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BudapestCsepel dnkormanyzata 
41/1997. (MI. 16.) Kt i-endelete 

a Budapest XXI. Ker. Csepeli Eromii Rt. teriilet rkszletes rendezksi 
terverg! 

Budapest-Csepel OiIkomanyzata Kkpviselo-testiilete az 1990. Cvi LXV. tv. 
szerint, valamint az 1964. evi 111. tv. Gtv.) 6. ,25. §-ai alapjiin 6s az 
EW. 54. §-a felhatalrnazasa alapjhn a kovetkezo rendeletet alkotja: 

Az eloirasok hatalya 
I. 8 

(1) Jelen rendelet hatalya Budapest, XXI. keriilet Csepel, a volt Csepel 
Mfivek terii!etkbol a Csepeli Er6mfi M. kOzpor,ti telephelyre, a 
szabdyozasi terven jeioit tervezesi teriiietre, valamint az azt 
niegkozelito, a Rozsa utca felol bevezetett kozteflileti dt teriiletere 
terjed ki. 

(2) A szabdyozasi terv csak jelen eloirasokkal egyiitt ervenyes. 

Ax eloirisok alkalmazasa 
2. 8 

(1) Az 1. § (1) bekezdesben lehatarolt teriileten teriiletet felhasznalni, 
Iktesitmknyek elhelyezesere telket, epitksi teriiletet kia!a.lkitmi I, 
bhnely letesitmenyt elhelyezni, epitesi tevekenyseget folytatni ill. 
meglevo epuletet lebontani, e celokra epitesugyi hatosagi engedelyt 
kiadni csak az Orszagos Epit&ugyi Szabalyzatnak (OESZ) es a 
Budapesti Vikosrendezesi Szzb*;rzatnak (BVSZ), az dtaliinos 
ervenyii rendelkezeseknek es hatosagi eloirasoknak, valamint jelen 
szabidyozasi eloirasoknak megfelelber, szi&ad. 



(2) A szabhlyozasi terven kotelezonek kell tekmteni es meg kell tartani 
a., a szabdyozasi vo~dakat  
b., a telekhatirokat 
c., az ovezeti kategoriikat, parametereket ( funkcio, max. 

homlokzatmagassag, beepitksi %, zoldfeluleti mutato) 
ovezeti hatkrokat 

d., epitesi helyeket 

(3) A kotelezo ervenyii elemek modositasa a reszletes rendezesi terv 
modositasat vonja maga u t h .  

(4) Az ovezeti kategoriikat elvdaszto vonal csak telekhatkr vagy 
szab2lyozasi.~=r,ai t!e~tt5n haladhat. 

(5) . hpitesi hely az a teriilet, melyen belul epulet ill. epitmeny 
ehelyezheto. ~ ~ i t e s i  llelyeil kiviil epulet 11e111, csak illikastmkth-a- 
letesitmenyek (ut, vezetekek) epithetok. 

(6) A maximalis homlokzatmagassagot meghalado meretii epulet a telken 
sehol sem helyezheto el. Kivetel ez a101 clyan technologiai epitmeny, 
mely onhUoan nem minositheto epuletnek ipl. antenna, kemeny). 

(7) A szabalyozasi terven irhyadonak kell tekmteni: 
- a kkmknyek magasshgat. 

(8) Az irhyado jelleggel szabalyozott, valamint a (2) bekezdesben 
nem emlitett elemek tajekoztato jelleguek, ezert azok a reszletes 
rendezesi terv modositasa nellcul megvdtoztathatok. 

11. Fejezet 
RCszletes Wezeti el6irasok 

Teriiletfelhasznalas 
39 § 

(1) A tervezesi teriileten 42-es ijvezetii ipari es es 72-es ovezetii erdo 
tefi!etfehasmdasi kategoria van. 



(2) A 42-es ovezetfi telkekre az OESZ 35-37. 8-hak es a BVSZ 

26.8-hak eloirasai, valamint jelen szabhlyozasi eloirasok 

vonatkoznak. 

(3) A 72-es ovezetii telekre az OESZ 42. 8-hak  es a BVSZ 28.5-hak 
eloirhsai, valamint jelen szabhlyozasi eloirasok vonatkoznak. 

(1) A tervezesi tertileten telket alakitani csak a reszletes rendezesi tervnek 
rnegfele!Gen szabad. 

(2) A 42-es es 72-es ovezeten belul csak tombtelek alakithato ki. 

