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Budapest-Csepel ~nkormainyzata 
25/1998.( IX.29. ) Kt rendelete 

a Budapest XXI. ker. Loacker Recycling Kft. teriiletbre vonatkozo 
helyi bpitbsi szabtilyzatair61 

Budapest-Csepel ~nkormanyzatanak Kepvisel&testiilete az 1990. evi. 
LXV.tv. szerint, valamint az epitett kornyezet alakithsiirol 6s vedelmerol 
szolo 1997. evi LXXVIII. torv6ny 13.5-anak (1) bekezdeseben biztositott 
jogkoreben a kovetkezo rendeletet alkotja 6s elrendeli annak kotelezo 
alkalmazasat. 

I. PYZJEZET 
ALTALANOS BENDELKEZESEK 

Az eloir6sok hatailya 
I*§ 

(1)Jelen rendelet hatalya Budapest XXI. keriilet, volt Csepel Muvek 
teriileten a Rozsa u. - Nagy Duna - POTNERGEN teriilete - volt CsM 
Iparteriilet - Salak u. altal hatiirolt, a szabalyohsi terven jelolt 
teriiletre a tohbbiakban tervez6si teriilet) terjed ki. A tervez6ssel 
erintett hrspok a kovetkezok: a telekalakiths elott 2 10 14616 hrsz. 
valamint 210146/3,/4, illetve a Duna 210670 hrsz. az 1637 6s az 1637,2 
folyamkilom6ter kozott. 

(2)Jelen helyi epitesi szabalyzat 6s a szabalyohsi tervlap csak egyiitt 
6rvenyes. 

Az eloiraisok alkalmazaisa 
2*§ 

(1) Jelen rendelet hathlya ala tartozo teriileten teriiletet felhasznalni, 
letesitmenyek elhelyez6s6re telket 6s 6pitesi teriiletet alakitani, 
epiiletet tovabba miithrgyat 6s mas epitmenyt tervezni, kivitelezni, 
kpiteni, felaitani, helyreallitani, atalakitani, korszeriisiteni, biiviteni 
6s lebontani, valamint mindezekre hatosw engedelyt kiadni csak az 
altaliinos erv6nyii hatosagi eloirasok (OTEK, szabvanyok) 6s jelen 
rendelet valamint a szabalyozasi tervlap egyiittes alkalmdsaval 
szabad. 

(2) A szabiilyohsi terven kotelezonek kell tekinteni 6s meg kell tartani: 
a) a 2411998. (M.29.)Kt rendeletben jovahagyott szabalyozasi 

vonalakat , 
b) a beepitett 6s beepitesre shnt, illetoleg be6pitesre nem shnt  

teriiletek hathrat, 
c) az ovezeteket 6s azok jellemzoit, 
d) a telekhathokat, 
e) a telekhathr megsziinteto jelet, 
f )  az epit6si hely hatarat (epitesi hatArvonal), 
g) a telekr6sz hasznalati funkciojat, 
h)a meglevo 6s tervezett szolgalmi joggal (kozmii v6dosawal) 



terhelt teriilet hathrat, 
i) a kotelezoen letesitendo zoldfeluletek hathrat, 
j) a damk, helyhez kotott gepek 6s berendezesek, illetve egyeb 

jelentosebb miithrgyak telepitesi helybt, mint korlatozott 
epitesi helyet, 

k) valamint a kotelezoen bontando epitm6nyeket. 

(3)A kotelezo 6rv6ny-6 elemek modositasara csakis a szabalyozasi terv 
6s a helyi epit6si szabalyzat modosithsaval van mod. 

(4)Az ovezethath, valamint a beepitesre szant 6s nem szant teriiletek 
hathra csak telekhathr, vagy szabalyoziisi vonal menten haladhat. 

(5)A szabalyoziisi terven iranyadonak kell tekinteni: 
a) a teleldszek iranyado teriilethasnalati funkciojat, 
b) a tervezett 6puletek javasolt hely6t, 
c) a partvonal szabalyozasi 6s feltoltesi sav teriiletet, 

) d) az 6pitmenyek funkcioit, 

(6)Az iranyado 6s a 2.9 (2) bekezdesbben fel nem sorolt elemek 
tajekoztato jellegiiek, igy azok a szabalyodsi terv es a helyi epitesi 
szabalyzat modosithsa n6lkiil megvAltoztathatoak. 

( l )A tervezesi teriileten 6rv6nyes ovezeti illetve teriiletfelhasn~lasi 
kategoriak: 
a) Be6pitett 6s be6pit6sre szant teriiletkent 

i, IG ovezeti jelu, ipari gazdasagi teriileti teriiletfelhasnalasi 
kategoria. 

b) Beepitesre nem sdnt  teriiletkent 
i, E ovezeti jelii, erdBteriileti teriiletfelhasnAlasi kategoria. 
ii, K ovezeti jelii altalanos kozleked6si 6s kozmiiteriileti 

teriiletfelhasnAlAsi kategoria. 
iii, VT ovezeti jelu, egyeb vizgazdalkodasi teriileti 

teriiletfelhasnaliisi kategoria. 

(2)Az IG es ovezetii telekre az OTEK 18.g 6s 20.8-Bnak tovabba jelen 
szabalyzat eloirasai vonatkoznak. 

