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Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  
28/2001.(X1.6.) Kt. Rendelete 

a Budapest XXI. Iter. Csepeli Eroniii Keriileti Szabhlyozisi terv61-01 6s ~ p i t 6 s i  Szabilyzatir61 

Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  KCpviselo-testiilete az Cpitett kornyezet alakitasar61 6s vedelriiCrol szo16 1997. 6vi 
LXXVIII. Torvtny 7,s (3) bek. c), valamint a helyi onkorriianyzatokr6I sz6l6 ni6dositott 1990. Cvi LXV. tv. 16. ( I )  
bekezdeseben kapott felliatalmazas alapjari a targybani terulct keruleti epit6si szabalyzatarol a kovetkezo rendeletet 

alkotja, Cs a keriileti szabalyozasi tervet j6valiagyja. 

1. fejezet 

~ l t a l a n o s  eloirasok 

Az eloirasok Iiatilya 
1. 9 

( I )  A rendelet Budapest XXI. kerulet Csepel, a volt Csepel Muvek terulettbol a Csepeli Eromu Rt. kozponti 
telephelyere, a kerulet szabalyozasi tervben jelolt tewez6si teruletre, vala~nint az azt megkozellto, a R6zsa utca 
felol bevezetett kozteriileti lit terulet6.e terjed ki. 

(2) A teruleten teruletet felhasznilni, telket alakitani, CpitmCnyt, CpitmCnyriszt, epiiletegyhttest Cpiteni, italakitani, 
boviteni, felujitani, helyreillitani, korszeriisiteni Cs lebontani, elmozditani, a rendelteteset megviltoztatni 6s e 
cklra hat6sigi engedtlyt adni csak az Orsdgos TelepulCsrendezesi Cs Epit6si Kijvetelmenyek (tovlbbiakban: 
OTEK) es mellekletei, a Budapesti VirosrendezCsi 6s EpitCsi Keretszabilyzatnak (BVKSZ), az altalanos 
Crvtnyii egy6b rendelkezeseknek (pl. 46/1997.(XI1.29.) KTM rendelet) es hat6sigi eloirboknak, valalnint a jelen 
rendelet (Keriileti ~ ~ i t t s i  Szabalyzat) eloirhainak megfelel6en szabad. 

Az eloirhsok alkalmazisa 
2.9 

( I )  A rendeletet az 1 : 1.000 rnCretaririyu szabalyozasi tervvel egyutt kell alkalniazni. 

(2) A szabalyozasi tewriek megfeleloen kotelezonek kell tekinteni: 

- a tervezesi terulet hatarit, 
- szabalyoz6si vonalat (meglevo telekhatarok), 
- a szabalyozasi szeless6g minimilis meretit, 
- a teruletegyseg jelCt Cs rnaxiriialis szintterulet-surusCgCt, 
- az  epitesi Gvezetek eloirasait, 
- az  Cpitesi hely liatarat, 
- beultetesi kotelezettsCgu teriilet hatarat, 
- latvanyterv kesziteset Cs hatarat, 
- lielyi rnuvi ertek vedelmet, 
- riiegtartando fa jeloICs6t, 
- telepitendo fa jeloICset, 
- vedosav hatarat, 
- evezeti hatart, 
- bontand6 Cpiilet kijeloleskt , 
- arvizvkdelmi fa1 jeloICsCt, 
- ar\/izkapu jeloleset, 
- rnagaspart jeloleset, 
- mcgsziinteto jelet. 

(3) A kotelezo ervknyu elemek m6dositasa a jelen lielyi Cpitesi szabalyzat Cs szabalyozasi terv m6dositasit vonja 
maga utan. 

(4) A (2) bekezciesbeli fel ncm sorolt elemelc iranyadoak, nielyek a tovabbtervezes es kitiizes soran pontositandok, 
de meg nem sziinte~lietok. 

(5) A terv iranyado elemei: 
- telekhatarok, 
- telken beliili zoldfeliiletek Iiatirai, 
- utak tengelyei, 
- iparvagany nyomvonala, 



- parkolok kialakitasa, 
- ~iiegtartliato tpuletek kijelolCse. 

