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BUDAPEST-CSEPEL 

Budapest-Csepel 0nkormiinyzata 

27/1995.(XI. 14.) Kt. RENDELETE 

a Budapest, XXI. keriilet Csepel Vtiroskozpont - Ady Endre lit - Ttincsics M. iit - Szt. 
Istvain iit - Betu utca - Pet6fi S. u. - Magyar utca - Gyepsor utca - Budafoki iit - ailtal 

hattirolt teriilet riszletes rendezisi tervCrol 
(a modosithsokkal egyseges szerkezetbe foglalva) 



/3/ A szabalyozhi terven irhyadonak kell tekinteni 
a. a tervezett l W o k  s h a t  
b. a tervezett intezmenyek fknkciojat 
c. a tervezett intezmenyek brutto szintteriiletet 
d. a tervezett parkolok kapaciWt 

141 A kotelezo ervenyii elemek modositisa a Reszletes Rendezesi Terv modositbat vonja maga 
u t h .  

/5/  Az irhyado jelleggel szabdyozott, valamint az 121 bek.-ben nem ernlitett elemek thjekoztato 
jelentosegiiek, ezert azok az RRT mitdosithsa nelkul is megvdtoztathatok. 

/6/ A homlokzatmagassagra vonatkozban a kovetkezo megkotesek ervenyesek: 
a. a max. 7,5m eseten: min. 6,Om 
b. egyeb esetben: min. 7,5m 
c. ah01 az 1 .sz. melleklet m b  adatot tartahaz: ott azokat kell 
alkalmazni 

A teriileten az alabbi teriiletfelhasznalbi kategoriik vannak: 

a. lakoteriilet 
b. kozint6zm6nyteriilet 
c. ipari teriilet 
d. kozlekedbi teriilet 
e. zoldteriilet 
f kozmuteriilet 

Telekszabailyozais, telekalakitis 
4. 5. 

/I/ A terv teriiletet kodti 6s ingatlan szabdyozis krinti. A szabitlyozh mkreteit a szabdyozisi 
terv tartalmazza. 

121 Az e16zoek szerint tombonkent reszletezve az alabbi resdetes szabitlyokat kell betartani: 

a. 1, tomb 
Az intezmenyekre vonatkozo eloirbok a mervadoak. 
Lakbok reszkre liszotelkes formaban alakithatok lu a telkek. 
Egyeb telek meret lualakitiis 

min. 500 m2 
max. 2000 m2 



Konkret epitesi igeny eseten a 13.9 Ilhek. a. pontja szerint beepitesi tervben kell 
meghathrozni a mereteket. 

I31 A telekalakitbi tervek keszitese soran a szabalyozbi terv bejelolt hathrvonalaktol csak az 
dtalhos telekalakitbi es 1etesitQi szabdyok betartha mellett lehet elterni. 

LKtesitmCnyek elhelyezkse 
5. 5. 

A terv teriilete 
a. lakoletesitmenyek 
b. kozossegi letesitmenyek 
c. kozlekedesi letesitmenyek 
d. zoldfeluleti letesitmknyek 
e. kozmuletesitmenyek 

elhelyezesere szolgd. 

I11 A terv teriileten belul a lakoletesitmenyek elhelyezesere szolgdo teriilet a BVSZ szerint 12. 
jelii, vdtozb siiriisegii, vkosias beepites celjara kijelolt, - dtalaban telepszeriien beepulo - 
lakoteriilet, amelyekre az dtalanos eloirbok mellett a 12, 3, 41 bek. szerinti kiegeszito 
eloirbok is henyesek. 

121 A tervezett epuletek foldszintjen lakhst epiteni tilos. 

I31 A lakoepuletek foldszintjen ellatbi, szolgdtatbi letesitmenyek, irodak, egyeb kozossegi 
letesitmenyek lehetnek, amelyek a 1akofUnkciot nem zavarjhk. A kiimyezetet zavaro 
vendeglato letesitmeny nem epblhet a foldszinten! 

I41 Az epuletek szintsziimat, maximus homlokzatmagassagat, a szabdyozhsi tervlap, valamint 
az 1. sz. melleklet tombonkknt tartalmazza. 