(3)Az E ovezetii telkekre az OTEK 28. 8-Bnak, tovabbs jelen szabalyzat 
eloirasai vonatkoznak. 

(4)A K ovezetii telkekre az OTEK 26. g-ainak, tovabba jelen szabalyzat 
eloirasai vonatkonak. 

(5)A VT ovezetii telkekre az OTEK 30. g-ainak, tovabb8 jelen szabalyzat 
eloirasai vonatkonak. 



Telekalakit &s 
4*§ 

(1)A tervezesi teriileten telket alakitani csak az OT~K-nek, a 
szabAlyoAsi tenmek 6s jelen szabalyzat elotrasainak megfelelden 
szabad. 

(2) Az IG 6s az E ovezetekben on&llo epitesi telket illetve telkeket kell 
alakitani, az ovezetha~rokhoz igazodva a szabalyozasi tervben 
foglaltaknak megfeleloen kell. 

(3) A szabalyoAsi terv szerint vegrehajtott telekalakikis utan tovabbi 
telekosztas M r o l a g  az IG ovezetben 6s csak be6pitesi terv alapjb 
engedelyezheto. Minimalisan kialakithato telekmeret 5000m2. 

(4) Ah01 a szabBlyodsi terv szolgalmi joggal terhelt teriileteket jelol, a 
szolgalmi jogot a telekalakitaskor a Foldhivataln6.l be kell jegyezni. 

Keritks Ietesitkse 
5*§ 

(I) Kerites letesitesere enged6lyt kiadni az OTEK 44. (S-Bnak, illetve 
jelen szab8lyzat elotrasainak megfeleloen szabad. 

(2) Az IG, valamint az E ovezetii telkek utcai 6s oldal telekhatbb, 6s a 
volt CsM Iparteriilettel kozos telekhakiron m a .  2 m magassa@ 
attort kerites 16tesitendo. 

(3)A Dunaval kozos telekhakir szakaszon, valamint azzal 
pbhuzamosan a telekhatartol befele kerites nern letesitheto. 

(4) Miianyag, hullamlemez, eternit kerites nern letesitheto. 

(5) A keritesek szinezese nern lehet hivalkodo. Engedelyezesi e l j b h  
sorBn a kerit6s terveit a keriileti Fo6pit6sszel v6lemenyeztetni kell. 
Velemenyet az elbtralh s o r b  figyelembe kell venni. 

(6)Az 6pitesi telken beliil az egyes eltero funkciok eldlasdsanak 
ig6nye miatt, belso kerit6sek letesithetok. Ezeknek a belso 
keriteseknek a megepitese nern engedelykoteles tev6kenyseg, de a 
belso keriteseknel is be kell tartani a jelen rendelet kerit6sek 
kialakikisra 6s szinezesre vonatkoz6 elotrasait. 

(7) A Rozsa utcai telekhatama letesitendo keritesen szem6ly 6s 
teherforgalmi kapu nern nyithato, 6s folytonossAga semmilyen 

mo- 
don meg nern szakithato. 



A beepiths ziltalzinos szabzilyrendszere 
6.8 

(l)A tervezesi teriileten belul epit6si enged6lyt kiadni 6s 6pit6si 
tevekenysbget folytatni a mindenkor ervenyben lev0 rendeleteknek, 
jelen szabalyodsi eloirasoknak 6s szabalyodsi tenmek megfeleloen 
szabad. 

(2) ~j epulet epit6s6re epitesi engedelyt adni csak az OTEK 35.@aban, 
az elo, oldal 6s hatsokertre, a 36.5ban az 6pitm6nyek kozotti 
legkisebb t&volsAg betadsha vonatkozo eloirasoknak, valamint a 
szab8lyoz~si tervben foglaltaknak megfeleloen szabad. A tervezett 
epuletek 6pitm6nymagasshga nem lehet nagyobb a szabAlyodsi 
terven abrholt hatsokert meretenel, ill. az oldalkert m6retenek 
k6tszeresenel. &en eloirast a megl6v6 6puletekkel kapcsolatos 
fennmaradasi engedelyezesi eljaras soran is alkalmarmi kell, a 
meglevo epuletehe vonatkozo 810320/1998. sz. M.15. kelt ( Budapest 
XXI. ker. volt Csepel Miivek 6s korny6ke RRT eseti elteresi 
engedelye ) az OESZ 67.9 (3) 6s (4) bekezezd6s aloli felmentes 
figyelembe vetel6vel. 

(3) A tervezesi teriilet I. utem6nek teriilet6n 6pit6si engedelyt kiadni 
csak, 
- Acelszerkezeti szerelotelep, 
- Kozponti hulladekgyiijt6-es feldolgozotelep, 
- Lakossagi hullad6kgyiijtotelep 
- A fiiggoleges partfal 
- PartvonalszabBlyozAs 6s feltolt6s 
epitmenyeire szabad. 

(4) A tervezesi teriilet I. utemenek teriileten Bpitesi engedely Mro lag  
a telekresz hasmalati funkciojanak megfelelo teriiletre vonatkozo 
beepitesi terv alapjan a jelen rendelet 21.5aban foglaltaknak 
megfeleloen adhato. 

(5) A tervezesi teriilet 11. utem6nek teriilet6n 6pit6si engedelyt kiadni 
csak, 
- Kornyezetbarat ipari-6s ra-rteriilet, 
6pitmenyeire szabad. 

