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Budapest, XXT. ker. onkormainyzata 

3411997. ( XI.25.1Kt RENDELETE 

Budapest XXI. ker. Csepel Vairoskiizpont- Ady Endre lit- Tancsics Mihaily ut- 

Szt. Istvain ut - Betu utca - Magyar utca - Gyepsor u. - Budafoki u. altal hatairolt 

teriiletre vonatkozo a 4811996. (XI.S.)Kt. sz. rendelettel elfogadott rkszletes rendezksi 

terv rkszleges miidositaisarbl, ( Kossuth Lajos u. -Szt. Istvain u. - 
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Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testiilete az 1990. evi LXV. tv. szerint, 

valarnint az 1964. evi 111. tv. Gtv.) 6., 25. $4 alapjh es az EW. 54. $-a felhatalmazasa 

alapjh a kovetkezo rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 

ALTALANOS ELOMSOK 

Az eloiraisok hatalya 

I*§ 

(1) Jelen szabhlyozasi eloirasok teriileti hatiilya a Budapest XXI. keriilet, Kossuth Lajos u.- 

Szt. Istvh u. - 11. Rhkoczi F. u. - Karacsony Shdor  u. iiltal hathrolt teriiletre terjed ki. 

(2) Jelen Reszletes Rendezesi Terv (a tovabbiakban:RRT) hatiilyba lepesevel az 1. § (1) 

pontban meghathrozott teriiletre ( a tovabbiakban : teriiletre ) vonatkozo korabbi 

teriiletrendezesi tervek es intezkedesek hathlyukat vesztik. 

(3) Jelen szabhlyozasi eloirasok es mellekletei csak a mellekelt szabhlyozasi terwel egyiitt 

ervenyesek. 



Az eloiraisok alkalmazaisa 

2-8 

(1) Az 1.3 (1) bekezdeseben meghatiirozott teriileten teriiletet felhaszndni, epiiletek 

elhelyezesere epitesi telket kialakitani es beepiteni, ut es egyeb kozlekedesi, tovabba 

kozmiihdozatot es dtalaban biirmely letesitmenyt letesiteni, valamint ilyen celokra 

epitbiigyl hatosagi engedelyt adni, csak az OESZ es a BVSZ altalanos ervenyii es egyeb 

rendelkezeseinek, a szakhatosagi eloirasoknak, tovabba a mellekelt szabdyoziisi tervnek es 

a jelen eloiriisoknak megfeleloen szabad. 

(2) A szabhlyozisi tervben kotelezonek kell tekinteni es meg kell tartani: 

a) a kotelezo erejiien jelolt szabhlyozasi vonalat 

b) az ovezeti kategorihkat, ovezeti hatiirokat 

c) az epitesi telkek beepitesi es zoldfeliileti szhalekat 

d) a telek rendeltetes6t 

e) az ovezeti jellemzoket 

f )  az epiiletek szintszhiira, homlokzatmagasagiira vonatkozo megkoteseket 

(3) A kotelezo ervenyii elemek modositasa az RRT modositisat vonja maga utan. 

(4) Az irhnyado jellegii epitesi vonaltol elteni csak az adott telek belseje fele lehet. 

Teriilet felhasznailais 

3.8 

(1) A teriilet jelenleg a BVSZ szerint 12-es es 13-as besorolisu lakoteriilet. Ezen beliil a 

tervezesi teriilet 

a) lakoteriileti hnkciot 

b) intbmenyteriileti hnkciot 

c) kozlekedesi teriileti hnkciot 

d) zoldteriileti hnkciot 

foglal magaban. 



(I) A teriileten telekalakitast csak a szabalyozasi terven szereplo modon, illetve az altalhos 

telekalakitasi szabhlyok szerint lehet vegezni. 

(2) A mellekelt szabdyozasi tervben feltiintetett (meglevo es tervezett) telekhatiuok 

megvdtozhatnak az alabbi esetben: 

- telekhatar modositha eseten, ha a modositas merteke legfeljebb az erintett telek ossz- 

terijletenek 10%- h a  terjed ki, es az a telken nem hoz letre ujabb, a hatdyos epitesugyl 

eloirasoknak meg nem felelo dlapotot. 

(3) Az epitesi ovezetben egyedi es tombtelkek egyarht lualakithatok 

Lktesitmknyek elhelyezkskre vonatkoz6 iltalinos eloirisok 

5*§ 

(1) A tervezesi teriileten b h e l y  letesitmenyt elhelyezni, valarnint ilyen celra epitesugyl 

hatosagi engedelyt luadni, csak a 2.$ (1) bekezdese alapjh szabad. 

(2) A terv teriileth: 

- lakoletesitmenyek, 

- kozossegi letesitmenyek, 

- kozlekedesi lktesitmenyek, 

- zoldteriileti letesitmhyek, 

- kozmii letesitmenyek 

elhelyezesere szolgd . 

