
BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 

1611999. (VI.22.) Budapest-Csepel ~nkormanyzata Kt. rendelete 

a fakivagasok p6tliisir61 Cs pCnzbeni megvaltasar61 

(egyskges szerkezetben a 10/2000. (111 2 1 .) Kt., 9/2002. (K 0 7.) Kt., a 
2912005. (X 18.) Kt., ks a 6/2007. (11. 20.) Kt. szcimti rendelettel) 



Budapest - Csepel ~nkorman~za ta  Kkpviselo-testiilete 
1611999. (VI. 22.) Kt. rendelete 

A fakivagasok p6tlhsar61ks pknzbeni megvaltasar61 

(egyskges szerkezetben a 10/2000. (111. 21.) Kt., 9/2002. (V. 07.) Kt., a 29/2005. 
(X 18.) Kt., ks a 6/2007. (11. 20.) Kt. szhmzi rendelettel) 

Budapest-Csepel Onkorm~nyzatal a fakivigis p6tlasi kotelezettskgknek 6s pknzbeni 
megvaltasanak m6djat61, a megvaltozott novknyzetrnennyiskg p6tlasanak finanszirozasar61 az 
1990. kvi LXV.tv. 16.5-ban 6s a 47/1998.(X.15.) Fov.Kgy. rendeletben a 15.5 (4) 
bekezdksben foglalt felhatalmazas alapjan az alabbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatalya 

1. 5 A rendelet hatalya Budapest, XXI. ker. Csepel kozigazgatasi teriiletkn belul minden 
olyan termkszetes 6s jogi szemklyre, jogi szemklyiskg nklkuli tarsasagra kiterjed akik 
(amelyek) 

a) kozteriileten p6tlasra kotelezett fat vkgnak ki, 
b) ingatlanon belul diszfat vagnak ki 

Engedklykirelem, bejelentks 

2. 5 (112 Fakivagasi engedklyt kell k h i  a jegyzotol - kozteriileten az elszaradt 6s kozvetlen 
balesetveszklyt jelento fa kivktelkvel - minden fa kivagasara, illetve olyan fakivagasra, 
amelyet a keruleti szabalyozAsi terv, helyi kpitksi szabklyzat engedklyezksi kotelezettskg ala 
vont. 

(2) Az ingatlanon beluli diszfa kivagasat - amennyiben rendelet maskknt nem intkzkedik, be 
kell jelenteni a jegyzonek. 

(3) A jegyzo a kivkgott fa p6tlasAI-61 allamigazgatasi eljkas keretkben hatarozattal dont. A 
p6tlast - a mellkkletben rkszletezett - 5 cm-es torzsatmQojii egyedekre szhitot t  
mennyiskgben allapitja meg. 

(4) Az engedkly, vagy bejelentks nklkul kivagott fa p6tlasat is e rendelet alkalmazasaval 
kell eloirni. 

(513 Az allarnigazgatdsi hathozat 1-1 pkldinyit a Fokpitksz rkszkre, a nyilvantartis rkszkre 
6s a zoldterulet uzemeltetoje rkszkre is meg kell kuldeni. 

Kozteriileti fakivagas esetkn a Fovarosi Kozteriilet-felugyeletet is krtesiteni kell. 

Pdtlasi kotelezettskg 

3. 5 (114 Minden 6 cm torzsatmkro feletti diszfa - kozteriileten minden fa - kivagasa esetkn 
p6tlast kell eloirni az e rendeletben foglaltak szerint. Ez a161 kivktelt kkpez, ha a teriiletre 
krvknyes szabalyozasi terv van kletben, akkor annak eloirasait kell alkalmazni.(A torzsatmkrot 
a fa torzskn a fold folotti 1 mkter magassagban kell mkrni.) 

I A 712006. (111. 21.) Kt. rendelet 6. § Crtelmeben 2007. januar 1. napjat61 Budapest - Csepel ~nkormanyzata 
elnevezCsen Budapest X X I .  Keriilet Csepel Onkormanyzatat kell Crteni. 
2 Mddositotta a 912002. (V. 7.) Kt. szBm6 rendelet 1 §-a. Hatalyos: 2002. junius 1. napjat61. 
3 Beiktatta a 1012000. (111. 2 1 .) Kt. szam6 rendelet 1. §-a. Hatalyos 2000. aprilis 1. napjkt61. 
4 M6dositotta a 1012000. (111. 21.) Kt. szam6 rendelet 2. §-a. Hatalyos 2000. aprilis 1. napjat61. 
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3 Beiktatta a 1012000. (111. 2 1 .) Kt. szam6 rendelet 1. §-a. Hatalyos 2000. aprilis 1. napjkt61. 
4 M6dositotta a 1012000. (111. 21.) Kt. szam6 rendelet 2. §-a. Hatalyos 2000. aprilis 1. napjat61. 



(2) Orokzold kivagasa esetdn a p6tlast abban az esetben kell eloirni, ha a fajtajellegdndl 
fogva a novdny 3 m-ndl magasabbra novo ds az egyed magassaga a kivagas idopontjaban 
eldrte, illetve meghaladta a 2,00 m-es magassagot. A p6tlast az orokzold esetdben is az 1 m-es 
magassagban mdk ttjrzsitmdrd alapjhn kill meghllapitani. 
4. 5 ( I ) ~  Az ingatlanon belul kivagott fak p6tlasanak eloirasakor az alabbi mdrtdkeket kell 
alkalmazni - eltQ6 jogszabalyi rendelkezds hihnyaban - amit elsosorban ingatlanon belul kell 
teljesiteni: (a hat6sag feld tortdnd eldzetes bejelentdsi kotelezettsdg ebben az esetben is 
fennall)". 

a)6 Csaladi hazas lak6telken a kivagott fa 100%-os p6tlasa sziiksdges, melyre vonatkoz6an a 
BVKSZ 26.8 (3) bek. szerinti suriisdg mdrtdkdig irhat6 elo kotelezoen a telken beluli potlas (a 
p6tlas m6djhra jelen rendelet 6.8-a az iranyad6). Az ingatlanon va16 elhelyezdst vazlattal kell 
igazolni. 

b)7 Tobblakhsos ingatlan (tombtelek) esetdn altalhban 100 %-os p6tlhst kell eloirni, amit az 
ingatlanon belul - a BVKSZ 26.8 (3) bek. szerinti suriisdg figyelembevdteldvel - , illetve a 
fennmarad6 mennyisdget kozvetlen kornydkdn kell telepiteni telepitdsi vazlat vagy 
szaktervezo altal kdszitett kiviteli terv alapjan. A sajkt telken kivul telepitett fhk helydt ds 
fajtajat a Fodpitdszi Irodan elozetesen egyeztetni kell. 

