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A Budapest Fovhros XXI. ker. ijnkormhnyzat Kepviselotestiilete a helyi 
onkormhnyzatokrol szolo 1990. evi LXV. Tv. 16. $ (1) bekezdkskben 
meghathrozott jogkiirevel Clve, az epitesiigyrol szolo 1964. evi ID. tv. 6. $ (I), 
(3), (4) bekezdesben az 54. $ (3) bekezdeseben, valamint az OESZ 6. 8 (1) 
bekezdeseben kapott felhatalmazirs alapjb a kovetkezo helyi rendeletet alkotja. 

(1) A jelen rendelet hathlya a Budapest XXI. keriilet Ady Endre utca - Kossuth 
Lajos utca - Poltenberg utca - ~j utca altal hathrolt teriiletre, a Rkszletes 
RendezCsi Terv szabalyozasi tervlapon lehathrolt teriiletre terjed ki. 

(1) Az 1. $ (1) bekezdesben meghathrozott teriileten (tovabbiakban a teriileten) 
teriiletet felhaszndni 1Ctesitrnenyek elhelyezkskre telket, 6pitCsi teriiletet ki- 
alakitani, hltalaban b h e l y  letesitmenyt tervezni, kivitelezni, Cpiteni, feluji- 
tani, helyrehltllitani, atalakitani, korszeriisiteni, boviteni es bontani, vala..int 
ilyen celra 6ppWsi hatosagi engedelyt kiadni csak az Orsz6gos EPitesiigyi 
Szabhlyzatnak (OESZ), a Budapesti Vhrosrendezesi Szabhlyzatnak (BVSZ), 
az egykb hltalhnos eloirasoknak, a jelen szabhlyozasi tervnek, illeti~e eloirC 
soknak megfeleloen szabad. 

(2) Jelen eloirasok csak a mellekelt szabhlyozasi terwel egyiitt krvknyesek. 

(3) A szabhlyozasi terven kotelezonek kell tekinteni Cs meg kell tartani: 

- a szabhlyozasi vonalat, 
- a kotelezo CpitCsi vonalat, 
- az kpitesi ovezeti jellemzoket, 
- a telek rendeltetCsCt Cs beCpithetosCgCt (OA), 
- az epiiletek kialakithshra vonatkoz6 eloirasokat, 
- a zoldfeliiletekre vonatkoz6 arhnyokat (Oh). 



(4) A kotelezo jelleggel meghathrozott elemek m6dositasa a szabalyozasi terv 
modositasat vonja maga u th .  A mbdositasra vonatkoz6an a teriiletrendezksi 
tervek kiegkszitCsCr81, egyeztetkserol, m6dositashr61Cs karbantartashrol szolo 
711 983 .fip.~rt.23 .sz.fiVM sz. utasithsban foglaltak irhyadok. 

(5) Az irhyado jelleggel szabhlyozott es a 2. 5 (3) bekezdesben fel nem sorolt 
elemek tajekoztat6 jellegiiek, ezert azok a szabhlyozasi terv modositasa nel- 
kiil megvhltoztathatok. 

(1) A terv teriilete a Budapesti Vhrosrendezesi Szabalyzat 24. 5-aban meghatho- 
I zott 34-es jelu intkzmenyteriiletek. 

A terv teriileten csak ezen szabhlyzabak megfelelo letesitmenyek szbmhra 
alakithatok ki telkek es helyezhetok el letesitmenyek. 

(1) A terv teriiletkn az epitksi telkeket es kozteriileteket a mellkkelt szabhlyozisi 
terv alapjh kell kialakitani. 

(2) A 209734,209735,209736,209737,209738,209739,209740,209748, 
209749,209674 hrsz-u telkeket, valamint a (2097 15) hrsz-u Kapisztrh J h o s  
utca fenti telkek koze eso rkszkt, a (209741) hrsz-u ut es a (209750) hrsz-u 
Ady Endre ut egy rkszet a szabalyozasi terven abrhzolt m6don egyesiteni kell 
Cs abb61 tombtelket kell kialakitani. 

(3) A (209751) hrsz-u Kossuth Lajos utchak a 209736,209737 es 209740 hrsz-u -- 
telkekig terjedo rCszkt a 3 1/1994.(IX. 20.) Kt rendelet s z e ~ t  zoldsavkknt 
meg kell hagyni. Annak modosithsa csak a Kossuth Lajos utca teljes hossd- 
nak figyelembe vetelkvel lehetseges. 

