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Budapest - Csepel Onkormhnyzata Kkpvisel6testiilete az 1990. kvi LXC! tv. szerint, 
valamint az 1964. kvi III. tv. Gtv.) 6., 25. §-ai alapjhn ks az ~ t v .  54.j-a 

felhatalmazhsa alapjhn a kovetkezo" rendeletet alkoqa. 

A rendelet hatalya 

(1) Jelen rendelet hatalya a Budapest, XXI. keriilet Rozsa utca - 11. Rikoczi Ferenc 
ut - Vas Gereben utca - Duna-folyam dtal hathrolt teriileten beliil az alabbi 
teriiletekre terjed ki: 
a) A Vas Gereben utca - 11. Rikoczi Ferenc ut - Rozsa utca - Rev utca dtal 

hathrolt teriiletre; 
b) A Rev utca melletti 2 1065713 es 2 1065714 hrsz-6 telkekre; 
c) A Rozsa utca melletti 21 0 14613 es 21 0 14614 hrsz-bo1 kialakitott thvlati 

utteruletre (un. "Salak ut") es a mellette kialakitott uj telekre. 

(2) A 21014613 es a 21014614 hrsz-6 terulet - jelenleg a LOACKER Kft. 
tulajdonaban lev0 - fennmarado reszenek epitesi eloirasairol a Csepel Miivek 
es kijmyeke RRT-ben, valamint a LOACKER Kft. teriiletere keszitendo kulon 
RRT-ben szdcseges rendelkezni. 

(3) Jelen rendelet csak a szabalyozasi tervlappal egyiitt ervenyes. 

~ltalanos eloiraso k 

(1) Az 1.9 .(l) bekezdesben lehathrolt teriileten (tovabbiakban: a terv teriilete) 
teriiletet felhasznaltll, epitesi telket kialakitani, epitesi tevekenyseget folytatni, 
valamint ilyen celra hatosagi engedelyt adni az orszagos ervenyii rendelkezesek 



es jelen reszletes rendezesi terv szabalyozasi terveben es jelen eloirasok 
rendelkezeseiben foglaltaknak megfeleloen szabad. 

(2) A reszletes rendezesi terv szabalyozasi terveben kotelezonek kell tekinteni 
a jelolt szabalyozasi vonalakat es szelessegeket, 
a kulonbozo rendeltetesu teriileteket elvalaszto ovezeti hathrvonalakat, 
az ovezeti jellemzoket (beepitettseg, max. honllokzatmagassag, zoldteriileti 
mutato), 
a kotelezo telekhatiirokat. 

(3) A kotelezo ereju elemek modositasa a reszletes rendezesi terv modosithsat 
vonhatja maga u t h .  

I 

(4) A szabalyozasi tervben javasolt, valarnint a 2.) bekezdesben nem einlitett 
elemek tajekoztato jellegiiek, melyek az RRT modositasa nelkul is 
megvaltoztathatok. 

(5) A szabalyozasi terven szereplo un. "javasolt felteteles telekhathrok" 
kialakitashak elofelteteleit a 4.9 5 .) alatti pontok tartalmazziik. 

(6) A szabalyozasi terven szereplo "javasolt lehetseges telekhakirok" 
halakitashak elofelteteleire a 4. 8 3 .) es 4 .) alatti pontok vonatkoznak. 

(7) A reszletes rendezesi terv szabalyozhi terven a beepitesi vonalak, a Rozsa utca 
menti uj epitesi vonalakat kiveve, iranyado jellegiiek. 

A terv teriiletknek felhasznalasa 

Felhasznalas szerint a terv teriilete: 

a) iparteriilet: 
42-es ovezeti jelu (a BVSZ 26.8 es jelen szabdyozasi el6irasok) 

b) intezmenyteriilet: 
34-es ovezeti jelu (a BVSZ 24.8 es jelen szabalyozasi eloirasok) 
(7 1 -es ovezetbol atsorolva) 



c) egyeb rendeltetesu teriilet: 
52-es ovezeti jelu (a BVSZ 30.8 es jelen szabdyozasi eloirasok) 
(42-es ovezetbol atsorolva) 

d) kozlekedesi teriilet 
60-as ovezeti jelu (a BVSZ 27. 8 es jelen szabdyozasi eloirasok) 

Telekszabhlyozhs, telekalakiths 

(1) A terv teriiletet kofiti szabalyozas erinti. Az utak szabalyozasi szelesseget a 
szabalyozasi terv tartalrnazza. 

