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42/1997.[W.l6.!Kt.  RENDELETE 

a Budapest, XXI. keriilet Csepel, Thcsics Mihdly u. - 
W d  u. - Bajcsy 2s. ut - Dehk Ferenc utca dltal 

hatbolt teriiletre vonatkoz6 rkszletes rendezksi terrkr6l 
92616 26/1997.(IX.23.)kt rendeletknek m6dosit6sb61 



BUDAPEST CSEPEL 
ONKORMANYZATA 

2611997. (IX.23.1Kt rendelete 
a Budapest, XXI. keriilet Csepel, 

Tincsics Mihily utca - A r p ~  utca - 
Bajcsy Zsilinszky ut - Deik Ferenc utca 

iltal hatirolt teriiletre vonatkoz6 
rdszletes rendezCsi tervdhez 

Budapest-Csepel hkormhyzata 
KCpvisel6testiilete az 1990. C v i  LXV. tv. 
szerint, valam.int az 1964. evi III. tv. (~ tv . )  

\ 6., 25. 9-ai alapjh es az ~ t v .  54. §-a 
felhatalmazasa alapjh a kovetkez6 
rendeletet alkotja: 

a Budapest, XXI. keriilet Csepel, 
Tincsics Mihily utca - ~ r p i d  utca - 

Bajcsy Zsilinszky lit - Deik Ferenc utca 
iltal hatirolt teriiletre vonatkoz6 

rdszletes rendezdsi tervdhez 

I. FEJEZET 
ktalainos rendelkezksek 

(1) Jelen rendelet hatalya a Budapest, 
XXI. keriilet Csepel, Thcsics Mihdy 
ut - b a d  utca - Bajcsy Zsilinszky utca 
- De& Ferenc utca dtal hatiirolt 
teriiletre terjed ki. 

(2) Jelen el6irirsok a mellekelt 
szabalyozasi terwel egyiitt ervenyesek. 

BUDAPEST- CSEPEL 
ONKORMANYZATA 

4211997. ( XII.16. )Kt relidelete 
a Budapest, XXI. keriilet Csepel, 

Tincsics Mihily utca - Arpid utca - 
Bajcsy Zsilinszky iit - De& Ferenc utca 

iltal hatirolt teriiletre vonatkoz6 
rdszletes rendezdsi tervdrol sz616 
26fl997. (IX23.)Kt rendeletdnek 

m6dositisir61 

Budapest-Csepel &&omhyzata 
Kepviselo-testiilete az 1990. evi LXV. tv. 
szerint, valamint az 1964. Cvi III.tv. ( ~ t v . )  
5., 25. 5-ai alapjh 6s az ~ t v .  54.8-a 
Felhatalmazasa alapjh a kovetkezo 
rendeletet alkotja: 

Budapest-Csepel hkormhyzat 
Kepviselo-testiilete a Budapest, 
XXI.keriilet Csepel, Thcsics Mihaly u. - 
&pad u. - Bajcsy Zsilinszky ut - Deak 
Ferenc u. altal hatiirolt teriiltre vonatkozo 
Reszletes Rendezksi Terverol szolo 
2611997. (IX.23 .)Kt rendelete 
[ tovabbiakban "R" ) az alabbiakkal 
modosul, illetve egesziil ki. 



(1) A rendelet hathlya ala tartozo teriileten 
teriiletet felhasznalni, telket 6s teriiletet 
alakitani, kpiiletet, tovabba - a 
bhnyamiivelCshez sziiksCges fold alatti 
epitmenyek kivetelevel - miithgyat Cs mas 

,' kpitmknyt tervezni es kivitelezni, epiteni, 
felujitani, helyredlitani, atalakitani 
korszerilsiteni, bbviteni Cs lebontani, 
valamint mindezekre hatosagi engedklyt 
adni az hltalhos ervenyii hat6sagi 
elbirasoknak ( az OESZ, a BVSZ, a 
szabvhyok stb. ) Cs e rendelet, valamint a 
rendezksi terv szabhlyozasi tervknek 
egyiittes alkalmazasaval szabad. 
(2) A szabalyozasi tervben kotelezbnek 
kell tekinteni 6s be kell tartani: 

- az CpitCsi ovezetek hathait 6s az 
ovezeti jellemzbket, 

- az epitesi telkek rendelteteset, 
beepitesi szhzalkkokat, 

- az dpiilet(ek), epitmeny(ek) 
kialakitasha vonatkozo elbirasokat, 
homlokzatmagassag, bekpitesi 
szhzalkk. 

