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T I S Z T E L T  K É P V I S E LŐ - T E S T Ü L E T !  
 
 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 20-ai ülésén a 
Csepel-Háros 1., 2., 3. szektoraira vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervek (KSzT) 
továbbfejlesztett programját elfogadta, azokról a 219-221-222/2010.(IV.20.)Kt. számú 
határozatokat hozta. 
 
A KSzT jelenleg az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(Étv.) 9.§-a szerinti államigazgatási véleményezési eljárás szakaszában tart: a véleményezési 
dokumentációt az Étv. 9.§ (3) bekezdése szerint az államigazgatási szerveknek állásfoglalásuk 
megadása céljából megküldtük annak érdekében, hogy a konkrét és Csepel által – határozatban is 
– támogatott szabályozási irányelveket és elképzeléseket megismerhessék a három szektorra 
vonatkozóan. A KSzT véleményezési eljárása ezután folytatódni nem tud, mivel Budapest Főváros 
Önkormányzata a hatályos Fővárosi Szabályozási Kerettervről (FSzKT) szóló 
46/1998.(X.15.)Főv.Kgy. rendelet módosításának szintén Étv. szerinti véleményezését – 
információink szerint – még nem kezdte meg annak ellenére, hogy annak megindítását Budapest 
XXI. kerület Csepel Önkormányzata már többször kérte. A hatályos FSzKT módosítása feltétele 
a KSzT továbbtervezésének és a helyi rendelet megalkotásának. Amíg a tervezési területre 
vonatkozó FSzKT rendelete Budapest Főváros Közgyűlése által nem kerül elfogadásra, 
addig – az eddigi tapasztalataink alapján – az államigazgatási szervek jelentős többsége 
nem fogja a megküldött dokumentációt véleményezni. 
 
Ugyan jelen előterjesztés a Csepel-Háros 1., 2. és 3. szektor KSzT-k rendelettervezetével és 
szabályozási tervlapjával [1., 2. ÉS 3. SZÁMÚ MELLÉKLET] foglalkozik, ám azokat fentiek alapján 
elfogadni még nem lehet. Ezáltal képviselő-testületi tárgyalásának célja csak a szabályzattal való 
egyetértés lehet, első olvasatban. 
 
 
 
 

KÉREM A TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLETET AZ ELŐTERJESZTÉS MEGVITATÁSÁRA ÉS A HATÁROZATI 
JAVASLATOK ELFOGADÁSÁRA. 

 
 
 
BUDAPEST, 2010. MÁJUS „       ”. 
 
 

...............................................  
Orosz Ferenc 
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1.  S Z Á M Ú  H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Plútó utca 
– Körtefa utca – Budapest közigazgatási határa – 4076. sz. dűlőút és meghosszabbítása által 
határolt területre (Csepel-Háros 1. szektor) vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv CSSZT-XXI-24 
számú szabályozási tervlapján foglaltakkal és a hozzá tartozó rendelettervezet szövegével 
egyetért. 
 
 
A dokumentáció:  

címe: BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL-HÁROS 1. SZEKTOR 
PLÚTÓ UTCA – KÖRTEFA UTCA – BUDAPEST KÖZIGAZGATÁSI HATÁRA – 4076. SZ. 
DŰLŐÚT ÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI 

SZABÁLYOZÁSI TERV, „JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK” 
törzsszáma: I-551-1/2009 

tervezője: BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 
dátum: 2010. MÁJUS 

 
 
 
Határidő:  elfogadásra:   azonnal 
 
 
Felelős:  elfogadásra:   Tóth Mihály 
       polgármester 
 
 
 
 
 
A HATÁROZATI JAVASLAT ELFOGADÁSÁHOZ A KÉPVISELŐK EGYSZERŰ TÖBBSÉGŰ TÁMOGATÓ JAVASLATA 

SZÜKSÉGES. 
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2.  S Z Á M Ú  H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a II. Rákóczi 
Ferenc út – Lámpás utca – Csepeli út – a csepeli köztemető déli határánál kialakítandó közterület 
által határolt területre (Csepel-Háros 2. szektor) vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv CSSZT-
XXI-25 számú szabályozási tervlapján foglaltakkal és a hozzá tartozó rendelettervezet szövegével 
egyetért. 
 
