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rkszletes rendezksi tervCro"1 

Budapest-Csepel ~nkormin~zata  KkpviselBtestiilete az 1990. kvi LXV. tv., valamint az 
1964. k i  III. tv. ( ~ t v .  ) 6., 25. 9-ai alapjin 6s az ~tv. 54. §-a alapjin a kovetkezo" 
rendeletet alkotja: 

Az eloirisok hatilya 

1. Jelen rendelet hatalya a Budapest XXI. keriilet 11. Rikoczi Ferenc utca - Posztogyar u. - 
Posztogyh koz. - Mag utca dtal hatholt teriileten levo, 210604-to1 210612-ig es a 
2 10342-to1210344-ig tarto helyrajzi s z b u  ingatlanokra terjed h. 

2. Jelen eloirhok csak a mellekelt szabalyozasi terwel egyhtt ervenyesek. 

3. Az (1) bekezdesben lehatholt teriileten ( tovabbiakban a terv teriilete ) teriiletet 
felhasmalni, epitesi telket, epitesi teriiletet kialakitani, az epitesre szolgalo foldreszleteken 
epitesi tevekenyseget folytatni, valarnint ilyen celra hatosagi engedelyt adni - az Orszagos 
~~itesiigyi Szabdyzat (OESZ), a Budapesti Vhosrendezesi Szabdyzat (BVSZ) es az ART 
szabalyozasiinak megtarthsa mellett - csak a szabalyozhi terv es jelen eloirhok 
rendelkezeseiben foglaltaknak megfeleloen szabad. 

Az eloirisok alkalmazisa 

1. A szabdyozasi terven kotelezonek kell telunteni 6s meg kell tartani 
- a szabdyozasi vonalakat 
- azokat a telekhathrokat, melyekhez ovezethatar csatlakozik 
- a teriilet felhaszndasha vonatkozo eloirhokat 
- az ovezeti kategoriakat 
- a beepithetosegre vonatkozo eloirasokat 
- az epiiletek homlokzat magassagha vonatkozo megkoteseket. 

2. A kotelezo ervenyii elemek modositasa a reszletes rendezesi terv modosithat vonja maga 
utiin. 

3. Az iranyado jelleggel szabalyozott, v a l a d t  az (I) bekezdesben nem emlitett elemek 
tajekoztato jelentosegiiek, ezert azok az RRT modositha n e b 1  is megvdtoztathatok. 



1. A terv teriiletet utcai szabilyozits erinti. 
- A Tanmiihely koz vonalin tervezett gerinc ut kiepitesehez sziikseges 30 
meteres szabdyozhsi szelesseg biztositha erinti a tervezesi teriiletet. 

- A 11. Ritkoczi Ferenc utca forgalmi szerepenek vdtozitsa miatt 30 meterre 
csokken a tervezett szabdyozhsi szelessege 

- A 210609, a 210610, a 21061 1 es a 210612 hrsz-u telkeket erinto tervezett 
telekalakithhoz uj kozteriilet keriilt kijelolesre a 2 10609 hrsz-u telek 
teriileten. Az uj kozteriilet minimdis szdessege 8 meter. 

- A Posztogyar koz nevii (2 10340) helyrajzi sziunu kozteriilet 
meghosszabitando a tervben jelzett modon, valamint szabhlyozhsi 
szelessege 8 meterre novelendo. 

2. A tervben kotelez6 ervenyii telekhathnnodosiths tervezett: a 210612 hrsz-u telek eszak- 
keleti hatAra - a 210609, 210610 es a 2106 11 hrsz-u telkek teriiletet is erintve - a 
szabdyozitsi tervben abrholtaknak megfeleloen modositando. 

3. A (2) bekezdesben leirt telekhatarmodositits engedelyezheto abban az esetben is, 
amennyiben az erintett 2 10609,2 106 10 es a 2 1061 1 hrsz-u telkek towibbi megosztasara es 
a tervezett zstikutca jellegii kozteriilet luszabhlyozhsara nem keriil sor. Olyan megoldas 
azonban nem engedelyezheto, ami gatolna a tervezett te lekosh kksobbi vegrehajtitsat. 

4. Az utcai szabhlyozhs pontos helyet es merteket, illetve a kotelezoen betartando telekhatilst 
lhsd szabalyozitsi terven. 

