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BUDAPEST-CSEPEL ONKO RWMYZATA 

a Budapest-Csepel, Erdiialja u - Volgy u. - IX.Riik6czi F. u - 
Szent Istvb u atal hatirolt teriilet 

Rkzletes Rendefisi Temh 



Budapest XXI. keriilet, Erd6alja u. - Volgy u. - II R5k6czi F. u. - Szt. Istv5n u. 5ltal 
- -- . - .-- .- .-- hatiirolt terulet rkzletes rendezksi tervkhez - - - - .- - - -- - - - - 

Budapest-Csepel ~nkormanyzata 
1911 997.( V1.24. )Kt. RENDELETE 

- - - - - - - - 

Budapest XXI. kerulet, Erd6alja u. - Volgy u. - II R5k6czi F. u. - Szt. Is tv in  u. 5ltal 
hatiirolt teriilet rkszletes rendezksi tervknek j6vahagy5s5rbl 

Budapest-Csepel dnkorrnanyzata Kepvisel6-testulete az 1990. evi W. tv. szerint, va- 
larnint az 1964. evi. Ill. tv. (~tv.) 6., 25 3-ai alapjan es az ~tv . -54 -- §-a felhatalrnazha 
alapjan a kdvetkez6 rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 
ALTAU~NOS EL~~RASOK 

(1) Jelen szabalyozisi el6irasok teriileti hatalya a Budapest XXI. kerulet, ErdGalja u. - 
Vdlgy u. - II Rak6czi F. u. - Szt. Istvan u. altal hatarolt teriiletere terjed ki. 

(2) Jelen Reszletes Rendezesi Tetv (a tovabbiakban: RRT) hatalyba Ikpesevel az 1. § 
(1) pontban rneghatarozott teriiletre (a tovabbiakban: teriiletre) vonatkoz6 teriilet- 
rendezksi tervek 6s korabbi intkkedesek hatalyukat vesztik. 

(3) Jelen szabalyozasi eldirasok 6s mellkkletei csak a mellkkelt szabalyozasi t e w e l  
egyiitt ervknyese k. 



(1) Az 1. § (1) pontjaban meghatarozott teriileten teriiletet felhasznalni, epuletek elhe- 
lyezesere epitesi telket kialakitani 6s beepiteni, I 6s egyeb kozlekedesi, tovibba 
kozrnihal6zatot 4s altalaban barrnely letesitrnenyt letesiteni, valamint ilyen celokra 
Bpitestigyi hat6sagi engedelyt adni, csak az OESZ es a BVSZ altalanos Brvenyi es 
egyeb rendelkezeseinek, a szakhat6sagi eliiiriisoknak, tovabbi a mellekelt szaba- 
lyozasi t e ~ n e k  es a jelen el6iriisoknak megfelel6en szabad. 

Teriilet felhaszniilas 

A teriilet negy szerkezeti egysegre bonthat6 : 

(I) HEV vegallomas terijlete : - - 
hrsz.: 201 73712 
60-as iivezeti besorol5sli kozlekedesi teriilet 
Funkcioja tovabbra is megtartand6, idegen funkciok betelepitese a teriiletre nem 
megengedhet6, a meglevdk nem b6vithet6k es a tivlatban bontandok. 

(2) Szt Istvan utca - Kossuth L. utca - Volgy utcik kozijtti teriilet : 
13-as ovezet ebb61 34-es ovezeti atsorolasra keriilnek az alabbi telkek : 
h rsz. : 201 73613 201 736122 

201 73611 7 201 736/23 
201 73611 9 20 1 736/24 
201 736120 201 736125 
201 736121 20 1 736/26 

(3) a., Kossuth L. utca - Szt. lstvan utca - (201860) utca - Viilgy utcik i l tal hatarolt terii- 
let : 
13-as ijvezet ebbdl 34-es ovezeti atsorolasra keriilnek az alabbi telkek : 
hrsz.: 20 1 73611 1 (20 1 83716) 

20 1 73611 2 201 837ff 
(201 73611 3) 201 83718 
(201 73611 5) 
201 73611 6 

b., Beke ter : 
34-es iivezetb6135-6~ iivezeti atsorolasra keriilnek az alabbi telkek: 
hrsz : (201 837120) 

20 1 837121 



(4) A Csepel SC teriilete : 
hrsz: 201861 
354s Bvezeti besorol5sG sportteriilet, ebb51 34es 6vezetbe atsorolasra ken31 18900 
m2 teriilet. 

