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Budapest-Csepel 0nkorm6nyzata 
2512000. (IX.26.)Kt RENDELETE 

a Budapest, XXI. ker. Csepeli Szabadkikoto 21002812 Hrsz. teriilet Helyi 
epitCsi Szabrilyzatrira 6s Szabrilyoziisi TervCre 

Budapest-Csepel Onkormhnyzat KCpvisel6-testiilete a helyi iinkormhnyzatokr61 
sz616 1990. Cvi. LXV. tv. 16.6 (1) bekezdCs6ben meghathrozott jogkorCve1 Clve 
az Cpitett kornyezet alakithshr61 6s vCdelmCr61 sz616 1997. kvi LXXVIII. tv. 7.s 
(3) bekezdks c. pontjhban kapott felhatalmazhs alapjhn az 6pitCs helyi rendjCnek 
biztosithsa CrdekCben az alabbi onkormhnyzati rendeletet alkotja. 

Az eloirris hatrilya 
l* § 

(1) Jelen szabhlyozhsi eloirhsok hathlya a Budapest XXI. ker. Csepeli Szabadkikoto 
2 1002812 hrsz. teriiletke terjed ki. 

(2) Jelen elairhsok csak a szabilyozhsi terwel egyiitt CrvCnyesek. 

Az eloirrisok alkalmazrisa 
20 § 

(1) Az 1.9 (1) bekezdCsCben meghatkozott teriileten (tovhbbiakban: teriilet) teriiletet 
felhasznhlni, lCtesitmCnyek elhelyezCskre telket, CpitCsi teriiletet kialakitani, hltalhban 
b h e l y  lCtesitmCnyt elhelyezni, valamint ilyen cClra Cpitesi hat6shgi engedklyt kiadni 
csak az Cpitett kornyezet alakit6sk61 Cs vCdelmkr61 sz616 torvCnynek GpitCsi TorvCny), 
az 1997. Cvi LXXVII. Orszhgos TelepiilCsrendezCsi Cs ~ ~ i t C s i  KovetelmCnyekrol kiadott 
25311997. (XII. 20.) kormhyrendeletnek (OTEK), a Budapesti VkosrendezCsi, Cs 
~ ~ i t b i  Keretszabalyzat (BVKSZ), az hltalhos CrvCnyii egy6b rendelkezkseknek Cs 

>. -. - hat6shgi eloirhsoknak, valamint a jelen Szabhlyozhsi eloirhsoknak megfeleloen szabad. . 

(2) A Szabhlyozhsi terven kotelezonek kell tekinteni: 

- az ovezeti besorolhst, 
- az CpitCsi ovezet hatkht, 
- a beCpitCsi mbdot, 
- a maximhlt beCpithetosCget, 
- a maximhlt CpitmCnymagasshgot, 
- az CpitCsi vonalat, 
- az CpitCsi hely hakirht, 
- a beiiltetksi kotelezettsdg hatkht 
- a minimhlis zoldfeliiletet. 



(3) A kotelezo CrvCnyii elemek m6dosithsa a Helyi ~ ~ i t C s i  Szabhlyzat Cs Szabhlyozisi Terv 
m6dositisht vonja maga u t h .  

Teriiletfelhaszniiliis 
39 § 

(1) Az 1 .$ (1) szerinti teriilet a logisztikai teriilet teriiletfelhasznhlhsi kategbrihba tartozik. 

Telekalakitiis 
4- § 

(1) A teriileten tovhbbi telekoszths nem engedklyezheto 

Logisztikai teriiletek 6pitCsi eloiriisai 
50 § 

(1) Az I.$ (1) bekezdCs szerinti teriilet: 

a. raktiirozhsi (vas,-Cs acClh,  szinesfkmek, gCpek berendezeseinek szerkezeti 
elemei) 

b. kozlekedCsi 
C. szallitAsi (fkmek, gCpek, omlesztett mezogazdashgi termCnyek htrakhsa) 
d. irodai 
Cpiiletek Cs CpitmCnyek elhelyezCsCre szolgil 

(2) Az ovezet teriiletCn nem engedheto meg: 

a, ipari termelks 
b. kiskereskedelmi tevCkenysCg Cs lakosshgi cClfi nagykereskedelmi tevCkenysCg 
c, veszClyes hulladCk kezelCse (kivCve az ovezet teriiletCn engedklyezett 

tevCkenysCgb61 keletkezett veszClyes hulladkkot) 

(3) A telek legnagyobb beCpitettsCge: 50 % 
. .. 

