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BUDAPEST FOV&OS XXI. K E R ~ E T  

CSEPEL ONKORMANYZATA 
K~PVISELOTESTULETBNEK 
35/1994.(IXb20.)Kt RENDELETE 

a Budapest, XXI. keriilet, 11. Rakdczi Ferenc 6t - Vas Gereben u. - 
Csepel Miivek - Transzforrnatorgyar altal hatairolt teriilet 

riszletes rendezksi tervCr6l 

Budapest, XXI. keriilet - Csepel Onkorm&nyzata Kepvisel6testiilete az 
, ,.. 1990. evi LXV. t~)rveny, az 1991. evi XX. torveny 75. 8-aval modositott 

1964. evi El. tdrveny 6. $-a, tovabba a 25/1992.(1.28.) Kom. sztmu 
rendelettel m6dositott 3011 9 6 4 . p . 2  .) Kom.. s z h u  rendelet 
felhatalmazasa alapjhn, figyelemmel a 4211 992. (VII. 16.) es a 
96/1992.(XII.21.) AB. hatirozatokra is a Budapest, XXI. keriilet 11. 
RAk6czi Ferenc ut - Vas Gereben utca - Csepel Miivek - 
Transzform4torgyhr hltal hatarolt teriilet rkszletes rendezisi terve 
e1fogadas;irol a kavetkezd rendeletet akotja. 

1. 5. 
A rendelet hatalya 

A jelen szabhlyozhsi rendelet hathlya a Budapest, XXI. keriilet, Csepel, D. 
r Rdsoczi Ferenc ut - Vas Gereben utca - Csepel Miivek gyhtelepe - 

( Transzformatorgyir telepe dtal hatibolt teriiletre terjed ki. 

(1 ) Az 1 . §-ban meghathrozott teriileten beliil teriiletet felhasznalni, telket, 
illetve epitesi teriiletet kialakitani, azokon Cpuletet, CpitmCnyt, vagy 
b h e l y  epitesi- vagy letesittsi engedelyhez kCjt0tt letesitmenyt, 
berendezest elhelyemi csak az Orszagos ~ ~ i t e s u g y i  Szabalyzat (a 
tovabbiakban: OESZ), a Budapesti Vkrosrendezesi Szabalyzat (a 
tovabbiakban: BVSZ) rendelkezeseinek, valamint a jelen rendeletben 
foglalt szabalyozasi eloirasoknak megfeleloen szabad. 



i (2)A- jelen rendelet elairasai csak az 1. §-ban lehatirolt teriiletre keszitett 
I szabalyozasi terwel (a rendelet mellekletevel) egyutt ervenyesek 6s csak 
I azzal Osszhangban alkalmazhatbk. 

I (3)A szabhlyozhsi terven szereplo, egyedi szabfllyozhst igCnyli3 esetekben az 
I OESZ 6s a BVSZ rendelkezkseit a jelen . rendeletben meghathrozott 

I 
elterksekkel kell alkalmazni. 

. (4)Azokban az esetekben, melyekben a jelen rendelet egyedi szabhlyokat nem 

I hllapit meg, az OESZ, a BVSZ, valamint az egyeb altalbos rendelkezesek 
irhyadoak. 

1 (5)A szabalyodsi tervben koteleziinek kell tekinteni Cs meg kell tartani 
I1 

I a kdteleza szabalyozasi vonalakat, 
a kdtelez6 epitesi vonalakat, 

I 
a telekalakitasokra vonatkozb eloirasokat, valamint 
az epiiletek homlokzatmagassaghra vonatkozb megkdteseket. 

I (6)A szabhlyozhi tervben irhyado jelleggel szabhlyozott, valamint az (5) 
bekezddsben nem emlitett egyeb elemek thjekoztatb jellegfiek, ezCrt azok 

I 
sziiksCges korrekcibjhak (mbdosithshak) nem elofeltCtele a szabalyoziisi 
terv egyideju modositasa, ilyen esetekben az epitesi hatosag a GCpitCsz 
elozetes egyetCrtCseve1 eltCrCst engedelyezhet. 

I (7)A szabMyodsi terben kotelezo jelleggel meghathrozott elemekt61 va16 eltCres 
csak a reszletes rendezesi terv szabhlyozasi terve (sziiksCg szerint a jelen 

I !i I, rendelet) feliilvizsgalathval 6s mbdositasat kdvetoen engedelyezheto. 

I 3. 5. 
Az CpitCsi ovezetek 

I (1)Az 1. §-ban meghathrozott teljes terulet a BVSZ 26. 9. (2) bekezdesben 

I meghatirozott 4 1 -es epitesi dvezeti besorolasu. 

(2)A jelen rendelet hatalya alh tartozo tealeten fiCpuletMnt az OESZ 12., 

I valamint 3 5-37. 8-okban felsorolt, illetve ezek 6rtelmezCsi kdret alkotb 
iizemi-, lako-, szolgaltato-, kereskedelmi epiiletek, tovabba az ezek 

I 
rendeltetesszerii mukddeset biztosito kiszolgalo epuletek 6s Cpitmenyek 
helyezhetok el. 