(6) A szabalyozhsi terven jelolt CpitCsi Iielyen beliil kell a tervezett Cpuleteket elhelyezni 

( 7 )  Meglevo Cpuletek bontasa esettn a meglevo Cpulet kontirrja az adott teriileten Cpitesi helykCnt veheto 
figyclembe. 

Teriiletfelhasznilhsi egystgek 
3- § 

( I )  A tervezksi terulet beCpitCsre szant az energiatermeles ICtesitmCnyeinek elhelyezCsCre szolgAl6 kCt iparteruleti 
(IP-ET), valamint beCpitCsre nem szant, elsodlegesen vCdelnii celli vCderdo (E-VE) egystgekre tagol6dik. 

(2) A beepitksre szant IP-ET teruletegystgre a BVKSZ 45.9 eloirasai Cs jelen rendelet eloirasai vonatkoznak. 

(3) A beCpitCsre nem szant E-VE teruletegysCgre a BVKSZ 53.9. es jelen retidelet eloirasai vonatkoznak. 

11. fejezet 
~ p i t t s i  ovezeti 6s ovezeti eloirisok 

Telekalakiths, keritbsek CpitCse . 
4.5 

(1) A tervezksi teruleten belul telket alakitani csak jelen helyi Cpittsi szabhlyzatnak Cs szabilyozhsi tervnek 
~iiegfeleloen szabad. 

(2) A tervezesi teruleten beluli ovezetekben telekalakitis a szabilyozasi tervlapon feltuntetett irinyad6 
telekhatarok figyelembe vetelCvel, a telekalakitas szabilyainak niegfeleloen engedelyezheto. 

(3) Az Bvezetekben a keritksek kialakitasara az OTEK, valamint a letesitmknyek biztonsigi Cs egyeb eloirasai 
vonatkoznak, kiegtszitve a jelen rendelet 4.9 (4) bekezdistben foglaltakkal. A tewezksi teruleten kizL6lag 
attort, legfeljebb 2,5 In magas keritCs engedelyezheto. 

(4) Telken belul, valamint a Duna parton az E-VE ovezet teruleten keritks nem ICtesitlieto, kivetel, ha errol 
niagasabb szintu jogszablly ~naskCnt rendelkezik. 

Az IP-ET 6pitCsi ovezeteire vonatkoz6 eloirisok 
(A 6s B jelu teriileti egystgek) 

5-5 

(1) Az IP-ET teruleten belul, a szabalyozasi tervnek ~negfeleloen az A(A I-At?) jelu teruleti egyskgekre az SZ-45- 
25130-2000 jelu, a B jelu teruleti egysCgre az SZ-45-2511 O-K jelu CpitCsi ovezet vonatkozik. 
Az CpitCsi ovezetek telkei legfeljebb 45 %-ig Cpithetok be. Az ovezetek telkeinek legalabb 25 %-at 
zoldfeluletkdnt kell kialakitani. 
Az A jelu teruleti egysegeken max. 30m Cs a B jelii teruleti egysCgen max. lorn t p i t n i i y m a a s s a g  Cpulet 
Iielyezhe(d'~l: " ". 
Az A jelii teriileti egyskgekben a kialakitando legkisebb teleknikret 2000 m2. A B jelii teriileten a kialakult 
telekviszonyok megtartandok. 
Az elokert a kialakult allapotnak ~negfelelo legyen. Oldalkert, liats6kert a szabalyozasi terv szerinti lneretuek 
lehetnek. 

(2) Az epitesi ovezetben az energiatermeles cCljat szolgalo epitmknyek Cs ICtesit~nCnyek (eromu) lielyezhetok el. 
Az ovezetbe~i ellielyezhetok mCg az eromiivet szolga16 szolgalati lakas, iroda, raktar 6s jLmiitarol6 is. 
Valamennyi epiilet kizarolag a szabilyozasi terven jelolt epitesi helyen belul lielyezlieto el. Az R. 5. 9 (6.)  
bekezdese figyclembe vttelevel a niegmarado Cpuletkent jelolt Cpuletek jelenlegi for~najukban (valtozatlan 
epitmenyniagassaggal) megtal-tliatok, bontasuk esetCn helyuk CpitCsi helyktnt kezelendo. Uj Cpulet CpitCse 
eseten a szabdlyozasi IiatarCrtCket a jelen rendeletben megliatarozottak szerint kell figyelembe venni. 