(3) A kotelezb jelleggel szabdyzott, 
vala..int a 2.5. (2) bekezdesben ernlitett 
elemek kotelezb jellegiiek, ezCrt azok 
megvhltoztatasa csak a rendezesi terv 
modositasaval tortenhet. 

(4) Az irhyado jelleggel szabhlyzott, 
valamint a 2.5. (2) bekezdesben nem 
emlitett elemek irhyad6 jellegilek, 
ezkrt azok a szabhlyozasi terv 
modositasa nellciil vhltoztathat6k. 



11. FEJEZET 
RCszletes el6iraisok 

Teriiletfelhasznailais Cs CpitmCnyek 

(1) A tervezesi teriileten az alabbi 
teriiletfelhasznalasi kategoriik 
talirlhatok: lakoteriilet es 
intezrnenyteriilet. 

(2) Az Cpuleteket csak a hasznalatbaveteli 
engedelyben meghathozott rendelte- 
tesnek megfelelgen szabad hasznalni. 

(3) Az epuletek lizoltasi felvonulasi utjat 
biztositani sziikseges es tibolt6 
gepjhiivel  jhhato allapotba kell 
tartani. 

(4) Az epuletek kozotti ~ a v o l s a g o t  
epiiletenkent kell meghathozni az 

'c Orszagos Tibedelmi Szabhlyzat 
szerint . 

(5) A Bajcsy Zs. 13. sz. alatti ingatlan 
beepitese eseten az epitesi engedelyezesi 
eljhasba 

a BM Polghri Vedelem Bp. XXI. ker. 
Parancsnoksagat be kell vonni 

szakhatosagkent . 

(1) A tervezesi teriileten az ingatlanok 
osszevonhatok. 



(2) A tervezesi teriileten egyedi es 
tombtelek egyarhnt kialakithato. A 
tombtelek 

minimum mQete 1500 m2 

(1) A lakoteriilet a BVSZ 9.g-a szerinti 
02-es lakovezetbe tartozik. 

(2) Az ovezet a lakoteriilet vtirosias 
beepitesre kijelolt, altalaban zhrtsorh 

I beepitesfi, tobblakasos lakoepiiletek 
elhelyezeske szolgalo resze. 

(3) Az ovezetben fiepiilet csak teljesen 
komfivesitett epitesi teleken epithetb. 

(4) Az ovezetben fiepiiletkent: 
a/ a lakossag ellatasat szolgalo 

epitmeny 
bl szhllasepiilet 
C/ irodaepiilet 
d/ garbs, park010 epitmeny 

is elhelyezhetb. 

(5) Az ovezetben a mellekepuletek koziil 
I csak szemelygepj~i i  ttirolo epithet6 

(6) Az ovezetben a mellekepitmenyek 
koziil csak: 

a/ kerti Cpitmeny 
b/ terepszint alatti epitmeny 
C/ komficsatlakozas epitmenye 

helyezhetb el. 

(7) Az epitesi telek kozteriileti 
homlokvonalhn fiepiilet foldszintjen uj 
lakas nem epithetb. 

(8) ~~iiletb6vites ill. uj epulet epitese 
eseten: 

- beepites modja: zhrtsoni beepites 
- maximalis beepitettseg: 65 % 
- maximalis homlokzatmagassag: 



7,5 m 
- az epiilet magastetcs, melynel a 

tet6hajlasszog 30-45" 

(1) A teriilet a BVSZ 24.5-a szerinti 34-e: 
intezmenyi ovezetbe tartozik. 

