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Budapest-Csepel ~nkorman~zata 
7L2000. ( 11.22. )Kt RENDELETE 

a Budapest, XXI. ker. Csepeli &V vCgillomis teriiletkre vonatkozb 
helyi CpitCsi szabilyzatirbl 

Budapest-Csepel Onkormhnyzathnak KCpviselo-testiilete az 1990. evi LXV. tv. szerint, 
valamint az Cpitett kornyezet a1akitiish.x-01 Cs vkdelmCro1 sz61o 1997. evi LXXVIII. tor- 
vkny 13. s-hak (1) bekezd6sCben biztositott jogkorkben a kovetkezo rendeletet alkotja 
Cs elrendeli annak kotelezo alkalmazasat. 

HELYI EP~TESI S Z A B ~ Y Z A T  

I. FEJEZET 
ALTALANOS RENDELKEZESEK 

A rendelet hatilya 
10s 

(1) A rendelet hatdya Budapest, XXI. keriilet 20173712 hrsz-u ingatlan teriiletkre 
terjed ki. 

(2) Jelen helyi epitksi szabalyzat es a szabalyoz~si tervlap (toviibbiakban KSZT ) 
csak egyiitt Crvknyes. 

Az eloirisok akalmazisa 
20s 

(1) A rendelet hatdya ali tartozo teriileten a teriileteket felhaszndni, toviibba telket 
alakitani, epitmenyt, epitmknyr6szt, Cpiiletegyiittest kpiteni, atalakitani, boviteni, 
felujitani, helyredlitani, korszeriisiteni 6s lebontani, elmozditani, a rendeltetkset 
megvdtoztatni ( a tovabbiakban egyiitt: Cpitksi munka ) Cs ezekre hat6siigi enge- 
d6lyt adni OTEK BVKSZ t s  jelen rendelet, valamint Keriileti Szabalyoziki 
Terv egyiittes alkalmazasaval szabad. 

(2) A szab~yozasi terven kiitelezonek kell tekinteni Cs meg kell tartani: 

a) szabdyozhsi vonalat, 

b) az ovezet es azok jellernzoit ( KV-TB ), 

c) az epitesi helyek funkcii?jiit, 

d) megsziinteto jelet ( szabAlyozasi vonal ), 

e) az epitksi hely hathat 6s beepitksi paramktereii, 



f) a kotelezoen lktesitendo zoldfeliileteket, valamint a telepitendo faso- 
rokat, 

g) belso gyalogutat, valamint a gyalogos utirinyokat. 

(3) A kotelezii krvknyii elemek mbdosithsiua csak a szabdyozasi terv 6s a helyi 
Cpitksi szabdyzat m6dositasaval van mod. 

(4) Az irhyado ks a 2. 8 (2) bekezdksben fel nem sorolt elemek thjkkoztato jellegii- 
ek, igy azok a szabdyozasi terv Cs a helyi epitksiigyi szabdyzat m6dositasa nkl- 
kiil megvhltoztathatok. 

11. FEJEZET 

RCszletes Svezeti eloirrisok 

(1) A tervezksi teriilet FSZKT Cs BVKSZ szerinti ovezeti besorolasa "KV" - 
TV" tomegkiizlekedksi bhisteriilet. 

(2) A tervezksi teriiletre, illetve a "KV-TB" ovezeti jelu teriiletre, telekre az 
OTEK, a BVKSZ, valamint jelen szabilyozasi eloirhsok vonatkoznak. 

(3) A HEV j h u t e l e p  dkli vegkn 12 m szkles savban biztositani kell a HEV phlya 
deli tovabbvezetksknek lehetoskgkt, a szabhlyozasi tervlapon bejelolt helyen. 

(4) A HEV j8+mitelepen keresztiil a kelet-nyugati gyalogos atjhast, a jelen meglkvo 
helyen 3 m szkles savban biztositani kell. Az atjiirbt jelz6berendezkssel szabC 
lyozni kell. 

