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Budapest-Csepel ~nkormhn~zata 
2412000. (IX.26,)Kt RENDELETE 

a Budapest, XXI. ker. Erdosor utcai lakbtelep, Nyuszi sCthny ,213002122 hrsz. telek 
Helyi ~ ~ i t ~ s i  Szabhlyzathra Cs Szabhlyozhsi TewCre 

Budapest-Csepel Onkormhyzat KCpviselo-testiilete a helyi onkormhnyzatokr61 sz616 1990. 
Cvi LXV. tv. 16.s (1) bekezdCsCben meghatkozott jogkordvel Clve az dpitett kornyezet 
alakitisk61 6s vkdelmdrol sz616 1997. LXXVIII. tv. 7.s (3) bekezdds c. pontjiban kapott 
felhatalmazas alapjh az dpitds helyi rendjdnek biztositisa drdekkben az alhbbi onkormhyzati 
rendeletet alkotja 

(1) Jelen szabdyozisi eloirhsok hatilya a Budapest XXI. ker. Csepel, Nyuszi sdthy, 
213002122 hrsz. teriiletre terjed ki. 

(2) Jelen eloirisok csak a szabhlyozhsi tervvel egyiitt drvdnyesek. 

Az eloirhsok alkalmazhsa 
2. § 

(1) Az 1.8 I11 bekezddseben meghatkozott teriileten (tovibbiakban: terv teriilete) teriiletet 
felhasznilni, 1dtesitmCnyek elhelyezksdre telket, CpitCsi teriiletet kialakitani, iltaliban 
b h e l y  ldtesitmdnyt elhelyemi, valamint ilyen cdlra kpitdsi hat6shgi engedClyt kiadni 
csak az kpitett kornyezet alakithsiu61ds vkdelmCro1 sz6161997.kvi LXXVII torvdnynek 
(EpitCsi Torvdny), az orszhgos telepiiltsrendezCsi 6s dpitesi kovetelmdnyekrol kiadott 
25311997. (XII. 20.) kormhyrendeletnek (OTEK), a Budapesti ViuosrendezCsi 6s 
~ ~ i t d s z e t i  Keretszabalyzatnak (BVKSZ), a Foviuosi Szabilyozhsi Kerettervnek 
(FSZKT), az iltalhnos Crvdnyii egykb rendelkezdseknek 6s hat6shgi el6irisoknak, 

. . 
%. 

valamint a jelen szabilyozhsi eloirisoknak megfeleloen szabad. 

(2) A vddelmi cdlh dpitmdnyekrol az OTEK 25311997. (XII. 20.) 106.s-a, az tletvddelmi 
ldtesitmknyek lktesitdskrol, fenntarthsiu61 Cs bdkeidoszaki hasznositisiu61 a 2211992. 
(XII.29.) KTM rendelet eloirhsait kell figyelembe venni. A polgiui vkdelmi ldtesitmdnyek 
megszuntetCsdhez, italakitisihoz a Fovkosi PolgAri Vddelmi Igazgatbsig '* eseti 
hozz6j;jiululisa szuksCges. A vddelmi ldtesitmknyt is erinto dpitksi 6s bontisi engedkly csak 
a szakhatdsig j6vihagyishval adhat6 ki. 

(3) A szabdyozhsi terven kotelezonek kell tekinteni: 

- a megldvo telekhat* 
- az ovezeti besorolist, 
- a beCpitdsi m6dot, 
- a maximilt bedpithetosdget, 



- az 6pitm6nymagasshgot, 
- a kotelezo be6pit6si vonalat, 
- a minimilisan kialakithatb zoldteriilet nagyshght, 
- a kotelezoen telepitendo fhkat, fasorokat, 
- az 6pit6si hely hathrht. 

(4) A szabhlyozhsi terven beliil vhlaszthatbnak kell tekinteni: 

- a javasolt be6pit6si vonalat, 
- az 6piilet hely6t az 6pit6si helyen beliil, 
- a lakhs s z h o t ,  
- a szintszhmot az 6pitmknymagasshg szabhlyozhsi hathrai kozt, 
- a tervezett parkolbk kapacithsht. 

