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Budapest-Csepel ~nkormin~zata  
2911996. ( M.25 )Kt. rendelete 

a Budapest XXI. ker., 
Csillagtelep, 11. Raikbczi Ferenc lit-Szabadsig utca-Erd6sor utca iltal hatirolt teriilet 

riszletes rendezisi tervCr6l 

Budapest-Csepel Onkrominyzata Kepvisel6-testiilete az 1990. evi LXV. tv. szerint, valamint az 
1964. evi III. tv. @tv.) 6., 25. 5-ai alapjh es az ~ t v .  54. §-a felhatalmazhsa alapjin a kovetkez6 

rendeletet allcotja: 

I. FEJEZET 
htalanos el6irasok 

(1) Jelen szabdyozhsi el6irhok hatidya Budapest XXI. keriiletenek 11. Woczi  Ferenc ut - 
Szabadsag utca - Erd6sor utca dtal hatkolt teriiletere terjed lu. 

(2) Jelen szabdyozhsi el6irkok csak a szabilyozhsi terwel egyiitt ervenyesek. 

(1) A teriileten teniletet felhasznhlni, letesitmenyek elhelyezesere telket, epitesi teriiletet 
(kozpark eseten teriiletet) kialakitani, dtalaban bhrmely letesitmenyt elhelyezni, az epitesre 
szolgdo foldreszleteken epitesi tevekenyseget folytatni, valamint ilyen cdra epitesiigyi hatosagi 
engedelyt luadni csak az epitesi szabdyzatoknak (OESZ, BVSZ), a keriiletre vonatkozo hatdyos 
dtalhos rendezesi tervnek, az dtalhos ervenyii, egyeb rendelkezeseknek b hatosagi 
elbirhsoknak, e reszletes rendezesi tervnek es jelen szabdyozhi el6irhsohak megfelel6en szabad. 

(2) A szabdyozhsi tervben kotelez6nek kell tekinteni es meg kell tartani: 
a.1 a szabdyozhsi vonalat 
b.1 az epitesi vonalat 
c.1 a lciilonbozo rendeltetesti teriileteket (helyi ovezeteket) elvdaszto hathonalakat. 

(3) A kotelezd jelleggel szabdyozott elemek modosithsa az R.R.T. modosithat vonja maga 
utan. A modosith eseten e vonatkozo rendelkezesek, dtalinos ervenyii el6irhsok szerint kell 
e l jh i .  



(4) Az irbyado jelleggel szabdyozott, valarnint a 2. 5 (2) bekezdeseben nem emlitett elemek 
az R.R.T. modosithsa nelkiil modosithatok. 

Telek kialakitris 
3- § 

A telekalakithsi tervek elkeszitesenel a tervben eldirt szabdyozhsi vonalak es kotelezd epitesi 
vonalak betartandok. 

Felhasmdhs szerint a terv tenilete: 
1 .I lakoteriilet: 
a.113-as ovezet: laza, v irosias beepites celjira kijelolt, dtalhban telepeszeriien beepuld lakoteriilet 
(Bvszl8.g) 
b.105-0~ ovezet: legfeljebb ketlakhsos lakoepulet elhelyezhere szolgalo teriilet. i 

2.1 intemenyteriilet : 
a.134-es ovezet: a lakossag ellathsat biztosito intezmenyek elhelyezbere szolgdo teriilet 
(BVSZ 24. 5) 
b.135-os ovezet: jelentas zoldfeluletet igenyld intezmenyek elhelyezbere szolgdo teriilet 
(BVSZ 25. 5) 

3 .I zoldteriilet: 
a.171-es ovezet: kozparkok alakithatok kt. (BVSZ 28. 5) 

4.1 kozlekedesi teriilet: 
a.160-a.s ovezet: kozlekedest szolgiilo letesitmenyek helyezhet6k el. (BVSZ 27. 5) 

A teriileten elhelyezhetii IktesitmCnyek rendeltetkse 
5. § 

(1) A teriileten a hatdyos BVSZ alapjb ovezetenkent az alabbi letesitmenyek is elhelyezhetdk: 

Lakoteriilet: 
13-as ovezet (BVSZ 18.S;) 
a.1 lakoepiiletek, 
b.1 lakossag alapfokh ellatisat szolgdo intezmenyek, ellato-, es szolgdtato epitmenyek 

05-0s 6pit6si ovezet (BVSZ 1% S;) 
a.1 szdlisepulet, 
b.1 lakossag alapfokh ellathsat szolgdo intezmeny, ellato- es szolgdtato epitmenyek, 
c.1 irodaepulet. 