 
A dokumentáció:  

címe: BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL-HÁROS 2. SZEKTOR 
II. RÁKÓCZI FERENC ÚT – LÁMPÁS UTCA – CSEPELI ÚT – A CSEPELI KÖZTEMETŐ 

DÉLI HATÁRÁNÁL KIALAKÍTANDÓ KÖZTERÜLET ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET 
KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV, „JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK” 

törzsszáma: I-551-1/2009 
tervezője: BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 

dátum: 2010. MÁJUS 
 
 
 
Határidő:  elfogadásra:   azonnal 
 
 
Felelős:  elfogadásra:   Tóth Mihály 
       polgármester 
 
 
 
 
 
A HATÁROZATI JAVASLAT ELFOGADÁSÁHOZ A KÉPVISELŐK EGYSZERŰ TÖBBSÉGŰ TÁMOGATÓ JAVASLATA 

SZÜKSÉGES. 
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3.  S Z Á M Ú  H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körtefa 
utca – Plútó utca – Csepeli út – Barackfa utca – Budapest közigazgatási határa által határolt 
területre (Csepel-Háros 3. szektor) vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv CSSZT-XXI-26 számú 
szabályozási tervlapján foglaltakkal és a hozzá tartozó rendelettervezet szövegével egyetért. 
 
 
A dokumentáció:  

címe: BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL-HÁROS 3. SZEKTOR 
KÖRTEFA UTCA – PLÚTÓ UTCA – CSEPELI ÚT – BARACKFA UTCA – BUDAPEST 

KÖZIGAZGATÁSI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI 

TERV, „JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK” 
törzsszáma: I-551-1/2009 

tervezője: BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 
dátum: 2010. MÁJUS 

 
 
 
Határidő:  elfogadásra:   azonnal 
 
 
Felelős:  elfogadásra:   Tóth Mihály 
       polgármester 
 
 
 
 
 
A HATÁROZATI JAVASLAT ELFOGADÁSÁHOZ A KÉPVISELŐK EGYSZERŰ TÖBBSÉGŰ TÁMOGATÓ JAVASLATA 

SZÜKSÉGES. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL-HÁROS 1. SZEKTOR (PLÚTÓ UTCA – KÖRTEFA UTCA – 

BUDAPEST KÖZIGAZGATÁSI HATÁRA – 4076. SZ. DŰLŐÚT ÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA ÁLTAL 

HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV) „JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK” 
DIGITÁLISAN KÜLÖN DOKUMENTUMBAN TALÁLHATÓ 
[„CSEHA_SZEKTOR1_JOVAHAGYANDO.PDF”] 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
Budapest, XXI. kerületi Csepel Önkormányzata Képviselᔐ-testületének

……/2010. (…….) rendelete
Budapest Fᔐváros XXI. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló „CSVÉSZ” 

többször módosított 6/2002. (III.26.) Kt. sz. rendeletének módosításáról
Budapest Fᔐváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV törvény 63/A.§ a) pontja és a 65/A.§ (2) bekezdésében, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelmérᔐl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
6.§ (3) bekezdésének a) pontja és a Fᔐvárosra vonatkozó 14.§ (3) bekezdésének felhatalmazása 
alapján módosítja a Budapest XXI. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 
„CSVÉSZ” 6/2002. (III. 26.) rendeletét az alábbiak szerint:
1. § A rendelet az alábbi paragrafussal egészül ki:

„Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 1. szektor
Plútó utca – Körtefa utca – Budapest közigazgatási határa –
4076. sz. dᜐlᔐút és meghosszabbítása által határolt terület 

8/…. §
(1) A területre vonatkozó szabályozási terv száma: CSSZT-XXI-24.

(2) A szabályozási terv Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 1. szektor Plútó utca –
Körtefa utca – Budapest közigazgatási határa – 4076. sz. dᜐlᔐút és meghosszabbítása 
által határolt területre (a továbbiakban: terület) terjed ki.

(3) Az elhelyezhetᔐ funkciókra és a lakásszámra vonatkozó elᔐírások:

a) Az L4-XXI-H1-O lakóövezetben telkenként 1 lakás, az L4-XXI-H2-O 
lakóövezetben telkenként legfeljebb két lakás helyezhetᔐ el.

b) Az I-XXI-H1-SZ és az IZ-XXI-H1-SZ jelᜐ építési övezetekben lakófunkció 
elhelyezése nem megengedett.

c) Az I-XXI-H1-SZ jelᜐ intézményi építési övezetben elhelyezhetᔐ épület 
kereskedelmi célú bruttó szintterülete legfeljebb 1500 m2 lehet.

(4) A telekalakításra vonatkozó elᔐírások:

a) A szabályozási terv területén nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.
b) Meglévᔐ telektömbben az egyes telkeket érintᔐ közterület szabályozás 

végrehajtása érdekében a telekalakítás akkor is megengedett, ha a telekterület 
az építési övezetben a megengedett érték alá csökken.