(5) A HEV j h u t e l e p  teriiletkn beliil az OTEK 42.8-ban foglalt szerinti parkol6- 
mennyiskg elhelyezkskt biztositani kell. 

(6) A 11. Rhk6czi Ferenc ut Szent Istvh uti csom6ponthoz csatlakozo szakaszhn 
100m hosszii, 3 m szkles savot a HEV jbi i te lep teriiletkbol kozteriilet s z h h a  
biztositani kell. A f6ut tovabbi, j b u t e l e p  menti szakaszh a szabhlyozasi szk- 
lesskg nem valtozik. 



(1) A tervezesi teriileten ondl6 uj telket kialakitani nem lehet. 

(2) A teriileten szabalyozast vkgrehajtani csak a szabdyozasi tervnek megfeleloen 
szabad. 

(1) Keritks lktesitkske engedklyt kiadni csak az OTEK 44. 8-hak, illetve jelen sza- 
bhlyozki eloirasnak megfeleloen szabad. 

(2) A telek hatihonalhn max. 1,8 m magas attort, a H&v vonalsn miir felepiilt, ke- 
ritksek kpitkszetileg igazod6 kerites lktesitendo. 

(3) Miianyag, h u l l ~ e m e z  eternit kerites nem lktesitheto. 

(4) A kerites s h e  nem lehet hivalkod6, alkalmazkodjon a HEV vonalh miir meg- 
Cpiilt keritks szinehez es anyaghhoz. 
EngedelyezCsi eljhas s o r h  a keritks terveit a keriileti foepitksszel velemknyez- 
tetni kell. Vklem6nyCt az elbirhlhs s o r h  figyelembe kell venni. 

(5) Az epitCsi telken beliil, az egyes funkci6k elvdasztiishak igCnye eseten belso 
keritesek ICtesithetok. Ezeknkl a keritkseknkl is be kell tartani a jelen rendelet 
keritesek kialakidsiira es szinezesire vonatkozo eloirasokat. 

Kiizteriilet ckljtira titadott teriilet 
6-9 

(1) A kozteriiletekre, illetve a kozteriilet ckljh-a atadott teriiletre a 2511997. 
(IX.23 .)Kt s z h u  rendelettel mcklositott 1011996. (ILI.26.)Kt s z b k  a 1211998. 
(V.26.)Kt s z h u  rendelettel m6dositott 291 1993. (XI.9.)Kt s z h u  rendeletekben, 
valam.int az OTEK, a BBVSZ, tovabba jelen rendeletben foglaltakat be kell tar- 
tani. 

A tervezesi teriileten reklhot kiziirolag az Onkormiinyzat dtal engedelyezett 6s 
hlland6sitott hirdetooszlopon lehet elhelyezni. Maghteriileten csak sajht ckgtab- 
lat 6s csak az kpiilet bejiiratW1, ahhoz illeszkedoen lehet elhelyezni. 
Egykb helyen Cs m6don a reklhelhelyez6s m d  mag& mind kozteriileten tilos. 
A r e l d h  engedClyez6sehez 1:s Cs 1:20 koziitti mkretarhn* tervet kell benytij- 
tani. Az engedblyezesi tervet az engedely megadasa elott a keriileti Gkpitksszel 
vklemhyeztetni kell. A fo6pitCszi velemknyt az engedklyezCsi eljiiras sorb 
figyelembe kell venni. 



(3) A kozteriileteken elhelyezendo utcabutorok engedklyezesi tervet az engedCly 
megadisa el& a keriileti foepitksszel velem6nyeztetni kell. A fokpiteszi vkle- 
menyt az engedelyezksi eljhras s o r h  figyelembe kell venni. 

(4) A kozhasnalatra atadott teriileten a keritCs az uj szabalyozasi vonalra epitendo 
max. 30 cm-es magassagban Cs oly modon, hogy a biztonsagos kozlekedest ne 
akaddyozza. Az engedklyezksi eljhras sorh  az 5.s (4) bekezdeseben foglaltakat 
figyelembe kell venni. 