Intezmenyteriilet 
34-es epitksi ovezet (BVSZ 24. .f) 
a.1 intezmenyek epitmenyei, 
b.1 ellattb es szolgdtato epitmeny, 
c,/ lako- 6 sz5lllhsepiiletek. 

35-0s kpitksi ovezet (BySZ 25. J) 
a.1 egkzsegiigyi, szocidis, miivel6desi es nevelesi-oktathsi, testnevelesi es sportolhsi, tudominyos 
es nem iizemi jelle& kutathsi intezmenyek epitmenyei, 
b.1 kozhaszndat6 kerttel is rendelkezd intezmenyek (hllatk~rt, botanikus kert, arboretum 
epitmenyei) 
c.1 lako- es szdlhsepiiletek. 

(2) A 05-6s epitesi ovezetben mellekepiiletek koziil: 
a.1 szemelygepjhii-tirolo, 

1 b.1 hhztart&al kapcsolatos tiroloepulet, 
c.1 miiterem, 
d.1 kiskereskedelmi Lizlet 
helyezhet6 el. 

Lak6lbtesitmbnyek elhelyezbse 
6- § 

(1) Az 1. $-ban meghatirozott teriileten beliil lakolktesitmenyek elhelyezesere szolgdo 
teriiletek a BVSZ szerinti 13, 05, (reszben 34) epitesi ovezetbe tartoznak, es azokra az dtalhos 
el6irhsok mellett a 6. $ (2), (3) bekezdes reszletes ovezeti el6irhsa.i ervenyesek. 

(2) A 13-as jelii epitki ovezetben a 2. $ (1) es az 5. $ alapjhn 6pithet6 epiilet. 
a./Az ovezetben egyseges beepitbi koncepcioban igazolt beepitb alakithato ki a jelen szabdyozhs 
es a mellekelt szabdyozhsi terv keretei kozott. 
b.1 A letesithet6 legnagyobb homlokzatmagasshg a meglev6 5lllapot szerint epithet6 illetve 
emeletraepitk megengedett. Megengedett homlokzatmagassag a 19,5 m-t nem haladhatja meg. 
c.1 Az ovezet teriiletenek 1 m2- ere es6 epdet brutto szintteriilet legfejebb 0,50 epulet m2ltelek 
1x12 lehet es hektironkent legfeljebb 50 lakhs helyezhet6 el a meglev6 es megrnarado lakhsokat is 
figyelembe veve. 

A 05 jeM epitesi ovezet teljes kozmiivesitessel ellatott egyedi telkein meglev6 ikerhkas 
beepites az alabbiak szerint epithet6 at: 
d.1 Az ovezetben meglev6 lakotelkeken elsdsorban lakoepiiletek helyezhet6k el. Egy telken 
legfeljebb 2 lakhs letesithet6. 
e.1 Megengedett legnagyobb homlokzatmagasshg: 5 m. A meglev6 3,5 m-es ereszmagassag 
maximidisan 1,5 m-re1 emelheti5 meg. 



E l  A jelenlegi tetdhajlbszogek az atepitesnel, a raepitesnel illetve az epiiletbdvitesnel is 
megtartandok. 

(1) h ta lhos  rendelkezesek: 
a.1 Az 1. §-ban meghatirozott teriileten beliil kozossegi letesitmenyek elhelyezesere szolgdo 
teriiletek a BVSZ szerinti 34.es epitesi ovezetbe tartoznak 

b.1 Intezmenyteriileten teljes kozmfivesitessel kialakitott (egyedi vagy tomb) telken egyseggs 
beepitesi koncepcioban igazolt beepitb alakithato ki a jelen szabdyzat 6 a mellekelt szabdyozbi 
terv keretei koziitt. 