(I) A teriileten telekalakitast csak a szabalyozasi terven szerepld m6don illetve az alta- 
lanos telekalakitasi szabalyok szerint lehet vegezni. 

(2) A 3.S (4) pontban meghatirozott teriilet 34es dvezetbe atsorolt teriileten telket 
a.lakitani csak elvi epitksi engedelyezesi eljaras kerteben jbvahagyott beepitesi terv- 
vel, 6s a Fdldhivatal altal zaradekolt telekosztasi tkrrajz elkeszitese utan lehet. Jelen 
reszletes rendezesi terv mbdositasat a telekalakitis nem vonja maga utan. 

(3) A mellekelt szabalyozisi tervben feltirntetett (meglCv6 6s Brvezett) telekhatarok 
megvaltozhatnak az alabbi esetben : 

- a telekhatar mbdositasa eseten, ha a m6dositas mkrteke legfeljebb az krintet 
telek dsszteriiletenek 10 te jed ki, es az a telken nem hoz letre Gjabb, a 
hatalyos epitesiigyi el6irasoknak meg nem felel6 allapotot. 

L6tesitmenyek elhelyez6sere vonatkoz6 altalanos el6irasok 

(1) A teriileten barrnely letesitmenyt elhelyezni valamint ilyen celra epitesiigyi hatosagi 
engedelyt kiadni, csak a 2. § (1) bekezdese alapjan szabad. 

(2) A reszletes rendezesi terv tervezesi teriiletkn Gj teriilet illetve funkcionalis felhaszna- 
I i s  eseten a keriileti 6pitesi hatosagto1 elvi epitesi engedely megkerkse kdtelez6. 

(1) A kiizterijleten pavilonok epitese valamint mozgd amsit6 berendezesek ideiglenes 
telepitese nem megengedett. 

(2) A kozterijleten reklamok elhelyezese (vilagito reklam is) az 6puletekkel egybefuggo 
m6don lehetskges illetve az epitesi hatosag helyi rendelete szerint helyezhet6 el. 



(3) A kdzteriileten a f66pitesz velemenye alapjan keritett (nem epitett keritessel) ideig- 
lenes park016 Ietesitese megengedett 

(4) A kozteriileten szemettarol6 kontener csak fedett kukatarol6 epiiletben helyezhet6 el 
a szakhatbsagok altal eldirt feltetelek figyelembe veteleve1 

Zoldfeluletek 

(1) Az Ijj BVSZ szerint a 34-es 354s epitesi dvezetekben a varosi zoldfelii letek fokozott 
vedelme krdekeben csa k fakivagasi engedellyel 6s a fap6tlasi kdtelezettseg teljesi- 
tesevel vaghat6 ki fa. A kivagas okit6l fiiggetleniil minden egye's fat p6tolni kell, a 
kdtelezettseg ezen ovezetekben a kivagott ossztorzsatmer6 +SO%. 

(2) A szabalyozasi tervlapon feltuntetett meglkvd fasorokat az Ijj beepitesek soran is 
meg kell6vni. - - 

. -. 

(3) A 34-es Cpitesi dvezetben a telkek beepitesre nem k e i l 6  reszen a minimum 2134s 
zoldfeluleti aranyt biztositani kell. 

(4) Az egesz teriileten a burkolatlan felijleteket i5sszefugg6 intenziv zoldfeluletkent kell 
kialakitani reszletes zoldfelulet rendezesi tervek alapjan. 

(5) Az ljjonnan kia,lakitott gepkocsi parkolbhelyeket fasitani kell olyan m6don. hogy 4 
gepkocsi allashelyre legalabb egy nagy lombkoronat neveld eldnevelt fa jusson. 

(1) A f6C1tvonalak menten a telekhatarok mellett - ahol erre hely van - 3 szintes ndveny- 
telepitest kell alkalmazni (fa + cse j e  + gyep vagy talajtakarb) 

(2) Az uj telepiteseknel a zdldfeliiletrendez~si engedelyezesi tervnek reszletes terep- 
rendezesi tervet is kell tartalmaznia a felszini vizek elvezetesi m6djar6l. 

(3) A felszini csapadekvizek elvezeteser6l az Cij parkol6helyeknel 6s t6rburkolatoknal a 
csatomahal6zatba bekdtott viznyeldkkel kell gondoskodni a talaj vedelme erdeke- 
ben. 

(4) Az Ijj beepitesek elvi engedelyezesi tervdokumentacionak az epitesi illetve komye- 
zetvedelmi hat6sag altal meghatarozott esetben a konkret komyezetvedelmi mere- 
seket tartalmaznia kell mind a levegb, talaj, viz es zaj vonatkozasban. 