(I) A kialakitand6 intkzmknyi tombtelek teriileten a beepitks feltkteleit, a lehetsk- 
ges homlokzat magassagokat a szabhlyozasi terv tartalmazza. Ah01 a szabh- 
lyozasi terv ilyen eloirast tartalmaz, ott az kotelezoen betartando hathrertek- 
nek tekintendo. 



(2) A tombtelekre vonatkozo eloirasok: 
Ovezet: 
Telek: 
Telek teriilet: 
Helyrajzi s z h :  
Beepittsi % max.: 
Brutto szintteriilet % max. (tQszint folott): 
TQszin alatti maximhlis szintszh: 
Minimas zoldfeliilet: 
Homlokzatmagassag: Kossuth L. - Ady E. utcai max. 

Kossuth L. - Ady E. sarok max. 
Ady E. utcai kapuzat max. 
Poltenberp. t6mbbelso 

$itheto max. lakasszh: 

34 
tombtelek 

8 417 m, 
uj 

40 % 
160 % 
1 szint 
40 % 

10,5 m 
19,O m 
13,O m 
6,5 m 

120 

Parkolo: normativhk szerint tpiilet alatt, illetve a sorhhzakban egystgeken beliil. 

- A Kossuth Lajos utca t s  az Ady Endre utca zhrtsoni betpitts-ii, mely csuph a 
Kapisztrb utca sztlesstgtben szakithato meg. A Kapisztrh utca fol6tt a 
k o ~ t i  iirszelvtny biztositiisaval a zhrtsoni betpites ,,kapu~zeriien'~ osszekothe- 
to. 

- A teriileten csak magastetos, vagy magasteto jellegii tpiiletek engedklyezhetok. 
- Kossuth Lajos utca t s  az Ady Endre utca menten az tpiiletek foldszintjtn 

lakas nem tpitheto. Itt iizletek, irodhk, szolghltatiisok szhhra  kell helyet biz- 
tositani a lakoepiiletek kiszolghlasat biztosito kozos hasznhlatii kozlekedok 6s 
kiszolghlok u t h  fennmarado teriileteken. 

- A Kossuth Lajos utca 6s az Ady Endre utcai zhrtsoni betpitks alatt, terszin 
alatti g k p j h i i  parkolot kell lttesiteni az OESZ 78.5-a szerint ( lakasonktnt 
egy, illetve iizlethelyistgek esettben 40 m2-enkent egy gtpkocsi elhelyezese 
az egyidejiiseg figyelembevtteltvel ). 

- A Kapisztrb utca tombtelekhez csatolt rtsztn a vegyesforgalmu utat tiizolthsi 
felvonulasi utktnt kell kialakitani. 

- A Kossuth Lajos utca t s - e  Endre utcai foldszinti iizletsor folott egystges 
rekliun t s  feliratsavnak kell helyet biztositani. 

- A tombtelek ,,szovetszerii", sorhhz jellegu tpiilet egystgeintl a parkolhst tpiilet 
egystgen beliil kell biztositani. Ezen ctlforgalmon k i d  a tombbelso teriilettn 
g e p j h i i  forgalom - a megkulonboztetett j h u v e k  kivttelkvel - tilos. 

- A Kossuth Lajos utca 6s az Ady Endre utca menttn fasort kell lttesiteni. 
- A Poltenberg utca es a Kapisztrh utca trttkes fasorait meg kell ovni, ki kell 

egtsziteni. 
- A telekhatiiron 6s telken beliil keritts csak a szabdyozasi terven jelolt helyen 

Cpitheto. 
- A zoldfeliilet szhmithsbd a zoldbeton feliilet csak 30 %ban veheto figyelem- 

be. 
- MellCktpiilet a teriileten nem tpitheto. 



(1) A f61d vCdelme 
- Veszelyes hulladek keletkezese eseten annak gyiijtesere csak a 10211996. 