(6) A tervezesi teriilet 11. utemenek teriiletkn epitesi engedely kizholag 
a telekresz hasmalati funkciojanak megfelelo teriiletre vonatkozo 
beepitesi terv alapjh a jelen rendelet 21.5aban foglaltaknak 
megfeleloen adhato. 

(7)A tervezesi teriileten elhelyezesre keriilo 6puletek eseten az 
engedelyezesi terv reszekent a Duna feloli nezettel latvanytervet kell 
kesziteni, a jelen rendelet 2 1. %a szer.int. 

(8)& egyes letesitmenyek epiteset megelozoen kotelezo reszletes 



talajmechanikai vhsgalatok elkeszittetese. A kivitelezes csak a 
szakvelemeny eloirasinak megfeleloen tortenhet. 
A tervezesi teriileten belul az epuletek az epitesi helyen belul 
helyezhetok el az ovezetre vonatkozo konkret beepitesi 6s 
zoldfeluleti parameterek betadsaval. A daruk, helyhez kotott gepek 
6s berendezesek, csak a szabiilyozhsi tervlapon korlhtozott epitesi 
helykent megjelolt teriileten helyezhetok el. 

(9) A meglevo epuletek bovitesenel 6s homlokzati &talakit&s&nitl, va- 
lamint az uj epuletek 6pitesenel a kornyezetben mar kialakult 6pit6- 
szeti stilushoz, homlokzati anyagokhoz (burkolo tegla, fern, uveg) 
kell alkalmazkodni. Az epitmenyeken altalaban magastet6, vagy 
alacsony esesii magasteto alakithato csak ki. 

(10) A tervezesi teriileten belul tervezett zoldfeluleteket kerteszeti ter 
vek szerint kell kialakitani. A kerteszeti terveket a hatosagi eljaras 
soran a keriileti foepitesszel es a keriileti jegyzo altal a kerteszeti 
szakfeladattal megbizott munkatarssal velemenyeztetni kell. 
Velemenyiiket az engedelyezesi eljaras soran figyelembe kell venni. 

IG ovezetu ipari gazdashgi teriilet 
7-8 

IG S245/16-5000 
(1) Az ovezet epitesi telkein a nem szennyezo ipari, termelo 6s rakt&rozo 

tevekenyseg celjara szolgalo epuletek helyezhetok el, a szabiilyozasi 
terven feltiintetett kotelezo teriiletfelhasznalasi funkciok celjera. 
Az intezmenyi funkciok koziil - melyek javasolt szab8lyozAsi elemek 
- mindazok a funkciok elhelyezhetok, melyek kornyezetvedelmi 
igenye, vagy kornyezeti hatha nem korlatozza sem a tervezesi 
teriilet elsodleges funkcioit, sem a kornyezo teriiletek meglevo 
teriiletfelhasznal8sst. 

(2)Az 6pitesi telken a fenti funkciok letelepitesere maximum 45%-os 
beepitettseggel, minimum 20%-os zoldfeliileti arany betadsaval 
helyezheto el epitmeny, epulet. Az engedelyezheto legnagyobb 
6pitmenymagassag erteke 16 m. Ez a101 kivetelt csak az elsodleges 
teriilethaszniilat technologiajahoz tartozo helyhezkotott daruk 
kepeznek, melyek legnagyobb nem valtoztathato magassaga nem 
haladha4ja meg a 22 m-t. Az epuletek mas. megengedheto 16 m-es 
epitmeny magassaga csak abban az esetben engedelyezheto, 
amennyiben az OTEK 35. 5 6s 36. §ban eloirt oldal, hatsokert 6s 
~ v o l s A g  biztosithato. 

(3) A beepitesnel szabadonallo megoldast kell alkalmazni. 

(4) Kijmyezetvedelmi okokbol, onallo terepszint alatti beepites nem 
engedelyezbeto. Az egyes letesitmenyekben terepszint alatti 
megoldaskent legfeljebb alagsor kesziilhet. 

E ovezetu erdo teriiletek 



(I) Az iivezet telkein, - mely vedelmi rendeltetesii erdoteriilet - 6piiletet 
elhelyezni nem lehet. A teriileten kizarolag kodrgyak, kozmuvek 6s 
nyomvonal jelleg-8 16tesitm6nyek, ipadganyok 6s egyeb 
infrastrukthralis letesitmenyek helyezhetok el, a mindenkor 
hat&lyos jogszabhlyok betadsa mellett. 

(2) Az ovezet telkein max. engedelyezheto burkolt feliilet aranya legfel- 
jebb 15% lehet. 

(3) A szabitlyoz&si terven jelolt E ovezet fasit&sa a kozmu nyomvonalak, 
valamint az egyeb infrastrukhira letesitmenyek, burkolt felii-letek 
figyelembev6televel kotelezo. A Duna fel61 latvbyfasit&st (takald 
fasitast) kell letrehozni, a 24/1998. (IX.29.)Kt rendeletben foglaltak 
szerint. 

(4) Ah01 az infrastrukhira kialakit&sa miatt a fhit&s a szakhgi elobasok 
miatt nem lehetsbges, ott fiives zoldfeliilet savot kell kialakitani. 