(5) LevegGtisztasig - vkdelern: 
a. )LevegBtisztasag-vedelem vonatkozQaban a "411 986. ( Vl. 2.) OKTH vkgrehaj- 
t is i  rendelkezes 6s a 2111986. ( Vl. 2) MT " rendeletekben rogzitettek szerint kell 
eljami. 
b. ) A teriiletre a v6dett I. teriileti vkdettsegi katag6ria elbirisait kell alkalmazni. 
c. ) A hatasterGleten Ikv6 szennyezijanyagok alapterhelese mCr6si adatokkal hati- 
rozhat6 meg. 
d.) A motorhajt6 anyagok, tiizeltianyagok szallit5sa, taroliisa soran olyan technolb- 
giat kell alkalmazni, mely nem okoz kiros l6gszennyez6st 

(6) Vizvedelem : I 

a.) A vizek v6delm6t szolgil6 kkrdksekben a hatilyos vonatkoz6 rendelkezesek 
szerint kell eljarni. (1 995. LVII. Tbrveny a Vizgazd6lkodhsr6l) 
b. ) Az RRT teriiletere betelepGl6 f6tesitm6nyek szennyvizei csak elbtisztitis utan 
vezethetbk a kbzcsa tomi ba. 
c.') Az RRT teriileten letesiilb Gj tevekenyskgek esetkben, ha vesz6lyes anyagtAro- 
Iasi, kiszerelksi technol6giikat alkalmaznak a felszini 6s a felszin alatti vizek v6- 
delme Qrdekkben az alabbiakat kell figyelem be venni : 
- a veszelyes anyagokkal 6s veszelyes kkszitm6nyekkel kapcmlatos eljarisr61 sz616 
23311 996 ( XII. 26) Korrn5nyrendelet 6s ykgrehajtisi utasitasaban 411 997. (11.21, ) 
NM. foglaltakat 
- a lktesitmenyek haviria terveiben foglaltakat, 
- az eghetb folyadkkok 6s olvadekok tirol6tartalyair6l sz616 1 11 1994 (111. 25. ) IKM 
rendektben foglaltakat 

(7.) Talaj, talajvedelem: 
a. ) Uj technol6giak megval6sitisa elbtt a beruhaz6knak kdrnyezetfijldtani szakvk- 
lemenyt kell kksziteni a mar megl6vb talaj es talajviz-szennyezesek feltarisara. 
b. ) A reszletes feltaras alapjan a szennyezks mentesitkst a teriiletileg illetkkes kor- 
nyezetvkdelmi feliigyel6skg bevonasival kell elvegezni. 
c.) Az RRT teriileten It5tesiild lij tevekenyskgek esetkben, ha veszklyes anyagtaro- 
Iisi, kiszerelesi technolbgiakat alkalmaznak a talajvedelem erdekkben a Iktesitme- 
nyek havsria terveiben foglaltakat kell figyelembe venni. 
d. ) A Csepel SC. teriileten Ikvb Bpitksi tbrmelek lerak6 helyet meg kell sziintetni az 
Gj bekpitksek soran. Megsziintetese ut5n a teriileten esetleg talalhato kamyezetet 
kgrosit6 anyagokat a terijlet elbkeszit6s soran el kell tivolitani. 

(8.) Zaj 6s rezg6svedelem : 
a. ) Ar RRT ten'jleten rnegval6sul6 beruhizas engedelyezksi tewknek kijrnyezetve- 
delmi fejezetkben a jelenlegi zajszintef rnkrltsekkel meg kell allapitani, a virhatb 
zajkibocsijtist szarnitasokkal kell meghatarozni. 
b. ) Az engedelyezksi tervnek ki kell temi a szukseges zajvedelrni beavatkoz5sokra 
is. 
c. ) A csend vedelrnet szolgalo kerdesekben a hatalyos vonatkozi, rendelkezesek 
1211 983 (V.12.) rendelkezes elbirasait kell alkalmazni. 
d. ) A zaj es rezges elleni vedelem vonatkozisaban a 411984. ( 1.23.) EiiM rendelet a 
zaj es rezgesterhelesi hatirertkk megallapitas5rol elbirasai az iranyadbk. 



e. )A csend vedelme Grdekeben a teriileten semmilyen a hatalyos hatarerteket 
meghalad6 zajkibocsitissal jar0 tevkkenyseget folytatni, ilyen &Ira hatbsagi enge- 
dklyt kiadni nem szabad. 