(2) Kozteriileti fakivagas ugydben a p6tlBs az alabbiak szerint szhitand6: 
a) varoskdpileg kiemelt teriileten, 6s vddett fasor esetdn (a BVKSZ 

melldkleteinekfigyelembevdteldvel) a kivagott fa torzsatmdrojdnek 150 %-At; 
b) egydb kozteriileti fa esetdn - a torzs~tmQo 100 %-at kell p6tlBsi kotelezettsdgkdnteloirni. 
(3>8 
(4>9 

k1lapottdl 6s f a f a j t t  6 kotelezettskgek 

5. 5 (1)" Termdszetes liton kiszhradt fa vagy baleset, vihar kovetkeztdben veszdlyessd valt 
fa kivagasa esetdn p6tlBst nem kell eloirni. (A hat6sAg feld tortdno bejelentkezdsi 
kmelezettsdg ebben az esetben is fenn811.) 

(2)" Amennyiben szakdrtoi vdlemdny szerint a kivhgand6 fa beteg, korhadt, vagy rdszben 
kiszaradt, a torzsiitmQ6 6s az 610 lombtomeg figyelembevdteldvel a p6tlBsi kotelezettsdg 
csokkentheto max. 50 %-kal. 

(3)12 Kidolt, vihar kovetkeztdben balesetveszdlyessd valt - 6s emiatt azonnali beavatkozast 
igdnylo - fa esetdben az eltAvolit8st el kell rendelni. 

(4)13 Noivani nyarfa 
a) kozteruleti fasorb61 tortdno kivagasa esetdn a p6tlBst a torzsAtmQo 100 %-hban kell 

meghatarozni 
b)ingatlanon beluli kivagasa esetdn (az ipari terulet kivdteldvel) iitmdrotol fiiggetlenul, 

p6tlast csak a telekre vonatkoz6 ovezeti telepitdsi siiriisdg mdrtdkdig lehet eloirni. 
c) Ipari teriileten tortdnb kivagast kovetoen 100 %-os p6tlBs kotelez6. 

5 Modositotta a 2912005. (X. 18.) Kt. szamu rendelet 1 .§-a. Hatalyos 2005. november 1. napjat61. 
6 Modositotta a 1012000. (111. 21.) Kt. szamu rendelet 3.5 (1) bekezdese (hatalyos 2000. aprilis 1. napjatol), 
tovabba a 912002. (V. 7.) Kt. szhmu rendelet 2. 9 (1) bekezdbe. Hatalyos 2002. junius 1. napjatt61. 
7 M6dositotta a 912002. (V. 7.) Kt. szamu rendelet 2.5 (2) bekezdese. Hatalyos 2002. junius 1. napjatt61. 
8 Hatalyon kivul helyezte a 2912005. (X. 18.) Kt. szhmu rendelet 48.9-a. Hatalyos 2005. november 1. napjatol. 
9 Hatalyon kivul helyezte a 2912005. (X. 18.) Kt. szamu rendelet 48.5-a. Hatalyos 2005. november 1. napjatol 
10 M6dositotta a 1012000. (111. 21.) Kt. szamu rendelet 4.5 (1) bekezdkse (hatalyos 2000. aprilis 1. napjatd), 
tovabba a 912002. (V. 2.) Kt. szamli rendelet 3.5 (1) bekezdese. Hatalyos 2002. junius 1. napjatol. 
1 1  Modositotta a 2912005. ( X. 18.) Kt. szamu rendelet 49.5 (1) bekezdese. Hatalyos 2005. november 1. napjatol. 
12 Beiktatta a 1012000. (111. 2 1 .) Kt. szamu rendelet 4.5 (2) bekezdese (hatalyos 2000. aprilis 1. napjatol), tovabba 
modositotta a 912002. (V. 2.) Kt. szam6 rendelet 3.5 (2) bekezdese. Hatalyos 2002. junius 1. napjatol. 
13 A bekezdes szamozasat megvaltoztatta a 1012000. (111.18.) Kt. szamu rendelet 4.5 (2) bekezdese. Hatalyos 
2000. aprilis 1. napjato1 



(5)14 ~rokzoldek 3,00 m-ndl magasabbra nem nov6 fajtajellegii, illetve a magasabbra 
novo fajok 2,00 m alatti egyedei ingatlanon beluli kivagasa esetkn potlast nem kell eloirni. 

A pdtlas mddja 

6. 5 (1) A kivdgott fa hatdrozatban eloirt p6tlBsAt a kotelezett 
a) telepitdssel, 
b) pdnzbeni megvdltdssal teljesitheti. 
A kotelezett kdrelmdre a kdt m6d kombinaci6ja is alkalmazhat6. 

(2)15 AZ (I) bekezdts a.) pontja szerinti telepittst csaliidihazas ingatlanok esetdn 
kizirblagosan, a tobbi ingatlan esetkn elsosorban az ingatlanon belul 6s annak kozvetlen 
kornyezetdben kell megvalbsitani a 4.§.(1) bekezdksben meghatarozott vazlat vagy kertdszeti 
terv alapjh. 

(3) Az (I) bekezdks b.) pontjaban szereplo ,,pCnzbeni megvaltas" m6djat is valaszthatja a 
p6tlasra kotelezett, mely dontdsdt a p6tlast eloir6 hatarozatban megjelolt p6tlasi hatarido 
letelte elott be kell jelentenie a jegyzonek. . 

(4)16 A megvaltasi osszeg szamitasi alapjai: Az 5 cm tijrzsatmtrojii fa mindenkori teljes 
telepitdsi koltsdge az 1 kves fenntartasi koltsdggel egyutt. A megvaltasi osszeg aktualis 
mkrtkkkt e rendelet 1. szamu melldklete tartalmazza. 