(5) A területen az elᔐkertekre és az oldalkertekre vonatkozó elᔐírások:

a) Az elᔐkert a Plútó utca mentén 10m
b) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az oldalkertet a telek déli felé esᔐ 

oldalán kell tartani.
(6) A magánutak kialakítására vonatkozó rendelkezések az alábbiak:

a) A magánút telkének kialakítása után visszamaradó telekméretek meg kell, hogy 
feleljenek az építési övezet elᔐírásainak. Jelen rendeletnek a telek méretére és 
alakjára vonatkozó rendelkezéseit a magánút telkére vonatkozóan figyelmen 
kívül lehet hagyni.



b) A közforgalom elᔐl el nem zárt magánút által feltárt telkeket úgy kell kialakítani 
és azon az építményeket elhelyezni, mintha a magánút közterület lenne.

(7) A közmᜐvesítéssel kapcsolatos elᔐírások az alábbiak:

a) A területen kizárólag elválasztott rendszerᜐ csatornahálózat létesíthetᔐ.
b) Az olajos szennyezᔐdéseknek kitett burkolt közlekedési felületekrᔐl – 400 m2-nél 

nagyobb parkolókból – lefolyó csapadékvizeket csak benzin- és olajfogó 
mᜐtárgyon keresztül lehet a csapadékcsatornába vezetni. A hordalékkal 
szennyezett csapadékvizeket a telken belül létesítendᔐ hordalékfogón keresztül 
kell megtisztítani, csak ezt követᔐen vezethetᔐk a közcsatornába.

c) A területen csak épületbe foglalva vagy terepszint alatt létesíthetᔐ
– szennyvízátemelᔐ,
– transzformátor
– víznyomás-fokozó,
– gáznyomásszabályozó.

d) Mobiltelefon bázisállomás a területen önálló antennatartó szerkezeten (tornyon) 
nem helyezhetᔐ el.

(8) A zöldfelületekre vonatkozó rendelkezések az alábbiak:

a) Az egyes építési övezetekben és övezetekben meghatározott legkisebb 
zöldfelületi mérték többszintes növényállomány alkalmazása esetén sem 
csökkenthetᔐ.

b) A telek legkisebb zöldfelületi mértékének legalább 1/3-át egybefüggᔐen kell 
kialakítani.

c) A zöldfelület mértékébe nem számíthatók bele a gépjármᜐ-közlekedésre és álló 
jármᜐvek tárolására szolgáló felületek (gyeprácsok és telken belüli burkolatlan 
útpályák).

d) A szabályozási tervlapon „telek zöldfelületként kialakítandó része”-ként jelölt 
területen háromszintes növényállományt kell létesíteni.

e) A terület I-XXI-H1-SZ és IZ-XXI-H1-SZ jelᜐ építési övezetbe sorolt telkein új 
lapostetᔐs épület tetᔐfödémén a tetᔐ összesített alapterületének legalább 50%-
án tetᔐkertet kell létesíteni és fenntartani. 

(9) A területen a beépítés feltételei a telekre vonatkozó, az érintett önkormányzat és a 
tulajdonos vagy az ingatlanon beruházni szándékozó között létrejött településrendezési 
szerzᔐdés.

(10) A (9) szerinti telkekre vonatkozó településrendezési szerzᔐdésben legalább az 
alábbiakat kell rögzíteni:
a) a közlekedési és közmᜐ infrastruktúra fejlesztésének,
b) a zöldterületek fejlesztésének,
c) az oktatási, egészségügyi és szociális ellátást biztosító közintézményi háttér 

kialakításának
feltételeit.



(11) A terület beépítésének közlekedési infrastruktúrához kötᔐdᔐ feltételei az alábbiak:

a)  0-70 számú lakás esetén új épület használatbavételi engedélyének megkérésekor a 
beépítéssel érintett telek és a Plútó utca között kiépített közterületi és/vagy 
magánút kapcsolatnak (gyalogosok és gépjármᜐvek számára is) kell 
rendelkezésre állnia.

b)  71-100 számú lakás esetén új épület használatbavételi engedélyének 
megkérésekor a beépítéssel érintett telek és a Plútó utca között kiépített 
közterületi és/vagy magánút kapcsolatnak (gyalogosok és gépjármᜐvek számára 
is) kell rendelkezésre állnia. A Plútó utcában autóbusz közlekedést kell biztosítani 
(csúcsidᔐszakban legalább 45 utas/óra kapacitással).
Fentieken túl a Csepeli gerincútnak és az MO déli szektorának végleges 
keresztmetszettel rendelkezésre kell állnia.

