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Budapest-Csepel ~nkormain~zata 
26/1998.( IX.29. )Kt rendelete 

Budapest XXI. ker. Csepel az M c f a  u.- Pllit6 u.- 8598. diilo- 4079. lit ailtal 
hatairolt (Duna Holding) teriilet rkszletes rendezksi tervkrol, 

Budapest-Csepel Onkormhyzata Kepviselo-testiilete az 1990. evi LXV. tv. szerint, 
valamint az 1964. evi 111. tv. @tv.) 6.,25.$-ai alapjan es az ~ t v .  54. $-a felhatalmazhsa 

alapjh a kovetkezo rendeletet alkotja: 

(1)Jelen rendelet Budapest XXI. Csepel, Akacfa u.- Pluto u.- 8598. diilo- 4079. ut dial 
hathrolt teriiletere, a 200200; 200525; 2 13002/2,/3; 2 13029; 21303 111; 21303211; 
213073; 213074; 213075; 213084/1,/2; 213085; 213086; 213087; 213088; 213089 
hrsz.-u ingatlanok teriiletere terjed lu. 

(2)Az (1) bekezdeseben lehathrolt teriileten -a tovabbiakban : "tervezesi teriiletW- teriiletet 
felhasznhlni, telket alakitani, epitmenyt, epitmenyreszt, epuletegyuttest epiteni, 
atlakitani, boviteni, felujitani, helyredlitani, korszeriisiteni 6s lebontani, elmozditani, a 
rendelteteset megvhltoztatni es ezekre hatosagi engedelyt adni az orszagos ervenyii 
rendelkezeseknek es hatosagi eloirhoknak, a teriilet szabhlyozhsi tervlapjhak es jelen 
rendelet eloirhsainak megfeleloen szabad. 

(3)A szabhlyozhsi eloirhs a szabhlyozhsi tervlappal e m t t  ertelmezendo es csak azzal 
egyutt ervenyes. 

htalainos eloiraisok 
2-5 

(1)Jelen szabalyozasi terven kotelezonek kell telunteni es meg kell tartani: 
a) a szabalyozhi vonalakat, 
b) a kotelezo beepitesi vonalakat, 
c) az epitesi helyeket, 
d) a teriilet rendelteteset, 
e) az ovezeti jellemzoket, 
f )  az epuletek rogzitett sarokpontjat. 

(2)Jelen szabhlyozh javasolt, irhyado elemei: 

a tervezett belso telekhathrok, 
az iranyado epitesi vonalak. 



(3)A kotelezo jelleggel meghatiirozott elemek modositasa a szabalyozasi terv 
modosithsat vonja maga u t h .  A modosithsra vonatkozoan a teriiletrendezesi tervek 
luegesziteserol, egyezteteserol, modositasCuo1 es karbantartasarol szolo 711 983. 
eP.Ert.23 .sz.)~VMsz. utasithsban foglaltak az iranyadok. 

(4)Az irhyado jelleggel szabhlyozott es a 2.8 (1) bekezdeseben fel nem sorolt elemek 
tajekozato jellegiiek, ezert azok a szabhlyozasi terv modosithsa nelkul 
megvhltoztathatok. 

Teriiletfelhasznilis 
3 4  

(l)A teriilet a szabhlyozhi tervnek megfeleloen a BVSZ szerinti 03-as es 05-0s 
lakoteriileti, 34-es es 3 5-0s intezmenyteriileti illetve 7 1-es kozpark ovezetekbe sorolt. 

(2)A tervezesi teruleten teriiletfelhasznhlas, epites es telekalakitk az altalanos 
szabalyokban megfogalmazott eloirasoknak megfeleloen es jelen rendeletben illetve 
szabhlyozhsi tervben megszabott feltetelek maradektalan teljesiilkse, eseten 
engedelyezheto. 

Telekalakitais 
4 4  

(l)A tervezesi teriileten telket alakitani csak a konkret epitesi ovezetre vonatkozo 
beepitesi eloirhsokban megha~ozot t  telekmeretbeli eloirhsoknak megfeleloen lehet. 
Az egyes ovezetre vonatkozo, a jelen rendelet 6.8 (2), 7.8 (2), 8.8 (2), 9.8 (3), 10.8 
(2), 1 1. !j (2), 12.8 (2), 13.8 (3), 14.8 (2), 15.8 (3), 16.9 (2), illetve 17.8 (2) bekezdese 
szerinti minirnhhs telekrneretek betartbaval a m h  kialakitott telkek feloszthatok, 
illetve ujra egyesithetok. 

(2)A tervben lualakithra tervezett kozteriiletek szabdyozasi szdessege nem 
csokkentheto. 

~ l ta l inos  beCpitCsi eloiraisok 
5-9 

(l)A teljes tervezesi teriilet beepitesenek elofeltetele jelen eloirasok 26.9-aban 
meghathozott feladatok elvegzese. 

(2)A tervezesi teriileten j epiilet letesitesere engedelyt hadni csak teljes 
kozmiivesitettseg meglete eseten, a hhlozatra valo rhkotesi kotelezettseg eloirbaval 
szabad. Ez do1 luvetelt kepez a 05-0s epitesi ovezet, ah01 a kozcsatorna luepiteseig a 
jelen rendelet 20.8 (4) bekezdeseben foglaltak szerint megvalosulo szennyvizkezeles, 
elhelyezes engedelyezheto. 



(3)A tervezesi teriieten az alabbi hnkciok, tevekenysegek egylk teriiletfelhaszndasi 
egysegen sem engedelyezhetok. 

a) uzemanyagtolto hllomh, 
b) g e p j h u  moso, -javito, 
c) lakatos 
d) hvaros 
e) fenyezo 

(4) A 03-as, 34-es, 35-6s illetve 71-es ovezetii teriiletek telkeinek beepitesehez, valamint 
tombtelkes beepites eseten beepitesi tervet kell kesziteni. A beepitesi tervet, valamint 
a thrgyl teriiletegysegen letesitendo epuletek epitesi engedelyezesi terveit az epitesi 
engedely luadisa elott a keriileti Bepitesszel velemenyeztetni kell. A foepiteszi 
velemenyt az epitesengedelyezesi eljhas s o r h  figyelembe kell venni. Minden 
engedelykerelemhez kotelezo az utcakep, es az epiteszeti kornyezetet alaposan 
bemutato fotosorozat mellekelese. 

