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BUDAPEST CSEPEL O N K O R M ~ Y Z A T A  
4811996. (XIS.) Kt. RENDELETE 

a Budapest, XXI. ker. Csepel Vairoskozpont - Ady Endre ut - Taincsics M. ut - Szt. Istvain ut 
- Betii utca - Magyar u. - Gyepsor u. - Budafoki ut ailtal hatairolt teriiletre vonatkozd 

3211994. (IX.20.) Kt. sz. rendelettel jdvaihagyott 6s a 44211995. (XI. 14.) Kt. sz. hat.-tal, 
valamint 498,499,500,501,502 11996. (XIS.) Kt. sz. hatarozattal mddositott 

rkszletes rendezksi tervknek m6dositaisaihoz 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kkpvisel8-testulete az 1990. evi LXV. tv. szerint, valamint az 
1964. evi In.  tv. (ktv.) 6., 25. 9-ai alapjin es az ~ t v .  54. §-a felhatalmazasa alapjin a kovetkez8 
rendeletet alkotja: 

a Budapest, XXI. ker. Csepel Viroskozpont - Ady Endre ut - Taincsics M. ut - Szt. Istvain ut 
- Bet5 utca - Magyar u. - Gyepsor u. - Budafoki ~t ailtal hatairolt teriiletre vonatkozd 

rkszletes rendezksi tervknek mddositaisaihoz 

Az eltiirais hatailya 

111 Jelen rendelet hatiilya a Budapes XXI. ker. Csepel-Viroskozpont - Ady Endre ut - Tancsics M. 
ut - Szt. Istvh ut - Betii utca - Magyar utca - Gyepsor utca - Budafoh ut dtal hatarolt teriiletre 
terjednek h. 

I21 Ezen el8irasok csak a szabdyozki tervlapokkal egyiitt ervenyesek. 

Az eltiiraisok alkalmazaisa 

Il l  Az 1. 9. 111 bekezdeseben meghatarozott teriileten (tovabbiakban: terv teriilete) teriiletet 
felhaszndni, letesitmenyek elhelyezesere telket, epitesi teriiletet halakitani, dtalaban barmely 
letesitmenyt elhelyezni, valamint ilyen celra epitesi hatosagi engedelyt hadni csak az Orszagos 
Epitesi Szabdyzatnak (OESZ), es a Budapesti Virosrendezesi Szabdyzatnak (BVSZ), az dtalhos 
ervenyli egyeb rendelkezeseknek es hatosagi e18irasoknak7 valamint a jelen szabdyozasi 
el8irasoknak megfelelcen szabad. 



I21 Szabalyozasi terven kotelezbnek kell tekinteni es meg kell tartani: 

a,/ a szabalyozasi vonalakat 
b.1 az ovezeti kategoriikat, ovezeti hatarokat, 
c.1 folyamatos vonallal jelolt epitesi vonalat. 

I31 A kotelezb ervenfl elemek modositasa a Rbzletes Rendezesi Terv modosithsat vonja maga 
utan. 

I41 Az irhyado jelleggel szabalyozott, valarnint az I11 bekezdesben nem emlitett elemek 
tiijekoztato jelentbseg6ek, ezert azok az RRT modosithsa nelkul is megvaltoztathatok. 

A teriileten az alabbi teriiletfelhasznalasi kategoriak vannak: 

a.1 lakoteriilet 
b. I intezrnenyteriilet 
c.1 kozlekedesi teriilet 
d.1 zoldteriilet 

Telekalakitais 

I11 Az epitesi ovezetben egyedi es tombtelek is kialakithato. 

I21 ~j telket lualakitani lakofbnkcio eseteben minimum 1000 m2-es, intezmenyi fbnkcio eseteben 
minimum 2000 m2-es teriilettel lehet. 

I31 Teljes utcik altal hatholt tomb telekszerkezeti atalakitasa (ujra osztasa) eseten a tombre 
reszletes rendezesi terv keszitese kotelezb. 