c)  100 feletti számú lakás esetén új épület használatbavételi engedélyének 
megkérésekor a beépítéssel érintett telek és a Plútó utca között kiépített közterületi 
és/vagy magánút kapcsolatnak  (gyalogosok és gépjármᜐvek számára is) kell 
rendelkezésre állnia. A Plútó utcában a meglévᔐ autóbusz közlekedést sᜐríteni kell 
(csúcsidᔐszakban legalább 45 utas/óra 100 lakás értékkel).
Fentieken túl a Csepeli tehermentesítᔐ útnak rendelkezésre kell állnia.

d) Az I-XXI-H1 és IZ-XXI-H1 jelᜐ övezetekben történᔐ építéskor, az új épület 
használatbavételi engedélyének megkérésekor a beépítéssel érintett telek és a 
Plútó utca között kiépített közterületi és/vagy magánút kapcsolatnak (gyalogosok 
és gépjármᜐvek számára is) kell rendelkezésre állnia. A Plútó utcában autóbusz 
közlekedést kell biztosítani, vagy a meglévᔐ autóbusz közlekedést kell sᜐríteni 
(csúcsidᔐszakban legalább 20 utas/óra 1000 m2 bruttó szintterület kapacitás 
értékel).
Fentieken túl a II. Rákóczi Ferenc útnak (Mag utca-Csepel szigeti gerincút között) 
2x2 forgalmi sávval rendelkezésre kell állnia.

2.§ (1) A rendelet MR-1. melléklete, az Övezeti terv területre vonatkozó része hatályát veszti, és 
helyébe az alábbi melléklet lép:

„CSSZT-XXI-24 számú melléklet: Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 1. szektor Plútó utca 
– Körtefa utca – Budapest közigazgatási határa – 4076. sz. dᜐlᔐút és meghosszabbítása által 
határolt területre vonatkozó kerületi szabályozási terv övezeti besorolása.”

(2) A rendelet MSZ-1. mellékletének táblázata az alábbi sorral egészül ki:
„

CSSZT-XXI-24
Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 1. szektor Plútó utca – Körtefa 

utca – Budapest közigazgatási határa – 4076. sz. dᜐlᔐút és 
meghosszabbítása által határolt területre vonatkozó kerületi 
szabályozási terv

„



(3) A rendelet MSZ-3. számú mellékletének táblázata kiegészül az alábbiakkal:
„

ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE AZ ÉPÍTÉSI TELEK AZ ÉPÜLET
Legkisebb Jellemzᔐ párkány- Építmény-Legnagyobb 
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35 L4 Intenzív kertvárosias lakóterületek
L4 H1 O 400 – 30 45 55 0,6 – – 3,5 5,5
L4 H2 O 800 14 25 40 60 0,5 – – 3,5 5,5

38 I Intézményterületek
I H1 SZ 3000 – 30 65 35 1,0 – – 5,5 10,5

39 IZ Jelentᔐs zöldfelületᜐ intézményterületek
IZ H1 SZ 3000 - 25 50 50 0,9 – – 5,5 10,5

„





2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL-HÁROS 2. SZEKTOR (II. RÁKÓCZI FERENC ÚT – 

LÁMPÁS UTCA – CSEPELI ÚT – A CSEPELI KÖZTEMETŐ DÉLI HATÁRÁNÁL KIALAKÍTANDÓ 

KÖZTERÜLET ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV) „JÓVÁHAGYANDÓ 

MUNKARÉSZEK” 
DIGITÁLISAN KÜLÖN DOKUMENTUMBAN TALÁLHATÓ 
[„CSEHA_SZEKTOR2_JOVAHAGYANDO.PDF”] 

7/8 







JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
Budapest, XXI. kerületi Csepel Önkormányzata Képviselᔐ-testületének

……/2010. (…….) rendelete
Budapest Fᔐváros XXI. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló „CSVÉSZ” 

többször módosított 6/2002. (III.26.) Kt. sz. rendeletének módosításáról
Budapest Fᔐváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV törvény 63/A.§ a) pontja és a 65/A.§ (2) bekezdésében, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelmérᔐl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
6.§ (3) bekezdésének a) pontja és a Fᔐvárosra vonatkozó 14.§ (3) bekezdésének felhatalmazása 
alapján módosítja a Budapest XXI. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 
„CSVÉSZ” 6/2002. (III. 26.) rendeletét az alábbiak szerint:
1. § A rendelet az alábbi paragrafussal egészül ki:

„Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 2. szektor
II. Rákóczi Ferenc út – Lámpás utca – Csepeli út – a csepeli köztemetᔐ déli határánál 

kialakítandó közterület által határolt terület  
8/…. §

(1) A területre vonatkozó szabályozási terv száma: CSSZT-XXI-25.