(2) A 34-es jelfi $itbi ovezetben: 
a.1 Szabadondlo, zhrtsoni, oldalhathron dl6 beepites egyarht kialakithato. 
b.1 A megengedett homlokzatmagassag a Rhkoczi ut mellett max.: 7,5 m. 
c.1 Az ovezet egyeb teriiletein a kialakult homlokzatmagassag a mertekado. 
Emeletraepites (max. 3 m), illetve tetdterbeepites reszletes rendezbi terv keszitese new1 is 
engedelyezhetd. 
d.1 Megengedett beepitettseg a 3 5 %-ot nem haladhatja meg. 
e) Az ovezet epitbi telkei beepitesre nem keriild rbzhek legalabb 213-at nniienyzettel fedetten 
kell kialakitani es fenntartani. 

(3) a./ A 35-0s jelfi epitesi ovezetben szabadondlo beepitb megengedett. 
b./A kialakult hornlokzatmagassaghoz igazodo epiilet epithetd. 
c./Az ovezet epitbi telkeinek bekpitesevel egyidbben gondoskodni kell a telek 
zoldfeliiletenek kialaki*hrol oly modon, hogy a telek teriiletenek minimum 50%-at 
novenyzettel fedetten kell kialakitani b fenntartani. 

KbzlekedCsi teriiletek Cs 1CtesitmCnyek 
a* § 

(1) A konithdozat elernei: 

I. r. Gut: II. Woczi  Ferenc lit 
Szabdyozbi szelessege: 53 m 
A Csillagtelep feldli szabdyozbi vonala megtartando. 
(2x3 forgalmi sav + gyorsdlamos) 

Gyiijtdutak: Szabadsag utca 
Erddsor utca 
Kolcsey utca 
Szabdyozbi szelessegiik lualakult. 
~j gyiijtdfit @itend6 a sportpdya keleti oldalh. 



Lakoutak: A tovabbi utctik lakoutak - kialakult szabdyozbi szelesseggel: 
a Nap utca es a Csillag utca 

A lakoutak koziil: 
a Kohbz utca, 
az iskola-ovoda tombot megkeriil6 utca, 
a Gd-ispiin utca, 
a Vasont6 utca 
vegyes hasznda~  burkolattal epitend6 ki, es lako-pihen6 ovezetkent 
javasolt. 

(2) A gyalog6ttal kozosen kerekphtat kell lualakitani a kozpont fel6l a Zrinyi utciin erkez6 
nyomvonal folytatkakent a Venusz utca keleti oldalhn, lehet6seg szerint ugy, hogy* 
legalabb egy oldalat soveny szegelyezze. 

(3) Parkolohelyeket a kozlekedesi teriileteken beld - adott kapacithsal - megfelelben tksitva 
kell kialakitani. Ket parkolohelyenkent 1 nagy lombkoronat nevelb, kornyezettiird fa iiltetend6, a 
park010 teriileten, ill. kozvetlen kornyezeteben.(Iskola ten iskola es ovoda.) 

I \ 

(1) A teljes tervezesi teriileten teljes kozmiivesites kijtelez6. 

(2) Az 1. es 2. sz. tomb rekonstrukciojaval kotelez6 a teljes kozmiivesites az ehhez sziikseges 
szolgah jogok biztositbaval. 

(3) A 6-15. sz. tomboknel a lakbszh-novel6e csak a kozcsatorna kiepitbe mellett 
lehetseges. 

Ziildfeliiletek 
10. g 

(1) A zoldfeldeti rendszer kozteriiletekent lualakitott, kozparkkent miXod6 Iskola ter nevi3 
zoldteriilet a szabdyozbi tervek 7 1-es ovezetkent feltiintetett teriiletresz. 

(2) A kozparkban az OESZ-t6l elter6en csuph 1 %-os beepitesi lehet6seg engedelyezhetb. 