I 

(2) Az iparteriileti luszolgalo ut terv szerinti lualakitasa kotelezo ereju es 
elofeltetele a 21 0659 hrsz.-6 teriileten torteno tovabbi telekalakitasoknak. 
Amennyiben a tulaj donosok es az Onkormhyzat kozti kesobbi megdlapodas 
alapjh kozteriiletkent keriil lejegyzesre, a tervszerinti kotelezo telekhathrokat 
(---- ----) szabalyozasi vonalkent kell ertelrnemi. 
Az ut szabalyozasi szelesseget a megepiilt utpdya tengelyvonala 
figyelembevetelevel kell szamitani. 

(3) A terven jelolt tovabbi telekmegosztasi lehetosegek nem kotelezo ervenyiiek, 
azok megvalositasa, a telekalakitas sorrendje es utemezese a mindenkori 
tulajdonosok sziindekaitol fugg. 

(4) A lutiizesi tervek keszitese soriin a szabalyozasi terven jelolt, javasolt 
hatirvonalaktol csak az altalhos telekalakiasi es letesitesi szabalyok betartasa 
mellett lehet elterni. 

(5) A szabalyozasi terven "felteteleskent" jelzett telekhathrok menten csak abban 
az esetben tortenhet telekmegosztas, amennyiben az alabbi elofeltetelek 
biztositottak: 

a) Meglevo epuleteken keresztiil ott jelolheto lu uj telekhatir, ah01 a 
Tiiuendeszeti szabdyoknak megfeleloen, a tiizoltosag altal eloirt feltetelek 
szerint lualakitott, tiizfallal elhatiuolt ondl6 szerkezetii epuletegysegek 
csatlakoznak egymashoz. (a szabalyozasi terv szerinti "C" es "G" jelu telkek 
kozott valarnint a "EM es "D" telkek kozott) 



b) Amennyiben a telekalakitk kovetkezteben egy meglevo (megmarado) epulet 
oldalhatha keriil, az oldalhatkon lev6 homlokzatra az ervenyes 
jogszabalyok szerinti eloirkokat kell alkalrnazni . ("Mu es "EM jelu telkek 
kozott) 

C) Ah01 a meglevo epiiletek kozti tiiztavolsag nem felel meg az eloirasoknak, 
ott az erintett epuletek kozotti (felteteles) telekhatk csak a tiizoltosag altal 
megszabott feltetelek teljesitese eseten alakithato la. ("F" es "G" jelu telkek 
kozott) 

d) A kialakitott uj telkek nem kozelithetok meg a Rozsa utca es a Vas Gereben 
utca felol, feltkasuk a volt P&V teriileten athalado 12,OO meter szeles 
iparteriileti kiszolgalo ut, a 11. R&oczi Ferenc ut valarnint a Rev utca felol 
tortenhet. 

e) A teriileten beluli szintkulonbsegek rniatt az iparteriileti luszolgdo ut felol 
nehezen megkozelitheto "M" jelu telek lualakitasimak (azaz "M" es "N" 
megosztasimak) feltetele, hogy a "M" igazolhatoan tudja biztositani a sajat 
teherforgalma s z h k a  a tervezett luszolgalo ut feloli megkozelitest. (uj 
rhpaval ,  epuletbontassal, atjirassal a szomszed telkeken) 

(6) A szabalyozasi terven "kozlekedes s z h k a  fenntartott, be nem epitlzeto 
teriiletH-kent feltiintetett, meglevo utakra az erintett, szomszedos tulajdonosok 
szolgalrm jogat be kell jegyeztetni. 

, (7) A (210663) hrsz-6 ut sziinjon nzeg inint kozteriilet es csatolodjon a 210662 
hrsz.-6 telek teriiletehez. Amennyiben azonban a 210662 hrsz.-6 telek 
tulajdonosai nem k i v h a k  e h  a veteli lehetoseggel, a volt kozterulet 
felkinalhato a 2 10664 hrsz.-6 telek tulajdonosainak. 