. .. 
legkisebb zoldfelulete : 10 % ~. . 

<. ..:. . . 

(4) Az Cpulet legnagyobb CpitmCny magasshga: 16 m. 

(5) A telken legfeljebb egy forende1tetCsi.i Cpiilet helyezheto el max. szintteriileti mutat6ja 
0,5. Az I. sz. kereskedelmi medence folk konzolosan kiny-616 meglCvo Cpuletszhy 
adottsagkknt kezelendo. 

(6) A telken a forendeltetkst kiszolgh16 vagy azt kiegCszito funkci6jfi Cpiiletek nem 
helyezhetok el. 



(7) Az ovezet teriiletCn Cpulet csak teljes kozmuvesitCsse1 ellhtott telken helyezheto el. 

(8) Az ovezet teriiletkn a 4511997. (XII. 29.) KTM rendelet 4.8 (2) bekezdCsCben kapott 
felhatalmazhs alapjh az Cpittsi engedClyezksi tervdokumenthci6hoz lhtvhy tervet kell 
csatolni. 

(9) A telken melltkCpitmCnyek kozul az alhbbiak helyezhetdk el: 
a. terepszint alatti CpitmCny 
b. hulladCktarthly th-016 
c. kozmii becsatlakozhs 
d.  termCkvezetCk 
e. a teriilethez tartoz6 vCdofhsit8s CpitmCnyek 

(10)A telek hath-h keritCs lCtesithet8, de legfeljebb 2,5 m magas max. 50 cm tomor 
lhbazattal, httort kivitelben. 

(1 l )A kulturilis javak vCdelmCro1 sz616 1997. Cvi CXL tv. 35.8-a szerint a nem vCdett, de 
nyilvhtartott rCgCszeti lelohelyeken a beruhkhst megelbzden rCgCszeti feltirhst kell 
vkgezni. Ennek CrdekCben a beruhk6nak egyeztetnie kell a terveket a Budapesti 
TortCneti M6zeummal. 

(12) A vCdelmi cC16 Cpitmknyekrol az OTEK 25311 997.(XII.20.) 106. $-a, az tletvkdelmi 
1ktesitmCnyekrol a KTM 2211992. (XII.29.) rendelettnek az eliiirhsait kell figyelembe 
venni. A polghri 1CtesitmCnyek Cpitkskhez, bontasfioz a Fdvirosi Polghri Vtdelmi 
Igazgat6shg engedklye szikskges. 

KozlekedCsi teriiletek 
6. § 

(1) A teriileten a maghnutak kialakithsht, htalakitisht a tirolasi technol6giht is tartalmaz6 terv 
szerint kell elvCgezni. 

(2) A teriileten a funkcionhlis egysCghez tartoz6, legalhbb a hathlyos szabalyzat hltal eliiirt 
. . -. s z h 6  gCpkocsi elhelyezCsCro1 telken beliil kell gondoskodni. 

(3) A telken belul az OTEK 42.8 (2) bekezdCs 1. pontja szerinti parkol6hely s z h o t  
biztositani kell. ... 

, . ~. - \. . ... 
(4) A kozlekedCsi teriileteket, azok burkolatht, berendezkskt egysCges koncepci6 alapjhn kell 

kialakitani figyelembe vCve a burkolatoknhl fellCpo koziiti teherviselkst Cs a teljes viz 
zh-6sBgi igknyt. 



(1) A teriileten mukodo cCg(ek) kotelesek megfelelo kornyezetvCdelmi tervvel rendelkezni. 

(2) A tervezCsi teriilet levego-tisztashgvtdelmi szempontb61 VCdett I. kateg6rihba tartozik, ott 
az e kateg6ri6nak megfelelo kibocshthsi Cs immisszi6s hatkCrtCkek tartand6k be. 

(3) A pontforrhsok emisszibjht (ktmCny, kurto) Cvente ellenorizni kell 

(4) Levego-tisztashgvCdelmi bejelentolapot kell ben~j tania  minden uzemeltetonek, ah01 
elsziv6 berendezCs, vagy a 2111986 MTsz. rendeletben, ill. a 411986 OKTH utasithsban 
meghathrozott 120 kW nCvleges osszteljesitmtnyii kazh  uzemel. 

(5) A burkolt teriiletekrol elfoly6, olajjal is szennyezodheto csapadkkvizeket olajfogbn kell 
keresztiilvezetni. 

