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Reszletes Rendezesi Tervr6l 

Budapest-Csepel Qnkormanyzata Kepviselo-testulete az 1990. evi LXV. tv., az 1991. 
evi XX. tv. 75.5-aval modositott 1964. evi Ill. tv. 6.5-a, tovabba a 30/1964.(X11.2.)Korm. 
rendelettel modosito 2511 992.(1.28.)Korm. rendelet felhatalmazasa alapjan, figyelem- 
me1 a 42/1992.(V11.16.) es a 6911 992.(X11.21.) AB hatarozatokra is, a Bp., XXI. kerijlet 
II. Rakoczi F. 6t menti 200204-200208 hrsz-6 terijlet Reszletes Rendezesi Terve 
elfogadasarol a kovetkezo rendeletet al kotja. 

A rendelet hatalya 

Jelen eloirasok hatalya a Budapest, XXI. kenllet II. Rakoczi Ferenc ut menti 200204, 
200205, 200206, 200207, 200208 helyrajzi szamu ingatlanokra tejed ki. 

~ltalanos elbirasok 

(1) Jelen eloirasok csak a mellekelt szabalyozasi tervvel egyijtt ervenyesek. 

(2) Az 1 .§. alatt lehatarolt terijleten (tovabbiakban a terv terijlete) terijletet felhasznalni, 
epitesi telket, epitesi terijletet kialakitani, az epitesre szolgalo foldreszleteken epitesi 
tevekenyseget folytatni, valamint ilyen celra hatosagi engedelyt adni - az Orszagos 
~pitesugyi Szabalyzat (OESZ), a Budapesti Varosrendezesi Szabalyzat (BVSZ) szerint 
- csak a szabalyozasi terv es jelen eloirasok rendelkezeseiben foglaltaknak 
megfeleloen szabad. 



Az elbirasok alkalmazasa 

(1) A szabalyozasi terven kotelezonek kell tekinteni es meg kell tartani 

- szabalyozasi vonalakat 
- a teriilet rendelteteset 
- a beepithetosegre vonatkozo eloirasokat 
- az epuletek homlokzatmagassagara vonatkozo megkoteseket. 

(2) A kotelezo ervenyll elemek modositasa a reszletes rendezesi terv modositasat 
vonja maga utan. 

(3) Az iranyado jelleggel szabalyozott, valamint az (1) bekezdesben nem emlitett 
elemek tajekoztato jelleguek, ezert azok az RRT modositasa nelkul is 
megvaltoztathatok. 

4.9. 

Telekszabalyoziis, telekalakitiis 

(1) A terv terijletet utcai szabalyozas erinti. A szabalyozas merteket a szabalyozasi 
terv tartalmazza. 

(2) A 200207 es 200206 helyrajzi szamu, valamint a 200205 es 200204 helyrajzi 
szamu telkeket, a fejlesztes erdekeben ossze kell vonni. 

Rdszletes elbiriisok 

Terijletfelhasznalas 

(1) A terv teljes terijlete a BVSZ szerinti 41-es ovezetbe tartozik. A terijleten a 
kulonosen buzos, zajos, vagy fertozo tevekenysegek kivetelevel ipari termelo-tarolo 
tevekenysegekhez szijkseges epuletek helyezhetok el a tovabbi eloirasok betartasa 
mellett. 



A beepitesre vonatkozo elbirasok 

(1) A telkek tombtelkek. A telkek maximalis beepitesi merteke 35 % lehet. 

(2) Az epithet6 maximalis brutto szintterijlet 0,70 ~p m2/Telek m2. 

(3) Az epuletek maximalis utcai homlokzat magassaga 9 meter lehet. A legnagyobb 
utcai homlokzatmagassag az oldal- es hatsohomlokzatokna1 sem lepheto t61. 

(4) A 200207 es 200206 helyrajzi szamlj ingatlanok osszevonasa utan kialakulo telek - 
a jelenlegi beepitesenek megfeleloen - deli oldalhataron 9/16 beepitessel epitheto be.. 

(5) A 200205 es 200204 helyrajzi szamlj ingatlanok osszevonasa utan kialakulo telek 
es a 200208 hrsz-lj telek szabadonallo beepitessel epitheto be. 

(6) Az epuletek kozotti tuztavolsagokra vonatkozo eloirasok betartandok. 

(7) Az epuletek tervezesekor tagolt epulettomegek kialakitasara kell torekedni. A 
tagolatlan epulettomeg utcai epitesi vonalra merolegesen mert vetuleti hossza 70 
metemel nem lehet tobb. 

Komyezetvedelem 

(1) A terv terijleten csak olyan tevekenysegeWtechnologiak alakithatok ki, melyek a 
42-es ipari ovezet eloirasainak megfelelnek es a vonatkozo hatarertekek alatt 
maradnak. A konkret technologia k ismereteben a beruhazonak be kell szereznie a 
szukseges szakhatosagi engedelyeket es hozzajan~lasokat. 

(2) A terv terijlete levegotisztasagvedeImi szempontbol a vedett I. kategoriaba tartozik. 
Terijleti hatarertek qsak a konkret technologia ismereteben kerijlhet meghatarozasra. 



(3) A zaj- es rezgesvedelemrol szolo 1211983.0/.12.) Mt rendelet eloirasai es a 
411984.(1.23.) E~JM sz. rendelet 1. sz. mellekletenek 4. terijleti kategoriajanal talalhato 
zajhatarertekek betartandok. 

(4) Az epitesi munkak soran jelentkezo, valamint az uzemeles alatt keletkezo 
veszelyes hulladekok kezelesere vonatkozoan az 5611 981 .(XI. 18.) Mt rendelet, 
valamint az azt modosito 2711 992.(1.30.) Kormany rendelet eloirasai szerint kell eljami. 

84. 

Zoldteriiletek 

(1) A beepitesek soran biztositani kell a 25 %-os aktiv zoldfeluleti aranyt, amelybe a 
szilard burkolattal nem rendelkezo, elgyomosodott szabadteri raktar es hulladektarolo 
feluletek nem szamitanak bele. 

(2) A 1911992.(1.28.) Korm. rendelettel modositott 2111970.(V1.21.) Korm. rendelet, 
valamint a BVSZ 32.s-a ertelmeben mind a telken belul, mind a kozteriileten a110 fak 
kivagasahoz fakivagasi engedely szukseges. 

(1) A kozlekedesi terijleteket es letesitmenyeket, azok szabalyozasi szelessegeit a terv 
abrazolja. 

(2) Az utak szabalyozasi szelesseggel meghatarozott teriiletsavjai menten lij 
letesitmenyt elhelyezni csak a teriiletsav megtartasaval szabad. 

(3) A (2) bekezdes szerinti terijletsavba eso meglevo epuleteken vegezheto 
mindennemu 'tevekenyseg - csak a teriiletsav kialakulasanak varhato idejet, az 
epuletek sajatossagait ( eszmei es gazdasagi erteket ) merlegelve, az illetekes 
kozlekedesi szakhatosag allasfoglalasanak figyelembevetelevel - engedelyezheto. 



(4) Az elhelyezett funkciokhoz szukseges parkolas telken beliil oldando meg. 

10.5. 

Hatalybalepes 

E rendelet kihirdetese napjan Iep hatalyba. Ezzel egyidejuleg a terijletre vonatkozo 
korabbi eloirasok ewenyuket vesztik. 

A$ dr. 

Zaradek: Kihirdetve 1994. aprilis 19-en. 