(8) A 11. R&oczi Ferenc ut uj, 40,OO meteres szabalyozasa sorim az zit tervezett 
szabalyozas6.hoz szuksegtelen, 210659 hrsz.-6 telek elotti, "parku-kent 
megjelolt kozteriilet sziinjon meg, mint kozteriilet es keriiljon osszevonasra a 
210659 hrsz.-u teriiletbol lualakitott uj telkekkel, a terven bemutatott modon. 

(9) A terv szerinti "K" es "P" jelu telkek ut s z h k a  fenntartott, be nem epithet0 
kozlekedesi teriiletek. 



Az iparteriiletre vonatkoz6 eloirasok 

(1) A terv teriileten a BVSZ 42-es ovezetebe sorolt iparteriileteket a helyi 
szabhlyozas szerinti megkulonboztetessel a szabalyozasi terv timteti fel. 

(2) IP - 42 jelu ovezet: 
7,5 - 45 - 20 

a) Az ovezetbe sorolt teriiletek - a biizos, zqjos, fertozo vagy robbano 
anyagokkal kapcsolatos iizemi termelo-tholo tevekenysegre szolghlo 
epitmenye kivetelevel - egyeb ipai  epitmenyek es telephelyek 
elhelyezesere szolgalnak. 

b) Az egyes telkeken: 
iizemi es rakthepuletek, 
irodai es szocialis epuletek, 
iizemi jellegii kutatohelyek es 
ezek rendeltetesszerii miikodtetesehez szukseges egyeb epitmenyek 

helyezhetok el. 

c) Az ovezet telkeinek uj beepitesenel az alabbi paranletereket szdcseges 
betartani: 

-+ max. homlokzatmagassag: uj epuletnel vala- 
11W.zt raepitesnel: 7,5 rn 

meglevo epuletnel: kialakult 

+ max. beepitettseg: 45 % 

d) Az epitesi telkek nem beepitett es le nem burkolt reszet - lehetoleg a 
telekhath menten - fasitassal kell kialakitani es fenntartani. A fasitott teriilet 
nem lehet kisebb, mint a telek teruletenek 20 %-a. 

e) A telephelyek rendeltetesszerii hasznalatiihoz az ott dolgozok letszima 
alapjiin meretezett - 5 dolgozo 1 szgk. - g e p j h u  parkolohely telken beluli 
elhelyezeserol kell gondoskodni. 



f) A Metalkontakt Kft. uj telken az osztalyozorekeszek akkor helyezhetok el 
oldalhath-okon, ha a tiizoltosag, mint szakhatosag altal eloirt elofeltetelek 
teljesulnek. Az oldalhatkon a110 rekeszek legnagyobb magassaga 3,5 meter 
lehet. 

g) A Metalkontakt Kft. uj telken az uj epuletek a szabadon a110 beepitesi 
modon megfelelo oldalkert meretek betartasaval helyezhetok el. 

(3 IP - 42 jelu ovezet: 
7,5 (12) - 45, 25 - 20 

a) Az ovezetbe a PKO Pioneer Kft. 2 1065714 hrsz.-u telke tartozlk. 

b) Az ovezetre ervenyesek a 12.1 bekezdes a), b), d) valamint e) pontjai. 

c) A telek uj beepitesenel az alabbi parametereket szukseges betartani: 

* Az eredeti funkcio (z& betonkevero uzem) eseten: 

+ max. homlokzatmagassag: uj (kever8)iizemi epuletnel: 12 m 
lij kiszolghlo epulet eseten 
(iroda-vagy szocialisepulet): 7,5 m 

+ max. beepitettseg: 25 % 

* Funkciovaltas eseten: 

+ max. homlokzatmagassag: uj epuletnel: 7,5 m 

+ max. beepitettseg: 45 % 

(4) IP - 42* jelu ovezet: 
7,5 - 45 - 20 



a) Az ovezetbe sorolt teriiletek - a buzos, zajos, fertozo vagy robbano 
anyagokkal kapcsolatos iizemi termelo-tar010 tevekenysegre szolgalo 
epitmenyek kivetelevel - egyeb ipari epitmenyek es telephelyek 
elhelyezesere szolgalnak. 

b) Az ovezet teljes kozinuvesitessel ellatott telkein uj epuletek csak szabadon 
alloan helyezhetok el. Meglevo epuletek eseten - megtiirt allapotkent - az 
oldalhataron a110 elhelyezes az epuletek fennmaradasaig megtarthato. 