(l)A terv 210604 - 210608, valarnint a 210342 - 210343 helyrajzi sziunu telkei a BVSZ 
szerinti 34-es intezmeny ovezetbe tartoznak. 

(2)A terv a 210609 - 21061 1 telkeit erinto kotelezo telekhatarmodosith es javasolt 
telekalakiths u t h  kialakulo, a szabalyozasi terven TI - T5 jellel azonositott telkek is a 
BVSZ szerinti 34-es intezmeny ovezetbe tartoznak. 

(3) A 2106 12 helyrajzi s z h Q  telek 42 jdii ipari ovezetbe tartozik. 



AZ EGYES TER~ETEKRE VONATKOZO E L O ~ ~ S O K  

Teriiletfelhasznailaisi eloiraisok 

l)A tenileten ujonnan elsosorban a teriilet hszolgditshhoz, alapfokh ellatisiihoz sziikseges 
intezmenyek, valamint kereskedelmi es szolgdtato eptiletek, lako- es szhllitsepiiletek es a 
nern kornyezetszennyezo kisipar epitmenyei helyezhetok el. A teriilet nern haszndhato 
uzemanyagtolto illomas elhelyezesere. Az epitesi hatosag a tervezett fe1haszndii.s 
kornyezetre gyakorolt hathsait merlegelve teriiletfelhaszndhsi engedely megszerzeset 
irhatja elo. 

1 .  Az intezmenyteriileteken javasolt telekalakidst a szabtilyozasi terv tartalmazza. 

2. A szabdyozhsi terven abrkolt javasolt telekalakithstol eltero telekalakitb is 
vegezheto az alkbbi esetben: 

- telekegyesites eseten; 
- telekhatarrnodosiths eseten, amennyiben a modositas a tulajdonviszonyok 
rendezeset szolgdja es nern hoz letre ujabb, a hadlyos epitesi eloirhsoknak 
meg nern felelo allapotot; 

- telekatalakitas eseten, amennyiben a telekalakitasi eljhras a teljes 
vhrosszerkezeti egysegre ( utc& iUetve ovezethathr dtal hathrolt tomb) 
kite jed, tartalmazza a jelen szabdyozasi terv dtal eloirt utcai 
szabdyozhsokat, uj kozteriilet halakitisha nincs sziikseg es az igy 
halakitando telkek teriilete nern kisebb, mint 2000 m2 es a 
beepitettsegre vonatkozo jelen eloirhoknak is megfelelnek. Ez esetben 
nyeles telek nern alakithato h. 

3. A telkek pontos meretet, es geometriajat telekalakitasi eljhrb so rh  kell meghathozni. 

4. A telekalakitasi eljhrb soran a halakulo uj telkek beepitettsegenek, szinttenileti 
mutatojhak meglevo beepites eseten is meg kell felelnie jelen rendelet vonatkozo 
elorasainak. 

5 .  Az (1) - (4) bekezdes eloirasaitol valo elteres a reszletes rendezesi terv mobsithat vonja 
maga u th .  

6. A terv teriileten 1evo telkek tombtelkek. 



7. A telkek -a tiiztholsagokt-a vonatkozo eloirasok betartasa mellett - oldalhatiiron iillo, vagy 
szabadonidlo beepitessel epithetok be. 

8. A tervezett maximalis beepithetoseg 40 %, a brutto szintfeliileti mutato maximhhs erteke 
0,9 m2/m2 lehet, a maximiilis utcai homlokzatmagassag 9 meter, a zoldfeliileti arhny 
minimum 0,3 m2/m2. A legnagyob utcai homlokzatmagassag az oldal- es 
hatsohomlokzatoknhl sem lepheto t6l. 

( Az eloirasok vonatkozasaban az epiilet brutto szintteriiletkt - a BVSZ 
lakoteriiletre vonatkoz6 5.9-&oz hasonloan - az epitmknyszintek brutto 
teriileteinek osszegekknt kell szihnitani. A s z ~ ~ s  so rh  a pinceszintnek 
minosiilo, tovabba az 1,90 m-nel kisebb szabad belmagassagii teriileteket 
figyelmen kiviil kell hagyni. A szintteriileti mutat6 az kpiilet brutto 
szintteriilete 6s a telek teriiletknek hhyadosakent krtelmezendo. A 
zoldfeliileti a rhv  az aktiv zoldfeliilettel fedett teriiletek 6s a telek 
teriiletknek hhyadosakknt krtelmezendo.) 