(3) A B jelu teruleti egysCgen a meglevo tartalyok 1iiegtartliat6k, de kisobbi bontasuk utan lijra fel neni-Cpithetok. 
A teriilctre votiatkoz6 Cpitesi eligedCly iranti kirelem dokunientaciojanak tartalniazni kell a telek geodkziai 
felmCrCsCt, magassagi adatokat, a tervezett ICtesitmCnyek adatait, tiiCreteit, az egysegek elhelyezesCn kivul a 
parkolis, az arufeltoltes, a zoldteruletek kerteszeti kialakitasat, a kozmuellitast, az anyagok jelolCsCt, a 
novenyzet ibrazolisat. is tarlal~nazo lielyszinrajzot, a keriles es az azzal egybeepitett Cpitnienyek terveit, a telek 



tereprendezesi telvrajzat, valamint az osszes tervezett IetesitniCnyt AbrAzolo nezetrajzokat (pl. utcakipeket, 
szintterveket, pcrspektivikus kkpeket). 

A tiiax. 10m CpitmenytiiagassBgli Cpulet(ck) csak a szabalyozQi lerven jelolt cpilcsi helyen beliil Iiclyczlietok 
el. 

A nieglevo Cpuletek bovitCsCnCl Cs homlokzati Btalakitasinal, valamint az lij Cpuletek tervezCsCnCl a 
kornyezetben ni9r kialakult CpitCszeti stilushoz, homlokzati anyagokhoz (burkol6 tigla, fCm, uveg) kell 
alkalniazkodtii. Az engedClyezCs elott a keruleti Tervtanics vCleniCnyCt ki kell kCrni. 

A tervezesi teruleten a szabalyozasi terven ,,H" betuvel jelzett Cpuletek a Fovirosi ~tikortnan~zat relideleteivel 
vedett Cpuletek. Ezek esetCben a helyi vCdettsCgekrol szo16 5411993. (1994. 11. I.) sz. onkormanyzati rendelet 
szerint kell eljhrni. 

A Duna-part menti 200 m szkles teruletsavban tervezett Cpillet esetCn az engedClyezCsi terv rCszekent a Duna 
feloli nezettel nezetrajzokat, latvanytervet kell kbziteni, nielyhez a keruleti Tervtanics, valamint a XXII. 
keruleti ~nkorman~za t  FoCpitesze vClemCnytt ki kell kCrni. 

A meglevo Cpuletek fellijitasa eseten a homlokzaton vezetett kozniuvezetCkekbol a hasznalaton kivuliek 
eltavolitandok. A mukodo vezetekek esztktikus takarhsar61 ill. foldbe sullyesztCsCrol gondoskodni kell. Ezt az 
CpitCsi engedClyezCsi, illetve a hasznalatba vCteli engedelyezCsi eljhrisok soran kell ellenorizni. 

A Csepeli 11. Eroniii teruletkn tervezett magas pontokat (keminyek, stb.) akadalyjelzCssel kell ellatni. A 
tervezett magas pontok (kCmCnyek, stb.) muszaki parametereit, valamint a nappali ICgiakadBIy-jelzkseket Cs az 
ijszakai jelzCsCt - kivilagitasit - a mindenkor CrvCnyben levo torvknyek, eloirisok alapjati kell meghatarozni. 

A tervezett kCmCnyek niagassigit a mindenkor hatalyos rendeletek alapjin kell meghatirozni. 

A tervezksi teruleten torteno barmilyen foldmunkival jar6 beruhazis, tereprendezks eseten a konkret kiviteli 
tervek elozetes egyeztetese szukseges a Budapesti TortCneti Mlizeummal. A foldmunk~val Crintett reszeken a 
kivitelezes InegkezdCse elott szondiz6 jellegii rCgCszeti feltarht kell vkgezni, mivel oskori, kBzCpkori leletek, 
objektumok elokerulCse virhat6. 

Az E-VE ovezetre vonatkoz6 eloirisok 
(C jclii tcriilcti egysCg) 

6- § 

A szabalyozasi terv szerint jelolt E-VE teryletegystg elsijdlegesen vCdeltni cClli, vCderdo terulet. 