(2) A szabályozási terv Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 2. szektor II. Rákóczi Ferenc 
út – Lámpás utca – Csepeli út – a csepeli köztemetᔐ déli határánál kialakítandó 
közterület által határolt területre (a továbbiakban: terület) terjed ki.

(3) Az elhelyezhetᔐ funkciókra és a lakásszámra vonatkozó elᔐírások:

a) A L4-XXI-H2-O jelᜐ építési övezetben telkenként legfeljebb két lakás helyezhetᔐ 
el.

b) Az I-XXI-H2-SZ jelᜐ építési övezetben lakófunkció elhelyezése nem 
megengedett.

(4) A telekalakításra vonatkozó elᔐírások:

a) A területen nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.
b) Meglévᔐ telektömbben az egyes telkeket érintᔐ közterület szabályozás 

végrehajtása érdekében a telekalakítás akkor is megengedett, ha a telekterület 
az építési övezetben, övezetben a megengedett érték alá csökken.

c) Az I-XXI-H2-SZ jelᜐ építési övezetben a maximálisan kialakítható legnagyobb 
telekterület méret 4000 m2.

(5) A területen az elᔐkertekre és az oldalkertekre vonatkozó elᔐírások:

a) Az elᔐkert a Csepeli út mentén 25 m.
b) Az elᔐkert a II. Rákóczi Ferenc út mentén 10 m.
c) Az elᔐkert a Lámpás utca mentén 10 m.
d) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az oldalkertet a telek déli felé esᔐ 

oldalán kell tartani.



(6) Az I-XXI-H2-SZ jelᜐ építési övezetben épület II. Rákóczi Ferenc utca felᔐli homlokzata
az utcai telekhatártól mért 20 méteren belül kell álljon. 

(7) A magánutak kialakítására vonatkozó rendelkezések az alábbiak:
a) A magánút telkének kialakítása után visszamaradó telekméretek meg kell, hogy 

feleljenek az építési övezet elᔐírásainak. Jelen rendeletnek a telek méretére és 
alakjára vonatkozó rendelkezéseit a magánút telkére vonatkozóan figyelmen 
kívül lehet hagyni.

b) A közforgalom elᔐl el nem zárt magánút által feltárt telkeket úgy kell kialakítani 
és azon az építményeket elhelyezni, mintha a magánút közterület lenne.

(8) A közmᜐvesítéssel kapcsolatos elᔐírások az alábbiak:
a) A területen kizárólag elválasztott rendszerᜐ csatornahálózat létesíthetᔐ.
b) Az olajos szennyezᔐdéseknek kitett burkolt közlekedési felületekrᔐl – 400 m2-nél 

nagyobb parkolókból – lefolyó csapadékvizeket csak benzin- és olajfogó 
mᜐtárgyon keresztül lehet a csapadékcsatornába vezetni. A hordalékkal 
szennyezett csapadékvizeket a telken belül létesítendᔐ hordalékfogón keresztül 
kell megtisztítani, csak ezt követᔐen vezethetᔐk a közcsatornába.

c) A területen csak épületbe foglalva vagy terepszint alatt létesíthetᔐ
– szennyvízátemelᔐ,
– transzformátor
– víznyomás-fokozó,
– gáznyomásszabályozó.

d) Mobiltelefon bázisállomás a területen önálló antennatartó szerkezeten (tornyon) 
nem helyezhetᔐ el.

(9) A zöldfelületekre vonatkozó rendelkezések az alábbiak:
a) Az egyes építési övezetekben és övezetekben meghatározott legkisebb 

zöldfelületi mérték többszintes növényállomány alkalmazása esetén sem 
csökkenthetᔐ.

b) A telek legkisebb zöldfelületi mértékének legalább 1/3-át egybefüggᔐen kell 
kialakítani.

c) A zöldfelület mértékébe nem számíthatók bele a gépjármᜐ-közlekedésre és álló 
jármᜐvek tárolására szolgáló felületek (gyeprácsok és telken belüli burkolatlan 
útpályák).

d) A szabályozási tervlapon „telek zöldfelületként kialakítandó része”-ként jelölt 
területen háromszintes növényállományt kell létesíteni.

e) A terület I-XXI-H2-SZ jelᜐ építési övezet telkein új lapostetᔐs épület tetᔐfödémén 
a tetᔐ összesített alapterületének legalább 50%-án tetᔐkertet kell létesíteni és 
fenntartani. 