Iparteriiletek 

(l)A teriileten ujonnan elsosorban az ipari termel6/throlo tevekenysegekhez sziikseges 
epiiletek, valarnint kereskedelmi es szolghltato epiiletek, a teriilet kiszolgiilashhoz, a l a p f o ~  
ellatbhhoz sziikseges intezmenyek epitmenyei, szolghlati lako- 6s sziillasepiiletek, 
kozlekedesi es szidlitasi epitmenyek helyezhetok el. 

Telekalakitas 

(1)Az iparteriileten javasolt telekalakitht a szabhlyozasi terv tartalmazza. 

(2)A szabhlyozasi terven abrholt javasolt telekalakitastol eltero telekalakitiis is 
vegezheto az alabbi esetben: 

- telekegyesites eseten; 
- telekmegosztas eseten, 
amennyiben uj kozteriilet kialakitasara nincs sziikseg es az igy kialakitando 

telkek teriilete nem lusebb, mint 5000 m2 es a beepitettsegre vonatkozo jelen 
eloirboknak is megfelelnek. A kozteriilethez kapcsolodo telekmeret rninitnzilisan 40 
meter szeles kell legyen, a telkek kozteriileti megkozelitesere teleknyulvhny nem 
hasznalhato. A telkek jellemzo B mtketenek (szelesseg/hoss~sag) arhnya nem 
kisebb az 114 arhnynhl. 

(3)A telkek pontos meretet, b geometriitjat telekalakitiisi eljhhs sorh kell meghathozni. 

(4)A telekalakithi eljhas sorhn a kialakulo uj telkek beepitettsegenek, szintteriileti 
mutatojhnak meglevo beepites eseten is meg kell felelnie jelen rendelet vonatkozo 
eliiirasainak. 



(5)Az (I) - (4) bekezdes eloirasaitol valo elteres a reszletes rendezesi terv modosithsat vonja 
maga u th .  

A beipitisre vonatkoz6 el6irisok 

6. A terv tedeten levo telkek tombtelkek. 

7. A telkek -a tiiztavolsagokra vonatkozo eloirasok betartasa mellett - szabadonhllo 
beepitessel epithetok be. 

8. A tervezett maximhlis beepithetoseg 25 %, a brutto szintfeluleti mutato maximas erteke 
0,8 m21m2 lehet, a maximas utcai homlokzatmagasshg 12 meter, az epitett maximh.bs 
brutto legkobmeter 2,O m3Im2, a zoldfeluleti a rhy  minimum 0,2 m2lm2. A legnagyob 
utcai homlokzatmagassag az oldal- es hat+sohomlokzatoknhl sem lepheto ~ I Y .  

(Az eloirasok vonatkozasaban az epiilet brutto szintteriiletet - a BVSZ 
lakoteriiletre vonatkozo 5.8-hhoz hasonloan - az epitmenyszintek brutt6 
teriileteinek osszegekent kell szhitani. A szhmitas s o r b  a pinceszintnek 
minosiilo, tovabba az 1,90 m-nkl kisebb szabad belmagassagi teriileteket 
figyelmen kiviil kell hagyni. A szintteriileti mutato az kpiilet brutto 
szintteriilete es a telek teriiletenek hinyadosakent ertelmezendo; az epitett 
brutt6 1enkijbmCter az egyes epiiletek beepitett alapteriiletknek es az kpiilet 
kiilonbozo helyen vett homlokzatmagassagi ertekei sziimtani atlagbak 
szorzatat osszegezve, majd osztva a telek teriiletevel szhmitandb. A 
zoldfeliileti arhy az aktiv zoldfeliilettel fedett teriiletek es a telek 
teriiletenek hinyadosakent ertelmezendo.) 

1. ~ l ta l inos  kornyezetvCdelmi szabilyozisok 
(a) A terv teriileten csak olyan tevekenysegek alakithatok ki, melyek megfelelnek a 
teruletfelhasznhlhsi eloirhsoknak, es a vonatkozo kornyezetvedelmi hakirertekek alatt 
maradnak. 
(b) A tevekenysegek kialakitasat megel6zoen a tevezes fkisaban a vonatkozo 
rendelkezeseknek megfeleloen kesziiljenek el a tevekenysegek habai t  elemzo 
tanulmhyok. 
(c) A t13lzott zajterheles halakulbanak megakadhlyozbka a tervezesi teriileten vegzett 
tevekenysegeknek ellenorzese sziiksege, hogy azok az eloirasoknak megfeleljenek. 