(3) A Vas Gereben utca eszaki oldalh lCvo lakotelkek k(iziil a 2 10847 - 2 10855 
hrsz-u (Osszesen 9 db.) ingatlanokon uj lakoepulet nem epithetb, illetve a 
meglevd epuletekben uj lakas nam alakithatb ki. Ugyanezen telkeken uj 
egeszsegiigyi, oktathsi-nevelksi, venddglathsi Cs Clelmiszer-kereskedelemmel 
kapcsolatos Cpulet nem lCtesithet6, illetve a meglevb tpikletekben ilyen celbbl 
hasznalati mod valtoztaths mtg ideiglenes jelleggel sem engedelyezheto. 

4. 8. 
Teleksza bhlyozhs, tel ekala kitas 

(1)A 2 10 146l7, a 2 10 14618, a 2 106 18, a 2 106 19 Cs a 2 10620 hrsz-u ingatlanokat 
telekszabalyozas erinti. 

.2) A 2 10 14616 hrsz-u ftildreszlet resztt kepezii, a 2 10 146/1 es a 2 101 46/7 hrsz-u 
ingatlantol delnyugatra fekvo k6zhasznhlatra atadott utnak a (2 10635) hrsz-u 
k(iktto1 a kollegium ddlnyugati sarokpontjhig te rjedo szakaszht k8zi1t celjhra 
kdzteriilettd kell lejegyezni. 

(3) A 2 10 14616 hrsz-u telek rCszCt kCpezo, utkCnt hasznalt (ktizhasndatra 
atadott) terilletet -(2) bekezdes szerint kdzteriilette lejegyzenda szakasz 
luvetelevel- telekegyesitdsi eljibas keretdben a 2 10 14618 hrsz-u fdldrCszlethez 
kell csatolni. 

(4) A Vas Gereben utca Cszaki oldalhn lCvo 2 106 1 8 - 2 10655 hrsz-u ingatlanok 
t egymassal, illetve a 2 10 14617, vagy a 2 10 146/8 hrsz-u telkekkel korlhtozhs 
I nCllculi mertCkben dsszevonhatbk. Az tisszevonhs s o r b  kialakulb egyesitett 

telkekre valtozatlanul e~enyesnek kell tekinteni a beepithetoseg mertCkere, 
I ' ; az el&, oldal- es hhtsbkertekre, valamint a homlokzatmagasshgra vonatkozo 

szabalyozasi eliiirasokat . 

5. §. 

I . u tsza bhlyozhs 

I ( l)A 11. Rfikbczi Ferenc ut mbdositott szabalyozilsi szelessege -az lit keleti 
oldalh meglev6 beCpitCsi vonal megtartasa mellett, ettiil szhitva- 40 m. 

I (2)A 210 14617 hrsz-u ingallan dtlkeleti oldalh egy 3,O m szelessegii gyalog~it 
celjhbol szolgalmi jogot kell biztositani a szabalyozhsi terven abrhzolt, a Vas 

I Gereben utca menti telkeken letesitendo mellekepiiletek megkdzelitese 
celjhbol. 



(1) A 2 10 14611, a 2 10 14617 es a 2 10 14618 hrsz-u telkeken a kollegium es a 16tCr 
epiileten kiviil minden epulet elbontand6. 

(2) A 2 106 1 8 es a 2 106 1 9 hrsz-u telkeken a meglevb epuleteket el kell bontani. 

(3)A jelen rendelet hathlya ala tartoz6 teriileten valamennyi meglev6, valamint 
telekalakitas soran kialakitott telek legfeljebb 35%-os mertekben epithet6 be. 
E reildelkezCs a Vas Gereben u. mentCn lev0 lak6telkek esetCben az alhbbi 
elteresekkel alkalmazand6: 

a) A szabhlyozasi terven kiilon megjeldlt lak6telkek azok Cszaki oldalhn 
kereskedelmi-, . vedeglhtasi- Cs szolghltato celu mellekepuletekkel 
legfeljebb 6 m-es melystgben Cs 3,5 m-es homlokzatmagasshggal akkor is 
beepithetbk, ha a meglkv6 faCpiiletekke1 egyiitt a beCpitettsCg a megadott 
merteket meghaladja. A mellkkkpiiletek epitesekor a funkci6 Srltal 
egykbkent elbirt parkolokat telken belul nem kell kialakitani, mivel az a 
2 101 4617 es a 2 10 14618 hrsz-6 ingatlanokon biztositott. Az elteres nem 

. vonatkozik a meglev6 mellCkepiiletekre, melyeket az CpitCs feltetelekent el 
.. 
.. kell bontani, amennyiben a beCpitettsCg a 35%-ot emttesen meghaladja. 

b) A Vas Gereben u. mentCn lev6 valamennyi lakotelken rendeltetksi 
egysegenkent (IakhsonkCnt) mellekepiiletben legfeljebb egy gCpkocsitiirol6 
Ietesithetb (alakithat6 ki) abban az esetben is, ha a megengedett 
beepitettskg a 35%-ot meghaladja. 

c) Az eltCresre vonatkoz6 rendelkezksek egyiittesen nem alkalmazhatok. 