(5) A kotelezo 6rv6nyii elemek mbdosithsa a Helyi 6pit6si szabhlyzat 6s Szabhlyozhsi terv 
mbdosithsht vonja maga u t h .  

(6) Az irAnyad6 jelleggel szabhlyozott, valamint a (2) bekezdksben nem emlitett elemek 
thj6koztatb jellegiiek, ez6rt azok a Helyi 6pit6si szabhlyzat 6s Szabhlyozhsi terv 
mbdosithsa n6lkiil is megvhltoztathatbk. 

Teriiletfelhasznhlhs 
3- § 

(1) Az l.g (1) bekezdkse szerinti teriilet az L7-LP Telepszerii lakbteriilet - Lak6park 
teriiletfelhasznhlhsi kategbrihba tartozik. 

(1) Az 1 .g (1) bekezd6se szerinti teriilet kizhrblag lak66piilet elhelyez6sQe szolghl. 

BeCpitCsi eloirhsok 
5- § 

(1) A 2 13002122 hrsz. 6pit6si telekre az egyskges L7 (Lakbtelep) keretszabhlyozhson beliil az 
L7 -LP (Lakbpark) ovezeti eloirhs 6rv6nyes. 

(2) Az 6pit6si telek tovhbb nem oszthatb, azon kizhrblag szabadon 6116 thrsashhzas be6pit6si 
forma Mesitheto, a be6pit6sre vonatkozb alhbbi feltetelekkel: 

a. ~ ~ u l e t  kizAr6lag a Szabhlyozhsi terv szerinti CpitCsi helyre, valamint a kotelezo 
be6pit6si vonalra telepitheto, 

b. a szabhlyozott oldalkertbe legfeljebb egy Cpiiletszintig felvezeto kulio (nyitott) 
l6pcso az oldalhomlokzat legfeljebb 113-An, max. 2,6 m m6lys6gig behllhat, 



a maximilis beCpithetosCg szint felett 35, szint alatt 50% lehet, 
a lefedettsCg (Br. szintteriilet/telekteriilet) CrtCke max. 1,s lehet, 
telken beliil kialakitand6 zoldteriilet min. nagysaga 35 %, 
az CpitmCnymagassig min 4 m, max. 10 m kozott viltozhat, 
a telek hatkain keritCs CpitCse legfeljebb 2,00 m magassigban, 50 cm tomor 
libazattal, ittort kivitelben engedklyezheto, 
telken beliili keritCs nem letesitheto, 
a teriileten legfeljebb egy forendeltetCsu Cpiilet helyezheto el, 
a teriileten a forendeltetest kiszolgil6 vagy kiegCszito funkci6jii Cpiilet nem 
helyezheto el, 
a BVKSZ 24.9 (6) bekezdCs i. pontja kivCtelCve1 az ott felsorolt mellCk- 
CpitmCnyek elhelyezhetok, 
a teriileten a tivkozlo hil6zathoz tart026 antenna Cpiileten sem helyezheto el. 

(3) A beCpitCsi konfiguracib, a lakisszh,  valarnint a sz intszh az (1) Cs (2) bekezdCs 
szerinti keretek kozott szabadon megvhlaszthat6. 

(4) Az osszes lakisszhmal azonos s z h 6  gCpkocsi elhelyezCsCt telken beliil biztositani kell. 

(5) Az Cpiiletek kozti tuztivolsigot a 25311997. (XII. 20.) Korminyrendelet 36.9-a alapjb 
kell meghatirozni. 

KozlekedCs 
6- § 

(I) Az 5 9 (4) bekezdCs szerinti gCpkocsi elhelyezCst telken beliil biztositani kell. 