c) Az egyes telkeken: 
iizemi es raktarepiiletek, 
irodai es szocialis epuletek, 
iizemi jellegii kutatohelyek, 
szallasepulet es intezmenyepfilet, megfelelo kornyezeti allapot biztositasa 
eseten, 
uzemanyagtolto allomas 

es ezek rendeltetesszerii miikodtetesehez szukseges. egyeb epitmenyek 
helyezhetok el. 

d)Az ovezet telkeinek uj beepitesenel az alabbi pararnetereket szukseges 
betartani: 

+ max. hornlokzatmagassag: uj epuletnel vala- 
mint raepitesnel: 7,5 m 
meglevo epuletnel: lualakult 

+ max. beepitettseg: 45% 

e) Az epitesi telkek nem beepitett es le nem burkolt reszet - lehetoleg a 
telekhatir menten - fasitassal kell kialakitani es fenntartani. A fasitott terulet 
nem lehet lusebb, mint a telek teriiletenek 20 %-a. 

f )  A telkek rendeltetesszerii hasmalatihoz az OESZ 78.5. szerint meretezett 
s z h u  
g e p j h u  parkolohely elhelyezeserol telken belul kell gondoskodnr. 

(5) A tervezesi teriilet iparteriileti telkei kdriili kerites az OESZ 73.5. szerinti 
eloirasok alapjin letesitheto. 



EgyCb rendeltetksu teriiletekre vonatkoz6 eloirasok 

(1) E - 52 jelii ovezet: 
7,5 - 25 - 35 

a) Az ovezetbe a 21065713 hrsz.-6 telken lev0 szennyvizleereszto telep 
tartozlk. 

b) Az ovezetbeil uj epitesnel az alabbi parametereket szukseges betartani: 
+ max. homlokzatmagassag: uj epuletnel vala- 

mint raepitesnel: 7,5 m 

meglevo epuletnel: lualakult 

+ max. beepitettseg: 25% 

(2) Az ovezetben kerites az OESZ 73. 5.  szerinti eloirasok alapjan letesitheto. 

Az intCzmknyteriiletre vonatkoz6 eloirasok 

7-5 

Int - 34 jelii ovezet: 
4,5 - 30 - 50 

(1) Az ovezet az intezmenyteriiletnek elsosorban a lakossag a l a p f o ~  ellatasat 
biztosito intezmenyek elhelyezesere szolgalo resze. 

(2) Az ovezet tenileten epitesi telket, epitesi teriiletet lualakitani, azokon uj 
epitmenyt elhelyezni csak reszletes rendezesi terv alapjim .szabad. 



(3) Az ovezet teljes kozmiivesitessel ellatott epitesi telkein fokpuletkent: 
, alapfokri intezmenyek (luveve az oktatasi es egeszsegiigyi 
intezmenyeket), 
lakoepuletek max. 2 lakassal, a 4.) bekezdes szerinti lukotessel, 
kocsimoso, s zeme lygep j~u  karbantarto miihelye, 
az intezmenyek rendeltetesszerii miikodesehez sziikseges egyeb 
epitmenyek is elhelyezhetok. 

(4) Az ovezetben uj lakoepulet nem epitheto, de a meglevo lakoepuletek 
korszeriisitese, bovitese, tetoter beepitese az ovezeti eloirasok keretein bel0.l 
engedelyezheto . 

(5) Az ovezet telkeinek uj beepitesenel az alabbi pararnetereket szukseges 
betartani: 

+ inax. hoinlokzatmagassag: 4,50 m 

+ max. beepitettseg: 30 %. 

(6) A teriileten mellekepulet csak a foepulettel osszeepitve, azzal egy epiteszeti 
egyseget alkotva letesitheto. 

(7) Az epitesi telkek be nem epitett es le nem burkolt reszet fasitott kertkent kell 
fenntartani . 

(8) A telkek rendeltetesszerii hasznalathhoz sziikseges, OESZ altal eloirt s z h u  
gepkocsi tarolot vagy parkolot telken belul kell biztositani. (1 gkllakas, 1 gkJ40 

I m2 keres., szolg., vendegl. intezmeny, stb.) 