A pdtlas teljesite'se'nek me'rlegele'si szempontjai 

7. €j (1)17 Az eloirt fap6tlAsi kotelezettskg rdszbeni teljesitdse - kertdszeti tervvel ds 
koltsdgvetkssel alatiimasztva - krtkke szerint egydb kertdszeti, kornyezetrendezdsi munkalatok 
formajaban is figyelembe veheto a teljesitksi kotelezettsdg max. 40 %-ig. 

(2)18 A fakivagast k6vetB iisszp6tl8si kotelezettsdg teljesitdsdndl az ingatlanon 6s a 
kozvetlen kornyezetben telepitett novdnymennyisdgen felul maradt mennyisdgnkl - a keriileti 
fejlesztesi tervek figyelembevktelkvel - a Fokpitkszi Irodan tortdno egyeztetks soran a 
zoldteriilet-fejlesztkshez kapcsol6d6 teriiletrendezdsi munkardszek is beszhithatbk. Nem 
szamithatoak be a telken beluli fap6tlasba azok a zoldteriilet-fejlesztdsi munkak, melyeket a 
fakivagast kkrelmezonek egydbkdnt is el kell vkgeznie a vonatkoz6 jogszabalyok eloirasai 
alapjan. Az egyeztetdsre az Onkormanyzat zoldfeluleti kezelojkt is meg kell hivni. A 
zoldfelulet fejlesztkshez kapcsol6d6 munkarkszek az (I) bek. szerinti mdrtdkben szhithat6k 
be a p6tldsi kotelezettsdgbe. 

(3) Az egyeztetdsrol, az elvdgzendo 6s beszamithat6 feladatokr61 a Fokpitkszi Irodan 
jegyzokonyvet kell kdsziteni, melynek 1 pdldanyat az eljar6 hat6sag (jegyzo) rdszkre meg kell 
kiildeni. 

14 A bekezdes szamozhsht megvaltoztatta a 1012000. (111.18.) Kt. szamu rendelet 4.g (2) bekezdese. Hatalyos 
2000. kprilis 1. napjhtol, tovabba mddositotta a 2912005. (X.18.) Kt. szhmu rendelet 49. 5 (2) bekezdese. 
Hathlyos 2005. november 1. napjatol. 
15 Mbdositotta a 2912005. (IX. 18.) Kt. szamu rendelet 50.g-a. Hatalyos 2005. november 1. napjhtol. 
16 Modositotta a 1012000. (111.21.) Kt. szamu rendelet 5.g-a (hatalyos2000. aprilis 1. napjatol), tovhbba a 912002. 
(V. 7.) Kt. szamu rendelet 4.g-a. Hatalyos 2002. junius 1. napjatol. 
17 Modositotta a 1012000. (111.21.) Kt. szhmu rendelet 6.g (1) bekezdese (hathlyos 2000. aprilis 1. napjatol), 
tovabba a 2912005. (V. 7.) Kt. szamu rendelet 51 .g (1) bekezdese. Hatalyos 2005. november 1. napjatol. 
18 Modositotta a 1012000. (111.21.) Kt. szamu rendelet 6.g (2) bekezdese (hatalyos 2000. hprilis 1. napjatol), 
tovabba a 2912005. (V. 7.) Kt. szamu rendelet 51 .§ (2) bekezdese. Hatalyos 2005. november 1. napjatol. 



(4)19 A p6t16si kdtelezettskg teljesitksi egyeztetkse soran az egykb munkartszek 
koltskgszamitasi alapjat a p6tlasi kaelezettskget megallapit6 hatarozatban szereplo 
osszp6tlasnak a pknzbeni megvaltasra kiszimitott kivitelezksi osszege kkpezi, amibol a 
tknylegesen eliiltetett fak koltskgkt le kell vonni. (A pknzbeni megvaltas alaposszegkt e 
rendelet 1. szimu mellkklete tartalmazza.) 

A fapbtlds teljesitksknek ellen6rzkse 

8. s20  (1) A p6tlasi hathrozatban elgirt, illetve az egyeztetksi jegyzokonyvben, kertkszeti 
kiviteli tervben szereplo munkhlatok teljesitkskt a jegyzo helyszinen ellenorzi. Kozteriileti 
p6tlasna1, illetve kertkszeti kiviteli terv alapjhn kksziilt munkak esetkn a Fokpitksz (Fokpitkszi 
Iroda) bevonasa sziikskges. 

(2) A helyszini szemlke - a keriileti fejlesztksi feladatokhoz kapcsol6d6 munkhk esetkn - 
az onkormhnyzat illetkkes zoldfeluleti kezelojkt is meg kell hivni. 

A pe'nzbeni megvdltdssal kapcsolatos rendelkeze'sek 

9. (1) Amennyiben a fap6tlBsra kotelezett a 6.8 (3) bekezdksben jelzett m6don a pknzbeni 
megvaltasra vonatkoz6 szhndkkat bejelenti, az alaphathrozat figyelembevktelkvel a megvaltas 
osszegdrol a kotelezett ks az ~nkormhn~za t  megallapodast kot. 

(2)21 A megv6lt8si szerziidtsben fel kell tiintetni, a megvaltas alapjat kkpezo famennyiskget 
is, 6s azt, hogy a fap6tlast az ~nkormhn~za t  - a zoldfeliileti fejlesztksi program 
figyelembevktelkvel - 4 iiltetksi idoszakon beliil teljesiti. 

(3) A megvaltasra vonatkoz6 szerzodkst a Budapest-Csepel ~nkormanyzata Kkpviselo- 
testiilete nevtben a Polgarmester koti. 

(4)22 A megvaltasi szerzodks 1-1 pkldhnyat meg kell kiildeni a p6tlasra kotelezettnek, az 
~nkormhn~za t  koltskgvetksi nyilvhntartashnak, valamint a hat6sagi eljhrhst lefolytat6 
jegyzonek, a Fokpitksznek 6s az onkormhnyzat zoldfeliileti kezelojknek. 