(2) A telek DK oldalb, az CpitCsi hely Cs a telekhatk kozti teriiletsivban min. 6m szCles, 
szilkd (aszfalt v. beton) burkolatii bek6tCs 1CtesitCse sziiksCges a tiizolt6aut6 
bekozlekedCsCre. Erre a cClra az esetlegesen lCtesiilo felszini park016 szilkd burkolatii, 
min. 6m szCles kozCpso kozlekedosivja is figyelembe veheto. 

(3) Arnennyiben felszini park016 ldtesiil, azt a 7.9 eloirasai szerint fisitani kell. 
% -. 

(4) Huzarnos tart6zkodis cCljka szolgil6 foldszinti helyisCg homlokzati nyiliszk6jAhoz 
foldszinti parkol6hely 5,O m-nC1 kozelebb nem lehet. 

. -. 

Zoldfeliiletek 
7- § 

(1) A tervezett lak6teriileten beliil a zoldfeliileteket a szabhlyozisi tervnek megfeleloen kell 
kialakitani. 

(2) Az CpitCsi tevCkenysCg s o r b  torekedni kell a meglCvo faillominy megtartiska. Fa 
kivigisihoz - kertCszeti szakvClemCny alapjb  - minden esetben az onkormbyzat 



engedClye sziiksCges. A fap6tlhr61 a helyi rendeletben meghatArozott mCrtCkben, az 
onkormhyzat iltal j6vAhagyott m6don kell gondoskodni. 

(3) A BVKSZ Cs a jelen eloirisok alapjh, a teriileten beliil biztositani kell az eloirhsok 
szerint meghatirozott 35 %-os aktiv zoldfeliileti arhyt, ezt az engedClyezCsi eljhrhs s o r h  
zoldfeliilet szhithssal igazolni kell. A szhithsban az 6n. ,,zoldbeton" feliiletek - bhr 
1CtesitCsiik egyCbkCnt thogathat6 - zoldteriiletkknt nem vehetok figyelembe, folddel 
fedett fodCmek min. 50 cm foldtakaris esetCn 50%-ig, min. l m  foldtakaris esetCn 75%-ig 
beszhithatdk. 

(4) A telek zoldfeliiletCnek minden megkezdett 100 m2-e u t h  legalhbb 1 kornyezettiiro, nagy 
lombkoronht nevelo, legalhbb kktszer iskolhzott min. 5 cm torzsitmQojii fiit kell 
telepiteni. 

(5) A telekhatkok mentCn min. 4,5 m szClessCgben zoldfeliiletet kell kialakitani. 

(6) A telek ENY 6s DK telekhathra mentCn, a telekhatArt61 min. 2,5 m thvolsigban 
osszefliggo fasort kell telepiteni. 

(7) Amennyiben felszini park016 lktesiil, azt min. 4 park016 hllhsonkCnti tagolissal fisitani 
kell. Megfelelo kialakiths esetCn a felszini park016 egyoldali fhsithsakCnt a (6) bekezdCs 
szerinti fasor figyelembe veheto. 

(8) A zoldfeliileti eloirhsok megval6sulhs~61 kertCpitCszeti engedClyezCsi tervet kell 
b e n ~ j  tani. 

(9) A lCtesitendo zoldfeliilet folyamatos fenntarthat6siga CrdekCben ontozorendszer vagy 
kerti vizveteli helyek alakitand6k ki. 

(1) A tervezCsi teriilet levegotisztasig-vCdelmi szempontb61 VCdett I. kateg6rihba tartozik, ott 
. . .. . az e kateg6rihak megfelelo kibocsitisi Cs immisszi6s hathrCrtCkek tartand6k be. 

(2) A teriileten zajos, biizos, a lak6kornyezetet szennyezo objekturn nem helyezheto el, ill. 
ilyen tevCkenysCg nem vCgezheto. - .. 

'. ... 
(3) A kornyezo lak6beCpitCs vCdelmCben a tervezCsi teriileten elhelyezett lak6Cpiilet ~~~~~~e 

- egyedi fiitCsek helyett - kozponti ghziizemii kazthhhzat kell lktesiteni. A k a z a k z a t  
hgy kell elhelyezni, hogy a telepitett kCmCny a legkozelebbi lak6Cpiilet homlokzati 
sikjitbl legalhbb 30 m-re keriiljon, kiirtomagassiga pedig Crje el a 12 mCtert. 