(9.) Veszklyes hulladkk kezelkse : 
a.) Ha az RRT teriiletkn miikddb technol6giikb61 veszklyes hulladkk keletkezik, ak- 
kor a veszklyes hulladkk tulajdonosinak meg kell a kadi.lyozni, hogy a vesz6lyes 
hulladkk gyiijtese, eldkezelkse hasznositiisa sorin a talajba, a felszini 6s felszin 
alatti vizekbe, vagy a levegbbe jutva a k6myezetet kirosan szennyezze. 
b. ) A veszklyes hulladkkok kezelksere a 10211996. Korminyrendelet elbirisai '& 

irinyad6k 
d.) Veszklyes tiulladkk 4s theszClyes anyag a teriileten csak engedkllyel tirolhat6. 
e. )Az lij bekpitksek. engedklyezksi tervdokumentici6jihoz csatolni kell a hulladkk- 
kezelks tervezett m6djit elszillitisinak megjeldlkskvel. A hulladkk itmeneti el- 
szillitisiig tdrtknb tirolisir6l ligy kell gondoskodni, hogy az a k6myezetet a vo- 
natkoz6 hatilyos rendelkezksekben megengedettnkl nagyobb mkrtkkben ne terhel- 
je. 

(I) A teriileten a kdmfihil6zatokat, a kdzmiilktesitrnknyeket a vonatkoz6 szabvinyok- 
nak, agazati elbirasoknak 6s eseti szakhatbsigi, ill. iizemeltetbi elbirasoknak megfe- 
lelben kell elhelyezni, ill. kialakitani. 

(2) A kdzmGlktesitmknyek elhelyezeskre vonatkoz6an az OESZ elbirisait, valamint a 
megfeleld szabvinyokat, elbirisokat figyelembe kell venni. 

(3) A teriileten birrnilyen kpitmknyt elhelyezni csak teljes kZizmGvesitkssel szabad. 

(4) A meglkvd kdmii-lktesitmknyek biztonsigi v6dbtavolsagait figyelembe kell venni. 
I * '  _. - .  

(5) Az CpUsi tevkkenyskg megkezdkse eldtt az Crintett teriileten esetleg sz0ks&ges ' 
- .:- ! k6miikii i l t isok sokn a hasznilaton kiviili vezetkkeket el kell tivolitani. .' '.-'- 

(I) A kdzlekedesi teriileteket valamint a gyalogos k6zlekedest szolgal6 jirdikat (azok 
burkolatit, berendezkskt) egyskges koncepci6 alapjan kell kialakitani. 



(2) A terijleten a kerbkparutak javasolt h a l k t i t  a r6szfetes rendezbsi terv szakagi 
munkareszeinek 11. szarnti tervlapja tartalrnana. A javasolt kerekpanit hal6zatot 
egys6ges koncepci6 alapjin kell kialakitani 6s rnegepiteni. 

(3) A teriileten az iij funkcionilis egyskghez tartoz6 gepkocsik elhelyez6s6rdl az ingat- 
lanokon beliil kell gondoskodni, ill. a tedlet telkein (6pit6si helyein) csak annyi 
funkcionilis szintteriilet 16tesithet6, amelynek eldirt parkol6igenye - az iltalanos 6s 
eseti el6irSsoknak rnegfelelden kiel6githetd. 

(4) A HI% jarrnitelep egesz rnai teriilet kBzleked6si Cs ahhoz kapcsolbd6 temlet kell 
maradjon. A jelenleg meglkvd teriiletidegen funkci6k tivlatban kiielepitenddk. A 
~h l  jamiitelep teljes teriiletkt beepitesi terv alapjin kell kialakitani, a 35 (I) pont 
szerint. 

(5) Jelzdlimpas szab5lyozis vezethetd be a k6vetkez6 csom6pontokon : 
a., 
I ., K o s s ~ ~ ~  L. u.. - V6lgy U. 

.- . 

2., Tancsics M. uV2. Szt Istvin u. .; . 
3.. VBlgy u. - Erddalja u. . - 
4.. Erddalja u. - Szt. Iswan u. 

b., 
A jelzdlin~pis szabiljrozas bevezetese eldtt al5timaszt6 forgalorntechnikai hatas- 
vizsg5latot kell kksziteni. 