2. A fdld vtklelme 
(a) A terv teljes teriileten a nem burkolt es be nem epitett teriileteken az erozio veszely 
elkeriilese vegett teljes novenyboritottsagot kell biztositani.(gyep, talajtakaro, cserje). 



(b) Az RRT hltal erintett teriileten csak olyan veszelyes anyag, veszelyes hulladekthrolo 
deponihkat lehet kialakitani, mely anyaga ellendl a tarolando anyagnak es kioldasa esetkn 
sem szennyezi a talajt. Veszelyes hulladek ~ r o l a s ~ o z  benyujtott kkelemnek havhia tervet 
tartalmaznia kell. 
(c) A terv teljes teriileten szabadon szivhrghst gatlo aljzat new1 csak olyan anyagok 
throlhatok gondozott formaban, amelyeknek talaj es talajvizszennyezo hatasa nincsen. 

3. LevegotisztasaigvCdelem 
(a) A terv teriileten csak olyan tevekenysegek alakithatok ki, melyek megfelelnek a 
teriiletfelhasznhlhsi eloirboknak, es a vonatkozo kornyezetvedelmi levegotisztasag- 
vedelmi emisszios hathrertekek alatt maradnak.. 
(b) A terv teriileten csak h l o n  eljkhsi engedely (hathvizsghlat) alapjh lehet veszelyes 
anyagoknak, hulladeknak minosiilo anyagot egetni. 

4.VizvCdelem 
(a) A terv teriileten keletkezett csapadek vizek, csurgalekvizek elvezetesenek modjat a 
tereprendezesre, a felszini vizelvezetesi vonatkozo tervekben kell meghathrozni. 
(b) A tevekenysegek soran keletkezo nem toxikus szennyvlzeket csatornahhlozaton kell 
elvezetni tovabbi kezelesre 
(c) A toxlkus szennyvizek kezeleset mindenkor az eloirt hathrertekek betartiisara 
vonatkozo eloirhsok alapjh kell vegezni, es a levdasztott szennyezoanyagokat a 9.5 6. 
bekezdes szerint kell kezelni. 

5. ZajvCdelem 
(a) A terv teriileten a fejleszteseknd, uj tevekenysegek eseteben fokozottan figyelni kell a 
keletkezo zajhatbok csijkkentesere a teriilet tulzott zajterheltsege miatt. 
(b) Jelentos epikezesek idejere zajkibocsatasi hatarertek meghllapithsat kell kerni, az 
epitkezes megkezdese elott, a vonatkozo rendelet ertelmeben. 

6. Hulladkkgazd6lkodais 
(a) A hulladekok koziil a nem veszelyes es a kommunhlis eredetii hulladekokat 
gyiijtokontenerekben kell throlni es elszdlitasukrol gondoskodni sziikseges. 
(b) Az epites s o r h  keletkezo hulladekokat atmenetileg is a telken beliil kell throlni es az 
epitkezes befejezesevel el kell szhllitani es kertepiteszeti tervnek megfeleloen kell 
kialakitani. 
(c) A veszelyes hulladekok dtal mhr szennyezett teriiletek lehathrolhsat es a szennyezes 
mentesitest el kell vegezni. 
(d) A veszelyes hulladekokat az ervenyben lev0 hulladekkezelesi eloirasok alapjhn kell 
vegezni. 
(e) A vessz8yes hulladekok dtal mhr szennyezett teriiletek lehathrolhsa a tovabbi 
szennyezodes megakadhlyozasa. 

7. Az Cpitett kornyezet vCdelme 
(a) A teriileten a beepites soran a kilatas megfelelo vedelmet, a rhlathban ervenyesdo 
latvhnyhoz, a teriilet sziluettjehez es a kornyezethez valo illeszkedest biztositani kell. Az 
eredeti terep karaktere a beepites s o r h  megtartando. 



1. A beepitesek so rh  biztositani kell a 6. es a 8. $-ban telkenkent eloirt aktiv zoldfeliileti 
arhyt , amelybe a szilard burkolattal nem rendelkezo, elgyomosodott szabadteri raktiu es 
h u l l a d e ~ o l o  feliiletek nem szhitanak bele. 