(3) A kerites epitesere az OESZ eloirasai vonatkoznak. 

(4) A D~ma es a kozvetlen csatlakozo teriiletek elvdaszto h a t k h  kerites 
nem letesithetb. 

Igarteriiletekre vonatkoz6 eloirasok 
LCtesitmCnyek elhelyezCse 

5- 5 

(1) A 42.-es ovezetben a rendezesi tervben kialakitott A, B, jelu 
telkeken szhllasepuletek kiv&eltvel, valmemyi az OESZ 37. 5 
eioirasa szerinti epiilet heiyezheto el, az alabbi parmeterek 
betartasaval: 

- beepitettseg = max. 45% 

- zoldfeluleti mutato = min. 20% 

- homlokzatmagassag "A" tertilet = max. 30 m 

"B" tertilet = max. 10 m 



(2) A tervezesi teriileten a szabalyozasi terven jelolt maximalis 
homlokzatmagasshgot meghalzido mc5retii.i kpulet, illetve epitmeny 
sehol sem helyezheto el. 

Kivetelek ez a101 olyan technologiai letesitmenyek, epitmenyek ( pl. 
artema, kkmkny ) magassagat, melyet a tecbaol6gia, il!etve a 
kemenyek eseteben az epitesi engedelyezes sorhn a Komyezet- 
vedelrni mvatal hathrozza meg. 

(3) Az RRT-ben megmarado epuletkent jelolt epuletek jelenlegi 
fomajukban (valtozatlan homlokzatrnagassaggal) megtartand6k. 

(4) A "B" jelii telken a meglevo tartalyok megtarthatok, de kesobbi 
bontask uthn ujrzi fel nem epithetok. tarthlyok bontasa u t h  a telek 
csak beepitesi, latvhnyterv alapjh lehet beepiteni, melyet az elvi 
epitesi engedelyezesi eljhras kereteben az epitesugyi l~atosag hagy 
j&a. A aax 10,Q m homlokzatrr,agassa@ kpulet(ek) csak a Duna 
feloli fasitas moge helyezheto(k) el. 

(5) A meglevo epuletek bovitesenel es homlokzati atalakitashnd, 
vdamint az uj epuletek tervezesenel a komyezetben mhr lualakult 
epiteszeti stilushoz, homlokzati anyagokhoz (burkolo tegla, fem, 
uveg) kell alkalmazkodni. Az engedelyezes elott a keriileti 
Foepitesz velemenyet lu kell kerni. 

(6) A tervezesi teriileten a Fdvaosi Onkormanyzat rendeleteivel vedett 
epuletek eseteben a helyi vedettsegckrbl szolo 54/1993. (1994.11. I. j 
sz. onkormhnyzati rendelet szerint kell eljhrni. 

(7) A tervezesi teriileten helyi vedettsegre javasolt epuletek eseteben a 
vedettskgre vonatkozo rendeletet a Keriileti ijnkormhnyzat hozza 
meg. A vedett segre j avasolt epuleteket a keriileti vedettsegi rendelet 
meghozatalhig Crvenyben marado eldzetes atmeneti szabhlyozas 
eldirasainak megfelelden leb~ntani nem szabad. 
Felujitasi, atalakitasi munkaknd az eredeti epiteszeti reszletek 
megtartandok ill. helyrehllitand6k vagy p6tlmdok. Az epulet 
szerkezete es homlokzata nem valtoztathato, a nyilaszhrok ritmusa, 
merete, formaja az eredeti kidakitasmk rnegfelelden megtartando 
vagy vis szaallitando. A diszitd elemek, teglapiukhnyzatok 
helyrekllitmdok. '42 eredeti epitesi anyagok megvaltoztatasa tilos. 



A teglahomlokzatok bevakolasa nem engedelyezhetb. A homlok- 
zatok festesere, felujitaskra epitksi engedelyt kell kerni, melyhez a 
homlokzat szinezesi tervet keii meiiekeh. 

A helyi vedettsegre javasolt epuletek felujitasi igenye eseten 
benfljtando epitesi engedelyhez mellekeh kell a jelen dlapotot 
dokumentiilo fenykepeket, felmeresi rajzokat es a szomszedos 
epuletek homlokzatait abrazolo fotokat is. 
Az engedelyezes elbtt a keriileti Fbkpitksz velemenyet meg kell kkrrJ, 
akinek egyetertesi joga van. 