(VII. 12) Kormhyrendelet 10. sz. mellekleteben rogzitettek alapjh lehet . 
- Az epitesi engedely irinti kerelem mellekletekent talajmechanikai szak- 

velemenyt is kell becsatolni, melyben sziikseges kiemelten vizsghi a 
talaj es a talajviz szennyezettseget. Sziikseg eseten khentesitest kell 
elvegeni. 

(2) A levegotisztasag vCdelme 
- Levegiitisztasag-vedelrni bejelento lapot kell- minden iizemel 
tetonek, ah01 legszennyezo pontforras vagy a hivatkozott 2111986 MT. 
sz. rendeletben, illetve a 411986. OKTH utasitasban meghathrozott ka- 
zhossztelj esitrneny iizemel . 

- A fentiekben nem emlitett, a levegotisztasag-vedelmCt szolgalo kbde- 
sekben a hatdyos vonatkozo rendelkezesek szerint kell eljhmi. 

- A szabalyozasi terven meghathrozott helyeken fasorokat kell telepiteni. 
- Az eloirasoknak megfelelo sugani g e p j h u  fordulok es utak kialakita- 

saval, parkositassal, kello s z h u  es meretii novenyzet telepitesevel kell 
elosegiteni a tksegben a jo levego minoseget. 

(3) A vizek vkdelme 
- A vizek vedelmet szolghlo kerdesekben a hatalyos vonatkozo rendelke- 

zesek szerint (1995. LVII. torvkny a Vizgazdidkodasrol es a Kormhy 
7211996.(V. 22.) Vizgazdidkodasrol a hatosagi jogkor gyakorlasirol) kell 
eljhmi. 

(4) A csend vkdelme 
- Az epitesi munkdatok megkezdese elott a kivitelezonek a 411984 ( 1.23.) 

EiiM. sz. rendelet alapjin zajkibocsathsi hathrerteket kell kernie a helyi 
onkormhyzattol 6s a meghathozott ert&+lletve korlatozas betartiisat az 
epitkezes teljes ideje alatt biztositani kell. 

- A tervezesi teriileten olyan letesitmeny nem helyezheto el, melynek epi- 
tkse es miikodtetese a kornyezeteben khros mertekii, a megengedettnel 
nagyobb zaj- 6s rezgksterhelest okoz, es elhhritasa muszaki- akusztikai 
eszkozokkel nem oldhato meg. 

- A csend vedelmet szolgalo kerdesekben a hatdyos vonatkozo rendelke- 
zesek szerint kell eljihi (1211983.(V. 12.)MT es 4211994. Kt. rendelet, 
4311994. Kt. rendelet). 

- A kozlekedesi eredetii zaj eseten a belsotkri hatirertekek teljesiteset 
akusztikai tervezes alapjh kivalasztott homlokzati szerkezetekkel, vagy 
a helyisegek zajvedelmi szemponhi tajolasaval kell biztositani. 

- Az epiiletek funkciondis ellatasat biztosito berendezesek altal sughrzott 
zajtol a helyisegeket megfelelo epiiletszerkezetek kivdasztasaval kell 
vedeni. 



(5) Hullad6kkezel6s 
- A hulladekgazdiilkodas szabdyozhsat szolgdo kkrdksekben a hatiilyos 
vonatkozb rendelkezksek szerint kell eljhmi a 1021 1996. rendelkezksek 
szerint. 

(6) Ziildfeliiletek 6s az Clovilaig v6delme 
- A tervezksi teriileten a 34-es kpitksi ovezetben a telkek bekpitksre nem 
keriilo rkszknek minimum 213-at zoldfeliiletnek kell kialakitani ks fenn- 
tartani. 

- A tervezksi teriileten fakivagasokat a BVSZ 6s a 1911992. (1.28.) Kor- 
mhyrendelettel modositott 2 1 I 1970. (VI. 2 1 .) Kormhyrendelet eloirasa- 
inak betarthsaval szabad vkgezni. 

- -_ -- - A kertepitksi ks fasitiisi munkhkat kertkszeti kiviteli terv alapjh kell ki- 
alakitani. 

- A tombtelket hatholo kozteriileteken esetleg lktesitendo parkolo kialaki- 
I thshil  2 gkpkocsi-fkrohelyenkknt 1 db. nagy lombkoronat nevelo, leg- 

alabb 5 cm torzsatmkroju fat kell iiltetni. 
- Az kpitesi engedkly kkrelem mellkkletekknt az RRT tervezksi teriileten 
kertkszeti kiviteli tervet kell beny$tani. 