Az Gvezetben a kialakult telkek nem oszthatok. 

A teruleten csak a terulet fenntartasahoz szuksCges Cpitmenyek, biztonsagi okb61 szukseges orliazak, 
kozlekedesi CpittnCnyek es tavvezetkkek helyezhetok el. 

Az ovezetben a terulet 70%-a zoldfeluletkCnt, erdoteruletkent alakitando ki. 

-'.'+- .. ... .. 
Az IP-ET teruletegysegek telkeitiek legalabb 25%-a zoldfeluletkCnt alakitando ki. A zoldfelulet kialakitasa 
kertrendeztsi terv alapjin tort6nliet. 

Az E-VE vtderdo terulete~iek legalabb 70 %-a zoldfeluletkent alakitando ki. 

A kozmiisivok feletli teruleten a zoldfelulet kialakitisa az adott kozmiivezettkre vonatkoz6 eloirbok 
figyelembe vetelCvel tortcnliet. 

A zoldfeluletkCnt jelolt telekreszek fasitasi tilallni sivokon kivuli teruletkn liarotnszintu novCnyallominy 
telepitendo. 

Az arvizvkdelmi eloirasok figyelembevetelevel az irvizvCdeltiii rCzsu fasithsa tilos. 

Az E-VE erdoteruleten - az itifrastrukturalis ICtesitniCnyek nyomvonal8nak, illetve CpitmCnyek teruletCtiek 
kivetelevel- a fasitas kotelezo, a talajszennyezCs szukseges elliaritis8val. 

A szabalyozasi terven "Ietesitendo fasor" jellel jelolt teruleteken az tpitkezes befejezese utati a fasitas 
vegreliajtasa kotelezo akkor is, ha a telekre eloirt minimalis fasitottsag mar korabban niegval6sult. A Duna- 
parton kotelezo a Iatvlnyfisitas. Ahol a magaspart miatt (a rCzsun) a fasitas arvizvCdeltni eloirasok niiatt nem 
vegezheto el, ott a fasor lielyett a parti i ~ t  szabalyozisi sztlessCgCn beluli zoldsavot kell kialakitani. 



(8) ~ ~ i t k e z e s  Cs infrastrukttira telepitis megkezdCsCt megelozoen fafellnCrCsi Cs favtdelmi tervet kell kesziteni. A 
fikat ennek megfelelo vedeletiilnel kell ellatni. 

(9) A kivagasra kerulo fak potlasarol es penzbeni megviltasar61 sz616 1611999. (VI. 22.) Kt. rendelet eloirasainak 
liiegfeleloen kell gondoskodni. Figyelenibe kel l venni a 12811 999. (V111.13.) Korm. relidelettel m6dositolt 
21/1970.(VI. 2 I.) Kor~iianyrendelet eloirasait is. 

(10) A terven megtartandb fajellel jelolt fak kivagadra engedelyt adni csak kertkszeti szakvtlenieny alapjan a fa 
vesztlyessk vilasa eseten szabad. 

( 1  1 )  ~ t t n e n t i  fatelepitese eseten csak ut sorfa szabvaliynak megfelelo 2x iskolazott egyedek telepithetok. 

(13) BeultetCsi kotelezettsCg terheli a szabalyozasi terven jelolt teruleteket. Ezeken a teruleteken a loliibkorolia 
szint Bltal biztositott fedettskg minimum 60 %-os legyen. 

(14) A favedelmi es kerteszeti terveket az onkorniinyzat keruleti Foepitdsztvel egyeztetni kell. 

A polghri vkdelmi cClt szolgBI6 ICtesitmCnyekre vonatkozo eloirisok 
8- § 

(1) A polgari vCdelmi ICtesitmCnyek kialakithsa csak az OTEK 106.s a 6s az elsofokli Polgarvedellni Hatbsag 
eloirasai szerint tortknhet. 

(2) Az CletvCdelmi ICtesitmCnyek IttesitCsCroI, fenntartisar61 Cs bekeidoszaki hasznositb~r61 a 2211992.(XI1.29.) 
KTM rendelet eloirasait kell alkalniazni. 