VT ovezet, egyeb, vizgazd6lkodisi teriilet 
(a Duna teriilete) 

8.8 

(I) A VT ovezet teriileten beliili, viziigyi kezelesben lev0 teriileten, 
M l d l a g  a kezelo hozzajarulitsaval, az illetekes szakhatosAgok 
engedelye alapjan, tohbba az abban megszabott feltetelek 
betadsaval a fiiggoleges partfalat, a Ganz teriileten az atrakot 
valamint a kapcsolodo letesitm6nyeket lehet kialakitani. 

Kozteriilet szab6lyoz6s 
10.8 

(1)A kozteriileten reklamot kizarolag az ~nkormanyzat altal 
engedelyezett 6s allandositott hirdetooszlopon lehet elhelyezini. 
Maganteriileten csak sajat cegtziblat, reklamot 6s azt is csak a telep 
bejarat&n&l lev0 keritesen lehet elhelyezini. Egyeb helyen 6s modon a 
reUmelhelyez6s mind magan- mind kozteriileten tilos. 
A reklitm engedelyezesehez 1:5 6s 1:20 kozotti meretaran* tervet 
kell benylijtani. Az engedelyezesi tervet az enged6ly megaditsa elott a 
keriileti foepitesszel v6lemenyeztetni kell. A foepiteszi velemenyt az 
engedelyezesi eljitras soritn figyelembe kell venni. 

(2) A kozteriileteken elhelyezendo utcabdtorok engedblyezesi terv6t az 
engedely megadha elott a keriileti foepitesszel velemenyeztetni kell. 
A foepiteszi velem6nyt az engedelyezesi eljaras soran figyelembe kell 
venni. 

(3) A kozteriileteken kialakitando utak 6s kozmuvek letesitesenek 



felteteleit az altaunos ervenyii egyeb szabalyozokon kiviil jelen 
szabalyzat i 1.5 6s 12. §ai szabalyozzftk. 

A K ovezetu kozlekedesi teriiletekre 
6s 16tesitm6nyekre vonatkozo eloiriisok 

11.8 

(1)A tervezesi teriileten kozlekedesi celra teriiletet felhaszniilni, 
kozlekedesi celra 16tesitmenyt elhelyezni csak az O T E K - ~ ~ ~  a. 
24/1998.(M.29.)Kt rendeletnek ( volt Csepel Miivek RRT ) a jelen 
szabalydsi tervnek 6s helyi epitesi szab-tnak megfeleloen 
szabad. 

(2)A kozteriiletek (kozutak) 6s egyeb utak szamara a 24/1998.(M.29.)Kt 
rendeletben (volt Csepel Muvek RRT) foglaltaknak megfelelo, a 
szabalyoziisi terven meghaarozott epit6si szeless6gek biztositandok. 

(3) Az epitesi szelessegen beliil csak kozlekedesi letesitmenyek, 
utcabutorok, valamint a kozmuvek 16tesitm6nyei 6s berendezesei 
helyezhetok el, illetve utcafasitb telepitendo, a 24/1998.(M.29.)Kt 
rendeletben ( volt Csepel Muvek RRT ) foglaltak szerint. 

(4) ~j iparvagany 16tesit6senel a minimalis ivsugar 150 m. 

(5)A tervezesi teriileten a parkolasi ig6nyeket telken beliil kell 
kielegiteni az OTEK eloirasai szerint, de minimum I ph/5 dolgozo 
normativa alapjan. 

(6)A tervezett dunai fiiggoleges partfal Irialakitiisahoz eloiranyzott 
teriiletet biztositani kell. 

A kozmiivek hiilozatai 6s 16tesitm6nyei 
12.8 

(1) A kijvnuletesitm6nyek 6s halozatok elhelyez6s6re vonatkozoan az 
OTEK eloirasait, valamint a megfelelo agazati eloirasokat, 
szabvftnyokat figyelembe kell venni. Az eloiritsok szerinti 
vedotavolsagokat biztositani kell. VedotAvolshgon beliil 
mindennemu tev6kenyseg csak az erintett iizemelteto 
hodjarulasaval vegezhet6. 

(2) A tervezesi teriileten uj letesitmeny csak teljes kozmuellath eseten 
helyezheto el. 

(3) A kijelolt telephelyeken (beepitesre s&nt teriileteken) a feltAro ut 
kiepitesevel egyidejuleg az eloiranyzott kijPniikapcsolatok 
kiepites6rol gondoskodni kell. 

(4) Kozmurekonstrukcio, ill. uj tervezett kozmuvezetek, kozmiibekotes 
epitese soran a meglevo vezetekkel iitkoz6 kozmuvek sziikseges 
kivAltasAr01, ill. keresztezbsi helyeken a szabvanyos keresztezes 
kialakitAsro1 gondoskodni kell. 



(5) A feleslegesse valt kiimnuveket ki kell bontani 6s el kell tAvolitani. 
Felhagyott kiiPnu nem maradhat a foldben. ~pit6si tevekenyseg 
sodn nem ismert vezetek felbukkanasa eseten az epitesi 
munMlatokat azonnal le kell hmtani, a kozmii iizemeltetovel 
torteno megallapodas utAn szabad csak a munMlatokat folytatni. 