(5) A teriileten l&esitendo epuletek a telken belul jelen eloirisoknak megfelelo beepitesi 
mod es be6pitesi arany betartisaval helyezhetok el, a szabdyozisi tervben szereplo 
kotelezo epitesi vonal figyelembev&elevel. Azokon a telkeken, ah01 azt a tervlap 
kiilon jeloli, az epuleteket csak az epitesi helyen belul lehet elhelyezni. Az elokert 
nagysaga minimum 5,0m, illetve nem lehet lusebb a szabdyozisi tervlapon jelolt 
erteknel. Az epulet utcai homlokvonalhak legalabb 50 %-nyi hosszban a kotelezo 
epitesi vonalra kell keriilnie (ettol elterni csak a hatsokert iranyaban lehetseges). A 
hatsokert nagysaga a Eepulet hatsokertre nezo homlokzatmagassagi erteke, de 
minimum 6 m. Az oldalkert merete az OESZ szerinti, de nem lehet lusebb a 
szabdyozisi terven jelolt erteknel. Ah01 a szabdyozisi tervlap rogzitett epulet 
sarkpontot jelol, ott az ikres beepitest ugy kell kialakitani a kozos telekhathron, hogy 
a szabdyozisi vonaltol 10 m-re 1evo sarokpontra a DK-i telekre epitendo epiilet 
sarokpontjat, es ettol max. 2 m-re az  EN^-^ telekre epitendo epulet sarokpontjat kell 
kotelezoen elhelyezni. 

(6) Ah01 a szabdyozisi tervlap iranyado epitesi vonalat hathroz meg, ott a beepitb csak 
befele terhet el az iranyado epitesi vonaltol. Ebben az esetben is az epulet 
homlokvonalanak minimum 35%-nyi hosszon az irhyado epitesi vonalon kell lennie. 

(7) A telkeken onhllo elhelyezesu mellekepitmeny csak a konkret ovezetben 
maghathrozott eseti kivdtelekkel letesitheto. 

(8) A tetohajlasszog dtalaban 35 es 45 fok kozott vdaszthato meg, a szomszedos 
beepiteshez igazodva. A teto maximas gerincmagassaga = az atlagos 
homlokzatmagassag+6 m. A tetolualakitis dtalanos szabdyaitol akkor lehet elterni, 
ha a terveket az engedelykerelem beadasa eliitt a keriileti fiepitesszel 
velemenyeztettek, valamint a tervben az epulet alaptedetenek 30%-at meg nem 
halado alapteriileten, a fentiekben megadott szelso ertekektol maximum +50%-kal ter 
el a kerelmezo. A fiepiteszi velemenyt az epitesengedelyezesi eljhris soran 
figyelembe kell venni. 



(9) A 03-as es 05-0s es 35-0s ovezet, valamint a 34-es epitesi ovezet IX. azonosito jelii 
vdtozathnak teriileten, a telekhatirokon kerites letesitheto. A 7 1 -es 
ovezetben a telekhatiron kerites letesitheto, de a teriilet kozhaszndatizt napkeltetol az 
esti sotetedesig biztositani kell. A 34-es ovezet VIII. jelii d toza thak  telke nem 
keritheto le, a be nem epitett telekreszt kotelezoen kozhaszndatra meg kell nyitni. 
Ah01 kerites letesitheto ott az utcafronton max. 0,5 m-es tomor labazatttal attort 
luvitelben, maximum 2,O m magas kerites epitese engedelyezheto. A csoporthizas 
beepitesnd, tombon beliil maximum 1 m magas &tort, labazat ndbl i  keritCs, vagy elo 
soveny alkalmazhato. Az egyeb csaladlhkas beepiteseknel az oldal es hatso 
telekhathrokon maximum 1,5 m magas luzhrolag attort kerites letesitheto. 

(lo) A kozteriileteken es a kotelezoen kozhasndatra megnyitott maghteriileteken 
elhelyezendo utcabutorok csakis egymassal harmonizdo stilusuak lehetnek. Ennek 
biztositisira a telepites elott a keriileti Bepitesz velemenyet be kell szerezni. A 
fiepiteszi velemenyt az epitesengedelyezesi eljiris sorim figyelembe kell venni. 

I (1 1) k i r o l a g  a szabalyozhsi tervlapon ilyen celra jelolt kozteruleti utszakaszokon 
letesithetok pavilonok a teljes tervezesi teriileten beliil. A pavilonok letesitesehez 
sziikseges kpitesi engedely kiadisa el& a keriileti Bepitesz velemenyet be kell 
szerezni. A fiepiteszi velemenyt az epitesengedelyezesi eljiris sorh  figyelembe kell 
venni. 

(1 2) A tervezesi teriilet telkeinek bekpiteskt megelozoen reszletes talajmechanikai 
vizsgdat elkeszittetese sziikseges. 

(1 3) Az dlattartas, a hobbidlattatist luveve nem engedelyezheto egylk epitesi ovezet 
teriileten sem. 

(14) Az I., IV., VIII., X., XI., es XII. azonosito jelii ovezetek saroktelkein elhelyezesre 
keriilo epiileteket, vagy a tombsarkok kozeleben lktesitendo epiileteket sarokhiz 
jelleggel kell lualakitani. 

(1 5) A tervezesi teriileten b h e l y  beruhhas fild munkkak megkezdesbol a Budapesti 
Torteneti Muzeumot irisban ertesiteni kell, es az esetlegesen elokeriilo leletek 
leletrnentesenek es dokumentdisanak felteteleit biztositani kell. 