A kozmiivekre vonatkozo eloirhsok 
9.9 

(1) A szabalyozasi terv teruleten elhelyezkedo valaniennyi L$ ICtesitmCny csak teljes kozmuelliitassal 
engedClyezlieto. A teljes kozliiuvesitest biztosit6 kozmuvezetekek - a vizvezetek, csatorna, a villamos 6s a 
tavkozlesi lial6zat foldkabelei, a tavho-Cs a glzvezetkk- szamara a helyigenyt az utak szabalyozasi 
szClesskgCben, illetve kozmuteruleten biztositani kell, ettol eltCro esetben szolgalmi jog bejegyzkssel kell 
biztositani. A szolgalmi jogos shv nem Cpitlieto be. 

(2) Az utak viztelenitese kizAr6lag elvllasztott rendszeru, zlrt csapadkkviz csatornak Cpittsevel engedtlyczheto. A 
tervezett villaliios es tavkozlksi hal6zatok csak foldkabelben fektetlietok. 

(3) Valamennyi k6zmiilttesitmCny ICtesitCsekor az OTEK eloirasait, valamint a kotelezo CrvCliyu szabvanyokat 6s 
eloirasokat is be kell tartani. A kozniuletesitmtnyek Bgazati eloirasok szerinti vtdotavolsagait biztositani kell. 

(4) A koztiiuveket terulet takarkkosan kell elrendezni, ennek soran figyelembe kell venni az utak fasitasi igCnyeit 
is. 

( 5 )  ~ t e ~ i t t s n e l  Cs utrekonstrukci6n81 az titepitessel egyutt a kozniiiveket ki kell Cpiteni. 

(6) A kozmulCtesitrnC~iyek elhelyezCsCneI a varoskepi megjelenkst es az esztetikai koveteln~Cnyeket figyeleliibe 
kell venni. 

.+.,I.' -. .'. .'. 
(7) A fovarosi kozlnurendszerekre csatlakozo, tovabba kozteruleti tit es kozforgalom szaniara niegnyitott maganut 

alatt Ietesitendo vizi kozmu vezetekek, tovabba az arvizvedeletnliiel kapcsolatos beavatkozasok vizjogi 
engedely koteles tervezest igenyelnek. 

(8) lpari viz- Cs iv6vizvezetek neln kotheto ossze 6s a felhagyott ipari vizvezetkkekben iv6viz szallitasa nem 
engedelyezlieto. 

(9) A rekonstrukci6ra kerulo es a tervezett vizvezetekekre foldfeletti tuzcsapot kell szerelni. Az Cpultek tuziviz 
ellatasBnak a biztositrisilioz a tuzcsapokat a vCdendo Cpitmtnytol 100 m-en belul kell ellielyezni. 

(10) Teclinol6giailag szennyezett viz a kozcsatornaba csak elotisztitas utan vezetlieto. 

( I  I) A Duns parton a partelto1 szamitott IOm-es savot a vizgazdalkodisi szakfeladatok elvCgzdsehez biztositani 
kell. A tervezesi teruletea a Duna utcit61 D-re eso Duna parti szakaszoli magaspartot kell l6treliozni, minimum 
30 ni szklessegben a mertekad6 arvizszint folott 1,3 m terepszinten. A hullamtkr es a parti sav liasznalata es 
hasznositasa csak a 4611 999. (111. 18.) Korminyrendeletnek tnegfeleloen tijrttnhet. A Duna utcAt61 Cszakra, a 
megmarad6 hullamteri teruleten CpitliiCny elhelyedse az illetekes VIZIG hozziijarulasa vagy felmentCse esetCn 



engedelyezlieto. Az Brvizvedeltni toltissel vtdett szakaszon a toltCs tiiindket oldala~i 10-10 111-es savot 
szabadon kell liagyni az arvizi vkdekezes ill. karbantartas sziniara. 

(12) A felliagyott, uzetnen kivuli fold feletti vezetkkeket el kell botitani, a foldbell niarado uzetiieti kivuli vezetkkek 
biztonsagos lezarasBr61 go~idoskodtii kell. 