A terv teriilete: 

a./ lakoletesitmenyek 
b./ kozossegi letesitmenyek 
c./ kozlekedesi letesitmenyek 
d./ zoldfeluleti letesitmenyek 
e./ kozmiiletesitmenyek 

elhelyezesere szolgd. 
i I 

/I/ Az 1. 5.  /I / bekezdes tervezesi teriileten beliil a lakoletesitmenyek elhelyezesere szolgdo 
teriileten a BVSZ szerint 12-es es 13-as ovezeti besorolasu lakoteriilet, amelyek az dtalanos 
el6irhok mellett az alabbi luegeszit6 el6irasokkal egyutt Crvenyesek. 

/2/ A tervezett epiiletek foldszintjen lakist epiteni tilos. 

131 A lakoepiiletek foldszintjen ellathi, szolgdtatasi lktesitmenyek, irodhk, egyeb kozossegi 
letesitmenyek lehetnek, amelyek a lakohnkciot nem zavarjhk. Zajos vendeglato letesitmeny nem 
epiilhet a fijldszinten. 

I41 Az epiiletek szintszhat, maximdis homlokzatmagassagat, a szabalyozasi tervlap tartalmazza. 

/ 5 /  Az ovezeten beliil a szabdyozasi terven meglev6 park010 teriiletek nern Cpithet6k be. 

161 U' intezmenyt csak beepithi terv alapjh szabad elhelyezni. ( lsd. 14 5 ) 



A terv teriileten 33-as, 34-es es 35-0s ovezetbe sorolt intezmenyteriiletek talalhatok. 

/I /  A 33-as intezmenyteriilet keriiletkozpont s z h a r a  lujelolt epitesi teriilet. 

a.1 A BVSZ ovezeti el6irhain beliil a 33-as epitesi ovezet teljes kozmiivel ellatott telkein 
fiepiiletkent elhelyezhetd letesitmenyek: 

a.1 kultiiriilis letesitmenyek 
b.1 szallas jellegii letesitmenyek 
c./ reprezentativ ellatasi letesitmenyek 
d.1 iroda 
e.1 lakas 

b.1 Az epiiletek foldszintjen a lakossag luszolgalasat celzo letesitmenyek (iizletek, szinvonalas 
vendeglatas, szolgiiltatas, stb.) legyenek. 

c.1 A tombok centrumaban - amennyiben a telekosszevonas megtortenlk - gyalogos zoldfeliilettel 
fedett teret kell lualakitani. 

d.1 A Kossuth Lajos utca - Koltoi Anna u. - Kiss J, altb. u. - Tanacshhz u. altal hatarolt teriileten a 
beepitesi magassag a szint teriilet 113 reszen tiillephet6, mely a beepitesi terv keretei kozott 
pontositando. 

121 A 34-es intezmenyteriilet elsasorban a lakossag alapfolcli ellatasat biztosito intezmenyek 
elhelyezesere szolgiil. 

! ,  I31 Az ovezet iiltalanos e l6 i rhh  tiilmen6en a terv teruleten onallo letesitmenykent iizemanyagtolt6 
allomas, gk. moso, gk. szerviz, nem helyezhet6 el. 

I41 A 35-0s jelii intezmeny teriileten a BVSZ el6irasai ervenyesek. 

I51 Az intezmenyteriileteken a letesitmenyek parkolasi igenyet telken beliil szintben, illetve szint 
alatti garazsban (-1 vagy -2 szinten) kell biztositani 

I61 Intezmenyteriileteken meglev6 lakoepiiletek (foldszinti lakasok) felujithatok, b6vithet6k, de uj 
lakas nem letesithet6. 

/71 A meglev6 intezmenyteriileti lakoepiiletek emeleti szinten bbvithetGk, ott uj lakas lualakithato. 



I81 Az epitesi tombok egyedi telkeinek beepitesi modja zhtsoni. 