(16) A tervezesi teriileten kialakitkra keriilo kozpark teriileten osszesen 3500 fi 
elrejtesdre alkalmas 35 db 1.7h jelii irokovohely lualakithshak lehetoseget kell 
biztositani. 

BVSZ 03-as ovezetu lakdteriilet 

03-SZ/l0,5-30-55 jelu ovezet 
(I. azonositd jelu teriilet) 

6.9 

(l)A lakoteriileten ondlo Bepiiletkent csak lakoepiiletek letesithetok. Az ovezet 
lakotelkein tobblakisos thrsashkak alakithatok ki, a lakoepiiletek foldszintjen 
azonban kereskedelmi, szolgdtatisi jellegii intezmenyek lualakithatok. 



(2)A tervezesi teriilet 03-SZ/10,5-30-55 jelu ovezeteben -a BVSZ 10.5-aval 
osszhangban- csak szabadonallo beepitesu tombtelkek alakithatok lu. A telkeknek 
minimum 3000m2 alapteriiletiinek, minimum 30m melynek, minimum 60m szdesnek 
kell lenniuk. 

(3)A telkek maximas beepitettsege 30% lehet. Az epulet brutto szintteriileti mutatoja 
maximum 1,15 epulet m2 / telek m2. 

(4)A telken elhelyezheto epulet maximas homlokzatmagassaga a 10,5m-t nem 
haladhatja meg. 

(5)Az egy tombben levo, korabban megvalosult szomszedos epulet 
homlokzatkialakithsahoz hasonlo homlokzatkepzb engedelyezheto a kesobb 
megvalosulo epiiletnd is. Kulonos figyelmet kell forditani ezen epuleteknel arra, hogy 
a foldszinten esetleg lualakitiisra keriilo kereskedelmi, szolgaltato hnkciok az epulet 
jellegevel osszhangban valosuljanak meg. A porthlkepzes, reklhelhelyezes nem lehet 
epuletidegen. 

(6)Az ovezetben mellekepulet nem lktesitheto. 

(7)A mellekepitmenyek koziil -jelen eloirasok 5.5 (8) bekezdesevel osszhangban- a 
BVSZ 10.5 (8) bek. a,b,c,d,e pontjaban meghatiirozottak szerinti letesitmenyek 
helyezhetok el az ovezet telkein. Ezek koziil is a hulladektarthly-tiirolo luzarolag a 
keritessel egybeepitve helyezheto el. 

(8)Az ovezet telkein halakitando telek teljes teriiletenek minimum 55%-at novenyzettel 
fedetten kell lualakitani. es fenntartani, valamint a teljes telekteriilet minden 200 m2-e 
u t h  legalabb egy, kornyezettiiro, nagy lombkoronat novelo fat kell ultetni a telken a 
meglevo fd lomhyt  is figyelembe veve. 

BVSZ 05-0s ovezetu lakhteruletek 

05-SZ/5,5-25-70 jelu ovezet 
(II. azonositd jelu terulet) 

7.9 

(l)A lakoteriileten onill6 Bepuletkent csak lakoepuletek letesithetok. Az ovezet 
lakotelkein legfeljebb ket lakhs alakithato lu. 

(2)A tervezesi teriilet 05-SZ/5,5-25-70 jelu ovezeteben -a BVSZ 14.5-aval osszhangban- 
csak szabadonallo beepitesu egyedi telkek alakithatok lu. A telkeknek minimum 
1000m2 alapteriiletiinek, minimum 30m melynek, kozbenso telek eseten minimum 
16m, sarok telek eseteben minimum 18m szelesnek kell lenniuk. 

A telkek maximhlis beepitettsege 25% lehet. Az epulet brutto szintteriileti mutatoja 
normal szinten maximum 0,25 epiilet m2 / telek m2 a tetoteri szinten maximum +0,2 
epulet m2 / telek m2. 

(3)A telken elhelyezheto epulet maximhlis homlokzatmagassaga a 5,5m-t nem haladhatja 
meg. 



(4)Az ovezetben mellek6piilet nem letesitheto. 

(5)A mellek6pitmenyek koziil -jelen eloirasok 5.9 (8) bekezdesevel osszhangban- a 
BVSZ 14. 9 (9) bek. a,c,d,f pontjaban, valamint jelen rendelet 20. 9 (4) bekezdeseben 
meghatkozottak szerinti letesitmenyek helyezhetok el az ovezet telkein. Ezek koziil is 
a hulladektartdy-tiirolo luzkolag a keritessel egybeepitve helyezheto el. 

(6)Az ovezet telkein lualakitando egyedi telek teljes teriiletenek 70%-at nniienyzettel 
fedetten kell lualakitani. es fenntartani, valamint a teljes telekteriilet minden 150m2-e 
utan legalabb egy, kornyezettiiro, nagy lombkoronat nniielo fat kell iiltetni a telken a 
meglevo fahllomanp is figyelembe veve. 

05-SZ/4,5-25-70 jelu iivezet 
(III. azonosit6 jelu lteriilet) 

8.5 

(l)A lakoteriileten ondlo fiepiiletkent csak lakoepiiletek letesithetok, kiveve a 
szabdyozasi tervlapon oregek napkozi otthonhak letesitesbe jelolt telket, melyen 
elsosorban ez a hnkcio helyezheto el. Az ovezet egyedi lakotelkein legfeljebb ket, a 
tombtelek teriileten maximum nyolc lakhs alakithato ki. 

(2)A tervezbi teriilet 05-SZ/4,5-25-70 jelii ovezeteben -a BVSZ 14.9-aval osszhangban- 
csak szabadondlo beepitesii, altalaban egyedi telkek alakithatok lu. Az egyedi 
telkeknek minimum 1000m2 alapteriiletiinek, minimum 30m melynek, kozbenso telek 
eseten minimum 16m, sarok telek eseteben minimum 18m szelesnek kell lenniuk. 
Qvetelt kepez ez do1 a szabhlyozasi tervlapon oregek napkozi otthona letesitesre 
kijelolt telek mely tombtelek, 6s amely nem oszthato fel. Ettol elterni csak a 8.9 (3) 
bekezdeseben foglaltak szerint lehet. 

