.1 A zoldteriiletek korebe tartozo zoldfeliileteket: kozparkokat, vederd6ket a terv 
hatiirolja le Is tiinteti fel. 

I .  A tervezett uj zoldfeliiletek Ietesiteset es a meglev6k felujitbat kerteszeti es 
tereprendezesi kiviteli tervek alapjin kell vegrehajtani. 

J3.1 A teriileten lev6 meglev6 novenyzet megartando, az epitkezb sorin megelel6 
modon vedend6. Ha a fak kivagisa epitmeny elhelyezese vagy kerteszeti 
szakvelemeny dtal igazolt egyeb okbol ekeriilhetetleniil sziikseges, azok 
potlisarol a BVSZ 32.5.(4) pontjaban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

14.1 A terven bejelolt ved6zoldsavok hkomszintes novenyallomiiny ( I.-'. 
lombkorona + cse rje ) telepitesevel valositandok meg. 

15.1 A Soroksiri-Dunaag kozteriileti parti savja rehabilitdando a vizparti vegetacio 
jellemzd novenyeinek telepitesevel. 

6 .  A vitparton maghnsteg nem Ietesithet6, csak sporthajok indithsha es krkotesere 
szolgalo kozossegi stegek. 

A kiizlekedbi teriiletekre vonatkoz6 el6irisok 

1.1 A teriiletet hatarolo Duna utca - Sagviri Endre utca - Vagohid utca nyomvonalu 
gyiljt6ut szabbl yozbi szelessege a jelenlegi Bllapot szerint megmarad. 

12.1 A Dunad616 ut folytatbaban tervezett bzak-deli ,@ijtbut s z h k a  20 m 
szabilyozisi szelesseg biztositando. 

13 .I A papirgyar es a dunaparti zoldteriilet koziim intezmenyteriilet egysegeit feltaro 
zs&utc& szabalyozbi szelessege 12 m. 

14.1 A papirgyiir iparvaganyanak nyomvonala a Gubacsi-hidtol a DUNAPACK Rt 
telkeig kozteriileti savban halad. 

15.1 A teriileten minden letesitend6 intezmeny parkolbi igenyeit telken beliil kell 
kielegiteni, kiveve a tervezett sportcsarnokot, 1 gW 3 fo. 



16.1 Kozteriileti park010 teriiletet kell biztositani: 
- a DUNAP.i\CK Rt fobejarata mellett a Duna utcaban, 
- a tervezett sportcsarnoktol eszakra az iparvaganyg te jed6 kozpark teriileten 

beliil, 
- az uszoda teriiletetdl delre a hetvegi szabadidd-forgalom szhiua.  

I A kozmfivek Ietesitmenyeit a szabdyozbi eldirisok dtal rneghatirozott teriileten, 
kozteriileten kell elhelyezni. Amennyiben mdszaki vagy egyeb okok a 
kozteriileten valo elhelyezest nem tesnk lehetdve, az ervenyes jogszabalyok 
szerint kell eljimi. 

12.1 A kozmd-letesitmknyek elhelyezkstre vonatkozoan az Orszigos ~~i tes i igyi  
Szabdyzat (OESZ) es a Budapesti Virosrendezesi Szabdyzat (BVSZ) 
rendelkezbeit, tovabba az ervenyes szakagazati el6irkokat kell figelembe venni. 
A vhosrendezesi terv biztositja a tavlati igeny szerinti osszes sziikseges kozmG- 
Is egyeb vezetekek szimara a terszint alam elhelyezes lehetcseget. 

13.1 A terszint alatti vizszintes 6 magassagi elhelyezbnel a kozmd-lhesitmenyek 
kozteriileten torten6 elhelyezeset szabalyozo MSZ 748712-80 szabviny eldirbai 
szerint kell e l jh i .  &den nyomvonal jelleg kozmC b Ietesitmenyei szimira 
epitestechnologiai, iizemeltetki helyet, 11l.savot kell kijelolni, amely a 
rendeltetesszetfi mdkodeshez sziikse,oes letesitmenyek es berendezesek 
elhelyezesere is alkalmas. Az utak szelesseget es keresztmetszeti elrendezeset ugy 
kell megillapitani, hogy a komd- 6 egyeb vezetekek, beleertve a kozvllagitki Q 
viztelenitbi Ietesitmenyeket is, a szabvhy eldirkainak megfelelden elhelyezhetdk 
legyenek. 