KozlekedCsi teriileten elhelyezheto 1CtesitmCnyek 
74 

(1) A tervezksi teriileten letesitmknyt elhelyezni az O*K, a BVKSZ es a, jelen 
rendeletben foglaltak szerint szabad. 

(2) A kozlekedksi teriileten be nem Cpitheto teriiletek es Cpitesi helyek keriilnek leha- 
tiirolhra. 

a) be nem Cpitheto teriiletek: 

- tomegkozlekedCsi palya teriilete, ( kozlekedksi vaghyzbna ) 
- karbantarto Cs javito palya teriilete, ( karbantarto vaghyzona ) 
- throlo vaghyok teriilete, ( tiirolo vaghyzona ) 
- zoldfeliiletkent fenntartando teriilet. 

b) t5pitCsi helyek: 1/1,1/2,117 III. jeluek, melyek a szabalyozasi tervlapon keriil 
tek lehatiirolasra, ah01 kizhrolag a kozlekedesi tevtikenyst5ggel osszefiiggo 
CpitmCnyek helyezhetok el. 

(3) ~piilet kizkblag csak a (2) bekezdes b) pontban meghatiirozott kpitksi helyen 
beliil lehet elhelyezni. 

(4) A (2) bekezdks b) pontban meghatiirozott kpitksi helyeken az alabbi Cpuletek he- 
lyezhetiik el: 

- Ill-es 6s II. epitCsi helyen a BVKSZ 50. (8) bekezdeskben meghatiiro- 
zott, csak a kozlekedkst kiszolgdo epiiletek, 

- I12 teriileten csak a szemklyforgalmat kiszolgdo, - utasforgalmi 6s miikod- 
tetessel osszefiiggo szolgaltato kpiiletek, 

- III. jelu teriileten csak tomegkozlekedksi j h u t e l e p  karbantartasi Cs a te- 
vkkenyseget kiszolgdo iroda Cpiiletek. 

(5) A tervezksi teriileten a telek maximdis beepitettsege 15 %, a minimdis zold- 
feliileti mutatoja 20 % lehet. 

(6) Az egyes kpitksi helyek teriiletknek maximdis beepitettsege az alabbi lehet: 
Ill. 38 % 
112. 34 % 



II. 53 % 
III. 61% 

(7) A tervezksi teriileten iizemanyagtolto allomas nem lktesitheto. 

(8) A tervezksi teriileten bontandonak jelolt kpiileteken csak allkkonysagi ks kletve- 
szkly elhh-itasi, munkalatok engedelyezhetok. 

(9) A II. Rhkoczi Ferenc utca mellett elhelyezkeda I11 ks I12 jelu kpitksi teriilet sze- 
mkly- 6s gkpkocsiforgalma csak a "tervezett forgalrni rend" T4 jelu a lahaszto 
munkaresz szerinti helyeken biztosithato, illetve engedklyezheto. 

(10) Az kpiiletek maximilis magasshga 7,50 m, minimidis magassaga 4,50 m lehet, 
mely a161 kivktelt kepeznek a pavilonok. 

(1 1) ~j kpiiletek, illetve meglkvok WakitBsa, bovitkse estkn csak magastetb, 
(nyereg, vagy kontyolt nyeregtetos ) kialakitBsuak lehetnek, tetotkr bekpitkse 
a pavilonok kivktelkvel megengedett. A tervezksnkl a kiirnyezetben mhr kialakult 
kpitkszeti stilushoz, illetve homlokzati anyaghoz ( burkol6 tkgla, fa, fCm, iiveg, 
vakolt feliilet ) kell alkalmazkodni. 