(9) Az ovezetben a meglevo telkek osszevonhatok az igenyek szeiiit, 
telekmegosztas azonban nem engedelyezheto. 

(10) Az ovezetben utcai tomor kerites legfeljebb 2,00 magassaggal letesitheto. 



Kozteruletekre vonatkozo eloirasok 

(1) A (210663) hrsz.-u kozteriiletre a 4.8 7.) bekezdes szerinti eloirasok 
vonatkoznak. 

(2) A (210617) hrsz.-u kozteriiletnek a 210659 hrsz. telekkel hatkos "park" 
megnevezesii szakaszka a 4. 8 8 .) bekezdes szerinti eloiras vonatkozlk. 

(3) A tervezesi teriilet kozteriiletein pavilonok elhelyezese nem engedelyezheto. 

t 
(4) A tervezesi teriilet kozteriiletein hirdetotablik csak a kozforgalom szknka 

megnyitott maganut (iparteriileti luszolgalo ut) menten helyezhetok el, a 
2911 993 .XI.9. Kt onkorminyzati rendelet eloirasainak betarkisaval. 

A zoldfeluletekre vonatkozo eloirasok 

(1) A 42-es ovezetben az uj telephelyek lualakitasakor valamennyi onallo teriileti 
egysegnel, epitesi teleknel a teriilet min. 20%-at parkositott zoldfeluletkent kell 
kiepiteni es fenntartani. A korabbi teriilethasznalat sorim szennyezett hulladek 
anyaggal -koho salak- feltoltott teriileteken reszleges talajcsere (a 
gyepesiteshez elegendo 50-60 cm) utim a vkhatoan slkeresen elvegezheto 

, 8 gyepesites es a sekelyen gyokeresedo cserjek, esetleg khzonovenyek 
(vadszolo, borostyim) telepitese is elegendonek elfogadhato jellegii es mertekii 
zoldfelulet-kialakitas. 

(2) Az 52-es ovezetbe tartozo szippantott szennyviz-leereszto telep teriileten a 
zoldfel-aleti fedettseg min. 3 5%. 

(3) A 34-es inteunenyi ovezetben halakithato uj letesitmenyek teriileten min. 50 % 
zoldfeluleti fedettseget kell biztositani. 

(4) A kedvezotlen talajadottsagix toltott, illetve elszennyezodott teriileteken a 
kotelezo fasitast faegyedenkent legalabb 1x1 xl  m befoglalo kobmeretii ulteto 
gddor kralakitasaval (talajcsere, talajjavitas) kell megvalositani. 



(5) A Duna parti Arterulet termeszetszerii puhafas Arteri erdothrsulasa vedendo, 
jelleget fenn kell tartani, meg kell orizni. 

(6) A telephelyek szemelygepkocsi parkolojat eegyldali jellegii parkolo tipus 
eseten legalabb 3 kocsialllorkent, ketoldalas parkolo tipus eseten legalabb 6 
kocsiiillasonkent 1 kozepes novekedesu fa ultetesevel fasitani kell. 

A kornyezetvkdelemre vonatkozb eloirasok 

, (I)  Az IP-42 jelu ovezetben a szabalyozasi tervben jelolt es eloirt modon 
megvalositott telekalakitas u t h  az epiteshez, teriilethaszniilathoz, illetve 
tevekenyseghez szukseges epitesi hatosagi engedely a szukseges szakhatosagi 
(kornyezetvedelmi-, viziigyi-, kozegeszsegiigyi, stb.) engedelyek beszerzese, 
valarnint az abban foglalt eloirasok betartasa, valarnint az alabbi 
kornyezetvedelrm feltetelek teljesulese eseten adhato meg: 

a) a tevekenyseg kornyezeti levegot terhelo szennyezoanyag-emisszioja a 
"vedett I." levegotisztasag-vedelmi tefiileti kategoria vonatkozo ertekeinek 
megfelel 

b) a tevekenysegbol, a technologiabol eredoen a lakoteriiletet zavaro d& 
legszennyezest nem okoz 

c) khros biizhatast nem kelt, fertozesveszelyt nem okoz 

d) az iizemi eredetii zajterhelese az ovezetere vonatkozo zaj- es rezgesterhelesi 
hathrertekeket (60150 dBA, nappallejjel) nem lepi lil, a hathrertek a 
telephely hatarhn teljesul 