(10) A területen a beépítés feltételei a telekre vonatkozó, az érintett önkormányzat és a 
tulajdonos vagy az ingatlanon beruházni szándékozó között létrejött településrendezési 
szerzᔐdés.



(11) A (9) szerinti telkekre vonatkozó településrendezési szerzᔐdésben legalább az 
alábbiakat kell rögzíteni:
a) a közlekedési és közmᜐ infrastruktúra fejlesztésének,
b) a zöldterületek fejlesztésének,
c) az oktatási, egészségügyi és szociális ellátást biztosító közintézményi háttér 

kialakításának
feltételeit.

(12) A terület beépítésének közlekedési infrastruktúrához kötᔐdᔐ feltételei az alábbiak:
a) 0-30 számú lakás esetén új épület használatbavételi engedélyének 

megkérésekor a beépítéssel érintett telek és a II. Rákóczi F., Lámpás, Plútó utca 
valamelyike között kiépített közterületi és/vagy magánút kapcsolatnak 
(gyalogosok és gépjármᜐvek számára is) kell rendelkezésre állnia. A lakások 
építésekre a II. Rákóczi F., vagy a Csepeli út melletti tömbökben kerülhet sor.

b) 31-100 számú lakás esetén új épület használatbavételi engedélyének 
megkérésekor a beépítéssel érintett telek és a II. Rákóczi F., Lámpás, Plútó utca 
valamelyike között kiépített közterületi és/vagy magánút kapcsolatnak 
(gyalogosok és gépjármᜐvek számára is) kell rendelkezésre állnia. A II. Rákóczi 
F. utcában és/vagy a Csepeli úton autóbusz közlekedést kell biztosítani, vagy a 
meglévᔐ autóbusz közlekedést kell sᜐríteni (csúcsidᔐszakban legalább 45 
utas/óra értékkel). A lakások építésekre a II. Rákóczi F., vagy a Csepeli út melletti 
tömbökben kerülhet sor.
Fentieken túl a Csepeli gerincútnak és az MO déli szektorának végleges 
keresztmetszettel rendelkezésre kell állnia.

c)  100 feletti számú lakás esetén új épület használatbavételi engedélyének 
megkérésekor a beépítéssel érintett telek és a II. Rákóczi F., Lámpás, Plútó utca 
valamelyike között kiépített közterületi és/vagy magánút kapcsolatnak  (gyalogosok 
és gépjármᜐvek számára is) kell rendelkezésre állnia. A II. Rákóczi F. utcában 
és/vagy a Csepeli úton az autóbusz közlekedést sᜐríteni kell (csúcsidᔐszakban 
legalább 45 utas/óra 100 lakás értékkel).
Fentieken túl a Csepeli tehermentesítᔐ útnak rendelkezésre kell állnia.

d) Az I-XXI-H2 jelᜐ övezetekben történᔐ építéskor, az új épület használatbavételi 
engedélyének megkérésekor legalább a II. Rákóczi Ferenc út érintett tömbje 
mellett szervízútnak kell rendelkezésre állnia. A II. Rákóczi úton autóbusz a 
meglévᔐ autóbusz közlekedést kell sᜐríteni (csúcsidᔐszakban legalább 10 utas/óra 
1000 m2 bruttó szintterület kapacitás értékel).

2.§ (1) A rendelet MR-1. melléklete, az Övezeti terv területre vonatkozó része hatályát veszti, és 
helyébe az alábbi melléklet lép:

„CSSZT-XXI-25 számú melléklet: Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 2. szektor II. Rákóczi 
Ferenc út – Lámpás utca – Csepeli út – a csepeli köztemetᔐ déli határánál kialakítandó 
közterület által határolt területre vonatkozó kerületi szabályozási terv övezeti besorolása.”

(2) A rendelet MSZ-1. mellékletének táblázata az alábbi sorral egészül ki:
„

CSSZT-XXI-25
Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 2. szektor II. Rákóczi Ferenc út 

– Lámpás utca – Csepeli út – a csepeli köztemetᔐ déli határánál 
kialakítandó közterület által határolt területre vonatkozó kerületi 
szabályozási terv

„



(3) A rendelet MSZ-3. számú mellékletének táblázata kiegészül az alábbiakkal:
„

ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE AZ ÉPÍTÉSI TELEK AZ ÉPÜLET
Legkisebb Jellemzᔐ párkány- Építmény-Legnagyobb 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
Budapest, XXI. kerületi Csepel Önkormányzata Képviselᔐ-testületének

