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26/2000.( IX.26.)Kt. rendelete 

Budapest XXI. ker. Ady Endre utca - Kossuth Lajos utca - Poltenberg utca, valamint a 

209675, a 209676, a 209731, Cs 209733 Hrsz-u telkek altal hatarolt teriilet 

Helyi ~ ~ i t C s i  Szabalyzatiira Cs Szabalyozbi TervCre 

A Budapest Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t  KCpviselo-testulete a helyi onkormiinyzatokr61 sz616 1990. 

Cvi LXV. tv. 16. $ (1) bekezdiseben meghatirozott jogkorCve1 Clve, az CpitCsugyrol sz616 

1997. LXXVIII 62 $ (1) bekezdCsCben az 54. $ (3) bekezdCsCben, valamint az OTEK 4. $ (1) 

bekezdCsCben kapott felhatalmazas alapjin a kovetkezo helyi rendeletet alkotja. 

HELYI EP~TESI SZABALYZAT 

(1) A jelen rendelet hatalya a Budapest XXI. kerulet Ady Endre utca - Kossuth Lajos utca 

- Poltenberg utca valamint a 209675, a 209676, a 20973 1, i s  209733 Hrsz-u telkek altal 

a szabilyozisi tervlapon lehatirolt teruletre terjed ki. 

(1) Az 1. $ (1) bekezdCsben meghatirozott tealeten (tovibbiakban a tervezCsi teruleten) 

teruletet felhasznalni, 1CtesitmCnyek elhelyezCsCre telket, CpitCsi teruletet kialakitani, 

altaliban birmely 1CtesitmCnyt elhelyezni, tervezni, kivitelezni, Cpiteni, felujitani, 

helyreallitani, italakitani, korszeriisiteni, boviteni 6s bontani, valamint ilyen cClra 

CpitCsi hat6sigi engedtlyt kiadni csak az Orszigos TelepiilCsrendezCsi Cs EpitCsi 

KovetelmCnyek (OTEK), a Budapesti VirosrendezCsi Cs EpitCsi Keretszabilyzatnak 

(BVKSZ), az egyCb iltalinos eloirisoknak, a jelen szabalyozasi tervnek, illetve helyi 

CpitCsi szabilyzatnak megfeleloen szabad. 

(2) Jelen CpitCsi eloirisok csak a mellCkelt szabalyozasi tervvel egyiitt CrvCnyesek. 

(3) A szabilyozisi terven kotelezonek kell tekinteni Cs meg kell tartani: 

- a szabilyozasi vonalat, 

- a kotelezo CpitCsi vonalat, 



- az CpitCsi helyet, 

- az Cpitesi ovezeti jellemzoket, 

- a telek rendeltetesit Cs beCpithetosCgkt ((%), 

- az Cpuletek elhelyezCsCre 6s kialakitashra vonatkoz6 eloirasokat, 

- a zoldfeluletekre vonatkoz6 aranyokat (%), 

- tiizfal csatlakozas, 

- kotelezoen telepitendo fasorokat Cs zoldfeliiletet. 

(4) A kotelezo jelleggel meghatarozott elemek m6dositasa a helyi CpitCsi szabalyzat Cs 

szabalyozasi terv m6dositisht vonja maga utin. 

(5) Az iranyad6 jelleggel szabilyozott Cs a 2. 9 (3) bekezdksben fel nem sorolt elemek 

tajCkoztat6 jellegiiek, ezCrt azok a helyi CpitCsi szabalyzat Cs szabilyozisi terv 

mbdositisa nilkul megvaltoztathat6k. 

TERULETFELHASZNALAS 

3. § 

(1) A terulet az alabbi teruletfelhasznalisi elemekre tagozbdik: 

- I - V1 jelu virosias, telkes intCzmCnyteruletek CpitCsi ovezete, 

- I - V2 jelu virosias, kistelkes intCzmCnyteruletek CpitCsi ovezete. 

. . (1) A terv teruletCn az CpitCsi telkeket Cs kozteruleteket a mellkkelt szabalyozasi terv \. 
alapjan kell kialakitani. 

(2) A tervezisi terulet I - V1 Cs I - V2 jelii, CpitCsi ovezetu teruletein egyedi telkek 
alakithat6k ki. 

(3) Egyedi telkek minimalis mCrete: 5. 9 (4) Cs 6.9 (4) bekezdCse szerint 

minimalis szClessCge: 5. 9 (4) Cs 6.9 (4) bekezdCse szerint 

minimalis mClysCge: 5. 9 (4) 6s  6.9 (4) bekezdCse szerint 

(4) A telkekre vonatkoz6 rCszletes telekalakitasi eloirisok: 

- A 209674 h r s z - ~  telek egy rCszCbol kCt egyedi teleket kell ki alakitani a 

szabilyozasi terven jelolt m6don. 