(3)Az oregek napkozi otthona celjara lujelolt teriilet a 13. 9 (2) bekezdeseben foglaltak 
megvalosulhsa eseten lakoepiilettel egyedi es tombtelkes formaban egyarht 
beepitheto. Egyedi telkes beepites eseten a szabalyozasi terven jelolt kotelezo beepitesi 
vonalat figyelmen kiviil kell hagyni es az epiileteket 5,O m-es elokerttel, vaIamint az 
OESZ szerinti oldal es hatsokert, tovabba jelen rendelet 5.9 es 8.9-hak figyelembe 
vetelevel lehet elhelyezni. 

(4)A telkek maxirnhlis beepitettsege 25% lehet. Az epiilet brutto szintteriileti mutatoja 
normhl szinten maximum 0,25 epiilet m2 / telek m2 a tetoteri szinten maximum +0,2 
epiilet m2 / telek m2. 

(5)A telken elhelyezheto epiilet maximidis homlokzatmagassaga a 4,5m-t nem haladhatja 
meg. 

(6)Az ovezetben mellekepiilet nem letesitheto 

(7)A mellekepitmenyek koziil -jelen eloirhsok 5.9 (8) bekezdesevel osszhangban- a 
BVSZ 14.9 (9) bek. a,c,d,f pontjaban, valarnint jelen rendelet 20.9 (4) bekezdeseben 
meghatkozottak szerinti letesitmenyek helyezhetok el az ovezet telkein. Ezek koziil is 
a hulladektarthly-tkolo kizkolag a keritessel egybeepitve helyezheto el. 



(8)Az ovezet telkein a telek teljes teriiletenek 70%-at novenyzettel fedetten kell 
kialakitani. es fenntartani, valamint a teljes telekteriilet minden 1 50m2-e u t h  legalabb 
egy, kornyezettiiro, nagy lombkoronat novelo fat kell ultetni a telken a meglevo 
faallomanyt is figyelembe veve. 

05-IKR/7,5-25-70 jelu ovezet 
(IV. azonositd jelu teriilet) 

9 4  

(l)A lakoteriileten onallo fokpuletkent csak lakoepiiletek letesithetok. Az ovezet 
lakotelkein legfeljebb ket lakh alakithato ki. 

(2)Az ovezetben letesitendo epulet egyik sarokpontjanak -jelen eloirhok 5.9-hak (5 .) 
bekezdbenek megfeleloen- a szabiilyozhi terven rogzitett sarokpontra kell keriilnie. 

(3)A tervezesi teriilet 05-IKR/7,5-25-70 jelii ovezeteben -a BVSZ 14.5-aval 
osszhangban- csak ikres beepitesu egyedi telkek alakithatok ki. A telkeknek minimum 
500m2 alapteriiletiinek, minimum 30m melynek, kozbenso telek eseten minimum 
1 lm, sarok telek eseteben minimum 13m szelesnek kell lenniuk. 

(4)A telkek maximidis beepitettsege 25% lehet. Az epulet brutto szintteriileti mutatoja 
normal szinten maximum 0,5 epulet m2 1 telek m2 a tetoteri szinten maximum +0,2 
epulet m2 1 telek m2. 

(5)A telken elhelyezheto epulet maximiilis hornlokzatmagassaga a 7,5m-t nem haladhatja 
meg. 

(6)Az ovezetben mellekepulet nem letesitheto. 

(7)A mellekepitmenyek koziil -jelen eloirasok 5.9 (8) bekezdesevel osszhangban- a 
BVSZ 14.9 (9) bek. a,c,d,f pontjaban, valamint jelen rendelet 20.9 (4) bekezdeseben 
meghatarozottak szerinti letesitmenyek helyezhetok el az ovezet telkein. Ezek koziil is 
a hulladektarthly-tholo hzhrolag a keritessel egybeepitve helyezheto el. 

(8)Az ovezet telkein halakitando egyedi telek teljes teriiletenek 70%-at novenyzettel 
fedetten kell kialakitani. es fenntartani, valamint a teljes telekteriilet minden 150m2-e 
uthn legalabb egy, kornyezettiiro, nagy lombkoronat novelo fat kell ultetni a telken a 
meglevo f d o m h y t  is figyelembe veve. 

05-IKR/5,5-25-70 jelii ovezet 
(V. azonositd jelii teriilet) 

1o.g 

(l)A lakoteriileten onidlo Bepuletkent csak lakoepuletek lktesithetok. Az ovezet 
lakotelkein legfeljebb ket lakas alakithato h. 



(2)A tervezesi teriilet 05-IKR/5,5-25-70 jelu ovezeteben -a BVSZ 14.5-aval osszhangban 
csak lkres beepitesu egyedi telkek alakithatok ki. A telkeknek minimum 500m2 
alapteriiletiinek, minimum 30m melynek, kozbenso telek eseten minimum 1 lm, sarok 
telek eseteben minimum 13m szelesnek kell lenniuk. 

(3)A telkek maximalis beepitettsege 25% lehet. Az epulet brutto szintteriileti mutatoja 
normd szinten maximum 0,25 epulet m2 / telek m2 a tetoteri szinten maximum +0,2 
epulet m2 / telek m2. 

(4)A telken elhelyezheto epulet maximdis homlokzatmagassaga a 5,5m-t nem haladhatja 
meg. 

(5)Az ovezetben mellekepulet nem letesitheto. 

(6)A mellekepitmenyek koziil -jelen eloirasok 5.5 (8) bekezdesevel osszhangban- a 
BVSZ 14.5 (9) bek. a,c,d,f pontjaban, valamint jelen rendelet 20.5 (4) bekezdeseben 
meghatarozottak szerinti letesitmenyek helyezhetok el az ovezet telkein. Ezek koziil is 
a hulladektartdy-tkolo luzarolag a keritessel egybeepitve helyezheto el. 