(12) Az egyes kpitksi helyeken uj kpiilet elhelyezni, a meglkvo kpiilet boviteni, vagy 
kiilso atalakititst vkgezni csak az kpitksi hely, - pavilon epitkse esetkn pavilon 
Cpitksi hely- egkszkt magaba foglalo teriiletre vonatkozo bekpitksi terv, illetve a 
H ~ v  palyatest 6s kozteriilet feloli latvhyterv alapjhn a 1 1. $-ban foglaltak s z -  
rint lehet. ~j pavilon kpitkse esetkn a pavilon epitesi helyen beliil a szabiilyozasi 
terven bontandonak jelolt kpiiletek bontandok, az egykb kpiiletek tovabbi sorshrol 
a beepitksi terv alapjh kell donteni. 

(13) Pavilonok kpitese esetkn a homlokzatmagassag a bekpitesi terv keretein beliil 
hakozando meg, de 4,Sm-nk1 magasabb nem lehet, 6s tetotkr bekpites nem enge- 
dklyezheto. 

(14) Egyes teriiletegyskgen beliil biztositando az OTEK eloirasai szerint meghako- 
zott telken beliili park010 mennyiskg. 

Kozmulhtesitmhnyek 
8-5 

(1) A kozmiilktesitmknyek elhelyezksere vonatkozh az OTEK eltiirasait, az MSZ 
7478 szabvhyt, valamint a megfelelo agazati szabvhnyokat Cs eloirasokat be kell 
tartani. A tervezett lktesitmknyek elhelyezksknkl a kozmiivezetkkekre 6s a mu&- 
gyakra vonatkoz6 el6ir6sokatY vedotitvolsagokat biztositani kell. 

(2) A viznyom6cso hhlozatot ki kell kpiteni azokon az eloirt titvolsiigokra ( 200 m ) 
fdld feletti tiizcsapokat kell felszerelni. 



A felszini vizeket az ingatlanrol nem szabad kozteriiletre kivezetni, csak a csator- 
na hhlozaton keresztiil vezetheto el. 

A zoldfeluletek ontozesi lehetosegkt biztositani kell. 

A teriileten bhnnilyen kpitmknyt elhelyezni csak teljes kozmuvesit~ssel szabad. 

A meglkvo komiilCtesitmknyek biztonsagi vkdotiivolsagait figyelembe kell ven- 
ni. 

Az epitksi tevkkenyskg megkezdkse elott az krintett teriileten esetleg sziikskges 
komiikivhltiisok so rb  a hasmidaton kiviili vezetikeket el kell tiivolitani. 

Zild feliiletek 
9-5 

A tervezksi teriileten beliil tervezett zoldfeliileteket kertdszeti tedek szerint 
kell kialakitani. A kertkszeti terveket a hatoshgi eljkas s o r b  a keriileti fokpitksz- 
szel velemknyeztetni kell, melyet az engedklyezesi eljkas s o r b  figyelembe kell 
venni. 

Az elokert 5,00 m szkles savjaban a fasor jellegu fasitas kkielezo telepitks. 
A telepitendo f& 2 x iskolhzott utsorfa minoseguek legyenek. Ah01 erre hely 
biztositott, 3 szintes ( fa-cserje-gyep ) telepitkst kell alkalmazni. 

A szabhlyozassal kijelolt I., II., III. jelii Cpitksi teriileten belul min. 20%os 
arhyban zoldfeluletet kell lktesiteni. 

Az ujonnan kialakitott g6pkocsi parkolohelyet fasitani kell olyan modon, hogy 
4 gkpkocsi hllashelyre legalabb 1 db nagy lombkoronat nevelo elonevelt fa jus- 
son. 

Az uj telepitkseknkl a zoldfeliilet-rendezksi engedilyezksi tervnek rkszletes terep- 
rendezksi tervet is kell tartalmaznia a felszini vizek elvezetdsknek modjkbl. 