……/2010. (…….) rendelete
Budapest Fᔐváros XXI. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló „CSVÉSZ” 

többször módosított 6/2002. (III.26.) Kt. sz. rendeletének módosításáról
Budapest Fᔐváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV törvény 63/A.§ a) pontja és a 65/A.§ (2) bekezdésében, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelmérᔐl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
6.§ (3) bekezdésének a) pontja és a Fᔐvárosra vonatkozó 14.§ (3) bekezdésének felhatalmazása 
alapján módosítja a Budapest XXI. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 
„CSVÉSZ” 6/2002. (III. 26.) rendeletét az alábbiak szerint:
1. § A rendelet az alábbi paragrafussal egészül ki:

„Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 3. szektor
Körtefa utca – Plútó utca – Csepeli út – Barackfa utca –

Budapest közigazgatási határa által határolt terület
8/…. §

(1) A területre vonatkozó szabályozási terv száma: CSSZT-XXI-26.

(2) A szabályozási terv Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 3. szektor Körtefa utca –
Plútó utca – Csepeli út – Barackfa utca – Budapest közigazgatási határa által határolt 
területre (a továbbiakban: terület) terjed ki.

(3) Az elhelyezhetᔐ funkciókra és a lakásszámra vonatkozó elᔐírások:

a) Az L4-XXI-H1-O lakóövezetben telkenként 1 lakás, az L4-XXI-H2-O 
lakóövezetben telkenként legfeljebb két lakás helyezhetᔐ el.

b) A lakóterületen kialakított L4-XXI-AI-SZ jelᜐ alapintézményi építési övezetben 
kizárólag oktatási, nevelési, egészségügyi, továbbá szociális intézmény 
helyezhetᔐ el.

c) Az I-XXI-H1-SZ jelᜐ intézményi építési övezetben lakófunkció elhelyezése nem 
megengedett.

d) Az I-XXI-H1-SZ jelᜐ intézményi építési övezetben elhelyezhetᔐ épület 
kereskedelmi célú bruttó szintterülete legfeljebb 1500 m2 lehet.

(4) A telekalakításra vonatkozó elᔐírások:

a) A szabályozási terv területén nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.
b) Meglévᔐ telektömbben az egyes telkeket érintᔐ közterület-szabályozás 

végrehajtása érdekében a telekalakítás akkor is megengedett, ha a telekterület 
az építési övezetben megengedett érték alá csökken.

(5) A területen az elᔐkertekre és az oldalkertekre vonatkozó elᔐírások:

a) Az elᔐkert Csepeli út mentén 25 m, kivéve az I-XXI-H1-SZ intézményi építési 
övezetben ahol 10 m.

b) Az elᔐkert az L4-XXI-AI-SZ építési övezetben 10m.
c) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az oldalkertet a telek déli felé esᔐ 

oldalán kell tartani.



(6) A magánutak kialakítására vonatkozó rendelkezések az alábbiak:

a) A magánút telkének kialakítása után visszamaradó telekméretek meg kell, hogy 
feleljenek az építési övezet elᔐírásainak. Jelen rendeletnek a telek méretére és 
alakjára vonatkozó rendelkezéseit a magánút telkére vonatkozóan figyelmen 
kívül lehet hagyni.

b) A közforgalom elᔐl el nem zárt magánút által feltárt telkeket úgy kell kialakítani 
és azon az építményeket elhelyezni, mintha a magánút közterület lenne.

(7) A közmᜐvesítéssel kapcsolatos elᔐírások az alábbiak:

a) A területen kizárólag elválasztott rendszerᜐ csatornahálózat létesíthetᔐ.
b) Az olajos szennyezᔐdéseknek kitett burkolt közlekedési felületekrᔐl – 400 m2-nél 

nagyobb parkolókból – lefolyó csapadékvizeket csak benzin- és olajfogó 
mᜐtárgyon keresztül lehet a csapadékcsatornába vezetni. A hordalékkal 
szennyezett csapadékvizeket a telken belül létesítendᔐ hordalékfogón keresztül 
kell megtisztítani, csak ezt követᔐen vezethetᔐk a közcsatornába.

c) A területen csak épületbe foglalva vagy terepszint alatt létesíthetᔐ
– szennyvízátemelᔐ,
– transzformátor
– víznyomás-fokozó,
– gáznyomásszabályozó.

d) Mobiltelefon bázisállomás a területen önálló antennatartó szerkezeten (tornyon) 
nem helyezhetᔐ el.