(3) A kozparkban 
a.1 a pihenes, szorakozb (pl. jatszoter), 
b.1 a testedzes k~ilonboz6 formhi (tornaszerek), 
c.1 es a teriiletet igenybe vev6k ellathsihoz sziikseges berendezesek (es6bedl0, hyekolo,  
illemhely, stb. ) 
epitmenyek helyezhet6k el. 



(4) A kozparkban 10 %os burkolati a r h y  engedhet6 rneg, a lombkorona szintje Crje 
el Cs huzamosan biztositsa a 60-80 %os boritottsagot. 

(5) A kozkertek teriiletkn a kisgyerekek szhhra legyen biztositott a 
jatsz6terhaszndat. A kikapcsol6dasnak Cs a testedzksnek kizhr6lag csak kis helyigknyii Cs 
csendes foglallcozast lehet6vC tev6 formiii engedhet6k meg. 

(6) A kozkertek boritottsagi arhya 60 %, lombkoronaszint boritottsaga min. 50-60 % 
legyen. 

(7,) A kozkert hasndat ala vont feliileteit a koAtt61, a kozutat kisCr6 
tomegkiizlekedCs megdl6it61, gCpkocsiparkol6kt61 Cs ledl6savokto1, valamint a 
kozteriileti gyalogos forgalomt61 tobb szintes novenyzet vdassza el. 

(8) A 200843 hrsz-u iskola Cs a 200678 hrsz-u 6voda intCzmenyteriiletCnek b6vitCse a 
kozteriiletbal az intCzmCnykertt6 vd6 rkszteriiletek zoldfeliilet szigoh vkdelme 
biztosithsaval engedClyezhet6. 

(9) a) A csaladihbzas lak6teriilet telkein felujiths esetin torekedni kell a max. 10 % 
os burkolati ar;inv betartashra. 

b) A Csillag utca, Nap utca, Erd6sor utca, Szabadsag utca es Rilk6czi lit dtal 
kozrefogott tombokben a min6stgemelCssel jhr6 fejlesztks sorhn telkenkint atlag 3 uj fa 
beiiltetkse javasolt. 

c) A Nap utca, Csillag utca menten a csaladihbzas telkek elakertjei rovashra 
tort6116 utb6vitCs 6s ledl6sav-CpitCst a ledl6sav kotelez6 fkit6saval kell egyenstilyozni. A 
fasort kCpez6 iiltetvkny az utcakkpet pozitivan befolyasolo kl6nozott egyedekb61 
alakuljon ki, - javasolt fafaj: Koelreuteria paniculata (csorgafa). 

(10) A szabdyozasi terven megkulonboztetett jellel feltiintetett id6s Cs CrtCkes 
faegyedeket helyi videlemben kell rkszesiteni. Kiemelt figyelem illeti meg a MGvelBdCsi 
Hbz kiirnyezetkben tal5llhat6 tolgyfilkat (Quercus sp.). 

(1 1) Helyi vkdelemben sziiksiges rkszesiteni a teriiletet karakterizdo idas 6s tkhyomo 
rkszben Crtekes fajokbol dl6 fasorokat. Az id6s fasorok utcakCpfomd6 Cs kondiciond6 
szerepiik miatt kiemelkeda jelent6sCgCek. 



Vedendd fasorok: 

Erddsor utca, 
Akacfa utca, 
Kertesz utca, 
Kazhhhz utca, 
Szabadsag utca, 
Nagykalapacs utca, 
Vasontd utca, 
Kohbz utca 
ma mhr vegyes hllomhyb fasorai. 

(12) A fasori potlbokat az adott fasor dominhs fafajaval kell elvegeni. az egytipus U a p o ~  
es habitusu vegyes fasorok Uomhyat a kioregedesig meg kell hagyni (Erddsor utca plathelegyes 
hhrsfasora). 

(13) A tervezesi teriileten uj parkfakent ill. sorfakent csak min. 10 cm atmerdjii, klonozott 
egyedek ultethetdk ki. 