A befizetettpe'nzosszeg felhaszndldsa 

10. §23 (1) A fap6tlas megvaltasra befizetett osszeget Budapest-Csepel ~nkormhn~zata  a 
mindenkori koltskgvetkskben a Kornyezetvkdelmi Kereten beliil "Zoldfeliilet-fejlesztksi 
keretkknt" koteles kezelni. 

(2)24 A 11Z81dfeliilet-fejlesztksi keret" toke bsszegeit ks kamatait Csepel kozigazgatasi 
teriiletkn beliil megval6sitand6 zoldfeliileti fejlesztksi, rendezksi faladatokra lehet hasznalni, 
belekrtve a teriilet-elokkszitkst, tervezkst, telepitkst, iizemeltetkst 6s kapcsol6d6 kiegkszito 
beruhazasokat is. 

(3)25 A ,,ZGldfeliilet-fejlesztksi keret" konkrkt felhaszn818shra a Fokpitksz a zoldfeliilet 
kezeloje bevonasaval programot kkszit. A Vhrosfejlesztksi 6s Kornyezetvkdelmi Bizottsag 
kvente legalabb 1 alkalommal az alap felhasznalashr61 beszamol6t thrgyal meg. 

(4)26 AZ kves szinten "fap6tlasi megvaltas" cimen befizetett osszegrol, illetve a 
"Zoldfeliilet-fejlesztksi keret" felhaszn8lasr61 Budapest-Csepel ~nko rman~za t a  Polgarmesteri 
Hivatala nyilvantartast vezet. 

19 Modositotta a 1012000. (111. 21.) Kt. szamu rendelet 6.g (3) bekezdese (hatalyos 2000. aprilis 1. napjatol), 
tovabba a 912002. (v.7.) Kt. szamd rendelet 5. §-a. Hatalyos 2002. jlinius 1. napjAt61. 
20 Modositotta a 1012000. ( 111.2 1 .) Kt. szamd rendelet 7.g-a. Hatilyos 2000. aprilis 1. napjatol. 
21 Modositotta a 1012000. (111. 21 .) Kt. szamd rendelet 8.g (1) bekezdese. Hatalyos 2000. aprilis 1. napjatol. 
22 Modositotta a 1012000. (111. 21 .) Kt. rendelet 8.g (2) bekezdbe. Hatalyos 2000. aprilis 1. napjatol. 
23 Modositotta a 612007. (11.20.) Kt. szamd rendelet 3. §-a. Hatalyos 2007. februar 20. napjatol. 
24 Modositotta a 1012000. (111. 21.) Kt. szamu rendelet 9.g (1) bekezdese. Hatalyos 2000. aprilis 1. napjatol. 
25 Modositotta a 1012000. (111. 21.) Kt. szkmd rendelet 9.g (2) bekezdese. Hatalyos 2000. iprilis 1. napjat61. 
26 Modositotta a 1012000. (111.21.) Kt. szamd rendelet 9.g (2) bekezdese. Hatalyos 2000. aprilis 1. napjato1 
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~ r t e l m e z 6  rendelkezksek 

Jelen rendelet alkalmazasaban: 

11. 8 (1) TelepitCsi vhzlat: lakbingatlanon (max. 4 lakasig) tortCno fakivagas esetCn az 
ingatlanon belul telepitendo fAk mdretaranyos helyszinrajzon va16 feltuntetdse az ovezetre 
eloirt telepitesi mertCk teljesitCsCnek igazolasira. 
(2)27 Kerte'szeti ten:  Szakmai jegyzCkben szereplo szaktervezo altal kCszitett terv, ami 

tartalmaz 
- fakivigasi, favCdelmi tervlapot, 
- kertrendezesi tervlapot, 
- novCnyiiltetdsi tervet a fajok meghatarozasaval, Cs 
- kivagandd, p6tland6 mennyisCg szimitast. 

(3) Diszfa: minden olyan torzzsel Cs koronaval rendelkezij lombhullat6 vagy tulevelu fa, 
amely nem gyiirnolcsfa. 

(4)28 TelepitCsi siiriiskg: Budapest Fovhros KijzgyiilCsCnek a Budapesti VarosrendezCsi Cs 
~ ~ i t C s i  Keretszabalyzatrdl (BKVSZ) sz616 4711998. (X. 15.) rendelete 26. fj (3) bekezdCse 
szerinti CrtCk. 

Zardrendelkezksek 

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetis napjaval1Cp hatalyba. 
(2) E rendelet rendelkezkseit a hatalybalCpCst kovetoen indult eljarasokban, illetoleg a 

hatalybalCpCst kovetoen bejelentett megvaltasra vonatkoz6 kotelezetti szindCknyilatkozat 
eseteben kell alkalmazni. 

(3) Az epitCs kapcsan sziiksCgessC valt fakivagas p6tlasar61 az CpitCsi engedClyezCsi 
eljarasban kell dontetni 

(4) A megvaltasi osszeg alapjat kkpezo koltseget Budapest-Csepel Onkormanyzata 
Kepviselo-testulete Cvente felulvizsgalhatja Cs a mellekletben szereplo koltsCgelemek 
figyelembevCtelCve1 a mindenkori kivitelezdsi koltskghez igazithatja. 

Toth Mihaly sk 
polgarmester 

dr. Szeles Gabor sk 
j egyzo 

Zaradek: 
A rendelet kihirdetve: 1999. junius 21. 

~brahamne Turner Rita 
SzervezCsi Irodavezeto 

27 M6dositotta a 2912005. (X. 18.) Kt. szamd rendelet 51.g (1) bekezdCse. Hathlyos 2005. november 1. napjatol. 
28 Beiktatta a 2912005. (X. 18.) Kt. szhmd rendelet 52. § (2) bekezdCse. Htaalyos 2005. november 1. napjat61. 



A tobbszor m6dositott 16/1999.(VI.22.)Kt. szimu rendelethez 

1 .) Ellenjavalt fafajok: 

- noivani nyirfa 
- nyirfik (fasor, zoldsiv, lak6telep) 
- kirtevokre erosen Qzdkeny fafajok (pl: zoldjuhar, fehQeper ...) 