(6) A tervezesi teriileten a vallalkozAsi teriiletrol kibocsbtott szennyviz a 
kozcsatornaba csak akkor vezetheto, ha a szennyvizben lev0 
Mrosito anyagok mennyisege nem haladja meg az 6rvenyben lev0 
haarerteket. Ettol elt6r6 esetben a szennyvizet sajat telephelyen 
belul el8 kell tisztitani. 

(7)A tervezett villamosenergia (nagyfesziilts6gu, kozepfesz., kisfesz., 
kozvil.) hblozat 6pites6t 6s rekonstrukciojat az utak fasitAsi, 
novenytelepit6si lehetosegenek biztositAsAva1 foldkzibelbe fektetve 
kell epiteni. 

(8) A kozvilAgitAs epit6sekor az energiatakarkkos natriuml&mp&kat kell 
elonyben dszesiteni. 

(9) A telekalakitiissal egyidejiileg, annak foldkonyvi bejegyzesekor a 
sziikseges szolgalmi jogok bejegyzesera gondoskodni kell. 

(1O)A jelenlegi arvhv6delmi 16tesitmeny elbontAsa esetkn az 
arvizvedekezesre kotelezettnek, a szabAlyozasi tervlapon kiilon 
megjelolt teriiletr6szeken kell kialakitania a tervez6si teriilet 
arvizmentesitese erdek6ben sziikseges partszakaszon az 
arvhv6delem uj letesitmenyeit. 

(11)A tervezesi teriileten a fiiggoleges partfal Mesiteset, a partvonal 
rendezeset, valamint az arvhv6delem kiepiteset w o g i  
engedelyezesi eljaras keretein belul kell megoldani. 

(12)A tervezesi teriileten a szabalyozAsi tervben szereplo kozmii szol- 
galmi jogon hi1 tovabbi kiizmii szolgalmi jogot telepiteni kkhrolag 
a szabalyozAsi terv modositAsava1 lehet. 

111. FEJEZET 
K O R ~ V Y E Z E T S ~ A B A L ~ S I  ELO~RASOK 

Zoldfeliiletek, erdoteriilet ek 
13.g 

(1) Az IG ipari ovezet telkeire eldirt min.20%-os zoldfeluleti fedettseget 
nagyfeluletii, osszefiiggo fas, cserjes, gyepes feluletek kialakitAsAva1 
kell biztositani, rendezett diszkertkent vagy v6d6ziildfeluletk6nt kell 
fenntartani. A 20%-os aranyt biztosito zoldfeluletek teriiletet utolag 
sem lehet leburkolni vagy beepiteni. 

(2)A porszennyezes elkeriilesenek erdekeben a be nem epitett 6s le 
nem burkolt felulet6nek nodnyzettel valo fedettseg6t biztositani 
kell. 



(3)A meglevo fazillomhy vedelmerol gondoskodni kell, a fak eredeti 
helyiikon valo megtartiisaval, vagy teriileten beluli szakszerii 
atiiltet6sukkel 6s letfelteteleik biztositasaval. Elkeriilhetetlen 
kivagasuk eseten ezt engedelyeztetni kell a kivagott fak potlasAro1 az 
OTEK elobAsainak megfeleloen kell gondoskodni. 

(4)Az E ovezetbe sorolt teriileteken altalanosan az OTEK 28.5 
vederdokre vonatkozo elobasai 6s jelen rendelet 8.5 (I) bekezdese 
szerinti letesitmenyek helyezhetok el. 

(5) Az E vederdo ovezetbe tartozo teriileteken minimum 85%-os 
zoldfeluleti fedettseg biztositando, elsodlegesen tobbszintes, zart fas 
novenyallomziny alkalmazasaval. A telepitesnel a termeszetes 
nwenytarsulasnak megfelelo vagy megfeleltetheto szortiment 
alkalmazando. 

(6) A kozmii foldvezetekek folott, illetve legvezetekek alatt kialakitando 
zoldsavok novenyesitesnel a telepitesi eloiriisokat is be kell tartani. 

(7) Az arvedelmet biztosito magaspart hullamteri oldalan novenyzetet 
telepiteni 6s fenntartani a vhiigyi 6s a termeszetvedelmi szakhatosag 
elobasai szerint lehet. A magaspart folyamfeloli rezsukoronajatol 
mert 10 m-es ViZEiigyi fenntartasi savon belul f b  novenyzet nem 
telepitheto, amennyiben zoldfeluletkent hasznosul, gyepesitheto. 

(8) A teriiletre eloirt Duna-parti latvanyfasit6st a szabalyozasi terven 
kijelolt v6derdoovezetben 6s a horn$ kapcsolhato mogottes 
teriiletsavban valositando meg. A zajvedelmi 6s takaro funkcionak 
megfeleloen kialakitando tobbszintes erdosav a daruallas- 6s a 
fuggoleges partfalepitesre kijelolt teriileteken szakithato meg. 

(9) Az IG ovezetben az 6pitesi engedely i rh t i  kerelem mellekletekent 
kerteszeti es tereprendezesi tervet is be kell nfljtani az 
~nkormanyzathoz, melynek tartalmaplia kell a kivzigando, 
megtartando 6s telepitendo novenyzetre vonatkozo elobasokat. 