(8) Az epittetb az epitesi munka megkezdeserbl es utemezeserbl 
eldzetesen a Budapesti Tdrtkneti ]\duzemat tijekoztatni koteles. 

I 

(9) A Duna-part menti 200 m szeles teriiletsavban tervezett epulet eseten 
az engedevjezksi t e ~ ~  rkszekent a Duia feloli nezette! IBb~hyten~et 
kell kesziteni, melyhez a keriileti Foepitesz, valamint a XXII. keriileti 
Onkormanyzat Foepitesze ve1 emen yet ki kell kerni . 

(1 0) A meglevo epuletek felujitasa eseten a homlokzaton vezetett 
kozmk~ezetkkekb61 a hasuialaton kiviiliek eltiivolitand6k. 

(1 1) A Csepel 11. Eromu teriileten tervezett magas pontok (kemenyek, 
stb.) magas pontokat az OESZ 3. Sz. melleklete szerint 
akaddyj elzessel kell ellatni. A nappab legiakadaly-j elzeseket a 
mindenkori tijrvenyek, eloirasok alapjh kell meghatkrozni. 

(12) A Csepel 11. Eromu teriileten tervezett magas pontok (kemenyek, 
stb.) a muszalu parametereit, valamint az ejszakai jelzeset -kivi- 
lagitasat- a mindenkor ervenyben lev0 torvenyek, eloirasok 
alapjh kell meghatkrozni, a magassagat tekintve tdrekedni kell a 
legalacsonyabb kialakitasra. 



Az erdoteriiletre vonatkozb eloirasok, 
l&tesitm&nyek elhdyezkse 

6- § 

(1) A 72.-es ovezetii erdoteri'ileten kialakitott "C" jelii epitesi telken 
kbzmiilete~i~knyek (.Jizluvkte!i mii, stb.) az 

OESZ 12. $ (1): 

a) pontja szerinti kozthrgyak 

b) pontja szerinti komtak (kiszolgalo utak, kerekphr- es gyalogutak), 
kozterek ks g6pjAmi.i vhrakoz5helyek 

e) pontja szerinti komiivek es kozrnupotlok 

f) pontja szerinti nyomvonal jellegu vezetekek 

g) pontja szerinti tavkozlesi epitmenyek 

h) pontja szerinti vizgazdalkodasi (kulonosen a vizkhrelhhritasi, a 
vizluveteli es vizhasmositasi) epimknyek 

j) pontja szerinti geodeziai jelek, valamint az 

d) pontja szerinti kozlekedesi es szallitasi epitmenyek es 

e) pontja szerinti tennekvezetekek 

helyezhetok el. 

(2) A "C" jelu telken elhelyezendo epuletekre epitesi engedelyt adni a 
szabdyozasi terven felmtetett alhbbi parameter& betartasava! lehet: 

- beepitettseg = max. 5% 

- zoldfeluleti mutato = min. 70% 

- homlokzatmagassag = max. 10 m 



Zoldfeliiletekre vonatkozo eloirasok 

7- 8 

A 42-es ovezetii ipari teriilet telkenek minimum 20%-a zoldfelu- 
letkknt alakitando lu. A szabalyozasi terven a telkeken belul 
zoldfeliiletkent jelolt teriileteket beepiteni vagy burkolattal ellatni nem 
szabad. 

A 72.-es ovezetii erd6 teriilet telkenek min. 70%-a zoldfeluletkent 
alakitando ki. 

A szabalyozasi terven a telkeken belul zoldfeluletkent jelolt 
tedeteket bekpiteni vagj bwko!atta! e!!htni nern szzbad. 

A kozmusavok feletti teriileten a zoldfelulet lualakitasa az adott 
kozmuvezetekre vonatkozo eloirasok figjelembe vetelevel tortenhet. 

A zoldfeluletkent jelolt telekreszek fasitasi tilalmi savokon kiviili 
teriilete fasitando, xz intenziver, fasitott terilet nem lehet kisebb a 
BVSZ-ben eloirtnd. 

Az Mzvedelmi eloirasok figyelembevetelevel az Mzvedelmi rezsu 
fasitasa tilos. 

A 72-es ovezetii erdo teiiileten - az infiastrukturalis letesitmenyek 
nyomvonalhak, illetve epitmenyek teriiletknek luvetelevel - a fasitas 
kotelezo, a talajszennyezes sziikseges elharitasaval. 