(2) Az ovezeten beliil 6. epiilet epitese, 
illetve epiiletb6vitks eseten a minimilis 
telekmeret 500 m2. 

(3) Az 1500 m2-t meghalado epitesi telker 
tobb fiepiilet is elhelyezhet6, a maximilJis 
beepites merteken beliil. 

(4) A tervezesi teriileten mellek6piilei 
elhelyezkse tilos. 

(5) ~~iiletb6vites eseten a meglevt 
mellekepiileteket le kell bontani es 
annak funkciojat a aepiilet rkszekenl 
kell kialakitani. 

i '  

(6) fipiiletb6vitks ill. uj epiilet epitese 
eseten: 

- a beepites modja: zhrtsori 
bekpites 

- a maximilis beepitettseg: 65% 
- a maximalis homlokzatmagassag: 

10,5 m 
- az epiilet magastet6s7 melynel a 

tet6hajlasszog 30-45" 
kozotti lehet. 

2-5 
Az R. 6.5-a: (2), (3), ( 9 ,  (6) bekezdese az 
alabbiak szerint modosul es egy uj (7) 
bekezdessel egesziil ki. 

(2) Az ovezeten beliil uj epiilet epitese, 
illetve epiiletbovites eseten a minimilis 
telekmeret 500 m2, a 209287 hrsz-6 
telekre amig a telekegyesites nem erinti 
500 m2-ne1 kevesebb. 

(3) A 209294 hrsz-u epitesi telken tobb 
foepiilet is elhelyezheto a maximidis 
beepites merteken beliil. 

(5) ~~iiletbovites eseten a mellekepiiletek 
kotelezoen bontandok, funkciojuk a 
foepiiletbe attelepitheto. 

(6) ~~iiletbovites, illetve f"opii1et epitese 
esetkn: 
- a beepites modja: telekhathron a110, 

zhrtsoni beepites 
- a maximais beepitettseg a 209287 hrsz- 

u. telek kivetelevel: 65% 
- a maximilis homlokzatmagassag a 6/A5 
(4) bekezdes megkotesevel: 10,5 m 
- az epiilet magastetos, melynel a teto 

hajlbszog 30-45' kozotti lehet. 
- a maximalis beepitettseg a 209287 hrsz- 

u. telken, amig telekegyesitesi eljhras nem 
irinti: 100% 

(7) Az ovezet teriileten telkenkent az elso 
tpitesi tevekenyseggel egyiitt kotelezo a 



foldszinti lakofunkcio felszholasa. 

Az R. az alabbi 6./A §-a1 egisziil ki. 

(1) Az intezmknyteriileten epitesi, illetve 
epiiletbovitesi munka csak a keriileti 
FoepitCszi Irodh elozetesen jovhhagyott, 
de 1 ewe1 nem regebbi, legalabb a 
kozvetlen telekszomsz~dokra is kiterjedo 
teriiletii az epitteto dtal keszittetett 
beCpitCsi terv alapjh engedelyezheto. 

(2) Az mT teljes teriileten a meglkvo 
Cpiiletek feletti bovitks lehetoseget az 
alapozasok, a teherhordo falak es a 
foddmek vizsgalathra kiterjedo - kamarai 
nyilvhtartasba vett, szakirhyh oklevellel 
rendelkezo szemkly dtal keszitett - 
szakv6lemennye1, illetve s z ~ t a s o k k a l  
kell igazolni. Ennek hihyaban csak a 
bovites teriilete alatti maradektalan bontas 
kotelezettsegevel terhelt epitesi negedely 
adhato ki. 

(3) Az RRT teriileten tetoter hasnositas a 
szerkezeti lehetosegek - kamarai 
nyilvhtartasba vett, szakirhy6 oklevellel 
rendelkezo szemely dtal keszitett - 
szakvelemCnnye1 igazolt meglete eseten 
Cpitesi engedkllyel a meglevo epiiletek 
felett is vegezheto. 