(7)Az ovezet telkein halakitando egyedi telek teljes teriiletenek 70%-at novenyzettel 
fedetten kell kialakitani. 6s fenntartani, valamint a teljes telekteriilet minden 150m2-e 
uthn legalabb egy, kornyezettiiro, nagy lombkoronat nniielo fat kell ultetni a telken a 
meglevo fdomhnyt  is figyelembe veve. 

05-IKR/4,5-25-70 j elu iivezet 
(VI. monosit6 jelu teriilet) 

11.3 

(l)A lakoteriileten ontill6 f"6epuletkent csak lakoepuletek letesithetok. Az ovezet 
lakotelkein legfeljebb ket l a b  alakithato lu. 

(2)A tervezbi teriilet 05-IKR/4,5-25-70 jelu ovezeteben a BVSZ 14.5-val osszhangban 
csak ikres beepitesii egyedi telkek alakithatok ki. A telkeknek minimum 500m2 
alapteriiletiinek, minimum 30m melynek, kozbenso telek eseten minimum 1 lm, sarok 
telek eseteben minimum 13m szelesnek kell lenniiik. 

(3)A telkek maximiths beepitettsege 25% lehet. Az epulet brutto szintteriileti mutatoja 
normal szinten maximum 0,25 epulet m2 / telek m2 a tetoteri szinten maximum +0,2 
epulet m2 / telek m2. 

(4)A telken elhelyezheto epulet maximdis homlokzatmagassaga a 4,5m-t nem haladhatja 
meg. 

(5)Az ovezetben mellekepulet nem letesitheto. 

(6)A mellekepitmenyek koziil -jelen eloirbok 5.5 (7) bekezdesevel osszhangban- a 
BVSZ 14.5 (9) bek. a,c,d,f pontjaban, valamint jelen rendelet 20.5 (4) bekezdeseben 
meghatarozottak szerinti letesitmenyek helyezhetok el az ovezet telkein. Ezek koziil is 
a hulladektartdy-tarolo hzarolag a keritbsel egybeepitve helyezheto el. 



(7)Az ovezet telkein halakitando egyedi telek teljes teriiletenek 70%-at novenyzettel 
fedetten kell halakitani. es fenntartani, valamint a teljes telekterulet minden 150m2-e 
u t h  legalabb egy, kornyezettiiro, nagy lombkoronat novelo fat kell iiltetni a telken a 
meglevo fahllomhyt is figyelembe veve. 

05-CSP/4,5-45-50 jelu ovezet 
(VII. azonosit6 jelu teriilet) 

12.8 

(l)A lakoteriileten onhllo Gepuletkent csak lakoepiiletek letesithetok. Az ovezet 
lakotelkein legfeljebb egy lakh alakithato h. Az epiiletben a lakotol eltero semmilyen 
mas hnkcio nem engedelyezheto. 

(2)A tervezesi teriilet 05-CSP/4,5-45-50 jelu ovezeteben -a BVSZ 14.9-aval 
osszhangban- csak sorhhzas halakitku egyedi telkek alakithatok ki. A telkeknek 
minimum 210m2 alapteriiletiinek, minimum 25m mklynek, minimum 8m szdesnek 
kell lenniuk. 

(3)A telkek maximhhs beepitettsege 45% lehet. Az epiilet brutto szintteriileti mutatoja 
normal szinten maximum 0,45 epiilet m2 / telek m2, a tetoteri szinten maximum +0,25 
epiilet m2 / telek m2. 

(4)A telken elhelyezheto epiilet maximalis homlokzatmagassaga a 4,5m-t nem haladhatja 
meg . 

(5)Az elokert nagysaga -az altalanos beepitesi eloirhokban szereplo ertektiil elteroen- 5 
illetve 8 m lehet valtakozva. Hhrom sorhki egysegnel tobb nem epithet0 egy epitesi 
vonalra 

(6)Az ovezetben mellekepiilet nem lktesitheto. 

(7)A mellekepitmenyek koziil -jelen eloirhok 5. 9 8. bekezdesevel osszhangban- a BVSZ 
14.9 (8) bek. a,c,d,f pontjaban, valamint jelen rendelet 20.9 (4) bekezdeseben 
meghatarozottak szerinti letesitmenyek helyezhetok el az ovezet telkein. Ezek koziil is 
a hulladektarthly-throlo kizhrolag a keritbsel egybeepitve helyezheto el. 

(8)Az ovezet telkein halakitando egyedi telek teljes teriiletenek 50%-at nniienyzettel 
fedetten kell halakitani. es fenntartani, valamint a teljes telekteriilet minden 150m2-e 
u t h  legalabb egy, kornyezettiiro, nagy lombkoronat novelo fat kell iilteni a telken a 
meglevo faidlomhyt is figyelembe veve. 



BVSZ 34-0s ovezetu intktminyteruletek 

34-SZ/7,5-35-50 jelu ovezet 
(VIII. azonositd jelu terulet) 

13.9 

(1)Az ovezet intezmenytelkein onhllo fiepiiletkent csak oktathi, miivelodesi es 
kulturilis, egeszsegiigyi, valamint kereskedelmi es szolgaltatasi letesitmenyek 
helyezhetok el. fizarolag az epiiletek tetotereben lakasok is kialakithatoak, az 
alapintezmenyi hnkcio brutto alapteriiletenek 5%-at meg nem halado mertekben. 

(2)Az ovezetben kotelezoen letesitendo hnkciok: Altalhos korzeti orvos 2 
munkahellyel, gyermek szakorvos 2 munkahellyel, vedono 2 munkahellyel, fogorvos 
1 munkahellyel, gyogyszertir ldb -3 munkahellyel-, valarnint oregek napkozi otthona 
20 ferohellyel (hveve, ha jelen eloirasok 9.9-a szerinti teriileten valosul meg az 
oregek napkozi otthona). A tervezesi teriileten a beepites megvalosithshak tenyleges 
iitemetol figgoen, es a kornyezo teriiletek ellatottsagi szinvonalanak 
figyelembevetelevel ez alol a kotelezettseg albl -kiilon kerelemre- az ~ T S Z  szakrnai 
indokoltshg alapjh egye& felmentkt adhat. 