e) a tevekenyseg sorim keletkezo kornmunalis hulladek, a kommuniilis 
hulladekkal egyiitt kezelheto termelesi hulladek, valarnint az ipari jellegii 
hulladek a kornyezet terhelese nelh l  Artalmatlanithato (gyiijtes, szallitas, 
engedelyezett ujrahasznositas) 

f )  arnennyiben a tevekenyseg sorim veszelyes hulladek keletkezlk, akkor 
annals Artalmatlanitasa a hatalyos jogszabalyok eloirasai szerint biztosithato 



g) a veszelyes hulladekok fogadasaval, kezelesevel, ertekesitesevel osszefiiggo 
tevekenyseg csak a hatdyos rendelkezesek szerint beszerzett hatosag 
engedelyek (kozegeszsegiigyi-, kornyezetvedelmi-, epitesi-) alapjan 
folytathato 

h) szennyezo (fertozo, mergezo) anyag a talajt a tovabbiakban nern kirositja 

i) kozteriilet-hasznalat terhere - sajat telken belul nem helegitheto mertekii 
parkolasi igenyii - gepjannii forgalmat nem vonz. 

(2) A telephelyltelephelyek fejlesztesekor a kozmiiellatas kornyezetvedelm 
feltetelei a kovetkezok: 

a) a telephelyeken uj epites csak teljes kozmiivesites mellett engedelyezheto 
I 

b) a kornyezetvedelmi-viziigyi eloirasoknak megfelelo minosegii szennyvizet 
elokezeles nelkul a kozcsatornaba lehet vezetni, hatirerteken I51 szennyezett 
technologai szennyviz, illetve kornmunalis szennyviz csak elokezeles utin, a 
vonatkozo rendelkezesek szerinti minosegben vezetheto a kozcsatornaba 

c) a hoellatasrol az ervenyes eloirasoknak megfelelo ghziizemu kazanok 
iizemeltetesevel kell gondoskodm (a kemeny mint pontforras emissziojinak a 
"vedett I." teriileti besorolas hatirertekeinek meg kell feleh) 

d) a burkolatokon osszefolyo csapadekviz, arnennyiben szennyezo anyagokt01 
mentes, akkor a kotelezoen eloirt es kialakitott 20 % teriiletarh* 
zoldfeliileten elszivirogtathato 

\ 

e) a Mteri burkolatokon felszini szennyezodessel jiro tevekenysegeket folytato 
telephelyeken (pl. femhulladek kezeles-tirolas, gepj armiij avitiis-mosas, stb .) 
a felszinen osszefolyo csapadekvizeket csak a kornyezetvedeh hatosag 
altal eloirt es elfogadott elokezeles (pl. iilepito, olajfogo) u t h  lehet 
szikkasztani vagy megfelelo befogado kapacitas eseten a kozcsatornaba 
juttatni. 

(3) A teriilet lako-intezmeny ingatlanjain is kiziirolag olyan kereskedeh - 
szolghltato-termelo kisvallalkozas, gazdasagi tevekenyseg folytatiisa 
engedelyezheto, amely a 10.8 .(I) pont vonatkozo bekezdesei szerint 
megfogalmazott kornyezeti eloirasoknak megfelel. 



(4) Az iparteriileti letesitmenyek eszaknyugat-delkelet i r i i n ~  uzemi teherforgalma 
a lakoutcak zajvedelme miatt a tervezett "Salak" ut megvalosulasaig kizhrolag 
az iparteriileti kiszolgalo uton engedelyezheto. Az iizemi forgalom zavartalan 
bonyolitasihoz szukseges uttechnikai megoldasokat (ki- es behajtasi, valarnint 
fordulasi sugarak, utszelesseg, stb.) az ervenyben lev0 kotelezo muszalu 
eloirasoknak megfeleloen kell megvalositani. A muszaki megoldasokbol eredo 
f o r g a h  zavarok kornyezeti terhelese a lakoteriiletet nem erintheti. 

(5) A Vas Gereben u-i szennyvizatemelo telep teriiletere uj epitesi hatosagi 
engedely - a lakoteriilet vedelme erdekeben - a telep idoszakos biizhatisa, 
esetleges fertozesveszelye miatt csak a technologia teljesen zartta tetelet is 
tartalmazo muszaki dokumentacio engedelyezteteset es megvalositisat 
kovetoen adhato. 