2.)29 A telepitbi tivolsigra vonatkoz6 javaslatok 

A legkisebb iiltetdsi (telepitdsi) tavolsig az ingatlan hatirit61 belteriileten ds a zirtkerti 
teriileten 

- szolb, valamint 2,00 mdterndl magasabbra nem novo gyiimolcs- ds egydb bokor 
(dl6 sovdny) esetdn 0,50 mdter, 

- 2 mdterndl magasabbra nem novo gyiimolcs- ds egydb fa esetdben 1,5 mdter, 
- 2 mdterndl magasabbra novo gyiimolcs- ds egydb fa, valamint gyiimolcs- ds egyCb 

bokor (dl6 sovdny) esetdben 2,5 mdter, 

Kozut ds vasut teriiletdn - sz616to1, gyiimolcsostdl 6s zirtkerttol - minden gyiimolcs- 6s 
egydb fit, valamint bokrot, legalibb 1,5 mdter, 3 mdterndl magasabbra novo gyiimolcsfit 
egymist61 legalibb 2,5 mdter tivolsigra szabad iiltetni (telepiteni). 

3.)30 TelepitCstechnol6gia koltsdgei a megviltisi ijsszeg szimitLs&oz (anyagir, szilli~ssal,  
iiltetdssel) 

- min. 5 cm torzsitmQojii, min 2x iskolizott, utsorfa, vagy 
parkfa minbsdgii 

- min. 100 %-os talajcsere 
- timrud, gdgecso 
- ontozds, kapalis (1 dves fenntartis) 
- 1 dves garancia 

4.)31 Az 5 cm torzsitmdr6jii p6tliskdnt eldirt fa megviltisi &a (koltsdge) 

(A megviltisi ir Cvente feliilvizsgalhat6) 

29 M6dositotta a 1012000. ( 111. 21.) Kt. szamu rendelet 10.g (1) bekezdese (hatalyos 2000. aprilis 1. napjitol), 
tovabba a 2912005. (X. 18.) Kt. szamu rendelet 53. § (1) bekezdkse. Hatalyos 2005. november 1. napjatol. 
30 Modositotta a 2912005. (X. 18.) Kt. szamu rendelet 53.g (2) bekezdese. Hatalyos 2005. november 1. napjatol. 
3 1 Modositotta a 1012000. (111. 21 .) Kt. szAmu rendelet 10.g (2) bekezdese (hatalyos 2000. aprilis 1. napjatol, 
tovabba a 2912005. (X. 18.) Kt. szamu rendelet 53.g (3) bekezdese. Hatalyos 2005. november 1. napjatt61. 
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(2) Orokzold kivagasa esetdn a p6tlast abban az esetben kell eloirni, ha a fajtajellegdndl 
fogva a novdny 3 m-ndl magasabbra novo ds az egyed magassaga a kivagas idopontjaban 
eldrte, illetve meghaladta a 2,00 m-es magassagot. A p6tlast az orokzold esetdben is az 1 m-es 
magassagban mdk ttjrzsitmdrd alapjhn kill meghllapitani. 
4. 5 ( I ) ~  Az ingatlanon belul kivagott fak p6tlasanak eloirasakor az alabbi mdrtdkeket kell 
alkalmazni - eltQ6 jogszabalyi rendelkezds hihnyaban - amit elsosorban ingatlanon belul kell 
teljesiteni: (a hat6sag feld tortdnd eldzetes bejelentdsi kotelezettsdg ebben az esetben is 
fennall)". 

a)6 Csaladi hazas lak6telken a kivagott fa 100%-os p6tlasa sziiksdges, melyre vonatkoz6an a 
BVKSZ 26.8 (3) bek. szerinti suriisdg mdrtdkdig irhat6 elo kotelezoen a telken beluli potlas (a 
p6tlas m6djhra jelen rendelet 6.8-a az iranyad6). Az ingatlanon va16 elhelyezdst vazlattal kell 
igazolni. 

b)7 Tobblakhsos ingatlan (tombtelek) esetdn altalhban 100 %-os p6tlhst kell eloirni, amit az 
ingatlanon belul - a BVKSZ 26.8 (3) bek. szerinti suriisdg figyelembevdteldvel - , illetve a 
fennmarad6 mennyisdget kozvetlen kornydkdn kell telepiteni telepitdsi vazlat vagy 
szaktervezo altal kdszitett kiviteli terv alapjan. A sajkt telken kivul telepitett fhk helydt ds 
fajtajat a Fodpitdszi Irodan elozetesen egyeztetni kell. 

(2) Kozteriileti fakivagas ugydben a p6tlBs az alabbiak szerint szhitand6: 
a) varoskdpileg kiemelt teriileten, 6s vddett fasor esetdn (a BVKSZ 

melldkleteinekfigyelembevdteldvel) a kivagott fa torzsatmdrojdnek 150 %-At; 
b) egydb kozteriileti fa esetdn - a torzs~tmQo 100 %-at kell p6tlBsi kotelezettsdgkdnteloirni. 
(3>8 
(4>9 

k1lapottdl 6s f a f a j t t  6 kotelezettskgek 

5. 5 (1)" Termdszetes liton kiszhradt fa vagy baleset, vihar kovetkeztdben veszdlyessd valt 
fa kivagasa esetdn p6tlBst nem kell eloirni. (A hat6sAg feld tortdno bejelentkezdsi 
kmelezettsdg ebben az esetben is fenn811.) 

(2)" Amennyiben szakdrtoi vdlemdny szerint a kivhgand6 fa beteg, korhadt, vagy rdszben 
kiszaradt, a torzsiitmQ6 6s az 610 lombtomeg figyelembevdteldvel a p6tlBsi kotelezettsdg 
csokkentheto max. 50 %-kal. 

(3)12 Kidolt, vihar kovetkeztdben balesetveszdlyessd valt - 6s emiatt azonnali beavatkozast 
igdnylo - fa esetdben az eltAvolit8st el kell rendelni. 

(4)13 Noivani nyarfa 
a) kozteruleti fasorb61 tortdno kivagasa esetdn a p6tlBst a torzsAtmQo 100 %-hban kell 

meghatarozni 
b)ingatlanon beluli kivagasa esetdn (az ipari terulet kivdteldvel) iitmdrotol fiiggetlenul, 

p6tlast csak a telekre vonatkoz6 ovezeti telepitdsi siiriisdg mdrtdkdig lehet eloirni. 
c) Ipari teriileten tortdnb kivagast kovetoen 100 %-os p6tlBs kotelez6. 