191 A fenti ovezetekben tombtelket csak beepitesi terv alapjan lehet beepiteni. ( lsd. 14. fj ) 

Kozteriiletszabrilyozris 

8- § 

I11 Reklhok  el6irhsai: 

a.1 R1 Egysegesitett, maximum 3 m magas reklamfeliiletek, kerites magassagat meghaladhatjak 
. Az elhelyezesnel egyeb kozlekedesi el6irasokat is be kell tartani. 

b.1 R2 Reklhfeliilet tervezett epiileten, csak az utcai homlokzat falsikjaban, vagy attol 
onmagaval phrhuzamosan visszahuzva helyezhet6 el, az intezmeny profiljhak megfelel6en. 
Az epiilettel egyiitt engedelyeztetend6. 

c.1 R3 Az h h a z  emeleti szintjen egysegesitett, korbemen6 reklhfeliilet helyezhet6 el. 

d.1 R4 Az iizlet es kereskedelmi kozpont, femlemez parkanyh egysegesitett, korbemen6 
reklamfeliilet, (max. parkanyrnagassagii) helyezhet6 el. . 

e.1 R5 A szolgdtatoh~on egysegesitett, a homlokzati panelek osztasahoz igazodo 
reklhfeliiletek, helyezhet6k el. 

f.1 Az R2, R3, R4, R5 jelii reklhfeliiletek engedelyezesi tervehez mellekelni kell 
az utcak@et, homlokzati szinezest tartalmazo terveket. Az engedely megadhhhoz a F6epitesz 
velemenye sziikseges. 

I21 Pavilonok elairhai: 

a.1 P, U. A pavilonokat es utcabutorokat elhelyezni csak jovhhagyott beepitesi, latvhyterv 
(M=1:500, M= 1:200) alapjh lehet, melyet elvi epitesi engedelyezesi eljhrh kereteben az 
epitesiigyi hatosag hagyja jova. 

b.1 Az engedelyezesi tervekhez a fentiek mellett mellekelni kell az utcakepet, homlokzati 
szinezest tartalmazo terveket. Az engedely megadhhhoz a F6epitesz es a Fakertesz 
velemenye sziikseges. 



KozlekedCsi teriiletek 

A kozlekedesi teriileteket 6s letesitmenyeket, azok szabalyozasi szelessegeit a szabalyozki terv 
tartalmazza. 

I11 I. rend6 Eut a tervezett csepeli gerincut, melynek szabalyozasi szdessege 30 m. 

I21 11. rend6 Eutak: 

a.1 Ady Endre ut: szabalyozasi szelessege a Kossuth Lajos utcatol keletre 25,O my attol 
nyugatra 40,O m, melyet az Ady Endre ut deli oldalan lev6 tombszedi parkolok ut feldli 
szdetdl kell felmerni. Az ut eszalu oldali szabalyozki vonalanak vegleges meghatarozasarol 
csepel-~szak RRT rendelkezlk. 

b.1 Szent Istvain u. - szabalyozasi szelessege a Kossuth Lajos utcatol keletre 
22,O my a Kossuth Lajos u. es 11. Rhkoczi Ferenc utca kozott 30,O m. 

c.1 A Betfi u. a 11. Rakoczi Ferenc ut es a Gerinc ut kozotti szakaszon szabalyozasi szklessege 
22,O m. A csomopontok veglegesiteseig a 210590 hrsz ingatlanon epitesi tilalmat kell 
fenntartani. 

I31 Gyiijtd utak: 

a.1 Taincsics Mihaly utca szabalyozki szdessege 18,O m. 

b.1 Kossuth Lajos utca eszalu (Ady E. u. - Koltoi Anna u. kozotti) szakaszan 35,O m deli 
/ Szechenyl u. - Szt. Istvan u. kozott 22,O m. 

c.1 II. Raik6czi Ferenc u. szabalyozasi szelessege altalaban 30,O my a Karacsony Shdor u. es 
Szent Imre ut kozott 27,O m, a Szent Imre teren 35,O m. 

d.1 Kolt6i Anna utca szabalyozasi szdessege 28,O my a KISS Janos altb. - Tancsics M. utca 
kozotti szakaszon 22,O m. 