( 1  3) Figyelo kutak ICtesitCsCliez a Du~iai ipari vizkivkteli niu ICtesitestliez es a hutovizeknek a Dutiaba va16 
visszavezetCsehez vizjogi ICtesitesi engedelyt kell kCr~ii a KozCp - Duna - Volgyi Vizugyi lgazgatosagtol a 
1811 996. (XI. I3.)KHVM rendeletben eloitt niellCkletek csatolasaval. 

(1 4) Az olajtarol6 tartilyok Cs az olajszivattyliliaz a tervezett tiiagasparton (MASZ + 1,30 m magassigli terepszinteri 
mentett oldal) lielyezetidok el. 

(15) A terv teruleten uzemelo sajit rAdi6telefon bazisallotiiasokon kivul kozcClli radi6telefon bazisallomas nem 
helyezlieto el. 

A kozlekeddsi teriilctekre ds ICtesitmdnyekre vonatkoz6 eloirisok 
10.5 

(1) A Csepeli Erornii teruletkn az alabbi kozlekedksi teruletek alakithat6k ki: 

- kozforgalorn szimara megnyitott maganlit: 

jellel jelolt on8116 helyrajzi szamnial rendelkezo nem onkormanyzati, hanerii magantulajdotiban ICvo 
littelek, melyen a forgalmat minden napszakban, barki szimara IehetovC kell tenni. 

- kiizforgalo~ii szamara neni megnyitott 1nag8n lit: 

jellel jelolt onall6 helyrajzi sziniu magintulajdonban Ievo uttelek, melyen a forgalnlat minden 
tiapszakban az A 1-A8 telkek szimara lehetovk kell tenni. 

- telketi beliili feltir6 lit: 

jellel jelolt a telek rCszCt kepezo lit, nincs onall6 helyrajzi szama, 

- iparvaginy teriilet: 

a nem kozteruleten halad6 viganyszakaszokra szolgaltni jogot kell bejegyeztetni. 

(3) A Csepeli Eromu telket megkozelito kozteruleti lit a Duna utca. 

(4) Duna utca: Kozponti lit - Csoszerelo utca kozotti szakaszinak a szabalyozasi szClesstge (22,O 111). A Kozpotiti 
utt61 a R6zsa utciig vezetendo tervezett kozteruleti gyujtolit szabilyozisi sz6lessCge: 25,O 111. 

( 5 )  Kozforgalo~ii sziniara tieni megnyitott rnaglnutak szabalyozasi szClessCgtt a szabalyozasi tervlap szerint kell 
meghatarozni. 

(6) Kozforgalom szamhra megnyitott niaganutak: 

- Fo utca: Kozporiti utt61 nyugatra eso szakasza (12-20 m), 
- Deli utca: VegyigCpgyar utca - Eromu utca kozotti szakasz (16 ni), Eromu utca - Ghz utca kozijtti 

szakasz: a tiieglevo Cpuletek tavolsaga 
- Giz utca (10 ni), 

- Eroniu utca (I0 tn), 
- Csoszerelo utca ( 10 ni) 

- E ~ z d i  Gepgyar utca: (15 In, ill. a meglevo tpuletek tavolsiga) 
- Gaz ~~tcatol'a Duna partra kivezeto utca (I6 tn). 

(6) Telketi beluli feltald utak: mindazok, anielyek neln tartoznak a (2), (3) es (4) bekezdksekbe. Ezek kizir6lag a 
telek teriiletriszeinek liasztialatat, kiszolgilisit szolgaljak. A telek reszet alkotjik. 

(7) A parkolast sajat telke~i beliil kell megoldani parkol6helyl5 dolgoz6 nomiativa szerint, illetve az OTEK 42. 9- 
aban foglaltak figyelembe vetelevel. 

(8) A kozteruleti lit szabalyozasi szelessegebeti vezetendo kozmuvezetCkek vedotavolsagat a kozteruleti lit 
szabalyozasi szClessegC~i belul kell biztositani. 

(9) I parvigatiyok: 

a) megsziinlctendo iparvigitiyok: 
72. sz. Nagydaru vagany 
Vamraktari vagany 
67. sz. Tankvaginy 
75. sz. Kisdaru vaginy 
77. sz. Szivattyti l I. vagitiy 



b) megtartando iparvaganyok: 
120 sz. Salakos fovigany 
36. sz. Eromu forgalmi vagany 
82. sz. Szivattyu also vag6ny 
SO. sz. vhgany 
84. sz. Partfali vaginy 

Azok a vighnyok, atiielyekrol a szabalyozas nem rendelkezik (40. , 41. 6s 85. sz. vaganyok) iginy szerint 
fenntal-tliatok vagy megsziintetlietok. 