5 Modositotta a 2912005. (X. 18.) Kt. szamu rendelet 1 .§-a. Hatalyos 2005. november 1. napjat61. 
6 Modositotta a 1012000. (111. 21.) Kt. szamu rendelet 3.5 (1) bekezdese (hatalyos 2000. aprilis 1. napjatol), 
tovabba a 912002. (V. 7.) Kt. szhmu rendelet 2. 9 (1) bekezdbe. Hatalyos 2002. junius 1. napjatt61. 
7 M6dositotta a 912002. (V. 7.) Kt. szamu rendelet 2.5 (2) bekezdese. Hatalyos 2002. junius 1. napjatt61. 
8 Hatalyon kivul helyezte a 2912005. (X. 18.) Kt. szhmu rendelet 48.9-a. Hatalyos 2005. november 1. napjatol. 
9 Hatalyon kivul helyezte a 2912005. (X. 18.) Kt. szamu rendelet 48.5-a. Hatalyos 2005. november 1. napjatol 
10 M6dositotta a 1012000. (111. 21.) Kt. szamu rendelet 4.5 (1) bekezdkse (hatalyos 2000. aprilis 1. napjatd), 
tovabba a 912002. (V. 2.) Kt. szamli rendelet 3.5 (1) bekezdese. Hatalyos 2002. junius 1. napjatol. 
1 1  Modositotta a 2912005. ( X. 18.) Kt. szamu rendelet 49.5 (1) bekezdese. Hatalyos 2005. november 1. napjatol. 
12 Beiktatta a 1012000. (111. 2 1 .) Kt. szamu rendelet 4.5 (2) bekezdese (hatalyos 2000. aprilis 1. napjatol), tovabba 
modositotta a 912002. (V. 2.) Kt. szam6 rendelet 3.5 (2) bekezdese. Hatalyos 2002. junius 1. napjatol. 
13 A bekezdes szamozasat megvaltoztatta a 1012000. (111.18.) Kt. szamu rendelet 4.5 (2) bekezdese. Hatalyos 
2000. aprilis 1. napjato1 



(5)14 ~rokzoldek 3,00 m-ndl magasabbra nem nov6 fajtajellegii, illetve a magasabbra 
novo fajok 2,00 m alatti egyedei ingatlanon beluli kivagasa esetkn potlast nem kell eloirni. 

A pdtlas mddja 

6. 5 (1) A kivdgott fa hatdrozatban eloirt p6tlBsAt a kotelezett 
a) telepitdssel, 
b) pdnzbeni megvdltdssal teljesitheti. 
A kotelezett kdrelmdre a kdt m6d kombinaci6ja is alkalmazhat6. 

(2)15 AZ (I) bekezdts a.) pontja szerinti telepittst csaliidihazas ingatlanok esetdn 
kizirblagosan, a tobbi ingatlan esetkn elsosorban az ingatlanon belul 6s annak kozvetlen 
kornyezetdben kell megvalbsitani a 4.§.(1) bekezdksben meghatarozott vazlat vagy kertdszeti 
terv alapjh. 

(3) Az (I) bekezdks b.) pontjaban szereplo ,,pCnzbeni megvaltas" m6djat is valaszthatja a 
p6tlasra kotelezett, mely dontdsdt a p6tlast eloir6 hatarozatban megjelolt p6tlasi hatarido 
letelte elott be kell jelentenie a jegyzonek. . 

(4)16 A megvaltasi osszeg szamitasi alapjai: Az 5 cm tijrzsatmtrojii fa mindenkori teljes 
telepitdsi koltsdge az 1 kves fenntartasi koltsdggel egyutt. A megvaltasi osszeg aktualis 
mkrtkkkt e rendelet 1. szamu melldklete tartalmazza. 

A pdtlas teljesite'se'nek me'rlegele'si szempontjai 

7. €j (1)17 Az eloirt fap6tlAsi kotelezettskg rdszbeni teljesitdse - kertdszeti tervvel ds 
koltsdgvetkssel alatiimasztva - krtkke szerint egydb kertdszeti, kornyezetrendezdsi munkalatok 
formajaban is figyelembe veheto a teljesitksi kotelezettsdg max. 40 %-ig. 

(2)18 A fakivagast k6vetB iisszp6tl8si kotelezettsdg teljesitdsdndl az ingatlanon 6s a 
kozvetlen kornyezetben telepitett novdnymennyisdgen felul maradt mennyisdgnkl - a keriileti 
fejlesztesi tervek figyelembevktelkvel - a Fokpitkszi Irodan tortdno egyeztetks soran a 
zoldteriilet-fejlesztkshez kapcsol6d6 teriiletrendezdsi munkardszek is beszhithatbk. Nem 
szamithatoak be a telken beluli fap6tlasba azok a zoldteriilet-fejlesztdsi munkak, melyeket a 
fakivagast kkrelmezonek egydbkdnt is el kell vkgeznie a vonatkoz6 jogszabalyok eloirasai 
alapjan. Az egyeztetdsre az Onkormanyzat zoldfeluleti kezelojkt is meg kell hivni. A 
zoldfelulet fejlesztkshez kapcsol6d6 munkarkszek az (I) bek. szerinti mdrtdkben szhithat6k 
be a p6tldsi kotelezettsdgbe. 

(3) Az egyeztetdsrol, az elvdgzendo 6s beszamithat6 feladatokr61 a Fokpitkszi Irodan 
jegyzokonyvet kell kdsziteni, melynek 1 pdldanyat az eljar6 hat6sag (jegyzo) rdszkre meg kell 
kiildeni. 