A szabdyozasi terven "letesitendo fasor" jellel jelolt teriileteken az 
kpitkezks befejezkse ~ t h  a fasitas vkgehzjtasa kotelezo a'dtor is, ha 
a telekre eloirt minimidis fasitottsag mkr korabban megvalosult. A 
Duna-parton kotelezo a latvhyfasitas. Ah01 a magaspart miatt 
(a rezsun) a fasitas Mzvedelmi eloirasok miatt nem vegezheto el, 
ott a faso; helyett a parti ut szabalyozilsi szelesskgkn beliili zbld- 
savot kell kialakitani. 

~ ~ i t k e z e s  6s infrastnkbha telepites megkezdeset megel6z6en 
fiifehllerksi 6s favedehni tervet kell ke sziteni. A f&at eiulek 
megfeleld vedelemmel kell ellatni. 



(10) Az epitkezes miatt kivagasra keriilo fkk potlashrol a BVSZ 
eloirasahak me@ele!6en kell gmdoskodni. 

(1 1) A terven megtartando fa jellel jelolt fkk kivagashra engedelyt a&ii 
csak kerteszeti szahrelemeny alapjth a fa veszelyesse valasa eseth 
szabad. 

(12.) urnenti fatelepites eseten csak 6t sorfa szabvhnynak megfeleld 2 x 
iskolazott egyedelc telepithetdk. A telepites sorim a sziikseges 
arszelveny biztositashra kulonos gondot kell forditani. 

(1 3) A favedelmi es kerteszeti terveket az onkormhnyzat Fdkerteszevel 
e g y e z t e ~  kell. 

Polgari lktesitmknyekre vonatkoz6 eloirasok 
g* 8 

(I) A po lg~ede lmi  letesitmeny bontasat csak az elsofoku Polgirvedelmi 
Hatosag hozzajhrulasa alapjhn lehet engedelyezni. 

A kozmuvekre vonatkoz6 eloirasok 
9. 8 

I \  (1) A reszletes rendezesi terv teriileten elhelyezkedo valamennyl uj 
lktesitme~y csak teljes kozmiiellatassal engedelyezheto. 

(2) Valamennyi kiizmiiletesitmeny letesitesekor az OESZ eloirasait, 
valamht a kotelez6 em-kilyii s z a b ~ ~ y o k a t  6s eloirasokat is be kell 
tartani. 

(3) A kozmuletesitmenyek agazati eloirasok szerinti vedotavolsagait 
biztositani kell. 

(4) A kozmuveket teriilet takarekosan kell elrendezni, ennek sorhn 
figyelembe kell venni az utak fasitasi igenyeit is. 



~tepitesnel es i1trekonstmkcionn8I az i~tepitessel egylitt a komuveket 
ki kell kpiteni. 

A komuletesitmenyek ellielyezesenel a vhroskepi megjelenitest es az 
esztetikai kovetelmenyeket figyelembe kell venni. 

A tervezett vizlkomu letesitmenyek (figyelokutak, hutovizcsatorna, 
ipari vizluveteli mu 6s az ipari vizvezetek) megepitesehez vizjogi 
ietesitesi engedelyt keii icerni a Kozep-Duna-volgyi Viziigyi 
Igazgatosagtol a 1811 996. (VI. 1 3 .) KHVM rendeletben eldirt 
mellekletek csatolasaval. 

Ipari viz- es ivovizvezetek nem kotheto ossze es a felhagyott ipari 
vizvezetekekben i.~&J1:z szdlitasa nem eugedelyezheto. 

Technologiailag szennyezett viz a kozcsatornaba elotisztitas u t h  
vezetheto. 

A hulla~nteri oldalon epitmeny elhelyezese az illetekes VIZIG 
hozziijhlasa vagy felmentese eseten engedelyezheto. Az 
Mzvedelrm fallal vedett szakaszon a f d  mindket oldalh 10-10 m-es 
savot szabadon kell hagyni az M z i  vedekezes ill. karbantartas 
szamhra. Ettol eltemi csak az illetekes viziigyi hatosag felmentese 
alapjh lehet. 

A felhagyott, uzemen kiviili fold feletti vezetekeket el kell bontani, a 
foldben niarado uzemen kiviili vezetekek biztonsagos lezhrashrol 
gondoskodni kell. 