(8) A zöldfelületekre vonatkozó rendelkezések az alábbiak:

a) Az egyes építési övezetekben és övezetekben meghatározott legkisebb 
zöldfelületi mérték többszintes növényállomány alkalmazása esetén sem 
csökkenthetᔐ.

b) A telek legkisebb zöldfelületi mértékének legalább 1/3-át egybefüggᔐen kell 
kialakítani.

c) A zöldfelület mértékébe nem számíthatók bele a gépjármᜐ-közlekedésre és álló 
jármᜐvek tárolására szolgáló felületek (gyeprácsok és telken belüli burkolatlan 
útpályák).

d) A terület I-XXI-H1-SZ jelᜐ intézményi építési övezetbe sorolt telkein új lapostetᔐs 
épület tetᔐfödémén a tetᔐ összesített alapterületének legalább 50%-án tetᔐkertet 
kell létesíteni és fenntartani. 

(9) A területen a beépítés feltételei a telekre vonatkozó, az érintett önkormányzat és a 
tulajdonos vagy az ingatlanon beruházni szándékozó között létrejött településrendezési 
szerzᔐdés.

(10) A (9) szerinti telkekre vonatkozó településrendezési szerzᔐdésben legalább az 
alábbiakat kell rögzíteni:
a) a közlekedési és közmᜐ infrastruktúra fejlesztésének,
b) a zöldterületek fejlesztésének,



c) az oktatási, egészségügyi és szociális ellátást biztosító közintézményi háttér 
kialakításának

feltételeit.
(11) A terület beépítésének közlekedési infrastruktúrához kötᔐdᔐ feltételei az alábbiak:

a)  0-30 számú lakás esetén  új épület használatbavételi engedélyének 
megkérésekor a beépítéssel érintett telek és a Csepeli út között kiépített 
közterületi és/vagy magánút kapcsolatnak (gyalogosok és gépjármᜐvek számára 
is) kell rendelkezésre állnia. A lakások építésekre a Csepeli út melletti tömbökben 
kerülhet sor.

b)  31-100 számú lakás esetén új épület használatbavételi engedélyének 
megkérésekor a beépítéssel érintett telek és a Csepeli út között kiépített 
közterületi és/vagy magánút kapcsolatnak (gyalogosok és gépjármᜐvek számára 
is) kell rendelkezésre állnia. A Csepeli úton autóbusz közlekedést kell biztosítani, 
vagy a meglévᔐ autóbusz közlekedést kell sᜐríteni (csúcsidᔐszakban legalább 45 
utas/óra értékkel). A lakások építésekre a Csepeli út melletti tömbökben kerülhet 
sor.
Fentieken túl a Csepeli gerincútnak és az MO déli szektorának végleges 
keresztmetszettel rendelkezésre kell állnia.

c)  100 feletti számú lakás esetén az új épület használatbavételi engedélyének 
megkérésekor a beépítéssel érintett telek és Csepeli út között kiépített közterületi 
és/vagy magánút kapcsolatnak  (gyalogosok és gépjármᜐvek számára is) kell 
rendelkezésre állnia. A Csepeli úton az autóbusz közlekedést sᜐríteni kell 
(csúcsidᔐszakban legalább 45 utas/óra 100 lakás értékkel).
Fentieken túl a Csepeli tehermentesítᔐ útnak rendelkezésre kell állnia.

2.§ (1) A rendelet MR-1. melléklete, az Övezeti terv területre vonatkozó része hatályát veszti, és 
helyébe az alábbi melléklet lép:

„CSSZT-XXI-26 számú melléklet: Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 3. szektor Körtefa 
utca – Plútó utca – Csepeli út – Barackfa utca – Budapest közigazgatási határa által határolt 
területre vonatkozó kerületi szabályozási terv övezeti besorolása.”

(2) A rendelet MSZ-1. mellékletének táblázata az alábbi sorral egészül ki:
„

CSSZT-XXI-26
Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 3. szektor Körtefa utca – Plútó 

utca – Csepeli út – Barackfa utca – Budapest közigazgatási 
határa által határolt területre vonatkozó kerületi szabályozási terv

„



3) A rendelet MSZ-3. számú mellékletének táblázata kiegészül az alábbiakkal:
„

ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE AZ ÉPÍTÉSI TELEK AZ ÉPÜLET
Legkisebb Jellemzᔐ párkány- Építmény-Legnagyobb 
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35 L4 Intenzív kertvárosias lakóterületek
L4 H1 O 400 – 30 45 55 0,6 – – 3,5 5,5
L4 H2 O 800 14 25 40 60 0,5 – – 3,5 5,5
L4 AI SZ 3000 – 25 50 50 0,7 – – 4,5 10,5

38 I Intézményterületek
I H1 SZ 3000 – 30 65 35 1,0 – – 5,5 10,5