(14) A fiforgalmi utak menten a hhrom szintes novenyluiiltetes megvalositbhra kell torekedni. 

(1 5) A szabhlyozbi terven KT-vel jelolt teriiletekre kertepiteszeti tervet kell keszittetni. 

(16) Ket parkolohelyenkknt 1 db fa ha a kozterirleten keriil kialakitbra. Az epitesugyi hatosag 
kornyezetben is kijelolhet fadtetesre teriiletet, arnennyiben a parkolohelyen nincs ra mod. 

a.1 a fdld, 
b.1 a levegdtisztasag, 
c.1a vizmin6sCg vedelmere, 
d.1 a zaj elleni vedelemre, 
e.1 a hulladekgazd~odasra, tovabba 
E l  a telepulesi kornyezetvedelemre 

iranyulna 



(2) A fold vedelme 

a.1 Az elszennyezett talajretegeket es a hulladektol, tormelekt61 megtisztitott felszint kotelez6 
elszdlitani a teriiletr61. Az epitkezeseket csak szennyez6dest61 mentes talajon lehet elkezde~. 

b.1 Ki kell z h i  minden olyan tevekenysegnek a teriiletre torten6 betelepiteset, ami a talajt es a 
talajvizet szennyezheti. 

c.1 Csepelen a vizbizis vedehe miatt minden kesdbbi szolgdtatisnak a teriileti megjelenese 
eldtt hatosagi es kozegbzsegiigyi engedelyezesi eljirikt kell folytatni az adott - esetleg a talajt 
szennyezb anyagokkal folyo tevekenyseg betelepulese es megkezdese el6tt. 

(3 A leven6tisztasag vedelme 

a.1 A leveg6 tisztasaghnak vkdelme erdekeben hatirertek feletti legszennyezessel jiro 
tevekenyseget, uj letesitmenyt nem szabad a tervezesi teriiletre telepiteni, epiteni. 

b.1 Az uj lakikok, intezmennyek a legkorszedbb fitestechnologiaval epiilhetnek meg, a 
meglev6 epiiletekben a meg elmaradt fiteskorszer-sitest rovid thvon meg kell oldani. 

c.1 A korzserii tiizelesi technika alkalrnazikat a tervezesi teriileten kiviil mfikod6 es a tervezhi 
teriiletet erint6 - haktenileten beluli - szennyez6 forrikok eseteben be kell vezetni ( g m t b ) .  2' 

d.1 Az Erd6sor utca, Szabadsag utca, Venusz utca tiltal kozrefogott tenilet kiemelten vedett 
leveg6tisztasag-vedelmi kategoriaba sorolhsa javasolt. 

e.1 A tervezesi teriileten a nehez gepjhfivekkel bonyolitott teherforgalom nem 
engedelyezhet6 meg. A zoldfeluletek boritottsigi viszonyaira vonatkozoan a 8. $ (8) bekezdbe 
rendelkezik. A fasorok hihypotlhsaval, a megtarthsra javasolt fak vddelmevel, es uj fik 
telepitbevel a lombkobmeter tovabbi novekedeset ssziikskges megvalositani. A tervezesi teriileten 
fhsitott parkolok letesitese, a meglev6 parkolok fhsika kotelez6. i 

f.1 A tervezesi teriileten semrnilyen bibhatiksal jiro tevekenyseg nem folytathato. 

g.1 A Rhkoczi Ferenc ut es az Erd6sor utca, valamint a Rirkoczi Ferenc lit, Szabadsag utca 
keresztezadesere nezve hathsvizsgtilatot sziikseges kesziteni a leveg6szennyezettseg es a 
zajcsokkentes eszkozrendszerenek keresese Qdekeben. Az emlitett pontokban merahelyek 
kijelolesere is sziikseg van, ah01 a leveg6szennyezettseget vizsgdo es regisztrhlo immissziomeres 
es zajmeres egyiittesen tortenjen. 



(4) A viz vedelme 

A csatornahdozati rendszer tokeletesitise, szktvdasztott rendszer kiepitednek 
befejezke sziikseges. A vizvezetek-hdozat me&bisod&hak javitish kiviil a 
hibamegel6zes eszkozeit tokeletesiteni sziikseges. 