(6) A Kossuth L u. menti epiiletek parkoliisi gondjainak enyhitesere a viztorony k6riili 
teriileten lktesitendd koncentrilt'parkolo 

(7) Gaksok  elhelyez6set a teriileten az tij bebpitesek sokn az 6piiletekkel egybefiig- 
gder: kell megoldani. Gaks6piileteket.a teriileten Bn5llban elhelyezni nem lehet 

(8) A teriileten tavlatban parkol6h6z 6pit6se lehets6ges az reszletes rendez6si terv m6- 
dositiisa nelkiil az 55 (2) pont szerint 

i . . , 

. i: <<: 
8 . -  .'r: . +, 

11. FWEZET , ;:>: 

,-. , - 
71.5 

A be6pit6sre valamint az bpiiletek elhelyezb6re vonatkoz6 el8ir5sok 

A Budapesti Varosrendez6si Szabilyzat (BVSZ) szerinti Bvezeti eldirrisokat az iltal6nos 
eldirrisokkal 6s mell6kelt szabalyozisi tewel  egyiitt kell alkalmazni. 



(1) 60-as ovezet a HW v6giillorniis teriilete (20173712 hrsz telek). A telken az OESZ 
es BVSZ elbirisain kiviil az aliibbiak krvenyesek : 
a., a szabiilyoz5si tervlapon bontand6nak jeldlt kpiileteket, ha a teriileten lij kpitksi 
igkny jelentkezik, le kell bontani. A megmarad6 kpiiletek bdvitks6re. italakitiisira 
kpit6si engedkly csak a bontand6nak jeldlt kpiiletek IebonGsa ut6n adhat6 ki. 
b., a teriileten elhelyezendd Cj ijpiilet(ek) funkci6jaban nem lehet idegen a kdzleke- 
desi teriilet funkci6jiit6l. 
c., teriiletmegosztis eseten a telek teriiletkre elvi epitksi enged6ly beszetz6se 
(be6 pitksi tervjavas lat kkszitkse) kdtelezd. 

(2) 13-as ijvezet teriilete : 
a., tovibb nem siirithetd teKilet, a magastetcs BpGletek tetdterkben kialakithatbak ljj 
lakasok, az ~ E S Z  BVSZ betart6sa mellett 
b., a 201 83/16,17,18,19 hrsz telkek kpiiletei tetdtkri bdvitese csak a szabalyozasi 
terven bontand6nak jeldlt 6piiletek bontisa utin lehetskges. 
c., a bontand6nak jeliilt kpiiletek bdvitkskre, fellijitis5ra kpit6si engedkly nem adat- 
hat6 ki. 

ri. *- 

(3) 354s Sveref B6ke t6r teriilete: a teriilet tov6bb nem bekpithe6 . .. 

(4) 34-es ovezet telkeire az OESZ-BVSZ eldirisain tljl az alabbiak alkalmazand6ak: 
a., a teriileten ljj kpitmenyt eltielyezni Csak j6viihagyott be6pitksi terv 6s telekalaki- 
tasi terrajz elkksziilte utin lehet. 
b., a kialakitott telkeken a bekpitettskg maximuma 30% lehet 
c., a tervezett 6piilet maximalis homlokzatmagassaga 7.5m lehet, a bnrtt6 szintterii- 
let 0.6+0.15* lehet A * tdbblet szintteriilet csak a tetdtkrben alkalmazhat6. 

(1) teriilet felhaszn515sh 6s ~~~~~~~~~~e vonatkoz6 behpitijsi terv 
(2) a kialakitand6 teriilet zdldfeliiletrendez6si terv 
(3) a tervezett 16tesitmkny(ek) kpit6szeti vklattervei 
(4) a telekalakitiisra vonatkoz6 terra@ 
(5) a sziikskges szak6gi alitamaszt6 munkarkszek hat6sagokkal egyeztetett tervrajzai 
(6) a tervhez sziiks6ges szakmai miiszaki terviratok 
(7') a beepitksi tervdokument6ci6ra vonatkoz6 hat6sagi egyeztetksek kdr6t a keriileti 

fee pitksz kijtelezden meghatiirozhatja illefve a be6pit6si ten/ tartalmi k6veteImknyei- 
re vonatkoz6an toviibbi megkdtiisekkel6lhet 



Ill. FEJRET 

Jelen szabalyozasi eleirasok a rendelet kihirdetesekor Ipenek hatalyba, es annak 
ren-delkezeseit a folyamatban [eve, es I. fokon meg el nem biratt iigyekben is 
alkalmazni kell. Enel egyidejiileg a terv terultere vonatkoz6 kokbbi rendeletek 
hatalyukat vesztik. 

Zaradek: Kihirdetve: 1997. jljnius 24. napjan 

szervezesi irodavezete 