(1) A 12,13-as teriileten uj lakoepulet nem epitheto, valarnint a meglevo lakoepuletek nem 

bovithetok. 



(1) A 12-es ovezetii lakoteriileten beliil csak a szabdyozasi terven feltiintetett intezmenyi 

hnkcio celjhra lujelolt teriileteken a meghatbozott hnkciok az eloirt parametereknek 

( beepitesi, zoldfeliileti szhzalek, hornlokzatmagassag, parkoloszam ) megfeleloen 

helyezhetok el. 

A 12-es ovezeten beliil meglevo intezmeny hnkcioju epiiletek nem bovithetok, - a 

20852918 hrsz-u ingatlan eseteben a tetozet alatt sem - kiveve a (3) bekezdesben foglaltakat. 

(2) A 13-as ovezetii lakoteriileten beliil uj intezmeny nem helyezheto el. 

(3) A pavilonokat elhelyezni csak az RRT-ben lujelolt teriileten egyenkent max. 12 m2-es 

alapteriilettel lehet, melyre az elozetes elvi epitesi engedelyezesi eljarast kell lefolytatni. 

Engedelyezes elott a Foepitesz velemenyet lu kell kerni. 

(4) Az RRT-ben a pavilon epitesere lujelolt helyek oly modon epithetok csak be, hogy a 

meglevo tetobevilagito-feliiletek megmaradjanak. 

(5) A pavrlonok engedelyezesehez szinezesi tervet kell benyhjtani az ingatlanon lev0 teljes 

epitmeny egyuttesre, melyhez a Foepitesz velemenyet lu kell kerni. 

(6) A pavilonok tervezett helyen lev0 viragtartok megsziintetese rniatt kerteszeti luviteli tervet 

kell mellekelni az engedelyezesi tervhez. 

(7) A tervezett kozossegi letesitmenyek parkolasi igenyet telken beliil, illetve a 9.5-ban 

foglaltaknak megfeleloen kell megoldani 

(8) Az intezmenyek letesitese miatt megsziino parkolok potlasat a tervezesi teriileten meg kell 

oldani. 

(9) Kozossegi letesitmenyeken elhelyezendo reklamtablak terveit, ( helyet es nagysagat, 

szerkezeti kialakitbat ) a Foepitesszel egyeztetni kotelezo. 

(10)A tervezesi teriileten onallo iizemanyagtolto allomas, gepkocsi moso, gepkocsi szerviz nem 

helyezheto el. 

(1 1)Intezmeny celjba lujelolt telkeken mellekepiilet nem helyezheto el. 

(12)A 20852918 hrsz-u ingatlan kozhasznidatra atadott resze a tovabbiakban is kozteriiletkent 

kell, hogy hnkcionaljon. 

(13)Az intbmeny hnkcioju telkeket bekeriteni ( luvetel a 208529113 hrsz, 208529114 hrsz ) 

nem lehet. 



Kozteriileti szabalyozais 

8.§ 

(1) Kozteriileten reklamthblhk es 1 m2 alapteriiletii hlrdeto epitmenyt a Foepitesszel tortent 

egyeztetes, velemenyezes alapjh lehet elhelyezni. 

(2) Kozteriileten elhelyezendo egyeb feltetelekrol az ijnkormanyzat a 3 61 1996. (IX. 10 .) Kt. 

rendeletenek rendelkezesei az irhyadok. 

(1) A Kossuth L. utca Szechenyi utcatol eszakra eso szakaszat a csepeli "gerincut" letesitesevel 

egyldoben forgalomcsillapitani kell. Vissza kell minositeni lakoutcava, folyopdya ut- 

burkolatszelessege nem haladhatja meg a 6,5 m-t. Torekedni kell meroleges bedlasu 

parkolok letesitesere a jelenlegi burkolatszelessegben elhelyezve azokat, tovabba meg kell 

sziintetni a folyophlya egyenes vonalvezeteset. 

(2) A Karacsony S. u., II. R&oczi F. u. es Kossuth L. u, kozotti szakasza tovabbra is 

gyalogosfeliiletkent megorizendo. 

(3) A PLAZA celjka a 20855711 Hrsz. teriileten parkolohhz letesitendo. A parkolohk ossz. 

befogado kepessege, vegso allapotban nem lehet kevesebb 552 szgk.-nal. 

A parkolohk h- es bejkata csak a Petz F. u. felol lehet. 

A Kossuth Lajos u . - h  uj utcsatlakozas nem letesitheto. 

(4) A Csepel PLAZA megnyitasa u t h  fel even beliil az iizemeltetojenek forgalomtechnikai 

vizsgdatot kell vegeztetni. Ennek eredmenyet az aid koveto 3 honapon, de legkesobb az 

iizembehelyezest koveto 1 even beliil meg kell valositani, a Csepel PLAZA iizemeltetojenek. 