Figyel6kutak letesitesehez a Duna-i ipari vizkiveteli mQ letesitesehez 
es a hQt6vizeknek a Dunaba valo visszavezetesehez vizjogi letesitesi 
engedelyt kell kemi a Kozep-Duna-Volgyi Vizugyi Igazgatosagtol a 
1811 996. (XI. 13 .)KHVM rendeletben el6irt mellekletek csatolasaval. 

Az olajthrolo tartdyok es az olajszivattyfhoz a tervezett magasparton 
( MSZ + 1,30 m magassa@ terepszinten - mentett oldal ) helye- 
zend6k el. 



A kozlekedCsi teruletekre es 1CtesitmCnyekre vonatkoz6 eloirasok 
ao. 8 

(I) A Csepeli Eromu teriileten az alabbi kozlekedesi teriiletek alakithatok 

- kozteriileti ut: 
jellel jelolt onkormhyzati ut, melynek onallo helyrajzi s z h a  van 

- kozforgalom s z h h a  megnyitott maghut: 
jellel jelolt onhllo helyrajzi szhmmal rendelkezo az ipari park 
tulajdonaban lev0 maghut, 

- telken beluli feltiiro ut: 
jellel jelolt a telek reszet kepezo ut, nincs onallo helyrajzi s z h a ,  

- iparvaghny teriilet: 
a nem kozteriileten halad6 vaganyszakaszokra szolgahni jzlogot kel! 
bej egyeztetni, 

- kikotoi teriilet. 

(2) A Csepeli Eromu telket megkozelito kozteriileti ut a Duna utca. 

(3) A Duna utca: Kozponti ut-Csoszerelo utca kozotti szakaszhak a 
szabalyozasi szelessege (22,Q m). 

(4) A Kozponti uttol a Rozsa u-ig vezetendo tervezett kozteriileti 
@.tout szabdyozasi szelessege 25,Q m. 

( 5 )  Kozforgalomra megnyitott maghnutak (szabalyozasi szelessege): 

(Az iparteniletet uzemelteto thsulat kezeleseben, vagy tulajdonaban, 
ill. valamemyi tulajdonos k ~ z o s  tulajdonaban levo, a kozforgalzlom 
szhh -a  meglyitott utteriilet, amelynek jogi statusza: maghut.) 

FB utca: Kozponti htto1 nyugatra eso szakasza (1 6-20 m), 
Deli utca: Vegyigepgyiir utca-Ghz utca kozotti szakasz (1 6 m), 
Ghz utca (10 m), 
Ghzgyh- utca: Ghz utca-kozteriileti ut kozott (16 m) 
Eromu utca (1 0 m). 

(6) Telken beluli feltho utak: rnindazok, amelyek nem tartomak a (2)- 
(3)-(4) bekezdesekbe. 



Ezek luztirolag a telek teriiletreszeinek hasmhlatat, kiszolghlasat 
szolgaljhk. A telek reszet alkotjhk. 

(7) A parkolast sajat telken beliil kell megoldani, parkolohelyl5 dolgozo 
normativa szerin, illetve az OESZ 78. 8-aban foglaltak szerint. 

(8) Az utak ill. a szabiilyozasi szelessegukben vezetendo kozmuvek 
epitesenel a szabalyozasi terv mellekletet kepezo ht minta kereszt- 
szelvenyek szerinti lualakitast kotelezo ervennyel be kell tartani. 

(9) Iparvaghnyok: 

a) megsziintetendo iparvaghnyok: 
72. sz. Nagydaru vaghny 
~~unraktid vaghny 

85. sz. vaghy 
40. sz. Turbina vhghny 

b) megsziintetheto iparvaghnyok: 
75. sz. Kisdaru vhghny 
77. sz. SzivattylS1II. vaghny 
82. sz. SzivattylSl also vaghny 
83. Fen01 vaghny 

c) megtartando iparvaghnyok: 
120. sz. Salakos fovaghny 
67. sz. Tankvaghny 
36. sz. Er6mu forgalmi vaghy 

36lA. sz. Eromu megelozo vaghny 
4 1. sz. Kazhhhzi vaghny 

(10) A szabalyozasi tervlapon " W t o i  parti teriilet7'-kent jelzett teriiletet a 
koz-forgalmu kikoto miikodtetksehez biztositani kell. 



111. Fejezet 
KBmy ezetvkdelem 

KornyezetvCdelmi eloirasok 
Ir. g 

Kornyezetvedelmi kerdesekben az 1995. evi LIII. Torveny "a kornyezet 
v6deh6nek gltdhnos szabalyair61" cimii joganyag 6s a vkgrehajtasi 
utasitasai az irhlyadoak. 