111. fejezet 
Kiirl~yezetvCdelmi eloirisok 

11 .  g 

KornyezetvCdeltiii kerdesekben az 1995. Cvi LIII. torvk~iy ,,a kornyezet vCdelmCnek QItalPnos szabilyair61" cimu 
joganyag 6s a vkgrehajtasi utasitisai az iranyadoak. 

(I ) Levegotisztasag vCdeletii 

a) Levegotisztasig vedelme CrdekCben az eromuvet ugy kell megtervezni, hogy betartsa a vCdett I .  teriileti 
besorolasra vonatkoz6 emisszi6s hatirCrtCket vagy a technologiai hatarCrtCket Cs a vCdett I. teruleti 
besorolasra vonatkozo imisszi6s hatarCrtCket. 

b) A liatisteriileten lCvo alapterhelCs mCrCsi adatokb61 hatarozand6 meg. . 
c) Az Eromu Ikgszennyezo anyag kibocsitisait referencia berendezksek mCrCsi adataival kell igazolni. 

d) A virhat6 teruleti ICgszennyezo anyag kibocsitbi CrtCket maximilis teljesitmenyre Cs a vLhat6an 
felhasznalhat6 uzetnanyagra is lneg kell adni. 

e) Vegyi anyagok, tuzelo anyagok, hulladCkok szillitisa, tirolisa soran olyan technol6giht kell alkalmazni, 
mely nem okoz kiros ICgszennyezCst. 

- A vizek v ide l~ne  szempontb61 a hatPlyos rendelkezesek szerint kell eljarni (ez jelenleg az  1995. LVII. 
Torvetiy a vizgazd8lkodasr61). 

- ViztiiinosCg videlnii szempontb61 terulet felszini vizei a 1112-es, a felszin alatti vizek pedig az 112-es 
vkdettstgi kategbriaba tartoznak. 

- A tervezisi teruleten miikodo ICtesittiienyek szennyvizei csak elotisztitas utiti vezethetok kozcsatorniba. 
- A szennyezo anyagok dszlelCsCre talajvizfigyelo tnonitoring rendszer telepitese kotelezo. 

- A terveztsi tcruleten ICtesulo uzemekben a veszClyes anyag tarolasi, kiszerelksi technologiik 
alkalmazasa soran a felszini 6s a felszin alatti vizek vedelme erdekeben a niindenkori hatalyos 
rendeleteket, eloirasokat kell figyeletiibe venni. 

Az alabbi rendeletek betartasa kotelezo: 
- VeszClyes anyagokkal es veszelyes keszittiiCnyekkel kapcsolatos eljarasr61, szolo 23311996. (XII. 26.) 

Kormanyrendelet es a vegrehajtisi utasithslban 411997. (11. 21 .) NM: 3 111997. (X: 17.) NM foglaltak. 

KzYlicmek"havhria terveiben foglaltak, 
- Az egheto folyadekok Cs olvadekok tlrolotartalyair61 sz610 mindenkori liatilyos rendeletben foglaltak, 
- A viz~iiinosCgi kiirelliarltlssal osszefuggo feladatokrol szol 13211997. (VII. 24.) Korliianyrendeletberi 

foglaltak. 
(3) Talai es talaivCdelem 

a) A tervezbsi terulet szennyezCs Crzeke~iysCgi besorolisa ,,A" fokozottati Crzekeny teriilet, nielynek 
intezkedesi hataresteke: Ci=CI. Az uj eroniuvi technologiik tiiegval6sitasa elott a beruliazoknak 
kornyezctfoldtani szakvelemtnyt kell kesziteni a mar meglCvo talaj- es talajszennyezCsek feltarasira. 

b) A rkszletes feltards alapjhn a szennyezCs mentesitCst a teriiletileg illetekes kornyezetvCdelmi 
fcliigyelostg bevonasaval kell elvCgezni. 