(1O)A szabalyodsi terven vederdokent 6s egyeb zoldfeluletkent kijelolt 
teriiletek novenytelepiteset a mindenkori tulajdonosnak legkesobb e 
rendelet kihirdetesetol sdmitott ot even belul vegre kell hajtani, 
kerteszeti terv alapjan. 

(I) A teriileten ovezeti besorolasanak megfelelo kornyezetet nem zavaro 
6s nem szennyezo ipari tevekenysegek telepithetok 6s tarthatok fenn. 
A meglevo kornyezetszennyezo tevekenysegek megsziintetendok, 
illetve a multbeli tevekenysegekbol eredo kornyezetszennyezesek a 
sziikseges mertekben Brtalmatlanitandok. Az artalmatlanias 
sziikseges mertekenek minimuma a szennyezesek illetve Uros 
hatasuk teriiletrol valo kijuasanak megakadalyodsa. 



Talaj- 6s vizvkdelem 
15.g 

(1) A foldmozga~ssal jaro tevekenys6gek (tereprendezes, alapohs 
elok&szites, foldmu epites, stb.) v6gzese soran bizitositani kell: 

a) a kitermelt (megmozgatott) foldteriileten beluli, Artalommentes 
elhelyezeset; 

b) a foldmozgatAs, majd a vegleges elhelyezes s o r h  a kipomas 
elleni maximalis vedelmet (nedvesitessel, takarassal, 
megkot6sse1, stb.); 

c) a megmozgatott fold VbsgiilatAt, sziiks6g eset6n kezel6s6t; 
d) a dunai partrendezeshez, Brvedelemhez csak elozetesen 

atvizsgiilt, sziiks6g eseten stabilizalt fold hasznalhato 
e) teriileten kitermelt talaj a teriiletrol nem szhllithato ki, kiveve, 

ha szennyezettsegenek merteke vagy jellege felt6tlenul 
sziiksegesse teszi eltavolitasat. 

(2)A meglevo talaj- 6s talajviz figyelorendszer bodtendo, elsosorban a 
meglevo kutak felhaszntilasaval. A monitoring adatsorok elsosorban 
ivovizb&zis vedelmi szempontbo16rtekelendok, a Fovarosi Vimnuvek 
Rt. kozremukodes6vel. 

(3) Felszini vhminoseg vedelmi szempontbol a II/2., felszin alatti 
vizminoseg vedelmi szempontbol az 112. v6detts6g.i kategoria 
elohBsai vonatkoznak a teriiletre. 

(4) A keletkezo szennyvizek zArt csatornahalozatban vezetendok el a 
teriiletrol, sziiks6g szerint (a kommunBlis csatorna-hath6rt6kekhez 
valo viszonyuk fiiggveny6ben) megfelelo elotisztitAs uan. 

(5) A helyszini talajvizkiv6tel elvileg lehetseges, a viz felhaszniilasat 
bevhsgalas alapjan lehet meghatbozni, az ivovb mezogazdasiigi 6s 
6lelmiszeripari c6lu felhasznalas kiv6tel6vel. A talajvbkiveteli 
rniitiirgyak letesit6se engedelyhez kotott. 

(6) A potencialisan szennyezett csapad6kvizek esetleges 
szennyezettsegiik fiiggvenyeben elotisztitandok 6s elvezethetiik, 
elotis&tAs n6lkiil csak a szennyezetlen csapad6kvizek 
szikkaszthatok el. 

('7) A sziikseges szennyezesmentesites modjht a 178/1995.(XII.29.) 
Kormanyrendelet a gazdasagi, technikai 6s egy6b kapcsolodo 
segitsegn~jtiisrol szolo Egyezmeny 6s az 1997. TBmogatAsi 
egyezmeny alapjan az illet6kes Kornyezetvedelmi Felugyeloseg 
hathozza meg. 

(1) A teriileten keletkezo hulladekok z r t  rendszerben gytijtendok, 6s a 
teriileten ujra nem hasznosithato, fel nem dolgozhato r6sziik 



elsdllitando. A kommunalis hulladekok a veszelyes hulladekok 
ezektol elkiilonitve gyiijtendok 6s szallitandok, az erre vonatkozo 
rendeletek 6s muszaki eloirasok betarthsaval. 

(2) Veszelyes hulladek lerako 6s atmeneti tamlo telep a teriileten nem 
alakithato k.. 

(3) A veszelyes hulladek iizemi gyiijtohelyek a teriileten a 
123/1997.(VII.I8.)sz. Kormanyrendelet 5.sz. mellekleteben eldirt 
kornyezetvedelmi feliilvizsghlat engedelyezese alapjhn letesithetok. 
Kialakitasukat, fenntarthsukat a vonatkozo 102/1996.(VII.2.) 
Kormanyrendelet eloirasainak megfeleloen kell vegezni. A 
kornyezetvedelmi feliilvizsgalatot az epit6si engedely benyjjhisaig el 
kell fogadtatni a Kornyezetvedelmi Feliigyeloseggel. 

A veszelyes hulladekok begyiijtesere, 6s kezelesere vonatkozoan a 
fentieken ttil betartandok a LOACKER reszere kiadott KDV KF 3714 
2/1996.sz.engedelyeben foglalt eloirasok is. 

(1) Levegotisztasag vedelmi szempontbol a teriileten a 1evegotisztasAg 
vkdelemrol szolo 2 111 986. (VI.2.)MT rendelet szerinti ,,VBdett I." 
levegominosegi kategoria hatar6rtekeit kell megtartani. 