14 A bekezdes szamozhsht megvaltoztatta a 1012000. (111.18.) Kt. szamu rendelet 4.g (2) bekezdese. Hatalyos 
2000. kprilis 1. napjhtol, tovabba mddositotta a 2912005. (X.18.) Kt. szhmu rendelet 49. 5 (2) bekezdese. 
Hathlyos 2005. november 1. napjatol. 
15 Mbdositotta a 2912005. (IX. 18.) Kt. szamu rendelet 50.g-a. Hatalyos 2005. november 1. napjhtol. 
16 Modositotta a 1012000. (111.21.) Kt. szamu rendelet 5.g-a (hatalyos2000. aprilis 1. napjatol), tovhbba a 912002. 
(V. 7.) Kt. szamu rendelet 4.g-a. Hatalyos 2002. junius 1. napjatol. 
17 Modositotta a 1012000. (111.21.) Kt. szhmu rendelet 6.g (1) bekezdese (hathlyos 2000. aprilis 1. napjatol), 
tovabba a 2912005. (V. 7.) Kt. szamu rendelet 51 .g (1) bekezdese. Hatalyos 2005. november 1. napjatol. 
18 Modositotta a 1012000. (111.21.) Kt. szamu rendelet 6.g (2) bekezdese (hatalyos 2000. hprilis 1. napjatol), 
tovabba a 2912005. (V. 7.) Kt. szamu rendelet 51 .§ (2) bekezdese. Hatalyos 2005. november 1. napjatol. 



(4)19 A p6t16si kdtelezettskg teljesitksi egyeztetkse soran az egykb munkartszek 
koltskgszamitasi alapjat a p6tlasi kaelezettskget megallapit6 hatarozatban szereplo 
osszp6tlasnak a pknzbeni megvaltasra kiszimitott kivitelezksi osszege kkpezi, amibol a 
tknylegesen eliiltetett fak koltskgkt le kell vonni. (A pknzbeni megvaltas alaposszegkt e 
rendelet 1. szimu mellkklete tartalmazza.) 

A fapbtlds teljesitksknek ellen6rzkse 

8. s20  (1) A p6tlasi hathrozatban elgirt, illetve az egyeztetksi jegyzokonyvben, kertkszeti 
kiviteli tervben szereplo munkhlatok teljesitkskt a jegyzo helyszinen ellenorzi. Kozteriileti 
p6tlasna1, illetve kertkszeti kiviteli terv alapjhn kksziilt munkak esetkn a Fokpitksz (Fokpitkszi 
Iroda) bevonasa sziikskges. 

(2) A helyszini szemlke - a keriileti fejlesztksi feladatokhoz kapcsol6d6 munkhk esetkn - 
az onkormhnyzat illetkkes zoldfeluleti kezelojkt is meg kell hivni. 

A pe'nzbeni megvdltdssal kapcsolatos rendelkeze'sek 

9. (1) Amennyiben a fap6tlBsra kotelezett a 6.8 (3) bekezdksben jelzett m6don a pknzbeni 
megvaltasra vonatkoz6 szhndkkat bejelenti, az alaphathrozat figyelembevktelkvel a megvaltas 
osszegdrol a kotelezett ks az ~nkormhn~za t  megallapodast kot. 

(2)21 A megv6lt8si szerziidtsben fel kell tiintetni, a megvaltas alapjat kkpezo famennyiskget 
is, 6s azt, hogy a fap6tlast az ~nkormhn~za t  - a zoldfeliileti fejlesztksi program 
figyelembevktelkvel - 4 iiltetksi idoszakon beliil teljesiti. 

(3) A megvaltasra vonatkoz6 szerzodkst a Budapest-Csepel ~nkormanyzata Kkpviselo- 
testiilete nevtben a Polgarmester koti. 

(4)22 A megvaltasi szerzodks 1-1 pkldhnyat meg kell kiildeni a p6tlasra kotelezettnek, az 
~nkormhn~za t  koltskgvetksi nyilvhntartashnak, valamint a hat6sagi eljhrhst lefolytat6 
jegyzonek, a Fokpitksznek 6s az onkormhnyzat zoldfeliileti kezelojknek. 

A befizetettpe'nzosszeg felhaszndldsa 

10. §23 (1) A fap6tlas megvaltasra befizetett osszeget Budapest-Csepel ~nkormhn~zata  a 
mindenkori koltskgvetkskben a Kornyezetvkdelmi Kereten beliil "Zoldfeliilet-fejlesztksi 
keretkknt" koteles kezelni. 

(2)24 A 11Z81dfeliilet-fejlesztksi keret" toke bsszegeit ks kamatait Csepel kozigazgatasi 
teriiletkn beliil megval6sitand6 zoldfeliileti fejlesztksi, rendezksi faladatokra lehet hasznalni, 
belekrtve a teriilet-elokkszitkst, tervezkst, telepitkst, iizemeltetkst 6s kapcsol6d6 kiegkszito 
beruhazasokat is. 

(3)25 A ,,ZGldfeliilet-fejlesztksi keret" konkrkt felhaszn818shra a Fokpitksz a zoldfeliilet 
kezeloje bevonasaval programot kkszit. A Vhrosfejlesztksi 6s Kornyezetvkdelmi Bizottsag 
kvente legalabb 1 alkalommal az alap felhasznalashr61 beszamol6t thrgyal meg. 

(4)26 AZ kves szinten "fap6tlasi megvaltas" cimen befizetett osszegrol, illetve a 
"Zoldfeliilet-fejlesztksi keret" felhaszn8lasr61 Budapest-Csepel ~nko rman~za t a  Polgarmesteri 
Hivatala nyilvantartast vezet. 

19 Modositotta a 1012000. (111. 21.) Kt. szamu rendelet 6.g (3) bekezdese (hatalyos 2000. aprilis 1. napjatol), 
tovabba a 912002. (v.7.) Kt. szamd rendelet 5. §-a. Hatalyos 2002. jlinius 1. napjAt61. 
20 Modositotta a 1012000. ( 111.2 1 .) Kt. szamd rendelet 7.g-a. Hatilyos 2000. aprilis 1. napjatol. 
21 Modositotta a 1012000. (111. 21 .) Kt. szamd rendelet 8.g (1) bekezdese. Hatalyos 2000. aprilis 1. napjatol. 
22 Modositotta a 1012000. (111. 21 .) Kt. rendelet 8.g (2) bekezdbe. Hatalyos 2000. aprilis 1. napjatol. 
23 Modositotta a 612007. (11.20.) Kt. szamd rendelet 3. §-a. Hatalyos 2007. februar 20. napjatol. 
24 Modositotta a 1012000. (111. 21.) Kt. szamu rendelet 9.g (1) bekezdese. Hatalyos 2000. aprilis 1. napjatol. 
25 Modositotta a 1012000. (111. 21.) Kt. szkmd rendelet 9.g (2) bekezdese. Hatalyos 2000. iprilis 1. napjat61. 
26 Modositotta a 1012000. (111.21.) Kt. szamd rendelet 9.g (2) bekezdese. Hatalyos 2000. aprilis 1. napjato1 
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~ r t e l m e z 6  rendelkezksek 