I41 Lakoutak es luszolgdo utak: 

A szabdyozasi szelesseg altalaban 16,O my ah01 ketoldali merdleges parkolohelyeket kell 
lualakitani es a Kossuth Lajos utca kozepsd szakaszh min. 20,O m. 



151 Parkolh: 

A gepkocslk parkolasanal az alabbi szempontokat kell figyelembe venni: 

a,/ Az uj beepitesek eseteben telken beliil kell lualakitani az OESZ szerint el6irt parkolohelyeket. 
Intezmenyek eseteben lehet6ve kell tenni, hogy a parkolohelyeket a hivatalos- es 
iigyfelforgalomtol mentes id6szakban a lakok is haszndhassak. 

b.1 Letesitmenyek bbvitese eseteben arnennyiben az epites lehet6ve teszi a baviteshez az OESZ 
altal el6irt parkolohelyeket telken beliil kell lualakitani. 

c.1 Meglev6 koncentralt parkolofeliiletek beepitese eseten a beepites parkolasi igenyenek telken 
beliili luelegitese mellett, a megsdnb parkolohelyeket a kornyez6 teriiletek parkolasi 

igenyeinek fbggvenyeben vagy tobbletkent szinten telken beliil potolni kell, ill. amennyiben 

, ! 

telken beliil a park010 sziikseglet nem helyezhet6 el, ugy azt a rendezesi tewben lujelolt 
parkolohizakban, ill. parkololemezekben kell biztositani. 

d.1 A parkolohelyek telepitesenek racionalizdhira javasolt zoldfeliilet-park010 teriilet csereje 
eseten a meglev6 teljes fhdlomanyt meg kell tartani. 

e.1 A felszini parkolokat fasitani kell, ket gepkocsinkent egy nagy lombkoronaju fa iiltetend6. 

f.1 Megfelel6 parkolohely kinalat eseten forgalomtechnikai, kerteszeti eszkozokkel, 
tereptargyakkal, birsagolhsal meg kell akadalyozni a szabdytalan parkolast. 

I 

111 A 12-es es 13-as epitesi ovezetekben (M = 1: 1000 szabalyozasi lap) lakokertkent 
(zoldfeliiletkent) koriilhatirolt teriileteken csak: 

a.1 a koztargyak, 
b.1 a kerekparos es gyalogos utak, 
c.1 a kozmfivek, 
d.1 a tavh6szolgaltatasi vezetekek, 
e.1 a tavkozles 

epitmenyei helyezhetak el. 



121 A kulonboz6 epitesi ovezetekben fhsitott kozterkent kialakitott teriileteken (M = 1:1000 
szabilyozasi lap) a fhsiths merteket ugy kell rneghatirozni, hogy a fik koronaja 15 eves dlapotban 
50% fedettseget biztositson. 

131 A Kossuth Lajos utca, Karacsony S. u., Szent Imre ter es 11. Rikoczi Ferenc utca fasithsara 
idas, 3 x iskolkott sorfa min6seg hasznalhato. A fasitassal egyldejQleg lu kell epiteni a f& 
altalajontozeset, 

I41 A lakokertek es vederd6k fasitasha 2 x iskolkott minBse@ faiskolai anyag hasznalhato. 

151 ~j lakoepiiletek es intezmenyek eseteben lapostet6 csak zoldtet6kent epithet6 meg. Az 
engedelyezesnel a fikertesz velemenyet el6zetesen meg kell kerni. 

161 Szint alatti epitmenyek eseteben a terepszinten elhelyezked6 tet6kerteket minimum 50 cm-es 
term6reteggel kell lualakitani. 

, 
171 Tet6kertek letesitesekor a minimum 50 cm-t eler6 term6rete@ ontozott teniletek 35%-a 
fogadhato el a zoldfeliileti szkalek s z h i t a s h d  kertteriiletnek. 

I81 A teriileten csak fasitott park010 helyezhet6 el, minimum 1 sorW2 gepkocsi fer6hely arhyban 
lualakitva. 

191 Az oktatasi es nevelesi intezmenyek, valamint a lakokertek kornyezetszennyezest61 terhelt 
oldalh lu kell alakitani az izolacios cserjes, fhs szegelyeket. 