- A 209674 hrsz-fi telek egy rCszCbo1, a (209741) hrsz-6 fit egy rCszCbo1, a 209748 

hrsz-fi telek egy rCszCbol Cs a 209749 hrsz-G telek egy rCszCbol a szabiilyozasi 

terven jelolt m6don egyedi telek alakitand6 ki. 

- A 209734 hrsz-ii telek egy rCszCbol, a 209735 hrsz-6 telek egy rCszCbol Cs a 209738 

hrsz-fi telek egy rCszCbol a szabiilyoziisi terven jelolt m6don egyedi telek alakitand6 

ki. 

- A 209734 hrsz-6 telek egy rCszCbol, a 209735 hrsz-u telek egy rCszCbo1, a 209736 

hrsz-u telekbol, a 209738 hrsz-d telek egy rCszCbol, a 209739 hrsz-6 telek egy 

rCszCbol, a szabiilyoziisi terven jelolt m6don egyedi telek alakitand6 ki. A telek a 

szabiilyozasi terven jelolt helyeken megoszthat6. 

- A (20974 1) hrsz-u ut egy rCsze a (2097 15) hrsz-u uthoz csatolando. 

- A 209739 hrsz-u telek egy rCszCt, a 209748 hrsz-6 telek egy rCszCt, a 209749 hrsz-u 

telek egy rCszCt, valamint a (209741) hrsz-u ut egy rCszCt, a (209750) hrsz-u Ady 

Endre uthoz kell csatolni a szabiilyozasi terven jelolt m6don. 

- A (209751) hrsz-6 Kossuth Lajos utcanak a 209736 Cs 209739 hrsz-u telkekig 

terjedo rCszCt a 3111994. (IX. 20.)Kt rendelet szerint zoldsiivkCnt meg kell hagyni. 

Annak m6dositasa csak a Kossuth Lajos utca teljes hosszanak figyelembe vCtelCve1 

lehetskges. 

VEGYES TERULET 

I - V l  jelii intkzmknyteriilet 

(1) A teriilet I - V1 jelu ovezetbe tartozik. A teriilet hatiirai: I-V2 jelii ovezet hatiira - Ady 
. . \. 

Endre utca - Kossuth Lajos utca valamint a 209731 6s a 209733 hrsz-fi telkek dCli 

telekhatiira. 

(2) Az ovezetben elsosorban kozossCgi, kereskedelmi, igazgatiisi, ellatasi Cs irodai fur?<ci6k 

helyezhetok el, de a lak6funkci6 is megengedett. 

(3) Az intCzmCnyteriileten beliil uj Cpiilet CpitCse esetCn beCpitCsi terv kCszitCse kotelezo. A 

beCpitCsi tervet a keriileti tervtanaccsal vClemCnyeztetni kell. 

(4)  A teriilet telkei az aliibbi eloiriisok mellett Cpithetok be. 

- A beCpitCs modja: 

- A kialakithat6 telkek min. teriilete: 

zartsoru 

750 m2 



- A kialakithat6 telek min. szClessCge: 30 m 

- A kialakithat6 telek min. mClysCge: 20 m 

- A telkek beCpithetosCge max.: 45 % 

- A telkek beCpithetosCge szint alatt max.: 65 % 

- Legnagyobb szintteruleti mutat6: 2,o 

- ~ ~ i t m C n ~ m a ~ a s s i ~  max.: 10,5 m 

- Kialakitand6 zoldfelulet min. 35 % 

- GCpjarmu elhelyezCs a jelen rendelet 7. 5 (2) Cs 7. 5 (5) valamint 

9. 5 (6) bekezdCse szerint telken belul tkrszinen, vagy tkrszin alatt. 

(5) A Kossuth L. u. Cs Ady E. utca mentCn az Cpulet sarkain CpitCszeti hangsuly kCpezheto, 

mely a megengedett CpitmCnymagassAg CrtCkCt legfeljebb 6 mCterrel haladhatja meg. 

(6) Az ovezetben Cpulet csak teljes kozmuvesitCsse1 ellatott CpitCsi telken Cpitheto. 

(7) Az ovezet teruletkn a fofunkci6t kiszolgi16 kiegCszito hnkci6k ona116 Cpuletben nem 

helyezhetok el. 

(8) A mellCkCpitmCnyek kozul a BVKSZ 36. 5 (5) bekezdese szerintiek helyezhetok el. 

(9) KeritCs a rendezett telekhatkon az OTEK 44. 5-inak betartasaval letesitheto max. 0,5 m 

magas tomor labazattal, ittorten max. 1,80 m magassagban. 

(10) A Kossuth Lajos utca Cs az Ady Endre utca mentin az Cpuletek foldszintjkn lakas nem 

Cpitheto. Itt uzletek, irodik, szolgiltatisok szimira kell helyet biztositani. Az emeleti 

szinteken lak6funkcib is kialakithat6, az akusztikai kovetelmknyek fokozott figyelembe 

vCtelCve1. 