(1) Levegotisztasag vedelem 
/- a) A levegotisztasag vedelme erdekeben az eromiivet ugy kell 

megtervezni, hogy betartsa a vedett I. teriileti besorolasra vonatkozo 
emisszios hattirerteket vagy a technologiai hattirerteket es a vedett I. 
teriileti besorolasra vonatkozo immisszios hattirerteket. 

b) A hatasteriileten lev0 alapterheles meresi adatokbol kell 
meghattirozni. 

c) Az Eromii legszennyezo anyag kibocsatasait referencia 
berendezesek meresi adataivd kell igazohi. 

d) A vtirhato teriileti legszennyezo anyag lubocsatasi erteket maximalis 
teljesitmenyre es a virhatoan felhasznalando iizemanyagra is meg 
kell adni. 

e) Vegyi anyagok, tiizelo anyagok, hulladekok szidlitasa, ttirolasa sorhn 
--.. olyan technologiat kell aLLahazni, mely nem okoz ktiros 

legszennyezest . 

(2) Vizvedelem 

- A vizek vedelme szempontbol a hatdyos rendelkezesek szerint kell 
e l j h i  (ez jelenleg az 1995. LVII. Torveny a vizgazddkodasrol). 

- Vizminoseg vedelmi szempontbol a teriilet felszini vizei a 1112-es, a 
felszin alatti vizek p e l g  az !/2=es vedettsegi kategoriaba tartoznak. 

- Az RRT teriileten mukodo letesitmenyek szennyvizei csak elotisztitas 
uthn vezethetok kozcsatomaba. 



- A szennyezo anyagok eszlelesere talajvizfigyelo monitoring rendszer 
telepitese kotelezo. 

- Az RRT teriileten letesulo uj uzemekben a veszelyes anyag throlasi, 
luszerelesi technologihk alkalmazasa sorhn a felszini es a felszin 
alatti vizek vedelme erdekeben a mindenkori hattilyos rendeleteket, 
eloirasokat kell figyelenbe venni. 

Az alabbi rendeletek betartasa kotelezo: 

- veszelyes anyagokkal es veszelyes keszitrnenyekkel kapcsolatos 
eljhrasrol, szolo 23311995. (XII. 26.) Kormhyrendelet es a 
vegrehajtasi utasitasaban 411997. (11. 21 .)NkI, 3 111 997 (X. i7 . )Na  
foglaltak, 

- az uzemek havaria terveiben foglaltak, 

- az egheto folyadekok es olvadekok tkrol6tsutalyairol szolo 1 111 994. 
(111. 25) IKM rendeletben foglaltak. 

- a vizminosegi khrelhiit-itassal osszefuggo feladatokrol szolo 13211 997. 
(VII. 24.) ~ o r m .  rendeletben foglaltak. 

(3) Talaj es talajvedelem 

a) Az uj eromiivi technologihk megvalbsitasa elott a beruhilzoknak 
kornyezetfoldtani szakvelemenyt kell kesziteni a mhr meglevo talaj- 
es talaj szennyezesek felthrashra. 

b) A reszletes felthas alapjhn a szennyezes-mentesitest a teriiletileg 
illetekes kornyezetvedelmi feliigyeloseg bevonashval kell elvegezni. 

c) A folyomederbe torteno beavatkozas eseten (gartbovites, 
partrendezes, mederkotras, mederiszap elhelyezes) a KOzep- 
Dunavoigyi Kornyezetvedelm Felugyeioseg eioirasai szerint kell 
eljarni. 

d) Eromiivi technologxikban vegyi anyagok throlasa eseten a 
talajvedelem erdekeben a 10211 996. (VII. 12.) Kormiuqyrendelet 1. 
fiiggelekeben a veszelyes hulladekok throlhskra vonatkozo eloirasok 
betartha kbtelezo. 

e) A betelepulo technologihk 15211 995. (XII. 12.) Kormhnyrendelet 
hathlya ala tartcznak, ezert hathsvizsghlatban a talajvedelem 
erdekeben a tevekenyseg felhagyashak kornyezeti hatasaira is ki 
kell terni. 



f) A hathstanulmimyban ki kell temi a havhria esetek elemzesere. A 
vhrhato szennyezksek eszlelesere tdajvizfigyelo monitoring 
rendszert kell luepiteni. 

