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Budapest-Csepel Onkormhyzata Kepviseldtestidete az 1990. evi LXV. torveny, az 
1991. evi XX. torveny 75. 8-aval modositott 1964. evi 111. torveny 6. §-a, tovabba a 
2511992. ( 1.28. ) Korm. szamu rendelettel modositott 3011964. ( XII.2. ) Korm. 
szamu rendelet felhatalmazasa alapjan, figyelemmel a 4211993. ( VII. 16. ) es a 
9611992. ( XII.21. ) AB. hatarozatokra is, a kovetkezd rendeletet alkotja. 

Az el6irisok hatilya 

(1) Jelen eldirasok hatalya a Budapest XXI. keriilet Posztogyar u. 2-8 ( 210604 - 
2 10608 Hrsz )szam alatti ingatlanokra te rjed ki. 

(2) Jelen eldirasok csak a szabalyozasi terwel e,wtt ervenyesek. 

(1) Az 1.3 (1) bekezdeseben lehatarolt teriileten ( tovabbiakban a terv teriilete ) 
teriiletet felhasznalni, epitesi telket, epit6i teriiletet kialakitani, az epitesre szolgalo 
foldreszleteken epitesi tevekenyseget folytatni, valamint ilyen celra hatosag engedelyt 
adni - az Orszagos Epit6siigyi Szabalyzat (OESZ), a Budapesti Varosrendezesi 
Szabalyzat (BVSZ) es az k~ szabdyozasanak megtartasa mellett - csak a 
szabalyozasi terv es jelen elairasok rendelkezeseiben foglaltaknak megfeleloen szabad. 

(2) A szabalyozasi terven kotelezdnek kell tekinteni Is meg kell tartani 
- a szabalyozasi vonalakat 
- a teriilet felhasznalasara vonatkozo eldirasokat 
- az ovezeti kategoriakat 
- a beepithetdsegre vonatkozo elairasokat 
- az epiiletek homlokzat magassagara vonatkozo megkoteseket. 

(3) A kotelezd ervenfl elemek modositasa a reszletes rendezesi terv modositasat 
vonhatja maga utan. 



(4) Az iranyado jelleggel szabalyozott, valamint az (1) bekezdesben nern emlitett 
elemek tajekoztato jelentdsegfiek, ezert azok az RRT modositasa nelkul is 
megvaltoztathatok. 

(1) A tervnek teljes teriilete a BVSZ szerinti 34-es intezmeny ovezetbe tartozik. 

(2) A teriileten ujonnan els6sorban a teriilet kiszolgalasahoz, alapfoh ellatasahoz 
h sziikseges intezmenyek, valamint kereskedelmi es szolgaltato epuletek, lako- es 

szallasepuletek es a nern kornyezetszennyez6 kisipar epitmenyei helyezhetdk el. Az (1) 
bekezdesben emlitett teriilet nern hasznalhato uzemanyagtoltd idlomas elhelyezesere. 
Az epitesi hatosag a tervezett felhasznalas kornyezetre gyakorolt hatasait merlegelve 
teriiletfelhasznalasi engedely megszerzeset irhatja el6. 

Telekszabalyozas, telekalakitas 

4.8 

(1) A terv teriiletet utcai szabalyozas erinti. 
- A tervezett gerinc fit kiepitesehez szukseges 40 meteres szabalyozasi szelesseg 

biztositasa erinti a tervezesi teriiletet. 

i \, 

A szabalyozas pontos helyet es merteket lasd szabalyozasi terven. 

(2) A szabalyozki terven abrhzolt telekallapot megvaltoztathato az alabbi esetben: 
- telekegyesites eseten, ha az erintett telkek osszevonasa a tulajdonviszonyok 

rendezeset szolgalja 
- telekhatar modositas eseten, ha a modositas nern hoz letre ujabb, a hatalyos 

epitesi elairasoknak meg nern felel6 Alapotot 

(3) Telekrnegosztas lehetseges abban az esetben, amennyiben ujabb kozteriilet 
kialakitasdra nincs sziikseg. Ekkor a kialakulo telkek minimalis teriilete 1500 m2 lehet. 
A kozteriilethez kapcsolodo telekmeret minimalisan 30 meter szeles kell legyen. A 
telkek egymasra mer6leges oldalainak aranya nern haladhatja meg az 1:3 aranyt. A 
telkek megkozelitesere teleknyulvany nern hasznalhato. A telkek pontos meretet, es 
geometriajat a telekalakitasi eljaras soran kell meghatarozni. 



(4) A telekalakitasi eljaras soran a kialakulo uj telkek beepitettsegenek, szintteriileti 
mutatojanak meglev6 beepites eseten is meg kell felelnie jelen rendelet 6.9 (3) 
bekezdeseben leirt ertekeknek. 

(5) A (3) es (4) bekezdes elMrasaito1 valo elteres a reszletes rendezesi terv modositasat 
vonja maga utan. 