(4) Az intzemenyteriileten az 1500 m2-t el 
nem ero foldreszleten UJ kpiilet, illetve 
Cpiilet bovitks max. phrkhymagassaga: 
max. 3 m-re1 haladhatja meg a kCt 
szomsz~dos epitesi telken ill6 epiilet 
koziil a magasabbik atlagos utcai 
phrkhymagassagat, mindaddig amig el 
nem Cri a 6.5 (6) bekezdeskben eloirt 
max. 10,5 m-t. 



(1) A tervezesi teriilet ovezet szerinb 
ondlo kozlekedesi teriiletet nem tartalmaz. 

(2) A tervezett epiiletek szhhra  a 
parkolohelyeket telken beliil kell 
biztositani. 

(3) A De& Ferenc utcat a kozmiivesitesi 

(5) Maximdis phrkbymagassagtol em,- 
vagy tobbszinttel elmarado uj epiilet, 
illetve epiilet bovites szerkezeteinek 
mkretezese biztositsa a kesobbi maximdis 
vertikalis bovites lehetoseget. 

E meretezks kiilon reszletezeset az epitesi 
engedelyezesi terv koteles tartalmazni. 

(6) A 209287 hrsz-u telken a beepites az 
uj szabdyozas ( utcai telekhathr ) szerint 
tortenjek, de a korabbi telekhatiirig kidlo 
pincebeepites telekegyesitesig 
megmaradhat a kozteriilet alatt, az OESZ 
7 1. §-a aloli felmentes megszerzesevel. 

(7) A 209287 hrsz-u szabdyozas elotti 
telken megkpiilt pinceszint szabdyozas 
u t b  kozteriilet ala keriilo resze is a 
209287 hrsz-u ingatlanhoz tartozolag 
megtarthato a (6) bek. feltetelei szerint. 
Csak uj pince epitese eseten bontando 
kotelezoen. A kozteriiletbe nyhlo pince 
feletti felszini teriilet kozteriileti 
W c i o k r a  veheto igenybe. 

(8) Az ovezetvaltas hathrh epiteszeti 
eszkozokkel megoldando a 7,5m es 10,5 
m-es phrkhymagassagu ovezeti teriiletek 
csatlakozasa. A megoldas a keriileti 
Foepitkszi I rodb jovfiagyando. 

4-5 
A R. 7.9 (2) bekezdese az alabbiak szerint 
modosul: 

(2) A tervezesi teriileten a gepjhiivek 
elhelyezeset az OESZ 78.9-aban foglaltak 
szerint kell megoldani. 



kovet6en szilhrd burkolattal kell ellatni. 

(4) A Bajcsy Zsilinszky t menten 
tervezett kereskedelmi letesitmeny el6tt az 
b a d  u-i 

es Bajcsy Zs. u-i meglev6 gyalogos 
jhdat osszekot6, kozforgalom szhhra 
megnyitott 

gyalogos jhrdat kell kiepiteni a 
tervezett parkoloallasok vegen. 

Kozmiivek 

(1) Kozm-ivek elhelyezesekor az Orszagos 
~ ~ i t e s i i ~ ~ i  Szabiilyzat elGirasait, a 
vonatkozo agazati el6irasokat, valam.int 
a szakhatosagoknak a tervezesi teriiletre 
vonatkozo szakvelemenyeiben leirtakat 
kell figyelembe venni. 

(2) Kozcsatorna hihnyaban a rendeltetesi 
egyseg nem alakithato ki. 

Zoldfeliilet 

(1) A 02-es es 34-es ovezetek epitesi 
( .) telkein a beepitesre nem keriil6 reszek 

legalabb 
65 %-at novenyzettel fedetten kell 

kialakitani. 

(2) A teriileten meglev6 fat kivagni csak 
rendkiviil indokolt esetben es csak a 
hatalyos jogszabidyoknak megfelel6en 
lehetseges. 