(4) Zaj- es rezgesvedelem 

a) ~j letesitmenyt ugy kell tervezni, iizembe helyezni, illetve meglevot 
atalakitani, hogy azok rendeltetesszerii hasmidata, illetve az epitesi 
munka sorim keletkezo zaj a teriiletre, a rezges a letesitrnenyekre 
megengedett hathrerteket ne l e ~ j e  tiil. A kovetelmenyek betartasa 
erdekeben zajlubocsatasi hatarkrteket kell kerni az elsafokti 
komyezetvedelmi hatosagtol. 

b) A teriilet jelenleg zajterheleset meresekkel kell megdlapitani. 

c) A vhrhato zajlubocsatasokat sziimitasokkal kell meghathrozni es a 
sziikskges zajvedelmi beavatkozas~kat meg kell, tervemi. 

d) A csend vedelmerol szolo kerdesekben a hatalyos rendelkezeseket 
kell alkalmazni (ez jelenleg a 1211983. (V. 12.) MT rendelet). 

(5) Hulladek, veszelyes hulladek 

a) A hulladekok keletkezese, throlasa es szallitasa sorim mindenkor az 
ervenyes jogszabalyokat kell betartani. 

b) A keletkezo veszelyes hulladekok -- gyiiitese - es I&-olasa s o r h  a 
hatilyos joganyagbm szerepl6 e!&kas~k betartasa kbtelezo. 

(6) Veszelyes anyagok 

a) Az RRT teriileten mukodo technologiiikbol veszelyes hulladek 
keletkezkse eseten a veszelyes hulladek tulajdonoshak meg kell 
akadalyozni, hogy a veszelyes hulladek gyiijtese, elokezelese, 
hasz~ositasa sorha a talajba, a felszhi 6s a felszin alatti vizekbe, 
vagy a levegobe j ~ ~ t v a  a komyezetet kirosan szennyezze. 

b) A veszelyes anyagok alkalmazasa kotelezbve teszi havkria tervek 
kesziteset. 



(1) . , Bekpitksi terv: 
Pz PaT olyan reszlete, amely valmely teriilet, telektomb vagj 
teiekcsoport tekeinek, tovaEIa esetleges egyes telkeknek 
beepitesi modjat az altalhos szabalyoktol elterden allapitja meg. 
A beepitesi tervet M=l : 500 vagy 1 :200 meretarhyti helyszinrajzok- 
kal, miiszakl leirClssal kell dokumentalni, az eredeti es a tervezett 
dlapotrz x~onatkozoan, mely tartalmazza a tervezett letesimenyek 
adatait, mereteit, az egysegek elhelyezksen kiviil a parkolas, az 
&wfeltoltes, a zoldteriiletek kerteszeti kialakitashra, a kozmiiellaths 
megoldashra vonatkozban, az anyagok jeloles6ve1, a novenyzet 
abriizolasaval. A dokumei~taciohoz mellekelni kell szukseg szerint a 
szakhatosagi velemenyeket, eldzetes kornyezeti hatastanulmhyt. 

(2) Latvanyterv: 
Az RRT olyan rkszlete, mely valamely kozteriileti utca, illetve a 
kozforgalom szhh ra  megnyitott maghilt, valamint a Duna szakaszra 
vonatkozo epitme~ysor, berendezesi, homl~kzati kepet hivatott 
bemutatni. A dokumentaciohoz M=1: 500-as vagy 1 :200-as 
helyszinrajzot, utcakepet, szintervet, perspektivikus kepet, mQszaki 
leirast es sziikseg szerinti, a tervezd altal tett kozmiiegyeztetesi 
nyilatkozatot kell kesziteni. 

(3) Az (1) es (2) bekezdesben szerepld terveket az ugyfel kerelrnere elvi 
epitesi engedelyezesi eljhras kereteben az epitesugyi hatbag hagjja 
jova. Az elbiralas s o r b  a keriileti Fbkertesz es Fbepitesz velemenyet 
be kell szerezni. 



4811 996. (XI. 5.) Kt rendelet 
Ady Endre ut - Thcsics M. ut - Szt, Istvhn ut - Betu u. - Magyar u. - Gyepsor u. 
- Budafolu ut dtal hathrolt rrt. 

3311 996. (IX. 10.) Kt rendelet 
Bp., XXI. ker. Csepel gerincut k(Szterii1etszabdyozasi terv 
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