(5) A tervezesi teriileten a sziikseges parkol6szamot telken beliil, illetve az OESZ-ben foglaltak 

szerint kell elhelyezni. 



Kozmuvek 

10.8 

(1) A tervezett letesitmenyek csak az RRT kozmure vonatkozo eloirasainak teljesitese esten 

helyezhetok el. 

(2) A letesitmenyeknel a mindenkor ervenyben lev0 hatosagi eloirasokat es muszalu 

iranyelveket be kell tartani. 

(3) A tervezett letesitmenyeknel a Fov. Vizmuvek Rt. kommunidis vizszolgaltatasi es a 3511996. 

(XII. 29 .) BM. rendeletenek megfelelo vizmennyiseget biztositani kell. 

(4) A Fov. Csatornizisi Muvek Rt. illasfoglalasa szerint a kommunalis szennyvizmennyisegek a 

kozcsatornaba bevezethetok. 
I 

Az ipari tevekenyseget folytato kereskedelrni egysegeknel az ervenyben lev0 eloirasnak, 

illetve szabvhnyoknak megfelelo vizminoseg vezetheto be a kozcsatornaba. Nem 

kommunalis szennyviz kozcsatornaba torteno elvezetese eseten a szabvhyban eloirt 

parametereknek megfelelo tisztitht kell alkalmmi, mely az FCSM, az ANTSZ, KDV 

VIZIG engedely koteles. 

(5) A kozteriileti kozmu vezetekeknel az MSZ 748712 eloirisait biztositani kell. 

(6) A tervezett epitmenyek engedelyezese elott a kozmu feltirisokat el kell vegezni. 

Zoldfeliiletek 

11.g 

(1) A szabidyozisi tervlapon zoldfeluletkent koriilhatirolt teriileteken csak 

a) koztargyak, 

b) kerekpiros es gyalogutak, 

c) kozmuvek, 

d) thvhovezetekek, 

e) tavkozles letesitmenyei 

helyezhetok el. 

(2) A szabalyozisi tervekben eloirt minimidis zoldfelulet fedettseget telken belul biztositani kell. 

A beepitett zoldfelulet megfelelo sz in ten tha t ,  azaz folyarnatos fenntartasat, ontozeset, 

potlhat a telek tulajdonosa, ill. hasznhloja koteles biztositani. 



(3) A teriileten meglevo fat luvagni csak rendkiviil indokolt esetben, a hatdyos jogszabdyoknak 

megfeleloen lehet. 

(4) A szabdyozhsi temajzon feltiintetett meglevo fasorokat a beepites soran meg kell ovni, a 

fasori hihyok potlhsa legalabb 2 x iskolizott, elonevelt utsorfa szabvanynak megfelelo 

egyedekkel tortenhet. Az ultetes utkni legalabb 1 eves intenziv fenntartast az ultetonek 

biztositani kell. 

(5) A teriileten lapostetos epulet csak zoldtetovel letesitheto. A letesitett zoldteto kesziilhet 

extenziv vagy intenziv technologiaval, a fedettseg a teto osszfeluletenek legalhbb 60 %-a 

kell, hogy legyen. 

(6) A zoldteto megfelelo szintii fenntarthsat a letesitmeny tulajdonoshak biztositani kell. 

Extenziv teto eseten az esetenkenti, intenziv teto eseten a folyarnatos ontozhetoseg 

felteteleit az epites soran ki kell alakitani. 

(7) A zoldteto a zoldfeluleti fedettseg szhndtbhd 35 %-ban veheto figyelembe. ( Azaz 1 m2 

tetokert 0,35 m2-nek szamit a zoldfeluleti fedettseg szamitka soran. ) 

(8) Oktatisi, nevelesi es egyeb gyermeluntbmenyek kozlekedesbol eredo 

kornyezetszennyezessel terhelt oldalh izolacios zoldsav telepitendo. 

(9) A teriileten uj gepkocsiparkolo csak fkitva letesitheto. A meglevo parkolok korszeriisitese 

fasitassal tortenhet. A fasitas merteke a parkolohelyek elhelyezesetol hgg, de legalabb 4 

gepkocsidlhslfa suriisegii kell, hogy legyen. A parkolokba elonevelt fSik ultethetok, azok 

legalabb 1 eves intenziv fenntartasirol a park010 letesitoje koteles gondoskodni. 

(10) Az epitesi engedelyezesi tervdokumentkciohoz kerteszeti luviteli tervet kell csatolni, melyet 

\ az onkormhyzat fokerteszevel elozetesen egyeztetni kell. 