( 4 ) ~ j  faepuletek elhelyezkse esetCn az elokert mklysege a Vas Gereben utcaban 
a kialakult hllapot szerinti, a 11. Rik6czi Ferenc ut menten 10,O m. 

(5)A 21014617 Cs a 21014718 hrsz-ij ingatlanokon az lij epuleteket es 
epitmenyeket az iranyado szabalyozasi vonalon belul ugy kell elhelyezni, 
hogy a szemCly- es teherforgalmat el kell valasztani. A teherforgalmat az 
epiiletekhez kapcsol6doan ugy kell megtervezni, hogy a Vas Gereben utcai 
teleksor eszaki fiontjat a szhlliths es rakodas khos hatasaitol mentesiteni kell. 

(6) A megengedett homlokzatmagasshg a Vas Gereben u. menten lev6 telkeknkl 
4,5 m, a 11. Rhk6czi Ferenc lit menten 7,5 m, egyeb teriileteken 15,O m. 



7.5. 
A110 gepjarmfivek elhelyedse es teherforgalom 

(1) Az epitesi telkeken megvalosulo foepuletekhez rendeltetesuknek megfeleloen 
az OESZ szerint eloirt szamu gepkocsi elhelyezesenek lehetoseget -a 6.9. (3) 
bek. a) pontban foglalt kivetellel - telken belijl biztositani kell. 

(2) A rendszeres teherszallitasi igennyel jelentkezd epuletekhez az OESZ 78.9, 
(6) bekezdeseben eloirt rakodohelyet kell kialakitani. 

8 -5. 
Zoldterii let, kornyezetvedelem 

(1) Az epitesi telkek be nem epitett, illetve utburkolattal el nem Iatott reszet 
novenyzettel fedetten kell kialakitani 6s fenntartarri. Ennek soran a telekteriilet 
legalabb 40 %-at novenyzettel kell fedni, vagy a be nem epitett telekterulet 
minden megkezdett 100 m2-e utan 1 db. nagy lombkoronat n6veszto lombos fat 
kell telepiteni. 

(2) A 21014617 es a 210147/8 hrsz-u ingatlanokon a szukseges nagysagrendu 
gepkocsiparkolot ugy kell kialakitani, hogy legalabb 8 parkolohelyenkent 1 db. 
nagy lombkoronat noveszto lombos fat kell telepiteni (fasitott parkolo). 
A parkolok kialakitasat pazsitracsko felhasznalasaval kell megoldani. 

(3) Az epitesi telkeken az epitkezeseket koveto hasznalatbaveteli engedely 
megkereseig el kell vegezni az eloirt nagysagu zoldteriilet kialakitasat, a 
novenyanyaggal torteno betelepitest. 

(4) Az uzemanyagtol,to allomas telepitese dupla falu tartalyok beepitesevel, a le- 
fejto es a tolto rendszer teljes gazvisszavezetesenek kiepitesevel es a 
szivargasjelzo rendszer kialakitasaval valosithato meg.' 

(5) Az ijzemanyagtolto allomason keletkezo veszelyes hulladek gyijjtesenek, 
atmeneti tarolasanak 6s artalmatlanitasanak engedelyezesehez ki kell kemi a 
Kozep-Dunavolgyi Kornyezetvedelmi Felugyeloseg szakhatosagi velemenyet. 

(6) A levegotisztasagi es vizminosegi ieruleti hatarertekek figyelerrrbevetelevel 
kell a kiviteli tervek keszitese soran a kibocsatasokat meretezni. 

(7) A tewezesi teruletre keriilo letesitmenyek hatasanak vizsgalatara kijrnyezeti 
hatastanulmany keszitese eloirt. 



9.5. 
Egyeb rendelkezesek 

(1) A 21 014617 6s a 21014618 I-~rsz-6 ingatlanok eseteben az epitesi hatosag 
eljarasat ket lepcsoben kell lefolytatni. A ketlepcsos engedelyezesi eljaras soran 

a) elso lepcsoben beepitesi tervet kell kesziter~i a telkeken elhelyezendo 
valamennyi epijlet 6s epitmeny feltuntetesevel, a telken beluli teher- 6s 
szemelygepjarmu-forgalom megoldasaval, 

b) masodik lepcsoben -az a) pontban foglalt beepitesi terv tartalmanak megfelelo 
engedelyezesi tervet kell kidolgozni. 

(2) A ketlepcsos engedelyezesi eljaras elso lepcsojeben (testuleti felhatalmazas 
eseten) az epitesi hatosag a foepitesz allasfoglalasa alapjan jar el. Az 
engedelyezesi eljaras masodik lepcsojeben a beepitesi terv tartalmatol csak a 
foepitesz elozetes egyetertesevel engedelyezheto elteres. 

10.5. 
Haalybale pes 

A jelen rendeletben foglalt szabalyozasi eloirasok kihirdetesuk napjan, 1994. 
szeptember 20-an lepnek hatalyba 6s ezzel egyidejuleg a teruletre ervenyes 
egyeb rendelkezesek hatalyukat vesztik. 

Zaradek: Kihirdetve 1994. szeptember 20-an. 