(2)A teriiletre telepiilo, drhatoan legszennyezessel jaro 
tevekenysbgekre egyedi emisszios technologiai hatiirert6k 
megallapitast kell kerni, melyeket egyiittesen kell alkalmazni a 
teriileti kategorihra megszabott immisszios hahir6rt6kekkel. 

(3) PotencSlisan 16gszennyez6si vesz6llyel jaro tevekenyseg telepitese 
esetkn a telken 6s a hakisteriileten lev0 alapterhelest (,,null 
allapotot") m6r6sekkel kell meghathrozni. 

(4) A teriileten porkeletkez6ssel jhro tev6kenyseg csak a megfelelo 
munkavedelmi 6s kornyezetvedelmi kontroll biztositasa mellett 
v6gezheto oly modon, hogy kipomas a telephely teriiletet nem 
hagy-hatja el. A foldmozgahis befejezese utan a felszin 
portalanikislirol (burkolattal vagy nov6nyzettel d o  lefedeskrol) 
gondoskodni kell. 

(5)A teriileten nyiltteri Bgetes, 6s egy6b zavaro mertekii 
fiistkeletkez6ssel jhro tevekenys6g csak a vonatkozo onkormhyzati 
rendelet eloirhsainak megfeleloen vegezheto. 

Zajvedelem 
18.8 

( l )A teriileten a vonatkozo a 6s rezgesvedelemrol szolo 
1211983. (V. 12.) .sz. M T  rendelet szerinti ,,zajvedelmi szempontbol 
fokozottan vedett" 6s ,,zajglitlo vedoteriilet" ovezeti besorolas nem 
indokolt, a teriilet az ezeken kiviili, Altalanos zajv6delmi ovezethez 



tartozik. 

(2) ~j letesitm6nyt ugy kell megtervezni, hogy epitese, rendeltet6sszerii 
hasznalata s o r h  a teriiletre megengedett zaj- 6s rezgesvbdelmi 
hatiir6rtekeket ne lepje Ml. A kovetelm6nyek betadsa erdekeben 
zajkibocsiitAsi hath6rt6k megAllapitAst kell k6rni m elsofoM 
kornyezetvedelmi hatosAgto1. 

(3) A teriilet jelenlegi zajterheltseget (,,null-Allapot") terepi meresekkel 
kell megAllapitani, a varhato zajkibocsatiisokat szihmitasokkal kell 
prognosztizalni a zajvedelmi beavatkoziisok sziiksegessegenek 6s 
m6rt6k6nek eldont6se 6rdek6ben. 

(4)A zajv6delem megoldiisiiniil figyelemmel kell lenni a Duna 
Mlpartjiin lev0 teriiletek megfelelo vedettsegenek biztositasara is. 

(5) A teriilet hatiirvonalain merheto egyenerteku 
hangnyomAss~teknek meg kell felelniiik a zaj- 6s rezg6sterhel6si 
hatarertekek megallapitasarol szolo 4/1984.(1.23.)EiiM. rendeletben 
eloirtaknak (iparflakoteriilet hataran ez nappal 60,6jjel50 dBA). 

Egybb kornyezetvbdelmi elo"ir8sok 
19.g 

(1)A tervezett folyami kikoto 6s partrendezes tervezesenek 
megalapozihsiihoz a vonatkozo rendelkez6sekben meghatiirozott 
elozetes kornyezeti hatasvizsgalat keszitendo m engedelyez6si 
tervhez kapcsolodoan. 

(2) Az &emi veszelyes hulladekgyujt6 6s (konteneres) &emanyagt&rolo 
letesit6se 6s fenntadsa kornyezetvedelmi feliilvizsgalat alapjan 
engedelyezheto. A kornyezetvedelmi feliilvizsgalatot m 6pit6si 
engedely benylijtasaig el kell fogadtatni a Kornyezetvedelmi 
Feliigyelos6ggel. 

(3) A teriileten egy6b kornyezeti hatastanulmany keszitesere kotelezett 
tevekenyseg, teriilethasznalat, csak m ~nkormanyzat elozetes 
hodjarulasa utAn keszitett Kornyezetvedelmi Hatiis Vizsgalat 
alapjan telepitheto. 

(4) A teriilet ipari celu fejlesztese a kornyezetvedelmi szempontoknab: is 
megfelelo teljes korii kozmuellAtas felteteleinek megteremtese utan 
valosithato meg. 

(5) A magyar amerikai kormAnykozi megallapodas kereteben vegzendo 
kornyezetv6delmi vizsgAlat s o r b  a teriilet tulajdonosa 6s hasznaloi 
reszerol m egyiittmiikodest biztositani kell. A mindenkori 
tulajdonosnak (berlonek, hasznalonak) tiirnie kell a 
kornyezetvedelmi niintav6telez6sse1, a monitoring rendszer 
kialakitAsAval6s mukodtet6sevel jar6 tev6kenys6get. 