I101 A 71-es epitesi ovezetben az OESZ es a BVSZ vonatkozo el6irbai ervenyesek. 

I1 1 I A vonatkozo altalhos el6khsokon hil, a Sz. Imre ter teriiletere kesziilt 2111996. (V.2 1) Kt. 
sz. rendelettel jovihagyott reszletes rendezesi tervet kell betartani. 

I11 A tervezesi teriileten uj, zajvedelmi szempntbol fokozott vedettseget, ill. csendes ovezetet 
igenylb letesitrneny (egeszsegiigyl, oktathsi, mQvel6desi) nem helyezhet6 el. 

121 A meglev6 egeszsegiigyi, oktathsi intezmenyek kesdbbiekben torten6 atalakithsa, b6vitese 
so rh  a vedend6 homlokzat, ill. keritest passziv zajvedelmi megoldasokkal kell lualakitani. 



I31 A tervezett gerincut megepitesevel egyld6ben a kozbti ved6savot passziv akusztikai vedelmet 
biztosito keresztmetszettel kell megepiteni, kett6s fasor, harmas novenyzeti takarhs, hanggatlofal 
letesitese sziikseges. 

141 Az uj letesitmenyek engedelyezesi eljiuha soran a 4211994. KT es a 4311994. KT rendeletek 
el6irhait be kell tartani, es az ~ T S Z  es a KDV-KF, mint szakhatosagok engedelyet meg kell 
kerni. 

151 A Tancsics M. utca 6s a TI. Rhkoczi Ferenc u. kozotti teriileten szolgaltato letesitmenyek koziil 
csak olyan helyezhet6 el, melynek zajemisszioja a kuls6 homlokzaton nem haladja meg nappal a 
50, ejjel az 40 dB-t. 

161 A teljes tervezesi teriilet a vedett I. leveg6tisztasag-vedelmi teriileti kategoriaba sorolando. 

171 A teljes tervezesi teriileten a szolgaltathsok koziil csak az engedelyezhet6, amely 
leveg6misszioja leveg6tisztasag-vedelmi szempontbol a vedett I, kategoria hatarertekeit helegiti. 

181 ~j epitmeny a teljes teriileten csak akkor helyezhet6 el, ha a keletkez6 szennyviz korcsatornaba 
vezetese miiszahlag megoldott. 

111 A kozmQvek letesitmenyeit a szabalyoz~i el6irasok altal meghatarozott teriileten, kozteriileten 
kell elhelyezni. A szabalyozasi terv biztositsa a tivlati igeny szerinti osszes sziikseges kozmii- es 
egyeb vezetekek szamara a terszint alath elhelyezes lehet6seget. 

121 A terszint alatti vizszintes es magassag elhelyezesnel a kozmii-letesitmenyek kozteriileten 
torten6 elhelyezeset szabalyozo szabvany el6irhai szerint kell e l j h i .  

131 Az uj epitesre vonatkozo igenyek teljesitese csak a szennyvizcsatorna-hhlozatra tort6n6 
rakotessel engedelyezhet6. 

141 A kozmiiletesitm6nyek reszere mind vizszintes, mind magassag ertelemben szabalyozott 
teriiletsavokat kell biztositani. 



151 Kozteriiletr61 csapadekviz elvezetes csak zart csatornaban engedelyezhet6. Ipari teriilet 
csapadekvizeit csak zsir- es olajfogo alkalmazasa utan lehet a kozmiihalozatba bevezetni. Ezen 
el6tisztito berendezesek karbantartba 6s iizemeltetese az ipari teriilet tulajdonoshnak, ill. 
kezel6jenek feladatat kepezi. 

I61 A gbletesitmhyek biztonsagi ovezetet a vonatkozo agazati szabvhnyok es rendeletek szerint 
biztositani kell. Nagykozepnyomhsu foldgazvezetek ved6savjaban csak az agazati el6irbok alapjhn 
meghatarozott tevekenyseg engedelyezhet6. Parapetkonvektoros Etesi mod nem engedelyezheta. 