A kornyezet vCdelme 
10.5 

Az uj bekpitksek elvi engedklyezksi tervdokurnentiici6nak az kpitksi, illetve kor- 
nyezetvidelmi hatbag hltal meghathrozott estben a konkrdt kiirnyezetvkdelmi 
mkrkseket tartalmaznia kell a levego, talaj, viz Cs zaj vonatkozasaban. 



a) Levegotisztashg-vkdelem vonatkozas~ban a 411986. (VI.) OKTH vkgrehaj- 
thsi rendekezks 6s a 2111986. (VI.2.) MT rendeletekben riigzitettek szerint 
kell eljhmi. 

b) A teriiletre a vCdett I. teriileti vkdettskgi kateg6ria eloirasait kell alkalmani. 

c) A hathsteriileten lev6 szennyezoanyagok alapterhelkse mkresi adatokkd 
hathrozhato meg. 

d) A motorhajt6 anyagok, tiizelaanyagok sz6llithsa, throlasa so rh  olyan tech- 
nol6giat kell alkalmazai, mely nem okoz khos 1Cgszennyezkst. 

a) A vizek vkdelmkt szolghl6 kkrdesekben a hatAlyos vonatkozo rendelkezesek 
szerint kell eljhmi ( 1995. LVII. torvkny a Vizgazddkodasr61). 

b) A KSZT teriiletkre betelepiilo lktesitmknyek szennyvkei csak eliitisztiths 
utha vezethet6k a kozcsatornaba. 

c) A KSZT teriiletkn lktesiil6 uj tevkkenysdgek esteben, ha veszklyes anyagtii- 
rolki, kiszerelksi technol6gihkat alkalmazuak a felszini 6s a felszin alatti 
vizek vddelme erdekeben, az alabbiakat kell figyelembe venni: 

- a veszklyes anyagokkal ks veszelyes keszitmknyekkel kapcsolatos eljh-as- 
1-61 sz616 23311996. (XTI.26.) Kormhyrendelet 6s vkgrehajtisi utasitAsi- 
ban 411997. (11.2 1 .)NM foglaltakat, 

- a lktesitmknyek havhria terveiben foglaltakat, 
- az kgheto folyadkkok 6s olvadkkok t i u o l ~ ~ y a i r o l  szo16 1 1 I 1994. 

(m.25.) IKM rendeletben foglaltakat. 

(4) Talaj, talajvkdelem 

a) ~j technologiik megvalbsitasa el& a beruhh6knak kornyezetrdldtani szak- 
velem6nyt kell kesziteni a mik meglkv6 talaj- 6s talajvizszennyezesek 
feltiuash-a. 

b) A rkszletes felthas alapjhn a szennyezks mentesitkst a teriiletileg illetkkes 
kornyezetvkdelmi feliigyeloskg bevonashval kell elvkgezni. 

(5) Zaj Cs rezgCsvkdelem 

a) A KSZT teriiletkn rnegva.16~~16 beruhhzas engedelyezesi temenek kijrnye- 
zetvkdelmi fejezetkben a jelenlegi zajszintet mkrksekkel meg kell hllapitani, 
a viirhato zajkibocsatiist szknithsokkal kell meghathozni. 

b) Az engedelyezksi tervnek ki kell tkrni a sziikskges zajvkdelmi beavatkoza- 
sokra is. 



c) A csend vkdelmet szolgilo kerdesekben a hatdyos vonatkozo rendelkezksek 
12/1983. (V. 12.) rendelkezes eloirasait kell alkalmazni. 

d) A zaj es rezges ellen vedelem vonatkozasaban a 4/1984. (1.23.) EuM rende- 
let a zaj es rezgesterhelesi hatkkrtek megillapithsh61 eloirasai az irby- 
adok. 

(6) Hulladek kezelCse 

a) Veszelyes hulladek es tiizveszelyes anyag a teriileten csak engedkllyel th- 
roIhat6. 

b) Az uj bekpitksek engedklyezesi tervdokumentAcioj,j5Lhoz csatolni kell a hul- 
ladkkkezelks tervezett m6djat7 elszhllithshnak megjelolCskve1. A hulladkk 
atmeneti elszaIlitAsiiig torteno tholash61 ugy kell gondoskodai, hogy az a 
kornyezetet a vonatkoz6 hatiilyos rendelkezksekben megengedettnkl na- 
gyobb mkrtekben ne terhelje. 