N. FEJEZET 

Egyeb rendelkezesek 
20.9 

(I) A teriileten keletkezheto tiiz elolthsahoz sziikseges oltoviz mennyi- 
seget 6s oltoviz intenzithst szhmithssal meg kell hatiwozni, annak 
biztosiths&t - a vizellatas szolgaltatojanak nyilatkozathval - a XXI. 
keriileti Tiizolto Parancsnoksiigon az 6pitesi engedelyezesi eljads 
soran hitelt 6rdemlo modon igazolni kell. 

(2) A tervez6si teriileten a sziikseges oltoviz mennyiseget fold feletti 
tiizcsapokkal kell biztositani. A tkzcsapok telepitesi helyet az epitesi 
engedelyezesi eljaras soran a XXI. keriileti Tibolto Parancsnoksaggal 
egyeztetni kell. 

(3) A teriileten torteno foldmunMva1 jaro tereprendez6s, epitkezes 
eset6n a Budapesti Torteneti Muzeumot a munMlatok 
megkezdesenek idopontjarol a beruhko inisban koteles ertesiteni. 

(1)Beepitesi terv alatt az olyan tervet kell erteni, amely valamely 
teriilet, telektomb vagy telekcsoport telkeinek, esetleg egyes 
telkeknek a beepitesi modjat az BltalAnos szabalyoktol elteroen 
allapitja meg. A be6pit6si tervet 1:500, vagy 1:200 meretadnyban, 
helysdnrajzokkal, muszaki lehassal kell dokumen-i, az eredeti 6s 
a tervezett allapotra vonatkozoan, mely tartalmazza a tervezett 
letesitmenyek adatait, mereteit, az egysegek elhelyez6s6n kiviil a 
parkolas, az Orufeltoltes, a zoldteriiletek kerteszeti kialakithsibra, a 
kozmiieUths megoldBsBra vonatkozoan, az anyagok jelolesevel, a 
novenyzet abrAzolBsava1. Tartalmazza tovabba a tervezett 
letesitmenyek alaprajzi elrendezeset, metszetet, homlokzati terveit a 
szinezesi terwel egyiitt. A dokumenthciohoz mell6kelni kell a 
sziikseg szerinti szakhatosagi velemenyeket, elozetes kornyezeti 
hatktanulmanyt. 

(2)Az enged6lyez6si tervhez sziiks6ges lhtvhnyterv alatt az olyan tervet- 
kell erteni, amely valamely kozteriileti utcara, kozforgalom szhmara 
megnyitott maganutra illetve a Duna-szakaszra vonatkozo 
epitmenysor, berendezesi homlokzati kepet hivatott bemutatni. A 
dokumenth-ciohoz m= 1:500, vagy m= 1:200 m6retaranyli 
helyszinrajzot, utcakepet, szintervet, perspektivikus kepet, muszaki 
lehast 6s sziikseg szerint a F66pitesz altal meghat&rozottakat kell 
csatolni. 

(3) A beepitesi tervet, valamint a Stvanytervet az iigyfel kerelmere elvi 
epitesi, vagy epitesi engedelyezesi eljaras keret6ben az epit6siigyi 
hatosag hagyja jova. A kerelem elbhaSsat megel6zoen a keriileti 
Foepit6sz 6s a keriileti jegyzo altal a kert6szeti szakfeladattal 



megbizott munkath velemenyet be kell szerezni 6s azt  az 
engedelyezesi eljaras soran figyelmbe kell venni. 

(1) Az ovezetatsorolasok jovahagyasaig tarto atmeneti idoszakban a 
jelen rendelet haalya ala tartozo teriileten teriiletet felhasznalni, 
letesitmenyek elhelyezesere telket 6s epitesi teriiletet alakitani, epu- 
letet tovabba miiargyat 6s mas epitmenyt tervezni, kivitelezni, epi- 
teni, felujitani, helyreallitani, atalakitani, korszeriisiteni, biSviteni 6s 
lebontani, valamint mindezekre hatosagi engedelyt kiadni csak az 
altalanos Brvenyii hatosagi eloirasoknak (OTEK, szabvanyok), a je- 
lenlegi ovezeti besorolasnak, 24/1998.( IX.29. )Kt rendeletben foglal- 
taknak megfeleloen, valamint jelen rendelet 6s szabalyoAi tervlap 
figyelembe vetelevel 6s egyiittes alkalmazasaval szabad. 

(l)E rendelet az ovezetmodosit~sok kivetel6vel a Csepel Muvek 
reszletes rendezesi terv6vel egyidoben lep haalyba, eloirasait a 
haalybalepese napjaig elso foku haarozattal jogerosen meg el nem 
biralt, folyamatban lev6 ugyekben is alkalmazni kell. 

(2)Az ovezetmodosi~sok a tervezett ovezeti besorolas elfogadasat 
kovetoen l6pnek haalyba. 

(3) A temezesi teriiletet is magaba foglalo 2411998. ( IX.29. )Kt rendelet 
( volt Csepel Muvek RRT ), a teriilet vonatkozasaban, mint keretterv 
tovabbra is ervenyben marad. .--- - 

--'-9- 

ZArad6k: Kihirdetve: 1998. szeptember 29. napjan 

Hatalybaleptetesi ziiradek a 1 5. oldalon 



HatrilybalCptetCs kihirdetve: 1999. februrir 16. 

HatrilybalCpCs: A hatrilyba 1CptetCs kihirdetCsCt01 szrimitott 14. nap 

. . . . . . . . . . .d 
So6snC dr. 