(5 )  Zai- es rezoes elleni vedelem 

a.1 A fi forgalom a D. Wocz i  Ferenc uti 6 az Erd6sor u., valamint Szabadsag utcai hhora i  
vedelmere az akusztikai Gdelem technologiai eszkozeit kell alkalmazni. Q 

b.1 A kozliti forgalombol s h a z C ,  zaj- Is rezgesterhelb megengedett hatertertekenek 
megkozeliteskt 6 eler6et kell megcdozni a 411984. (1.23.) EiiM sz. rendelet alapjin. A 
lakoteniletre 6 pihenes celjira fenntartott teriiletrkszekre ervbyes hatirertekeket a helyi 
onkorminyzati szabdyozissal - a szankciondis lehet6segevel is erve - szabdyozni kell. Erne 
vonatkozoan a Budapest-Csepel Onkorminyzata 42194. 6 a 43194. @. 18.) Kt. rendeletben 
foglaltak ervenyesitend6k 

c.1 A W o c z i  Ferenc ut 6 az Erd6sor utca, valamint a Woczi  Ferenc 13, Szabadsig utca 
kereszezbdbere neme hatkvizsgdatot sziikseges k6ziteni a leveg6sze~yezettseg~ 6 a 
zajcsokkentes eszkoaendszerenek keresbe erdekeben. Az emlitett pontokban mer6helyek 
kijelolkere is sziikseg van, ah01 a leveg6szemyezettseget vizsgdo b regisztrdo immissziomerb 
6 zajmeres egyittesen tortenjen. 

a.1 A teriileten veszelyes hdladek keletkezesevel jiro tevekenyseg nem engedhet6 meg. 

b.1 A hktartiisok szelektiv hdladekgyiijtbet, a hulladek rendszeres e I s ~ t A s a t  az onkormhyzati 
hulladekgazddkodisi rendelkezbekkel sziikseges szabdyozni, ami kiterjed a helyi sajatossagok 
ervenyesitbet magaba foglalo 6 a fiviirosi rendszerbe csatlakoztathato szisztema 6 
eszkoaendszer rkleteire. 

(7) Telepdbi kornvezetvedelem 

A telepiileshigieniai alapkovetelmenyek ks telepdesesztetikai igenyek kozott szerepeljen a rnin. 60 
%-os boritottsag a jelenlegi lornkobmeterariny novelesenek feladata, 6 a kedvezdtlen utcakepet, 
viiroskepet eredmenyez6 feliiletek novenyzettel valo takariisa, 6 a fasorok potlisa. 

a.1 a zaj- 6 rezgkvedelem tekinteteben a 411984. (123.) EliM s z h u  rendelet, 
b.1 a sugirziis tekinteteben az MSZ 1626011 dlami szabviny, 





c.1 a leveg6 tisztasaghak vedelmer61 szolo el6irhsokat a 2111986. (V1.2.) MT s z h u  rendelet, es a 
vegrehajtashrol intezked6 411986. (VI.2.) OKTH s z h u  rendelkezes, 
d.1 a vizmin6seg tekinteteben a 411984. (11.7.) OVH s z h u  rendelet 
dlapitja meg. 

(1) A tervben abrbolt es javasolt ovezetmodosithsok, melyek a keriileti alapterv programjavd 
osszhangban vannak a keriileti alapterv joviihagyasaval v h a k  ervenyesse. 

(2) A keriileti alapterv joviihagyashig az epitesi hatosagi munkat jelen szabdyozasi el6irasok es 
terv szerint kell folytatni. 

(3) Az alapterv ellenkez6 ertelmii dontQe eseten e terv feliilvizsgdando. 

(1) E rendelet hhirdetese napjkn lep hathlyba. 

(2) Ezzel egyidejiileg a terv teriiletere vonatkozo korabbi rendelkezesek es elairasok 
ervenyiiket vesztik. 

ZairadCk: Kihirdetve 1996. junius 25-en. 