(3)A tervezesi teriilet ezen 34-SZ/7,5-35-50 jelii ovezeteben -a BVSZ 24.9-aval 
osszhangban- csak szabadonhllo beepitesii tombtelek alakithato h. A telek nem 
oszthato meg. 

(4)A telkek maximidis beepitettsege 35% lehet. Az epiilet brutto szintteriileti mutatoja 
normid szinten maximum 0,7 epiilet m2 / telek m2 a tetoteri szinten maximum +0,2 
epiilet m2 / telek m2. 

(5)A telken elhelyezheto epiilet maximidis homlokzatmagassaga a 7,5m-t nem haladhatja 
meg. 

(6)A tomb beepitesenel a jelen eloirhok 59-hak (4) bekezdhenek megfeleloen, a 
beepitesi tervet, valamint a thrgyi teriiletegysegen letesitendo epiiletek epitesi 
engedelyezesi terveit az epitesi engedely hadasa elott a keriileti fiepitesszel 
velemenyeztetni kell. A fikpiteszi velemhyt az epitesengedelyezesi eljhras s o r h  
figyelembe kell venni. Az 59. (9) bekezdese ertelmeben a telek nem kerithetd le. 

(7)Az ovezetben mellekepiilet nem letesitheto. 

(8)A mellekepitmenyek koziil csak kerti epitrneny, hrakatszekreny, terepszint alatti 
epitmeny es kozmii becsatlakozas epitmhye helyezheto el az ovezet telkein. 

(9)Az ovezet telkein kialakitando telek teljes teriiletenek minimum 50%-at nn8enyzettel 
fedetten kell halakitani. es fenntartani, valamint a tebes telekteriilet minden 150m-e 
u t h  legalabb egy kornyezettiiro nagy lombkoronat novelo fat kell iiltetni a telken, a 
meglevo fahllomhyt is figyelembe veve. 



34-SZ/4,5-35-50 jelii ovezet 
(IX. azonositd jelu teriilet) 

14.9 

(1)Az ovezet intezmenytelkein ondlo fiepuletkent csak kereskedelmi, vendeglathsi 
letesitmenyek helyezhetok el. 

(2)A tervezesi teriilet ezen 34-SZ/4,5-35-50 jelii ovezeteben -a BVSZ 24.9-aval 
osszhangban- csak szabadonallo beepitesu egyedi telek alakithato lu. A teleknek 
minimum 2000m2 alapteriiletiinek, minimum 30m melynek, minimum 20m szdesnek 
kell lenniuk. 

(3)A telkek maximas bekpitettsege 35% lehet. Az kpulet brutto szintteriileti mutatoja 
normd szinten maximum 0,35 epulet m2 / telek m2 a tetoteri szinten maximum +0,2 
epulet m2 / telek m2. 

(4)A telken elhelyezheto epulet maximalis homlokzatmagassaga a 4,5m-t nem haladhatja 
meg. 

(5)Az ovezetben mellekepulet nem letesitheto. 

(6)A mellekkpitmenyek koziil csak kerti epitmeny, keritessel egybeepitett hulladektartdy 
tkolo, es terepszint alatti epitmeny es kozmubecsatlakozas epitmenye helyezheto el az 
ovezet telkein. 

(7)Az ovezet telkein kialakitando telek teljes teriiletenek minimum 50%-at novenyzettel 
fedetten kell kialakitani. es fenntartani, valamint a teljes telekteriilet minden 150m2-e 
u t h  legalabb egy kornyezettiiro nagy lombkoronat novelo fat kell iiltetni a telken, a 
meglevo fadlomhyt is figyelembe veve. 

BVSZ 35-0s ovezetii jelentos zoldfeliiletii intkzmCnyteriiletek 

35-SZ/7,5-25-60 jelu ovezet 
(X. azonositd jelu teriilet) 

15.8 

(1)Az ovezet intezmenytelkein ondlo Eepuletkent a lakohnkcio kivetelevel, bhndyen - 
vedotavolsagot nem igenylo- szolgdtath, kereskedelem, kozintezmeny, intezmeny 
elhelyezheto -, arnely nem tartozik a tervezesi teriileten altalanosan tiltott 
tevekenysegek koz&. 

(2)A csepeli temeto bovitese miatt annak vedotavolsagaba keriilo telkeknel la& 
hnkcioju es oktathsi-nevelesi letesitmeny nem engedelyezheto. 

(3)A tervezesi teriilet ezen 35-SZ/7,5-25-60 jelu ovezeteben -a BVSZ 25.9-aval 
osszhangban- csak szabadondlo beepitesu egyedi es tombtelkek alakithatok ki. A 
telkeknek egyedi telek eseten minimum 3000m2, tombtelek eseten minimum 9000m2 
alapteriiletiinek, minimum 30m melynek, egyedi telek eseten minimum 20m, 
tombtelek eseteben minimum 60m szelesnek kell lenniuk. 



(4)A telkek maximalis beepitettsege 25% lehet. Az epiilet brutto szintteriileti mutatoja 
normal szinten maximum 0,5 epiilet m2 / telek m2 tetoteri szinten maximum +0,15 
epiilet m2 / telek m2. 

(5)A telken elhelyezheto epiilet maximidis hornlokzatmagassaga a 7,5m-t nern haladhatja 
meg . 

(6)A meglevo, megtartbra jelolt epiiletek az idtalanos beepitesi felteteleknek valo meg 
nern feleles eseten is fenttarthatok (tiirt allapotkent), de magasteto lualakithson, tetoter 
bekpitesen, az dlagmegovhson es bonthson kiviil semmilyen mas epitestevekenyseg 
nern engedelyezheto. Amennyiben ezek az epiiletek bontasra keriilnek, akkor a jelen 
eloirasokban meghatkozott egyeb paramkterek maradektalan betartbaval letesitheto 
telkukon uj epiilet, epitmeny. 

(7)Az ovezetben mellekepiilet nern letesitheto. 