(3) A fapotlas a BVSZ el6irasa alapjh 
tortenik, igy a zoldfeliiletet kepez6 
egyeb elemek (cserje, gyep) potlashra 
haszniilhato a lombterfogat egyenertkk 
szerinti visszapotlas. 

(4) A tiszta intemenyfunkcio beepitesenel 
az epitesi engedely tervdokumentacib 

A R. 9.g (1) es (4) bekezdese az alabbiak 
szerint modosul: 
(1) A 02-es es 34-es ovezetek epitesi 
telkein a beepitesre nem keriilo reszek 
legalabb 65%-at nnijenyzettel fedetten kell 
kialakitani. Ez do1 kivetelt kepez a 
209287 hrsz-u telek. 

(4) A 34-es epitesi ovezetben uj epiilet 
epitese vagy meglevo epiilet bovitese 



jiihoz kerteszeti kiviteli tervet kell 
csatolni, melyet az Cinkomhnyzat 
illetekese hagy jova. 

(1) A rendelet k6rnyezetvedelmi eldjrasait 
a vonatkozo, hatalyos khyezetvedelmi 
t k m  jogszabiilyokkal egyiittesen kell 
figyelembe venni. 

(1) A 2093 17 hrsz-u ingatlanon a korabbi 
teriiletfelhasniilasbbl szhnazo 
elszennyezddes miatt a szennyezes- 
mentesitest talajtani szakvelemeny 
alapjhn el kell vegezni. A szennyezett 
fold kitermeleset es htalrnatlanithsat az 
illetdkes kornyezetvedelmi feliigyeldseg 
bevonasaval kell vkgezni. 

(2) Csatornaval nem rendelkezd teriileten 
n , a csatorna kikpiilese uthn egy even 

beliil a riikotest meg kell valositani. 

(1) ~j epiilet Bpitese, illetve a meglevd 
epiiletek bdvitese eseten teriileten 
keletkezd kCirnyezet kirosito 
hulladekok kezeleset a 10211 996 
(VII. 12.) Korm. rendeletben rogzitettek 
alapjhn kell vkgezni. 

eseten az epitesi engedely tervdokumen- 
taciohoz kamarai nyllvhntartasba vett 
okleveles kertepito mernCik iiltal keszitett 
kerteszeti kiviteli tervet kell csatolni, 
jovhhagyas vegett. 



(1) A csend vedelmet szolgdo 
kerdesekben a vonatkozo hatalyos 
rendelkezesek szerint kell e l j M .  
/12/1983.(V. 12.)/ 

(1) A teriilten kiziirolag az el6h-t 
kibocsatasi hatiirertkket meg nem halado 
tevekenyseg, technologia telepithetb. 
A hatkertek betartasat a kozegesz- 
segiigyi es khyezetvedelmi hatosag 
evente ellen6rzi. 

111. FEJEZET 
Zair6 rendelkezksek 

Az R. modositassal nem erintett reszei 
vdtozatlan tartalornmal tovabbra is 
hatdyban maradnak. 

- (2) E rendelet el6irasait a hatdybalepese 
napjhig I. fokii hatiirozattal meg el nem 
biralt folyamatban lev6 iigyekben is 
alkalrnazni kell. 

(1) E rendelet kihirdetkse napjhn lep 
hatalyba. Ezzel egyidejiileg a terve 
teriiletkre vonatkozo korabbi 
rendelkezesek es eldirasok ervenyuket 
vesztik. 

ZairadCk: Kihirdetve: 1997. szeptember 
23. napjhn 

L .  

E rendelet kihirdetese napjhn lep hatdyba, 
e rendelet eloirasait a hatdybalepese 
napjhig I. foK hatiirozattal meg el nem 
birdt folyarnatban lev0 iigyekben is 
alkalrnazni kell. 

Z i i r a d k  Kihirdetve: 1997. december 
16. napjh 