- A Kossuth Lajos, az Ady Endre utca menten lktesitendo fasorok esetkben 
min. kktszer iskolhzott legalabb 5 cm torzsatmkroju, ldonozott egyedeket 
kell telepiteni a teriilet adottsagainak megfelelo fafajok felhaszndasaval. 

(1) A Kossuth Lajos utca szabdyozhsi szklessege 22 m. 

(2) Az Ady Endre utca szabhlyozasi szklesskge az Ady Endre uttol dklre lev0 
I parkolohelyek szegklyktol36 m. 

.+- (3) A tombtelekre a koziitrol csak a Poltenberg utcabol 6s a Kapisztrh utcabol 
biztosithati, koziiti behajto. Az Ady Endre utca felol a Kapisztrh utcaban 
csak megkulonbijztetett jitrmiivek hajthatnak be. 

(4) A foldszinti kozintkzmknyek, iizletek tervezksekor iigyelni kell, hogy a funk- 
ci6nak megfeleloen, az OESZ 78. §. dtal meghathrozott parkoloszh elhe- 
lyezheto legyen telken beliil. A kozintkzmknyek parkolo igknykt cklszerii a 
zktsoni bekpitks Poltenberg es Kapisztrh utca kozotti s z a k a s h  a tkrszin 
alatt biztositani. 

(5) Koziiti csatlakozas, kapubehajtb csak a Fovhrosi Fopolghesteri Hivatal 
Kozlekedksi ~ g y o s z t d ~ h a k  jovihagyasaval lktesitheto. 

(6) A Kapisztrh utca tombtelekhez csatolt reszkn a vegyesforgalmu utat tiizolthsi 
felvonulasi utkknt kell kialakitani. 



(7) A sorhhz jellegii lakasoknal a parkolast egyskgen beliil, tobbszintes kpiile- 
teknkl azok alatt kell biztositani. 

(8) A Kapisztrhn utca megsziino resdt 12 m szeles uj utcaval kell kivaltani a 
Poltenberg ks Kapisztrhn utca kozott a terven jelolt helyen. 

(1) A teriileten uj kpiiletet lktesiteni csak teljes kozmuvesitks mellett szabad. 

(2) Kozmiilktesitmknyek elhelyezksknel az MSZ 748712-80 szabvhny 6s a vonat- 
kozo egyeb hatosagi eloirasok 6s szabvhyok eloirasai s z e ~ t  kell eljhmi. 

(3) A teriileten trafo, gknyomas szabdyoz6, illetve tovabbi kozmii, illetve gkpk- 
szeti berendezks, amennyiben azt agazati szabvhny eloiras nem tiltja, csak 
fokpiiletek tomegkn beliil helyezhetok el. 
Ghezetkket az MSZ 7048 illetve a 611982. (V. 6.) Pm. sz. rendelet s z e ~ t  
kell elhelyezni. 

(4) A Kapisztrhn utcaban a meglkvo NA 1 10 KPE ghezetkk felhaszndasa ese- 
tkn a Ghuveknek a szolgalmi jogot biztositani kell. 

A teriileten az Ady Endre utca 6s Kossuth Lajos utca mentkn hkodo szint alatti 
garhzssor udvari peremkn hrok6v6helynek kell biztositani, 6s azok s z h a t  a 
Keriileti Lakossagelrejtksi terv adataival egyeztetni kell. 

Az Ady Endre utca vkgleges kiepiilkseig a jelenlegi burkolt feliilet es az uj 
tombtelek kozotti teriiletsavon ideiglenesen megmarad6 kpiiletek 
ujrahasznositasa, vagy uj ideiglenes kpitrnknyek, csak kpitksi engedkllyel 6s 
vhroskkpi vizsgdattal, egyskges koncepcio alapjhn letesithetok. 



Ez a rendelet kihirdetese napjhn 1ep hathlyba, ezzel egyidejiileg a terv teriiletere 
vonatkozo korabbi rendeletek hatilyukat vesztik. 

.-A/' 

Zhradek: Kihirdetve: 1997. november 25. napjhn 

~brahknne Turner Rita 1 
,:. szervezesi irodavezeto 