Jelen rendelet alkalmazasaban: 

11. 8 (1) TelepitCsi vhzlat: lakbingatlanon (max. 4 lakasig) tortCno fakivagas esetCn az 
ingatlanon belul telepitendo fAk mdretaranyos helyszinrajzon va16 feltuntetdse az ovezetre 
eloirt telepitesi mertCk teljesitCsCnek igazolasira. 
(2)27 Kerte'szeti ten:  Szakmai jegyzCkben szereplo szaktervezo altal kCszitett terv, ami 

tartalmaz 
- fakivigasi, favCdelmi tervlapot, 
- kertrendezesi tervlapot, 
- novCnyiiltetdsi tervet a fajok meghatarozasaval, Cs 
- kivagandd, p6tland6 mennyisCg szimitast. 

(3) Diszfa: minden olyan torzzsel Cs koronaval rendelkezij lombhullat6 vagy tulevelu fa, 
amely nem gyiirnolcsfa. 

(4)28 TelepitCsi siiriiskg: Budapest Fovhros KijzgyiilCsCnek a Budapesti VarosrendezCsi Cs 
~ ~ i t C s i  Keretszabalyzatrdl (BKVSZ) sz616 4711998. (X. 15.) rendelete 26. fj (3) bekezdCse 
szerinti CrtCk. 

Zardrendelkezksek 

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetis napjaval1Cp hatalyba. 
(2) E rendelet rendelkezkseit a hatalybalCpCst kovetoen indult eljarasokban, illetoleg a 

hatalybalCpCst kovetoen bejelentett megvaltasra vonatkoz6 kotelezetti szindCknyilatkozat 
eseteben kell alkalmazni. 

(3) Az epitCs kapcsan sziiksCgessC valt fakivagas p6tlasar61 az CpitCsi engedClyezCsi 
eljarasban kell dontetni 

(4) A megvaltasi osszeg alapjat kkpezo koltseget Budapest-Csepel Onkormanyzata 
Kepviselo-testulete Cvente felulvizsgalhatja Cs a mellekletben szereplo koltsCgelemek 
figyelembevCtelCve1 a mindenkori kivitelezdsi koltskghez igazithatja. 

Toth Mihaly sk 
polgarmester 

dr. Szeles Gabor sk 
j egyzo 

Zaradek: 
A rendelet kihirdetve: 1999. junius 21. 

~brahamne Turner Rita 
SzervezCsi Irodavezeto 

27 M6dositotta a 2912005. (X. 18.) Kt. szamd rendelet 51.g (1) bekezdCse. Hathlyos 2005. november 1. napjatol. 
28 Beiktatta a 2912005. (X. 18.) Kt. szhmd rendelet 52. § (2) bekezdCse. Htaalyos 2005. november 1. napjat61. 



A tobbszor m6dositott 16/1999.(VI.22.)Kt. szimu rendelethez 

1 .) Ellenjavalt fafajok: 

- noivani nyirfa 
- nyirfik (fasor, zoldsiv, lak6telep) 
- kirtevokre erosen Qzdkeny fafajok (pl: zoldjuhar, fehQeper ...) 

2.)29 A telepitbi tivolsigra vonatkoz6 javaslatok 

A legkisebb iiltetdsi (telepitdsi) tavolsig az ingatlan hatirit61 belteriileten ds a zirtkerti 
teriileten 

- szolb, valamint 2,00 mdterndl magasabbra nem novo gyiimolcs- ds egydb bokor 
(dl6 sovdny) esetdn 0,50 mdter, 

- 2 mdterndl magasabbra nem novo gyiimolcs- ds egydb fa esetdben 1,5 mdter, 
- 2 mdterndl magasabbra novo gyiimolcs- ds egydb fa, valamint gyiimolcs- ds egyCb 

bokor (dl6 sovdny) esetdben 2,5 mdter, 

Kozut ds vasut teriiletdn - sz616to1, gyiimolcsostdl 6s zirtkerttol - minden gyiimolcs- 6s 
egydb fit, valamint bokrot, legalibb 1,5 mdter, 3 mdterndl magasabbra novo gyiimolcsfit 
egymist61 legalibb 2,5 mdter tivolsigra szabad iiltetni (telepiteni). 

3.)30 TelepitCstechnol6gia koltsdgei a megviltisi ijsszeg szimitLs&oz (anyagir, szilli~ssal,  
iiltetdssel) 

- min. 5 cm torzsitmQojii, min 2x iskolizott, utsorfa, vagy 
parkfa minbsdgii 

- min. 100 %-os talajcsere 
- timrud, gdgecso 
- ontozds, kapalis (1 dves fenntartis) 
- 1 dves garancia 

4.)31 Az 5 cm torzsitmdr6jii p6tliskdnt eldirt fa megviltisi &a (koltsdge) 

(A megviltisi ir Cvente feliilvizsgalhat6) 

29 M6dositotta a 1012000. ( 111. 21.) Kt. szamu rendelet 10.g (1) bekezdese (hatalyos 2000. aprilis 1. napjitol), 
tovabba a 2912005. (X. 18.) Kt. szamu rendelet 53. § (1) bekezdkse. Hatalyos 2005. november 1. napjatol. 
30 Modositotta a 2912005. (X. 18.) Kt. szamu rendelet 53.g (2) bekezdese. Hatalyos 2005. november 1. napjatol. 
3 1 Modositotta a 1012000. (111. 21 .) Kt. szAmu rendelet 10.g (2) bekezdese (hatalyos 2000. aprilis 1. napjatol, 
tovabba a 2912005. (X. 18.) Kt. szamu rendelet 53.g (3) bekezdese. Hatalyos 2005. november 1. napjatt61. 
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