(6) A felt& szennyezodesek idobeni es terbeli terjedesenek nyomon kovetesere 
talajviz megfigyelo (monitoring) rendszert kell kiepiteni es miikodtetni. A 
mindenkori telektulajdonos koteles a lualakitassal es a mintavetellel 
kapcsolatos tevekenysegeket tiirni. A szennyezettseg novekedese, vagy az 
ivoviz kutakat veszelyezteto irarnlasa eseten a hatalyos jogszabalyok es a 
Kozep-Dunavolgyi kornyezetvedelmi Felugyeloseg eloirasai alapjan kell 
elj arni . 

A kozlekedCsi teriiletekre vonatkoz6 eloir6sok 

(1) A tervezesi teriilet 11. Rdcoczi Ferenc utca menti reszen biztositani kell a 
teruletet az utca 40,OO meteres uj szabalyozasi szklessege szhmhra. 

(2) A tervezesi teriileten az alabbi uj utak letesiteset kell biztositani: 
a) - a Csepel Muvek es kornyeke RRT szerinti gyiijto utat a Rozsa utca 

iriinyabol a volt Csepel Muvek teriiletere 25 m szabalyozasi szelesseggel - 
mint kozteriileti ut. ("Salak ut") 

b) - az iparteriileti kiszolgalo utat a 11. Rdcoczi F. utca es a Rev utca kozott 12 
m szabalyozasi szelesseggel. A kialakitando ut - arnennyiben az 
onkorrniinyzattal kotott megallapodas a1apjh.n kozteruletkent valo lejegyzese 
nem torten& meg - csak kozhasznalat szhmara megnyitott magiinut lehet. 



Ezzel kapcsolatosan az ut tulajdonosainak es az onkorminyzatnak 
rnegallapodast kell kotnie. 

(3) A rneglevo lakoutcik szabalyozasa nern valtozik. Rajtuk teherforgalorn csak 
idoszakos celforgalornkent (pl. koltozes, stb.) engedelyezheto. 

A kozmuvek letesitmenyei 

(1) A kozmiiletesitrnenyek es hilozatok elhelyezesere vonatkozoan az altalinos 
\ 

i 
ervenyii eloirasokat, valarnint a rnegfelelo agazati eloirasokat, szabvinyokat 
figyelembe kell venni. Az eloirasok szerinti vedotavolsagokat biztositani kell. 
Vedotavolsagon beliil rnindennernu tevekenyseg csak az erintett iizemelteto 
hozzajarulasaval vegezheto. 

(2) A tervezesi teriileten uj letesitmeny csak teljes kode l la tas  eseten helyezheto 
el. 

(3) Az uj ut nyitasinal, a rneglevo utak rekonstrukcio~inal, a kozmuvek szukseges 
egyideju rekonstrukcioj6ro1, ill. az eloirinyzott fij kozniuvek luepiteserol 
gondoskodm kell. A csak thvlatilag elhelyezesre keriilo kozmu szh6 ra  a 
legkedvezobb nyornvonalat feiui kell tartani. 

(4) Kozmu rekonstrukcio, ill. uj tervezett kodvezetek ,  kozmiibekotes epitese 
\ sorin a meglevo vezetekkel iitkozo kozmuvek szukseges kivaltashrol, ill. 

keresztezesi helyeken a szabvinyos keresztezes kialakitasrol gondoskodm kell. 

(5 )  A feleslegesse valt kozmuveket lu kell bontani es el kell tavolitani. Felhagyott 
kozmu nem maradhat a foldben. 

(6) A tervezesi teriileten a vhllalkozasi teriiletrol a lubocsatott szennyviz 
szennyezettsege a kozcsatornaba csak akkor vezetheto, ha az eloirasoknak 
rnegfelelo osszetetelu. Ettol eltero szennyezettsegii vizet sajat telken beliil elo 
kell tisztitani. 



(7) A tervezett villarnos energia (kozepfesz., kisfesz,, kozvil.) halozat epiteset es 
rekonstrukciojat az utak fasitasi, nnijenytelepitesi lehetosegenek biztositasaval 
foldkabelbe fektetve kell epiteni. 