(1) BeCpitCsi terv alatt az olyan tervet kell Crteni, amely valamely teriilet, 
telekt6mb vagy telekcsoport telkeinek, esetleg egyes telkeknek a bekpitisi 
m6djat az iltalbos szabiilyoktol eltkroen illapitja meg. A bekpitCsi tervet 
1 :500, vagy 1 :200 meretxiulyban, helyszinrajzokkal, miiszaki leirassal kell 
dokumenthlni, az eredeti 6s a tervezett hllapotra vonatkoz6q mely tartalmazza 
a tervezett lktesitmknyek adatait, mkreteit, az egydgek elhelyeziskn kiviil a 
parkolhs, az hfeltoltCs, a zoldteriiletek kerteszeti kialakithsha, a kozmiiellhths 
megoldisha vonatkozban, az anyagok jelolCskve~ a novknyzet abriizolasaval. 
Tartalmazza tovabba a tervezett 1Ctesitmknyek alaprajzi elrendezCsCt, metszetkt, 
homlokzati terveit a szinezCsi tervvel egyiitt. A dokumenthci6hoz mellkkelni 
kell a sziiksCg szerinti szakhatbsagi vklemknyeket, elozetes kornyezeti 
hathstanulmhyt. 

(2) Laitvainyterv alatt az olyan tervet kell Crteni, amely valamely kozteriileti 
utcha, vagy a &V pklya feloli oldalrbl az kpitmknysor homlokzati, illetve 
utcakkpkt hivatott bemutatni. A dokumenthci6hoz M=1:500, vagy M= 1 :200 
mCretarbyii helyszinrajzot, utcakkpet, szintervet, perspektivikus kepet, 
miiszaki leirast Cs sziikskg szerint a f6dpitCsz kltal meghathozottakat kell 
csatolni. 

(3) A beCpitCsi tervet, valamint a laitvainytervet az ugyfCl kkrelmkre elvi, vagy 
CpitCsi engedklyezksi eljhas keretkben az Cpitksiigyi hat6sag hagyja j6va. 
Az elbirilas s o r h  a keriileti foCpitCsz veleminykt be kell szerezni, 6s azt az 
engedClyezCsi eljhas s o r b  figyelembe kell venni. 



(1) A teriileten keletkezo ttiz eloltiisiihoz sziikseges oltoviz mennyisbget es oltoviz 
intenzitast sziunitiissal meg kell hatirozni, annak biztositasat - a vizellatas szol- 
ghltatbjhak nyllatkozataval - a XXI. keriilet Tiizoltoparancsnoksagon az Cpitksi 
engedelyezesi eljhras s o r h  hitelt CrdernlB modon igazolni kell. 

(2) A tervezesi teriileten a sziikskges oltoviz mennyiskget fold feletti ttizcsapokkal 
biztositani kell. A tiizcsapok telepitksi helykt az t5pitCsi engedklyezksi eljiras 
s o r h  a XXI. keriileti Tiizoltoparancsnoksaggal egyeztetni kell. 

(3) A tervezesi teriileten foldmunkaval jiro, 6pitkezCs esetkn a beruhho a Budapesti 
Tiirtkneti Mbeumot a munkhlatok megkezdesknek idopontjhrol koteles krtesite- 
ni. 

(1) E rendelet a kihirdetese napjh lkp hathlyba, eloirasait a hatiilyba ICpkse 
napjiiig elso fokh hath-ozattal jogerosen mdg el nem biralt, folyamatban ldvo 
iigyekben is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet hathlyba 1Cpesevel egyidejiileg a tervezksi teriileten korabban 6 -  
vbnyben lkvo rendeksi tervek krvknyuket vesztik. 

ZBradkk: A rendelet kihirdetve 2000. februir 22. napjhn. 