(4) Huzamos tart6zkodhsra szolgil6 foldszinti helyisCg homlokzati nyiliszhr6jAhoz felszini 
parkol6hely 5,O m-nCl kozelebb nem keriilhet. 

(5) A zoldfeliiletekre ill., a gyalogos hasznalath burkolatokra hull6 csapaddkvizet a 
zoldfeliileteken kell elszikkasztani. 



(6) A 411984. (1.23.) EiiM s z h h  zajvCdelmi rendeletben meghatarozott zaj- Cs 
rezgCsterhelCsi hatirCrtCkeket kell betartani. 

(7) Az CpitkezCs megkezdkse elott a beruhh6 koteles zajkibocsitisi hatArCrtCk vagy idobeni 
korlitozis megillapitisit kCrni az illetCkes hat6sigt61 az CpitkezCsi zajra vonatkoz6an. 

(8) A fentiekben nem emlitett, a kornyezet vCdelmCt Crintd kCrdCsekben a mindenkori 
hatilyos vonatkoz6 rendeletek szerint kell eljirni. 

Kozmuvek 1CtesitmCnyei 
9* 8 

(1) A kozmiivek 1CtesitmCnyeit a jelen szabilyozisi eloirisok szerinti teriileten kell 
elhelyezni. 

(2) ~j Cpiilet CpitCse, meglCv6 Cpiilet bavittse, funkci6viltisa csak teljes kozmiivesitettsCg 
esetCn engedelyezheto. 

(3) A tCrszint alatti vizszintes Cs magassigi elhelyezCsnCl a kozmii-1CtesitmCnyek 
kozteriileten torteno elhelyezCsCt szabilyoz6 szabvhny ( jelenleg: MSZ 748718-80) 
eloirisai szerint kell e l j h i .  

(4) G k  1CtesitmCnyek biztonsigi ovezetCt a vonatkoz6 igazati szabvinyok Cs rendeletek 
szerint biztositani kell. 

(5) Az Orszigos TiizvCdelmi Szabilyzat 49,s (1) bekezdCse alapjhn az olt6vizet vezetCkes 
vizellitis estCn fdld feletti tiizcsapokkal kell biztositani, a 49. $ (3) bekezdCse alapjhn a 
tovibbtervezCs s o r b  a tiizcsapok telepitCsi helyCt a hivatisos onkormhnyzati 
tiizolt6siggal egyeztetni kell. 

(6) A teriileten hj transzformitor, ghnyomis szabilyoz6, tovibbi kozmii ill. gCpCszeti 
berendezCs, amennyiben azt igazati szabvhny Cs eloiris nem tiltja, csak a f6Cpiilet 
tomegCn beliil helyezheto el. 

(7) A teriileten fijonnan kialakitand6 elektromos, tiv- Cs hirkozl6 hil6zatot csak foldkibelbe 
fektetve szabad vezetni. 

(8) A kozmiivek 1CtesifCsCt csak engedkllyel rendelkezo vezeto tervezo iltal kCszitett teGek 
6s felel6ssCgvillal6 nyilatkozat, valamint az engedClyek teljes korii beszerzCse uthn lehet 
vCgezni. A kozmiifejlesztCsi munkilatok ellenorzCsCt minosCgi bizonylatokkal tanfisitani 
kell. ' 



(1) E rendelet kihirdetese napjh lep hathlyba, eloirasait a hat6lybalCpCset kovetoen inditott 
iigyekben kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatalyba lepCs6vel egyidejiileg az 1 .tj (1) bekezddsben meghatiirozott teriiletre 
vonatkoz6 korkbbi eloirasok ervenyuket vesztik. 

ZairadCk:. Kihirdetve 2000. szeptember 26. napjh 

szervez6si iroda v 