c) A foly6mederbe torte~io beavatkozas eseten (partbovitis, partrendezks, mederkotris, tiiederiszap 
ellielyezese) a KBzCp - Duna-volgyi Kornyezetvedelnii FelLigyelosCg eloirasai szeritit kell elj6rni. . 

d) Eroniiivi technologilkban vegyi atiyagok tirolasa esetdn a talajvkdelem CrdekCben a 10211996 (VII. 12.) 
KortnAnyrendelet I. fuggelikeben a vesz6lyes hulladekok tirolasira vonatkozo eloirasok betartasa 
kotelezo. 



e) A betelepulo technol6giak 15211995 (X11.12) Korminyrendelet hatalya la tartoznak, ezert 
liatisvizsgalatban a talajvedeleni. erdekeben a tevekenysCg felhagyasanak kornyezeti liatisaira is ki kell 
tCrni. 

f) A Iiat~sta~iulnianyban ki kell tkl.lii a havaria esetek eleliizesere. A vhrliato szennyezesek eszlelesere 
talajvizfigyelo nionitoring rendszert kell kiepiteni. 

g) Minden epitkezesnel, foldniunkanal ki kell kCrrii a Kozkp - Duna-volgyi Kornyezetvedellni 
FelugyelosCg all~sfoglalasat. Az epitisi engedelyezksi tervben a kitermelt foldanyag is  az epitesi 
tormelek elszhllitast es elhelyeztsCt meg kell tervezni a 102196.. szinlli kor~iiAnyrendeletnek Cs a 
Fovirosi KozgyulCs 3911998. (VII. 16.) szinili rendeletknek figyelenibe vetelkvel. 

(4) Zai- 6s rezgCsvedelem 

a) ~j ICtesitmCnyt ligy kell tervezni, iizembe helyezni, illetve meglCvot atalakitani, hogy azok 
rendeltetCsszeru hasznalata, illetve az CpitCsi munka soran keletkezo zaj a teruletre, a rezgCs a 
ICtesittnCnyekre nlegengedett hatarertkket ne lCpje tul. A kovetelmknyek betartisa Crdekeben 
zajkibocsLtAsi hatirtrtkket kell kCrni az elsofoku kornyezetvtdelmi hat6sigt61. 

b) A terulet jelenlegi zajterhelkskt nieresekkel kell meghllapitaiii. 

c) A virhat6 zajkibocsatisokat szanlitasokkal kell meghatarozni 6s a szuksCges zajvedelini 
beavatkozasokat meg kell tervezni. 

d) A csend vt5delliiCrol sz616 kerdesekben a hatilyos rendelkeziseket kell alkalmazni (ez jelenleg a 1211983 
(V.12.) MT rendelet). 

( 5 )  Hulladek, veszClves hulladtk 

a) A hulladCkok keletkezkse, tArol6sa Cs szillitasa soran mindenkor az ervknyes jogszabalyokat kell 
betartani. 

b) Az keletkezo veszClyes hulladCkok gyujtkse es tarolasa sorin a hathlyos joganyagban szereplo eloirhsok 
betartasa kotelezo. 

a) A tervezCsi teriileten mukodo teclinol6giakbbl veszklyes hulladek keletkezkse esetCn a veszklyes 
hulladek tulajdonosainak nieg kell akadilyozni, hogy a veszelyes hulladik gyujtCse, elokkszittse, 
Iiasznosit~sa soran a talajba, a felszirii Cs a felszin alatti vizekbe, vagy a levegobe jutva a kornyezetet 
karosan szennyezze. 

b) A veszelyes anyagok alkalmazasa sziikstgessC teszi havaria tervek kCszitesdt. 



( I )  E rendelet kihirdetese nap jh  lep hatalyba, ezzel egy idoben a teriiletre vonatkoz6 korabbi 4111997(XII. 16.) 
Kt. rendeletet Cs a Budapest, XXI. keriilet, Csepeli Eromii reszletes rendezesi tervet, valamint 2011998. (XI. 1 .) 
Kt. rendeletet es a Budapest, XXI. keriilet, Csepeli Eromii reszletes rendezesi tervm6dositbt hatalyon kiviil 
helyezi. 

Zaradkk : 

A rendelet kihirdetesenek napja 2001. ev november 6. nap. 