(1) A terv teriileten lev6 telkek tombtelkek. 

I i (2) A telkek -a tiiztavolsagokra vonatkozo elbirasok betartasa mellett - oldalhataron 
9116, vagy szabadonallo beepitessel epithet6k be. 

(3) A tervezett maximalis beepithet6seg 40 %, a brutto szintfeliileti mutato maximalis 
erteke 0,9 m2lm2 lehet, a maximalis utcai homlokzatmagassag 9 meter, a zoldfeliileti 
arany minimum 0,3 m2lm2 Az el6irasok vonatkozkaban az epiilet brutto szintteriiletet 
- a BVSZ lakoteriiletre vonatkozo 5.5-ahoz hasonloan - az epitmenyszintek brutto 
teriileteinek osszegekent kell szamitani. A szamitas soran a pinceszintnek min6siil6, 
tovabba az 1,90 m-ne1 kisebb szabad belmagassa@ teriileteket figyelmen kiviil kell 
hagyni. A szintteriileti mutato az epiilet brutto szintteriilete es a telek teriiletenek 
hanyadosakent ertelmezend6. A legnagyob utcai homlokzatmagassag az oldal- es 
hatsohomlokzatoknil sem lephet6 161. A zoldfeliileti arany az aktiv zoldfeliilettel fedett 
teriiletek es a telek teriiletenek hanyadosakent ertelmezend6. 

(1) A terv teriileten csak olyan tevekenysegekltechnologiak alakithatok ki, melyek 
megfelelnek a teriiletfelhasznalasi elairasoknak, b a vonatkozo hatarertekek alatt 
maradnak. A konkret tevekenysegekltechnologiak ismereteben a beruhkzonak be kell 
szereznie a sziikseges szakhatosagi engedelyeket 6 hatarozatokat. 

(2) A terv teriilete leveg6tisztasagvedelmi szempontbol a vedett I. kategoriaba tartozik. 
Teriileti hatarertek csak a konkret technologia ismereteben keriilhet meghatarozasra. 

(6) A zaj- es rezgesvedelemr6l szolo 1211983. (V.13.) MT rendelet el6irasai es a 
411984 (1.23,) EUM sz. rendelet 1.sz. mellekletenek 4. teriileti kategoriajanal 
talalhato zajhatarertekek betartandok. 



(7) Az epitesi munkak soran jelentkezd, valamint az uzemeles alatt keletkez?, veszelyes 
hulladekok kezelesere vonatkozoan az 5611 98 1. (XI. 18.) MT rendelet, valamint az azt 
modosito 3711992. (1.30.) Kormany rendelet eldirasai szerint kell eljarni. 

Zoldteriiletek 

(1) A beepitesek soran biztositani kell a 6.5 (3) bekezdeseben telkenkent eldirt aktiv 
zoldfeluleti aranyt , amelybe a szilard burkolattal nem rendelkezd, elgyomosodott 
szabadteri raktar es hulladektarolo feluletek nem szamitanak bele. 

i 
(2) A 1911992 (1.28) kormanyrendelettel modositott 2111970 (VI.21.) 
kormanyrendelet, valamint a BVSZ 32.5-a ertelmeben mind a telken belul, mind a 
kozteriileten all0 fak kivagasahoz fakivagasi engedely szukseges. 

(1) A kozlekedesi teriileteket es letesitmenyeket, azok szabalyozasi szelessegeit a terv 
abrizolja. 

(2) Az utak szabalyozasi szelesseggel meghatarozott teriiletsavjai menten uj 
letesitmenyt elhelyezni, meglev?, epuleteken felujitasi, bdvitesi tevekenyseget vegezni, 

I ezekhez engedelyt adni csak a teriiletsav halakulasanak varhato idejet, az epuletek 
sajatossagait ( eszmei es gazdasagi erteket ) merlegelve, az illetekes kozlekedesi 
szakhatosag allasfoglalasanak figyelembevetelevel - engeddyezhetd. 

(4) Az elhelyezett hnkciokhoz sziikseges parkolas telken beliil oldando meg. 

(1) A szabalyozasi terven abrizolt ovezetmodositas es a tervezett gerinc ut iranyado 
szabalyozasa csak a csepeli alapterv es az iparteriiletre kbzitend6 Reszletes Rendezesi 
Terv azonos ertelmQ dontese utan valik ervenyesse. 



(2) ~tmeneti eldiraskknt a terv teljes teriileten a 71-es epitesi ovezeti besorolas marad 
ervenyben, jelen rendelet hltalinos es reszletes eldirasaival kiegeszitve. ~ ~ i t e s i  
tevekenyseg ennek megfelelden engedelyezhetd. 

Jelen rendelkezesek kihirdetesiik napjan lepnek hatalyba. Ezzel egyidejiileg a teriiletre 
vonatkozo korabbi eldirasok ervenyiiket vesztik. 

ZBradCk: Qhirdetve 1994. oktober 18. 