(6) fJj tpiilet elhelyezdse vagy meglCvo bovitCse esetkn a kornyezetrendezCshez kapcsol6d6an 
kertCpitQzeti engedClyezCsi tervet kell ben~j tani ,  mely tartalmazza a rCszletes 
tereprendezkst, burkolatalakithst Cs a felszini csapadkkvizek elvezetCsCnek m6djht. 

(7) A felszini Cs a felszin alatti vizek vtdelme CrdekCben semmilyen, azokra potencihlisan 
szennyezCsi veszClyt jelento tevCkenysCg nem folytathatb. 

(8) A teljes tervezCsi teriileten tilos a szennyvizszikkaszths. 

(9) Az CpitCsi engedClyezCsi tervdokumenthci6nak rCszletes talaj-, Cs talajviz szennyezettsCgi 
mtrkseket kell tartalmaznia, ill. ha sziikseges a khentesitkst Cs annak m6djht. Az 
illetekes kdmyezetvCdelmi hat6sag j6vAhagyhshval adhat6 ki az CpitCsi engedCly. 

(10)A teriileten keletkezo hulladCkok, nyersanyagok, tiizeloanyagok - elszhllithshig, ill. 
semlegesitCsCig tortCno - tkolhsk61, elhelyezCsCro1 figy kell gondoskodni, hogy az a 
kornyezetet a hathlyos rendelkezesekben megengedettnel nagyobb mCrttkben ne terhelje. 

. . 
%. 

(1 l)A kommunhlis hulladCk engedklyezett lerak6ba torteno rendszeres elszhllithsk61, vagy az 
fij rahasmositask61 gondoskodni kell. 

(1 2)VeszClyes hulladCkokka1 kapcsolatban a 10211 996. (VII. 17.) Korm. rendeletben 
megfogalmazottak szerint kell e l j h i .  

. . .. . . 
(1 3)A meglCvo lktesitmtny, technol6gia csak figy bovitheto, hogy az a 411984. (1.23.) EiiM 

rendeletben meghatkozott zaj- Cs rezgCsterhelCsi hathrCrtCkeket nem haladhatja meg 

(14)A fentiekben nem emlitett, a kornyezet vCdelmCt Crinto kQd6ekben a mindenkori 
hathlyos vonatkoz6 rendeletek szerint kell e l j h i .  



Zoldfeliiletek 
8- § 

(1) Fa kivigishhoz - kertCszeti szakvClemCny alapjh - minden esetben az onkormAnyzat 
engedClye sziiksCges.. A fap6tlisr61 a 16/1999.(VI.22.)Kt rendelet szerint es aziltal 
meghatkozott m6don gondoskodni kell. 

(2) A BVKSZ Cs a jelen eloirisok alapjh a teriileten beliil biztositani kell a kialakult 
illapotra vonatkoz6 10 %-os aktiv zoldfeliileti arhyt. 

(3) A nem beCpitett teriilet minden 200 rn2-e u t h  1 db nagy lombkoronit nevelo, 
kornyezettiir6, tiilkoros lombos fit  kell telepiteni. 

(4) Park016 kialakitisakor minden megkezdett 4 db parkol6hely u t h  1 db, a (3) bekezdksben 
meghatkozott fat kell telepiteni. 

(5) A telekhatkok mentCn kialakitand6 zoldsivban min. 3 m szClessCgben 3 szintes 
novCnyillomhyt kell telepiteni a jelen rendelet 9.s (7) bekezdCs figyelembevCtelCve1. 

(6) Az Cp. engedCly rCszekCnt a zoldfeliilet kialakithska vonatkoz6 kerthzeti tervet kell 
benfljtani, melyet a kertCszeti szakfeladattal megbizott koztisztviselovel egyeztetni kell. 

Kozmuvek 1CtesitmCnyei 
9. § 

(1) KozmiilCtesitmCnyek Cs kozmiihdbzatok elhelyezCsCre vonatkoz6lag az OTEK eloirisait, 
valamint a megfelelo igazati szabvhyokat Cs eloirisokat figyelembe kell venni. Az 
eloirisok szerinti ~Cdotavolsigokat biztositani kell. A ~Cdotivolsigon beliil mindememu 
tevCkenysCg csak az illetCkes iizemelteto, az Crintett szakhat6sig hozzijArulisa eseten 
engedklyezheto. 

(2) A meglCv6 kozmiivek kiviltisakor, vagy megsziintetCsekor a feleslegessk vdt 
. . 
b. 

kozmiivezetCket, vagy kozmiilCtesitrnCnyt fel kell bontani, felhagyott vezetCk, miitkgy 
nem maradhat sem fold felett, sem fdld alatt. 