(8) A kozvilagitas rekonstrukciojakor es uj halozat kpitesekor az energiatakarekos 
natriumlhpikat celszenli elonyben reszesiteni. 

(9) A telekosztasnal a kozrniikontingensek osztasat is el kell vegezni. 

(10) Az onallo telkek foldkonyvi bejegyzese csak a sziikseges szolgalrm jogok 
egyideju bejegyzesevel tortenhet. 

VCgrehajtasi rendelkezksek 

13.8 

(1) A 11. Rdsoczi F. ut es a Rev utca kozott tervezett kiszolgdo ut az erintett telkek 
megkozeliteset szolgal,ja, igy annak terv szerinti kialakitasirol a 
telekalakitasokkal egyidoben szukseges intezkedm a khrteritesi igeny 
kizhrasaval. 

(2) A Rozsa utca irhnyabol tervezett gyiijtout ("Salak utt") a volt Csepel Muvek 
teriileten tervezett uj beruhkasok es ondlo ingatlanok megkijzeliteset 
szolgdja, igy annak kialakitasa es kisajatitasa a vonatkozo jogszabalyok szerint 
tortenhet . 

i 

Vegyes rendelkezksek 

(1) A tervezesi teriileten torteno, bhnilyen foldmunkaval jiro beruhkas, 
tereprendezes eseten a konkret kiviteli tervek elozetes egyeztetese snikseges a 
Budapesti Torteneti Miueurnmal. A foldmunkaval erintett reszeken a kivitelezes 
megkezdese elott regeszeti feltirast kell vegezni. 



(2) Az epitesi engedelyezes soran a teriileten keletkezo tuz eloltashhoz sziikseges 
oltoviz mennyiseget es oltoviz intenzitast szhitassal meg kell hathrozni, azt 
biztositani es a Fovirosi T(izo1toparancsnoksag XXI. keriileti Parancsnoksagan 
hitelt erdernlo modon - a Fovhrosi Vizmuvek nyilatkozataval - igazoh kell. 

(3) A tervezesi teriileten a Rozsa u. 1 ., 9la. sz., Rev u. 2. sz., Vas Gereben u. 65la. 
sz., valamint a 11. Riikoczi F. ut 193 sz. alatti ingatlanokon tervezett epitesi 
tevekenyseg hatosagi engedelyezesi eljhrasaba a BM Polgari Vedelem Bp. XXI. 
ker. Parancsnoksagat szakhatosagkent be kell vonni. 

~tmenet i  eloirasok 

(1) A jelenleg 71-es ovezetu teriileten, azaz a 210660-210662, a (210663) 
valamint, a 210664-210668 hrsz.-6 telkeken a 34-es ovezetbe, tovabba a 
21065413 hrsz-u, jelenleg 42-es ovezetu teriilet 52-es ovezetbe torten6 
besorolasa az uj Budapesti htalinos Rendezesi Terv elfogadasa utan, a 
Fovhrosi Kozgyiiles dontesenek hatalybalepesevel egyidejuleg lep hakilyba. 

(2) Az ovezetmodositas hatalybalepeseig tarto atmeneti -idoszakban a 7 1 -es 
ovezetii teriilet 34-es ovezetbe torteno atsorolashak hatalybalepeseig a 
telekalakitas es epitesi tevekenyseg vegezheto a jelen rendelet 4.8, 78-ban 
foglaltak szerint. 

- 
I (3) Az ovezetmodositas hatalybalepeseig tart6 atmeneti idoszakban a 21065413 

hrsz-u a 42-es ovezetii teriilet 52-es ovezetbe torteno atsorolasanak 
hatalybalepeseig a telekalakitasi es epitesi tevekenyseg vegezheto a jelen 
rendelet 4.8, 6 §-ban foglaltak szerint. 



HatalybalCpCs 

(1) E rendelet khde tese  napjh  lep hatdyba es rendelkezeseit a hatdyba lepese 
napjiig I fokh hathrozattal jogerosen meg el nem birdt iigyekben is alkalmazni 
kell . 

(2) A rendelet hatdybalepesevel egyidejiileg a terv teriiletere korabban kesziilt 
rendezesi tervek ervenyuket vesztlk. 

ZaradCk: Kdwdetve: 1998. szeptember 1. 