(1) A foutvonalak menten a telekhatirok mellett - ah01 erre hely van - 3 szintes novenytelepitest 

kell alkalmazni ( fa + cserje + gyep vagy talajtakaro ) 

(2) Az uj telepiteseknel a zoldfeluletrendezesi engedelyezesi tervnek reszletes tereprendezesi 

tervet is kell tartalmania a felszini vizek elvezetesi modjarol. 

(3) A felszini csapadekvizek elvezeteserol az uj parkolohelyeknel es terburkolatoknd a 

csatornahdozatba bekotott viznyelokkel kell gondoskodni a talaj vedelme erdekeben. 



(4) Az u beepitesek elvi engedelyezesi tervdokumentiicionak az epitesi, illetve 

kornyezetvedelrni hatosag altal meghatiirozott esetben a szamitiisokat, illetve konkret 

kornyezetvedelmi mheseket tartalmamia kell mind a levego, talaj, viz es zaj 

vonatkozasaban. 

(5) Levegotisztasag - vedelem: 

a) Levegotisztasag-vedelem vonatkozasaban a " 411986. (VI.2.) OKTH vegrehajtiisi 

rendelkezes es a 2111986. (IV.2.) MT " rendeletekben rogzitettek szerint kell eljarni. 

b) A teriiletre a vkdett I, teriileti vedettsegi kategoria eloirhait kell alkalmazni. 

c) Benzinkutat csak a 911995.( VIII 3 1.) KTM rendeletben eloirtaknak megfeleloen lehet 

lualakitani. 

d) A motorhajto anyagok, tiizeloanyagok szdlitiisa, tiirolasa sorh  olyan technologiat kell 

alkalmazni, mely nem okoz karos legszennyezest. 

(6) Vizvedelem: 

a) A vizek vedelmet szolgalo kerdesekben a hatdyos vonatkozo rendelkezksek szerint kell 

eljhni. ( 1995. LVII. Torveny a Vizgazddkodasrol ) 

b) Az RRT teriileten Ietesiilo uj tevekenysegek eseteben, ha veszelyes anyagkk-olasi, 

krszerelesi technologihkat alkalmaznak a felszini 6 a felszin alatti vizek vedelme erdekeben 

az alabbiakat kell figyelembe venni: 

- a veszdyes anyagokkal es veszdyes keszitmenyekkel kapcsolatos eljhasrol szolo 

23311996. (XU. 26.) Kormhyrendelet es vegrehajthi utasitiisaban 411997. (11. 21.) NM. 

foglaltakat 

. - az egheto folyadekok es olvadekok tiirolotarthlyairo1 szolo 1111994. (III. 25.) IKM 

rendeletben foglaltakat. 

(7) Talaj, talajvedelem: 

a) ~j technologihk megvalositasa el& a beruhboknak kornyezetfoldtani szakvelemenyt 

kell kesziteni a mar meglevo talaj es talajviz-szennyezesek felthrasara. 

b) A reszletes feltiiras alapjh a szennyezks mentesitest a teriiletileg illetekes 

kornyezetvedelrni feliigyeloseg bevonhaval kell elvegezni. 

c) Az RRT teriileten letesiilo uj tevekenysegek eseteben, ha veszelyes anyagtirolasi, 

krszerelesi technologiakat alkalmaznak a talajvedelem erdekeben a letesitmenyek haviiria 

terveiben foglaltakat kell figyelembe venni. 



(8) Zaj es rezgesvedelem: 

a) Az RRT teriileten megvalosulo beruhbas engedelyezesi tervenek kornyezetvedelmi 

fejezeteben a jelenlegi zajszintet meresekkel meg kell dlapitani, a vhrhato zajlubocsathst 

sziunithsokkal kell meghathrozni. 

b) Az engedelyezesi tervnek ki kell terni a sziikseges zajvedelmi beavatkozasokra is. 

c) A csend vedelmet szolgdo kerdesekben a hatalyos vonatkozo 1211 983. (V. 12.) a Zaj es 

rezgesvedelemrol szolo rendelkezes eloirasait kell alkalmazni. 

d) A zaj es rezgeselleni vedelem vonatkozasaban a 411984. (1.23 .)EiiM. rendelet a Zaj es 

rezgesterhelesi hathrertek megallapitashrol szolo eloirasai az iranyadok. 

e) A csend vedelme erdekeben a teriileten semmilyen a hatdyos hathrerteket meghalado 

zajlubocsathsal j h o  tevekenyseget folytatni, ilyen celra hatosag engedelyt kiadni nem 

szabad. 

Jelen rendelet luhirdetese napjin lep hatdyba, melynek rendelkezeseit a folyamatban 

lev0 es I. fokon el nem birdt iigyekben is alkalmazni kell. Ezzel egyidejuleg a terv teriileten 

ervenyben Ievo korabbi rendeletek tervezesi teriiletre vonatkozo reszei hatdyukat vesztik. 

Zhadek: khirdetve 1997. november 25. napjin 