A terv. teriiletkn 33-as es 34-es ovezetbe sorolt intezmenyteriiletek talalhatok. 

111 A 33-as intezmenyteriilet keriiletkwont s z h k a  kijelolt epitesi teriilet 
Elhelyezheto letesitmenyek: a. kull6rhhs letesitmknyek 

b. szdlhs jellegii lktesitmenyek 
c. reprezentativ ellatbi letesitmenyek 
d. iroda 



, 
R9 Reklh- Cs informacib epitmeny. Max. 3 x 3 alapteriiletii, max. 12 m magas racsos , 

fhzerkezet, modulmeretii tibliik elhelyezbere. Koriibiirhato, minden irinybol 
reklimhordozo. 
Egyeztetes R1 szerint. 

P1 Pavilonok eloirhai: 
- max. 45 hajlhu teto, szinezett femlemes v. szinezett bitumenes zsindelyfedes. 
- szinezett fa v, fernlemez burkolat 
- 3-20 m2 jellemz6 alaprajzi meret 
- max. 3 m eresznel mert magassag 
- min. 3 egyseg epdhet egyszerre 
- engedelyeztetett telepitesi terv szerint. 

P2 Mtnt P1, de 
- egyedi telepitb szerint, sorolt 2-4 elemes egysegekben 
- bejiratok, f& kert6szeti elemek, lhphk, meglevo utcabutorok megtarthsaval, azok 

k o d  illesztve 
- meglev6 padok - amennyiben az Cpitteto terv szerint potolja - elbonthatbk. 

P3 Uzlet- es kereskedelmi kozpont meglevo lefedese ala egysdgesen - az Cpiilet 
megjeleneskhez illeszked6en tervezett - pavilonelemek: 
- 3-20 m2 egysegek, egyesevel ill. sorolva 
- szinezett femlernez burkolat 
- meglevo teto aljhig felvitt szerkezet. 

KozlekedCsi teriiletek, ICtesitmCnyek 

A kozlekedesi teriileteket es letesitmenyeket, azok szabdyozhi szelessegeit a szabdyozhi terv 
tartalmazza. 

111 I. rendii fiut a tervezett csepeli gerinclit, melynek szabhlyozhi szelessege 40 m. Az ut 
nyomvonaliira khzitett tanulmhy, ill. engedklyezesi terveket felul kell vizsgdni. A 
felulvizsghlat elkbziilt6ig epitesi tilalmat kell f e n n t a h  a Budafoki ut is Karacsony Sindor 
utca kozotti szakaszon a Vasmii 6 a Csogyhr u., ill. Ling K h h  u. kozotti teriileten, 
valamint a Karacsony Sindor utcatol delre a Magyar utca - Petofi utca kozotti tombben. A 
feliilvizsgdat eredmenyenek ismereteben lehet a tenyleges teriiletigeny, szabhlyozhi 
szelesseget atvezetni a szabhlyozksi tervre. 



A parkolohelyek telepitesenek racionalizalhska javasolt zoldfeliilet-park01 teriilet csereje 
eseten a meglevo teljes fAllomanyt meg kell tartmi. 
A felszini parkolokat fkitani kell. 

Megfelelo parkolohely kinilat esten forgalomtechnikai, kerteszeti eszkozi)kkel, 
tereptkgyakkal, birsagolhssal meg kell akadilyozni a szabilytalan parkolkt. 

Az onidlo ingatlanok eseten lako-(szdlo) egysegenkent 1 gk., intezmeny eseten 3 
munkahelyenkknt 1 gk. elhelyezeset az ingatlan teriiletb belul kell megoldani. 

A terv teriiletenek 71-es ovezeteiben epitki telek, kozhasznalat el01 eMrt teriilet nem 
alakithato kt. 

A 71-es ovezetii teriileteken biztositani kell az eves csapadekhianynak megfelelo vizpotlkt. 