(8)A mellekepitmenyek koziil csak kerti kpitmeny, hulladektdy throlo, terepszint alatti 
epitmeny 6s kouniibecsatlakozhs epitmenye helyezheto el az ovezet telkein. Ezek 
koziil is a hulladeWy-tar016 luzkolag a keritessel egybeepitve helyezheto el. 

(9)Az ovezet telkein lualakitando telek teljes teriiletenek minimum 60%-at novenyzettel 
fedetten kell lualakitani. Q fenntartani, valamint a teljes telekteriilet minden 150m2-e 
u t h  legalabb egy kornyezettiiro nagy lombkoronat nniielo fat kell iiltetni a telken, a 
meglevo faidlomanyt is figyelembe veve. 

35-SZ/4,5-5-60 
(XI. azonosit6 jelu teriilet) 

16.8 

(1)Az ovezet telken onallo foepiiletkent a lakohnkcio kivetelevel, barmilyen - 
vedotavolsagot nern igenylo- vendeglathsi, sport rekreacios intemeny elhelyezheto. 

(2)A tervezksi teriilet ezen 35-0s ovezete -a BVSZ 25.5-aval osszhangban- szabadonallo 
beepitesii tombtelek alakithato lu. A telek kksobb sem oszthato meg. 

(3)A telkek maximidis beepitettsege 5% lehet. Az epiilet brutto szintteriileti mutatoja 
normd szinten maximum 0,05 epiilet m2 / telek m2 tetoteri szinten maximum +0,02 
epiilet m2 / telek m2. 

(4)A telek maximidis beepitettsegen beliil, a teriileten Ievo toba b e n ~ l o  felsziget vegen, a 
szabalyozbi terven jelolt epitesi helyen beliil, egy maximum 50 m2 alapteriiletii 
foldszintes epiilet helyezheto el. Ebben az epiiletben knkolag csonaktarolo, 
kolcsonzo, kertibutor tkolo es esovedo alakithato lu. Az epiilet csak magastetos 
kialakithsu lehet, de a tetoter nern epithet0 be. 

(5)A telken elhelyezheto epiilet maximidis homlokzatmagassaga a 4,5m-t nern haladhatja 
meg. 

(6)Az ovezetben mellekepiilet nern letesitheto. 



(7)A mellekepitmenyek koziil csak kerti epitmeny, hulladektarthly tkolo, terepszint alatti 
epitmeny es kozmubecsatlakoz6s epitmenye helyezheto el az ovezet telkein. Ezek 
koziil is a hulladektartaly-tho10 luzkolag a keritessel egybeepitve helyezheto el. 

(8)Az ovezet telkein lualakitando telek teljes szhrazfoldi teriiletenek minimum 60%-at 
novenyzettel fedetten kell kialakitani. es fenntartani, valamint a teljes telekteriilet 
minden 150m-e utin legalabb egy kornyezettiiro nagy lombkoronat novelo fat kell 
ultetni a telken, a meglevo fadlomhyt is figyelembe veve. 

BVSZ 71-0s ovezetu kozpark 

71-SZ/5,5-2-85 jelu ovezet 
(XII. azonosit6 jelii teriilet) 

17.9 

(1)Az ovezet kozpark telken onall6 Gepuletkent csak vendeglathsi illetve a teriilet 
fenntartkhhoz sziikseges epitmenyek, a szabadido eltoltes, testedzes es a plhenes 
epitmenyei helyezhetok el. 

(2)A tervezesi teriilet 71-SZ/5,5-2-85 jelu ovezeteben a telek -a BVSZ 28.5-aval 
osszhangban- csak szabadondlo beepitesu, egyeditelek. A telek kesobb sem oszthato 
meg. 

(3)A telkek maximalis bekpitettsege 2% lehet. Az epulet brutto szintteriileti mutatoja 
normal szinten maximum 0,02 epulet m2 / telek m2 tetoteri szinten maximum +0,01 
epulet m2 / telek m2. 

(4)A telken elhelyezheto 6pulet maximalis homlokzatmagassaga az 5,5m-t nem 
haladhatja meg. 

(5)Az ovezet telken a telek teljes teriiletenek minimum 85%-at novenyzettel fedetten kell 
kialakitani. es fenntartani. 

(6)A novenyzettel fedett teriilet maximum 1 5%-nyl reszen luzkolag sportphlyhk 
elhelyezhetok, ezek onhlloan, attort keritessel le is kerithetok. 

KiizlekedCsi teriilet 
18.5 

(l)A tervezQi teriileten kozlekedesi celra teriiletet felhasznalni, kozlekedhi celra 
letesitmenyt elhelyezni csak az OESZ-nek, a BVSZ-nek es jelen eloirhsoknak es 
szabhlyozhi tervnek megfeleloen szabad. 

(2)A kozutak, parkolok s z h k a  a szabdyozasi tervben meghatkozott szabhlyozasi 
szelessegek biztositottak. 



(3)Az szabalyozhi szelessegen beliil csak a koh t  Ietesitmenyei, utcabutorok, a 
kozmuvek letesitmenyei es berendezesei, illetve utcafasitas, zoldfeliiletek, valarnint a 
szabhlyozasi tervlapon jelolt reszeken padonok, hndetooszlopok helyezhetok el. 

(4)A telkek hasznhlatabol szarmazo parkolasi igenyeket telken belul kell megoldani. 

(5) A tervezesi teriileten a tiizoltogepjhrmuvek nem rendszeres kozlekedesere alkalmas 
tiizoltiisi, felvonulhi utat, valarnint tiizoltiisi felvonulasi teriiletet kell biztositani. 

Kozteriiletszabrilyozris 
19.8 

(l)A kozteriileten reklhot hziirolag az Onkormhyzat altal engedelyezett Q 
hllandositott hndetooszlopon lehet elhelyezni. Maghteriileten csak sajat cegthblat, 
reklhot es azt is csak a Bepuleten lehet elhelyezni. Egyeb helyen es modon a 
reklhelhelyezes mind magh- mind kozteriileten tdos. A r e k l h  engedelyezesehez 
1:s es 1:20 kozotti meretaranyii tervet kell benyiijtani. Az engedelyezesi tervet az 
engedely megadha elott a keriileti Bepitesszel velemenyeztetni kell. A fiepiteszi 
velemenyt az engedelyezesi e l jkh sorh  figyelembe kell venni. 