14.1 ~j utburkolat vagy rekonstrukcio epitesekor az utburkolat dtal takart komdvek 
egyidejd megepitesr61, ilI. felujitisirol gondoskodni kell. Az utburkolat 
koordinacio hianyabol s z h a z o  ismetelt felbontka csak a rnulaszto jogi szemely, 
ill. hatosag koltsegbe engedelyezhet6. 

15.1 A teriilet hidrogeologiai erzekenysege 6 a SoroM-Dunaig fertdzes-veszelye 
miatt uj epiiletek epitesekor szennyvkszlkkasztb csak megfelelben meretezett, 
zkt, ellendrzott, ketkamris oolomedenceben engedelyezhetb, legfeljebb 2 
lakkos lakoepulet b mellekepuleti eseten. Egyeb epiilet epitese csak a 
szennyvizcsatorna-hdozatba torten6 bekotessel engedelyezhetd. 

16.1 A kozmdletesitmenyek reszere a 12.1 pontban szabdyozott teriiletsavokat mind 
vizszintes, mind magassagi ertelemeben biztositani kell. 

17.1 Tisztitatlan szennyviz vagy ipari szemyviz bevezetese a Soroksiri-Dunaagba 
egyaltalin nem engedelyezhetd. 



3.1 Kozteriiletrdl csapadekviz-elvezetes csak zart csatornaban vagy mesfelel6 
szikkasztok kiepitesevel engedelyezhetd. Ipari teriilet csapadekbizeit csak zsir- es 
olajfogo alkalmazisa, valamint eldzetes tirozis vagy iilepites utan szabad a 
Soroksari-Dunaba bevezetni. 

/9./ A gbletesitmenyek biztonsagi ovezeth a vonatkozo agazati szabvhyok es 
rendeletek szerint biztositani kell. Nagykozepnyomisu foldgizvezetek 
veddsavjaban csak az agazati szabvhyok alapjh me,ohatirozott hasnositas 
engedelyezheta. ~j parapetkonvektoros fiitesi mod csak legalabb 10 m 
epiilettavolsag eseten engedelyezhet6. 

110.1 A teriileten epitendd letesitmenyek energjaellatisat vedelemmel ellatott vezetekes 
energiahordozokkal kell biztositani. 

11 1.1 Kozmiivek Ietesiteset csak engeddlyel rendelkezd vezetd tervezd dtal keszitett 
tervek 6 felel6ss~gvdlalo nyilatkozat, valamint a vonatkozo engedelyek teljes 
k61G beszerz6e utan lehet vegezni. A kozmt3fejlesztesi munkidatok ellenarzeset 
min6skgi bizonylatokkal tanusitani kell. 

/I./ A fold vkdelme: 

a.) A teriileten a feltoltes(ek) kialakithsara a kornyezetet kirosito anyag, illetve 
veszelyes hulladek nem allcatnazhato. A I. foK epitbi hatosag az engedelyezki 
eljaris kereteben elrendelheti a feltoltksre szbt  anyagok vizsgdatat. 

b.) A teriileten taldhato, a kornyezetet kirosito illegdisan lerakott hulladeko(ka)t 
el kell tavolitani. 

c.) A DUNAPACK Rt. telken beliil, a volt savtorony helyen, a teriilet 
ujrahasnositha eldtt a tdajszemyezbek feltirrandok 6 a sziikseges talajcserek 
elvegzendijk. 

a.) A levegij tisztasaganak vedelme krdekeben a teriileten semmilyen, a hatilyos 
hatkkrtkket meghalado Iegszennyezbsel jiro 

- tevekenyseget folytatni, 
- Ietesitrnenyt elhelyezni, illetve ilyen celra hatosagi engedelyt hadni 
nem szabad. 

b.) A 34 -H2 es 34 - H3 ovezeti jelii teriileten az epitbi engeddy kiadisbak 
eldfeltktele a hderdmc pakuraval iizemel6 kazanjanak ,ok-iizemdre torten6 
atallitisa. 



c. ) A Del-Pesti Szennyviztisztito veddtavolsaga 500 m-re csokkenthetb, 
amennyiben a KTM 1994. majusaban kiadott szakmai ajanlisaban leirt feltetelek 
teljesiilnek. 

/3 ./ A viz vedelme: 

a.) A teriileten vizveteli hellyel ellatott letesitmenyt csak a csatornahdozathoz 
csatlakoztatva szabad elhelyemi. A felstini es az egyeb vizek elvezeteserdl, 
kezeleserbl - a felszini- es felszin alatti vizek vedelme erdekeben - az illetekes 
(szak)hatosag(ok) elbirisai szerint kell gondoskodni. 

b.) A DUNAPACK Rt. csapadekviz bevezetesere tisztitoegyseget kell telepiteni. 

c.) A Soroksiri-Dunahg vizrninbseg-javitisa erdekeben minden tovabbi 
kozvetlen csapadelcviz-bevezetes tilos. 

d.) Vizvedelmi celokat is szolgdnak a jelen 5. /I./  bekezdeseben es /3./ bekezdese 
c.) pontjaban foglaltak is. 