(3) A kozmiivezetCkek telepitCsCnC1 a gazdasigos teriilethasznilatra figyelmet kell forditani. 
A kozmiivek elrendezCsCnC1 mindig a tivlati osszes kozmii elhelyezCsi lehetoskget kell 

.. . :. 
figyelembe vemi. .. .. ... 

(4) KozmiivezetCkek, jArulCkos kozmiilCtesitmCnyek elhelyezCsCnC1 a viroskdpi 
megjelenitdsre, esztCtikai kovetelmCnyek betartiska is figyelemmel kell lemi. A 
komiivezetCkeket fold alatti elhelyezCsse1 kell kivitelezni. 

(5) A teriileten Cpiilet CpitCsCre CpitCsi engedCly csak akkor adhatb, ha a villamos energia 
ellitis, a vezetCkes iv6vizellitis, a tiizi viz ellitis, a felszini vizrendezks Cs a tavkozlCsi 
kapcsolat biztosithat6, valamint a telephelyen keletkezo kommundis szennyvizeket a 
hil6zat kiCpitesCve1 bekotik a meglevo kis szemyviztisztit6 telepelae. 



(6)  A Duna vizminosCg vCdelme, valamint a talaj, a talajviz vCdelme CrdekCben a szennyviz 
szikkasztha, a szennyviz Dunaba vezetkse tilos. 

(7) Az irhullbmal veszClyeztetett Duna obol mentCn 10 m-es sivot az obol karbantartis, 
illetve h i z i  vCdekezCs szhhra  szabadon kell hagyni. Az oblot, annak partvonalit 
Crintoen, illetve a 10 m-es sivon belul b h i t  letesiteni, deponilni csak az illetkkes 
VIZIG hozzijhlisa esetCn lehet. Kozvetlen az Clovizbe illetve folk bevezetni, bel6gatni 
b h i t  csak vizjogi 1CtesitCsi engedCly alapj6.n -az abban eloirtak szigoni betartisival- 
szabad. 

(8) A tervezCsi teriileten zirt csapadtkviz elvezeto rendszert kell kikpiteni. A csapadkkviz 
Clovizbe torteno bevezetCse elott hordalCkfog6 mutirgy elhelyezise kotelezo. 

(9) 20, illetve annil tobb gCpkocsit befogad6 parkol6kat kiemelt szegCllyel kell kivitelezni, 
hogy a feluletCn osszegyiijtheto legyen a csapadkkviz, az ne folyhasson kozvetlen a 
zoldfeluletre. Ezekriil a nagyobb park016 feluletekriil Cs a szennyezCsse1 veszClyeztetett 
belso burkolt feliiletekrtjl iisszegyii16 csapadCkviz csak olajfog6 miithgyon keresztiil 
vezetheto a csatornahil6zatba. "Zold" park016 1CtesitCse tilos! 

(1 0) A levegotisztasig vCdelme CrdekCben az energiaellitist vezetCkes energiahordoz6val kell 
biztositani. 

(1 l )A tervezCsi teriileten a technol6gia specifikus egyedi szenny- Cs csapadkkviz tisztitist 
meg kell oldani a vonatkoz6 eliiirisok figyelembevCtelCve1. 

(12)A teriileten miikodo zirt, vagy rtszben z6rt szennyviztirolbkat meg kell sziintetni. 

(1 3) A teriileten kizir6lag vizzir6 kotCsekkel kialakitott csdvezettk telepitheto. 

(14)A teriileten tivkozlo antenna, antenna tart6 oszlop, torony nem helyezheto el. 

. . 
%. 

(1) LatvBnyterv: 
Valamely kozteriileti utcaszakasz, CpitmCnysor berendezesei, homlokzati kCpCt hivatott 
bemutatni. A dokurnentici6hoz m 1500-as vagy 1:200-as helyszinrajzot, utcakCpet, 
szintervet, perspektivikus kCpet, muszaki leirist kell kCsziteni. ,. . 

(2) Az (1)-es bekezdCsben szereplo tervet az ugyfCl ktrelmCre elvi CpitCsi, vagy CpitCsi 
engedClyezCsi eljiris keretCben az CpitCsugyi hat6sig hagyja j6vi. 



(1) E rendelet kihirdetkse napjhn 1Cp hatalyba. Eloirasait a hathlyba 16pCse napjaig jogerosen 
el nem biralt iigyekben is alkalmazni kell. 

ZaradCk: Kihirdetve 2000. szeptember 26 napjan. 

SzervezCsi irodave 