A 72-es ovezetbe tartozo erdoket korlatozott kozhasznila~, vedelmi celu erdokent 
kell kialakitani kertrendezksi ten, alapjh, melyeken az OESZ 12. 3 e., f., g., 
pontjaiban emlitetteken tbl osszessegeben maximum 100 ferohelyes gepjarmuparkolo 
helyezheto el. 

A 11-es es 12-es epitesi ovezetekben (M = 1: 1000 szabilyozisi lap) lakokertkent 
koriilhathrolt teriileteken csak 

a. a kozthrgyak, 
b. a kerekpkos es gyalogos utak, 
c. a kozmuvek, 
d. a thvhoszolg~tathi vezetekek, 
e. a tavkozles 

epitrnenyei helyezhetok el. 

A kdonbozo epitesi ovezetekben fhsitott kiizterkent kialakitott teriileteken (M = 1:1000 
szabalyozisi lap) a fisith medket ugy kell meghathrozni, hogy a f& koronaja 15 eves 
allapotban 50 % fedettseget biztositson. 

A Kossuth L. utca, Karacsony S. u., Szent Imre ter es 11. Rikoczi F. utca fki thka idos, 3- 
szor iskolkott sorfa rninoseg hasnilhato. A f i s i b a l  egyidejuleg ki kell epiteni a f& 
altalajontozeset. 

A 71-es ovezet, az M = 1: 1000 zoldfeluletrendezesi lapon jelzett allek, valamint a fkitott 
kozterek fbithiua idos, 3-szor iskolirzott sorfa rninoseg hasznilhato. 

I81 A lakokertek es vederdok fbithara 2-szer iskolilzott rninosegii faiskolai anyag haszndhato. 



I91 ~j Cpitmeny a teljes teriileten csak akkor helyezheto el, ha a keletkezo szennyvk 
kozcsatornaba vezetbe muszakilag megoldott. 

A kovniivek letesitmenyeit a szabdyozhi eloirbok altal meghatirozott teriileten, 
kozteriileten kell elhelyemi. A szabdyozhi terv biztositsa a kivlati igeny szerinti osszes 
sziikseges k o d -  es egyeb vezetekek szhara a terszint alatti elhelyezb lehetoseget. 

A terszint alatti vizszintes es magassagi elhelyezesnel a kozmu-letesitmenyek kozteriileten 
torteno elhelyezeset szabdyozo szabvby (jelenleg: MSZ 748712-80) eloirbai szerint kell 
e l jh i .  

A Csepelen megepitendo szennyviztisztito telepre vezeto szennyviz BnyomovezetCket a 
gerincut tengelyeben megepitendo 3-5 m szdessegu elvdasztosavban kell elhelyezni. 

Az uj epitesre vonatkozo igenyek teljesitese csak a szennyvizcsatorna-hdozatra torten6 
rikotessel engedelyezheto. 

A kozmuletesitmenyek reszere mind vizszintes, mind magassagi ertelemben szabdyozott 
teriiletsavokat kell biztositani. 

Kozteriiletrol csapadekviz elvezetes csak zirt csatornaban engedelyezheto. Ipari teriilet 
csapadekvizeit csak zsir- es olajfogo alkalmazisa uthn lehet a kozmiihdozatba bevezetni. 
Ezen elotisztito berendezesek karbantartisa es iizemeltetese az ipari teriilet tulajdonosbak, 
ill. kezelojenek feladakit kepezi. 

A ghzletesitmenyek biztons& ovezetet a vonatkozo agazati szabvhyok b rendeletek 
szerint biztositani kell. Nagykozepnyombu foldghzvezet6k vedosavjaban csak az agazati 
eloirbok alapjb meghatirozott tevekenyseg engedelyezheto. 

A teriileten epitendo letesitm6nyek energiaellathat vedelemmel ellatott vezetekes 
energiahordozokkal kell biztositani. 

Kozmiivek letesitkset csak engedellyel rendelkezo vezeto tervezo dtal keszitett tervek es 
felelossCgv~alo nyllatkozat, valamint az engedelyek teljeskorii beszerzkse uthn lehet 
vegezni. A kozmiifej1esztCsi munkdatok ellenorzeskt minosegi bizonylatokkal tanusitani kell. 