/4 ./ Zaj- es rezges elleni vkdelem: 

a.) A DUNAPACK Rt. iparvaghnyal pirhuzarnos telekhatiira mellett, a tervezett 
intezmenyteriilet s z h i r a  sziikseges zajvedelmet zajgatlkt biztosito keritbsel kell 
megoldani. 

b.) A teriileten a Gubacsi-hid kozeleben, valamint az iparvagany kornyezeteben 
ujonnan letesitend6 epiiletek eseteben az eldirk szerinti zaj elleni vedelmet 
biztositani kell. 

c.) Az Ady Endre utra kikotb, tavlatban tervezett ,@ijt6ut magvalosulashak 
id6pontjaban az engedelyezbi tervhez kornyezeti hatistanulminy keszitend6 a 
viirhato hatkok es a sziikseges intezkedesek,meghatkozhka. 

a.) A teriileten talhlhato, a kiirnyezetet karosito, illegalisan lerakott hulladeko(ka)t 
el kell tavolitani. 

b.) A teriileten keletkezb hulladek atmeneti elszallithsaig, illetve semlegesites6g 
torten6 tiirolbirol, elhelyezeser6l ugy kell gondoskodni, hogy az a kornyezetet a 
vonatkozo hatilyos rendelkezbekben megengedettnel nagyobb mertekben ne 
terhelje. A teriileten keletkezb veszelyes hulladek kezeleset, elszallitisat a 
vonatkozo hatalyos rendelet el6irisai szerint kell vegemi. 

6 A fentiekben nem emlitett, a kornyezet vedelmet szolghlo kerdesekben a hatalyos 
vonatkozo rendeletek szerint kell eljarni. 



I1 .I A DUNAPACK Rt teriileten at it Ady Endre utba bekot6 - e tervben iranyado 
jelleggel szabalyozott - gyujt6ut csak akkor epitend6 ki, ha 

- a jelenleg kesziil6 Csepeli alapterv meger6siti amak sziiksegesseget, 
- a forgalmi adatok mindenkeppen sziiksegesse teszik, beleertve a tervezesi 

teriileten Ietesul6 intezmenyek forgalmi igenyet is. 

I Jelen rendelet az Cttal kapcsolatos kisajatitiis vonatkozbaban nem hoz dontest. A 
kisajatitb - az 11.1 bekezdesben leirt feltetelek teljesulesekor - a vonatkozo 
torvenyek es rendeletek alapjb tortenlk. 

13.1 A jelenlegi magbteriiletekb61 a terv tavlataban kozteriiletkent kiszabalyozott 
teriiletek minden esetben a tervezett beruhizhok igenyeit, ill. 
megvalosithatosagat szolgaljik, igy azok kiizteriiletkent valo foldhivatali 
bejegydser61 a telekalakitbokkal, ill. az epitesi engedelyek kiadhaval egyidbben 
sziikseges intQkedni a kirtalanitiisi igeny karisaval. 

14.1 A terv teriileten megvalositbsra keriil6 Ietesitmenyek epitesi engedelyezesi 
eljzirbat, illetve uszotelkek kialakitbat megelGz6en elvi engedelyezesi eljarast kell 
lefolytatni. 

1 Csak a keriileti alapterv jovihagybsaval vdnak vegervenyesse: 

- a terven abrkolt ovezetmodositii.sok, melyek a kesziil6 alapterv programjaval 
osszhangban vannak, 
- A DUNAPACK Rt. teriileten at az Ady Endre utba bekot6 ,+jt6ut irhnyado 
szabalyozba, 
- a Del-Pesti Szennyviztisztito ved6tavolsagbak csokkentbe. 

2 .  Az alapterv jovAhagyb&ig az Cpitesi hatosagi munkat jelen szabilyozbi el6irisok 
es terv szerint kell folytatni. 
Az alapterv ellenkez6 ertelmii dontese eseten a terv feliilvizsgalando. 



1 I E rendelet kihirdetese napjan lep hatalyba. 

I .  Ezzel egyidejdleg a terv teriiletere korabban kesziilt rendezesi tervek eldirbai 
ervenyiiket vesztik. 
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