171 A teriileten epitend6 letesitmenyek energiaellatasat vedelemmel ellatott foldkabellel kell 
biztositani. 

I81 Kozmiivek letesiteset csak engedellyel rendelkez6 vezet6 tervez6 altal keszitett tervek es 
felel6ssegvallalo nyilatkozat, valamint az engedelyek te1jeskori-i beszerzese uthn lehet vegezni. A 
kozmiifejlesztesi munkalatok ellenarzeset min6segi bizonylatokkal tanusitani kell. 

I11 A 20855711, 20858312, 20858314 hrsz-u, a 20877411, 208762 hrsz-6, valamint a 20849111 
hrsz-u ingatlanok, valamint a Szent Imre ter nyugati oldalht hatarolo (Tanacshb u. - Cs6gyar u. - 
Koltoi Anna u. - 11. Rakoczi Ferenc ut) tomb es ezen teriiletek kozvetlen kornyezete eseteben a 
jovhhagyott rendezesi tervhez beepitesi tervet kell kesziteni, melynek tartalmazni kell a telken 
meglevd es elhelyezend6 epiiletek feltiintetese mellett a gepkocsi forgalom megoldbat, ill. a 
zoldfeliiletek es a burkolatok rendezesenek javaslatat is. 

121 A Szt. Imre ter teriileten a 2111996. (V. 21 .) Kt. sz. rendelettel jovhhagyott reszletes rendezesi 
terv eldirasait kell betartani. 

a.1 BeCpitCsi terv: 

Az RRT olyan reszlete, amely valamely teriilet, telektomb vagy telekcsoport tekeinek, tovabba 
esetleg egyes telkeknek beepitesi modjat az altalhnos szabalyoktol elterden allapitja meg. A 
beepitesi tervet M=1:500 vagy 1: 200 meretaranyh helyszinrajzokkal, milszalu leirassal kell 



dokumenthlni, az eredeti es a tervezett iillapotra vonatkozoan, mely tartalrnazza a tervezett 
letesitmenyek adatait, mQeteit, az egysegek elhelyezesen kiviil a parkolk, az arufeltoltes, a 
zoldteriiletek kerteszeti kialakithhra, a kozmfiellatas megoldhara vonatkozoan, az anyagok 
jelolesevel, a novenyzet abrhzolasaval. A dokumentaciohoz mellekelni kell sziikseg szerint a 
szakhatosagi velemenyeket, el6zetes kornyezeti hatktanulmhyt. 

b.1 Liitviinyterv: 
Az RRT olyan rbzlete, mely valarnely kozteruleti utcaszakasz, epitmenysor berendezesi, 
homlokzati kepet hivatott bemutatni. A dokumentaciohoz M=1: 500-as vagy 1 : 200-as 
helyszinrajzot, utcakepet, szintervet, perspektivikus kepet, mfiszah leirast es sziikseg szerinti, a 
tervezd dtal tett kozmfiegyeztetesi nyllatkozatot kell kesziteni. 

c.1 Az a-b.1 pontban szerepl6 terveket az iigyfel kerelmere elvi epitesi engedelyezesi eljhras 
kereteben az epitesiigyi hatosag hagyja jova. Az elbirdas s o r b  a keriileti F6kertesz 6s a keruleti 
F6epitesz velemenyet be kell szerezni. 

111 E rendelet hhirdetese napjan lep hatdyba, ezzel egyidejQleg a terv teriiletere vonatkozo alabbi 
rendeletek, a 3211994. (IX. 20.) Kt. szamu rendelettel joviihagyott es a 44211995. (XI. 14.) Kt. sz. 
hatarozattal modositott ,,vhroskozpont RRT", illetve az alabbi reszletes rendezesi tervek - R-25761 
teriiletre vonatkozo resze, R-23797 teriiletre vonatkozo resze, R-3 142 1, R-3 5 15 1, 
R-599211, R-3306 teriiletre vonatkozo resze - ervenyiiket veszhk. 
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