(2)A kozteriileteken elhelyezendo utcabutorok engedelyezesi tervet az engedely 
megadasa elott a keriileti fiepitesszel velemenyeztetni kell. A foepiteszi velemenyt az 
engedelyezesi eljhrh so rh  figyelembe kell venni. 

(3)A kereskedelm, szolgaltatasi celu pavilonok Ietesitesere kiziirolag a szabhlyozasi 
tervlapon arra hjelolt helyen keriilhet sor. A padon engedelyezesi terv6t az engedely 
megadasa elott a keriileti foepitesszel velemenyeztetni kell. A foepiteszi velemenyt az 
engedelyezesi e l jbh soran figyelembe kell venni. A kialakitas -a kozteriiletek 
hasnhlatiuol szolo 25/1997(IX. 23) KT rendeletben meghathrozott helyi eloirason 
ttili- feltetelei a kovetkezok: 
a) Az onkormhyzati tulajdonu kozteriileti egysegen onidlo epitesi telket nem lehet 

lualakitani a tervezett padonok szhiira, a teriilet tovabbra is onkormhyzati 
tulajdonu marad. Azon fiepiiletkent csak kereskedelrni, ill, szolghltatiisi jellegii 
intezmeny hnkcioju epulet letesitheto. 

b) A gyalogiit letesitesere jelolt utszakaszokon kell a padonokat, vagy pavilonsort 
elhelyezni. Egy pavilonsor maximum 3-3 pavilonegyseget tartalmazhat. Egy 

" 
pavilonegyseg minimas alapteriilete 6, maximas alapteriilete 12 mL. 

c) Az elhelyezheto epiilet egy (fo1d)szintes lehet, homlokzatmagassaga maximum 
3,O m lehet. 

d) A pavilonsorban engedelyezett hnkcio gyakorlasa csak a pavilonegysegen belul 
engedelyezett, a kozteriiletre nem terjedhet lu. 

e) A padon sor megepitese uthn utolag bovitesre, toldhra nincs mod, csak az 
allagmegovo es felujito munkiik vegezhetok el. 



Kozmuellat~s, kozmuldtesitmdnyek 
20.8 

(l)A kozmiihdozatok, bekotesek es kouniiletesitmenyek elhelyezesenel az OESZ 
eloirhsait, valamint a megfelelo agazati szabvhnyokat es eloirhsokat be kell tartani. 

(2)A kozmiiletesitmenyek es halozatok agazati eloirasok szerinti vedotiivolsagait 
biztositani kell, a vedo~volsagon beliil mindennemii tevekenyseg vegzese csak az 
illetekes iizemelteto hozzhjarulasaval lehetseges. 

(3)A tervezesi teriileten epiilet l&esitesere dpitesi engedely csak teljes kozmiivesitettseg 
eseten adhato, a kozmiivekre valo rhkotes kotelezettsegevel. Az epiiletre 
hasznh.latbav&eli engedelyt kiadni csak akkor szabad, ha a kozcsatornka valo rtikotes 
megtortent. 

(4)A jelen rendelet 20.5 (3) bekezdese a101 kivetelt kdpez a 05-0s ovezet, ah01 kizkolag 
lakoepiilet epitese eseten es ideiglenes jelleggel a kozcsatorna hdozat kiepiteseig 
szigoruan z&, ellenorzotten vizzko gyiijtomedence hasznalata egyedi 
szennmsztito lusberendezessel egyutt engedelyezheto, amelynek 
vedotavolsagigenye a telken beliil megoldhato. Ebben az esetben olyan f o k o z a ~  
kisberendezest kell alkalmazni, amelynel a vizzko gyiijtomedence esetleges hbajabol 
a talajba keriilo szennyviz nem okoz kornyezetszennyezest. A hasmdatbaveteli 
engedely luadhshnak elofeltetele ez esetben az ANTSZ dtal engedelyezett tipusu 
tisztito lusberendezes jogszerii beiizemelese es az engedelyben meghatkozott meretii 
ellenorzotten vizzhro gyiijtomedence megvalosulhsa. A kozcsatorna halozat luepiteset 
kovetoen a mindenkori ingatlantulajdonost kotelezni kell a csatornahdozatra valo 
rhkotesre. 

(S)Kozmiivezetekek, jklekos kozmiiletesitmenyek elhelyezesenel az MSZ 748712-80 
szabvhny 6s a vonatkozo egyeb hatosagi es szabvanyi eloirhsok szerint kell eljarni. 

(6)A tervezesi teriileten elhelyezesre keriilo trafo, ghyomaszabdyozo, illetve mas 
jhlekos kozmiiletesitmeny es gepeszeti berendezes, amennyiben az agazati szabvhny 
eloiras nem tiltja csak Gepiiletek tomegen beliil helyezhetok el. 

(7)A tervezesi teriileten keletkezo, a kozcsatornaba valo vezetes felteteleitol eltero 
szennyezettsegii vizeket telken beliil elo kell tisztitani (olaj-, zsir-, hordalekfogo, stb.), 
a kozcsatornakba csak megfelelo elotisztitas uthn szabad bevezetni. Az elotisztitiist a 
hatosagok dtal eloirt mertekben kell elvegezni. 

(8)Az utepitessel egyldejiileg a hanyzo kozmiivek luepiteserol es a meglevo 6s 
megmarado kozmiivek rekonstrukciojkol gondoskodni kell. Sziikseg eseten az 
iitkozo kozmii luvdtasat is meg kell oldani. Megsziino vezeteket a foldbol el kell 
tavolitani. 

(9)A tervezesi teruleten villamosvezeteket es tav- es hirkozlo halozatot csak foldkabelbe 
fektetve szabad epiteni. 