2. A 1911992 (1.28) kormanyrendelettel modositott 2 111 970 (VI.2 1 .) kormanyrendelet, 
valamint a BVSZ 32.9-a ertelmeben mind a telken beliil, mind a kozteriileten a110 fak 
kivagasahoz faluvagasi engedely sziikseges, melyben elo kell irni a sziiksegesse valo fa 
potlast. Potlas soran annyi elonevelt fat kell iiltetni, hogy azok torzsatmero osszege 
70%-kal haladja meg a kivagott fak torzsatmerojenek osszeget. 

3. ~j beepites tervezese es megvalosithsa so rh  kiilonos gondot kell forditani a 20 cm -ne1 
nagyobb torzsatmerojii f& megtarthskra. 

4. A teriileten az utcak legalabb egylk oldalan fasor telepitesrol kell gondoskodni. Ettol csak 
ott lehet eltelunteni, ah01 a novenyzet elhelyezeset a muszaki adottsagok nem teszik 
lehetove. Fasor kialakitiishhl csak 2x iskolhzott, klonozott egyedeket lehet iiltetni. 

5. A jelenleg lombtomeg kondicionhlo hathshak megorzese erdekeben a fafajok esetleges 
levalthsa u t h  megfelelo telepitest kell biztositani. 

6. ~j beepites lualakitasakor a jelenlegi kedvezo legcserekapcsolat tovabbra is biztositando. 

7. Teriiletek beepitesenel az epitesi engedelyhez, a zoldteriiletek kialakithshhoz kerteszeti 
tervet kell csatolni (benyujtani) . 

8. Az ipari ovezetben a telekhathrok menti teriileteket osszefkggo, 3 szintes noveny- 
telepitessel kell lualakitani (fa, cserje, gyepszint) a kkros kornyezeti hathsok 
csokkentese erdekeben. 

1. A kozlekedesi teriileteket es letesitmenyeket, azok szabhlyozasi szdessegeit a terv 
abrhzolja. 

2. Az utak szabhlyozasi szelesseggel meghathrozott teriiletsavjai menten uj letesitmenyt 
elhelyezni, meglevo epiileteken felujitiisi, bovitesi tevekenyseget vegezni, ezekhez 
engedelyt adni csak a teriiletsav ludakulashak varhato idejet, az epiiletek sajatossagait 
(eszmei es gazdasag erteket ) mQlegelve, az illetekes kiszlekedesi szakhatosag 
dlasfoglalashak figyelembevetelevel - engedelyezheto. 



teriileten az uj funkcionalis egysegekhez es a meglevak tervezett bbviteseihez tartozo 
5pjarmiivek elhelyezeserbl telken beliil kell gondoskodni (Iasd OESZ 78. §.), illetve a 
riilet telkein csak annyi funkcionidis szintteriilet letesithetb, amelynek elbirt park010 

2enye - az altalanos es az eseti elbirasoknak megfelelben - kielegithet6. Meglev6 funkciok 
:seten lehetseges a sziikseges - 6s jelenleg nem biztositott - parkolok kozteriileti 
elhelyezese. 

E rendelet kihirdetese napjan lep hatalyba, ezzel egyidejuleg a teriiletre vonatkozo korabbi 
rendeletek hatalyukat vesztik. 

titkirs vezet 

-. 

iiZisd& Kihirdetve: 1996, november 05, napjdn 



teriileten az uj funkcionalis egysegekhez es a meglev6k tervezett b6viteseihez tartozo 
5pjarmQvek elhelyezbk61 telken beliil kell gondoskodni (lasd OESZ 78. §.), illetve a 
riilet telkein csak annyi funkcionas szintteriilet letesithet6, amelynek eldirt park010 

genye - az dtalhos es az eseti el6irkoknak megfelelden - helegithet6. Meglev6 funkciok 
:seten lehetseges a sziikseges - es jelenleg nem biztositott - parkolok kozteriileti 

elhelyezese. 

E rendelet hhrdetese napjh lep hatilyba, ezzel egyldejiileg a teriiletre vonatkozo korabbi 
rendeletek hatillyukat vesztik. 

dr. Pol Cjv- 

iZimd% Kihirdetve: 1996. november 05, napjan 