. (1 1) A Kossuth Lajos utcai 6s az Ady Endre utcai zirtsord beCpitCsCnC1 - nagyobb parkol6- \. 
igCny esetCn - a szabilyozasi terven jelolt helyen tirszin alatti gCpjArmiith~-ol6val kell 

biztositani a lakasok Cs az intCzmCnyek OTEK szerinti park016 igCnyCt. 

(12) A Kossuth Lajos utca 6s az Ady Endre utcai foldszinti uzletsor folott egysCges reklim 

6s feliratsavnak kell helyet biztositani a 10. (2) bekezdCs figyelembe vCtelCve1. 



I - V2 jelu intCzmCnyteriilet 

(1) A teriilet I - V2 jelu ovezetbe tartozik. A teriilet hathrai: Poltenberg utca - I -Vl jelu 

ovezet hatara, valamint a 209675, a 209676 6s a 209733 hrsz-fi telkek deli telek hatka. 

(2) Az ovezetben elsosorban kozossCgi, igazgathsi, ellhthsi 6s irodai funkci6k helyezhetok 

el, de a lak6funkci6 is megengedett. 

(3) Az intCzmCny teriileten beliil fij Cpiilet Cpitese esetCn beCpitCsi terv kCszitCse kotelezo. A 

beCpitCsi tervet a keriileti tervtanhccsal vClemCnyeztetni kell. 

(4) A teriilet telkei az alhbbi eloirhsok mellett Cpithetok be. 

- A beCpitCs m6dja: 

- A kialakithat6 telkek min. teriilete: 

- A kialakithat6 telek min. szClessCge: 

- A kialakithat6 telek min. mClysCge: 

- A telkek bekpithetoskge max.: 

- A telkek bekpithetoskge szint alatt max.: 

- Legnagyobb szintteriileti mutat6: 

- ~ ~ i t m ~ n ~ m a ~ a s s h ~  max.: 

- Kialakitand6 zoldfeliilet min. 

- Gkpjhrmu elhelyezes a jelen rendelet 7. $ (2) Cs 7. $ (5) valamint 

szabadon 9116 

9. $ (6) bekezdCse szerint telken beliil thszinen, vagy tQszin alatt. 

(5) Az ovezetben Cpiilet csak teljes kozmuvesitCsse1 ellhtott CpitCsi telken Cpitheto. 

. -. . (6) Az ovezet teriiletkn a fofunkci6t kiszolga16 kiegkszito funkciok onall6 Cpiiletben nem 

helyezhetok el. 

(7) A mellCkCpitmCnyek koziil a BVKSZ 36. $ (5) bekezdkse szerintiek helyezhetok el. ' 

(8) KeritCs a rendezett telekhathron az OTEK 44. $ - h a k  betarthshval lCtesithet8, max. 0,5 

m magas tomor labazattal, httorten max. l,80 m magassigban. 

(9) A foldszinti iizletek folott egysCges reklhm Cs feliratshvnak kell helyet biztositani a 10. $ 

(2) bekezdks figyelembevCtelCve1. 

(10) A Poltenberg utca Cs a Kapisztrin utca CrtCkes fasorait meg kell 6vni, ki kell egesziteni. 



KOZLEKEDESI TERULETEK 

KL - KT jelu kiizlekedesi cClG kozteriiletek 

7- § 

(1) A tervezisi teruleten kozlekedksi cklra teruletet felhasznalni, 1CtesitmCnyt elhelyezni 

csak az OTEK-nak 6s jelen szabalyozasi eloirisoknak Cs terveknek megfeleloen szabad. 

(2) Az OTEK 42. 5-aban meghatirozott szirnu gkpjarmu elhelyezCsCro1 telken belul kell 

gondoskodni. 

(3) Az egyes kozlekedksi teruletek szabilyozasi szklesskge a kovetkezo: 

- Ady Endre utca (az Ady E. utt61 delre lkvo park016 szegelyetol 36 m) 60 m 

- Kossuth Lajos utca 22 m 

- Poltenberg utca 15 m 

- Kapisztrim utca 12 m 

(4) Az utak szabalyozasi szClessCgge1 meghatkozott teruleten belul csak a kozut 

lktesitmenyei, utcabutorok, kozmiivek 1CtesitmCnyei 6s berendezesei, illetve utcafiisitiis 

helyezheto el. 

(5) A Kossuth Lajos utca 6s Ady Endre utca sarkan lev0 telek g ~ p j ~ u v e l  va16 

megkozeliteset a Kapisztrin utca felol kell biztositani. A Kossuth Lajos utca felol 

gepjarmuvel va16 megkozelitCs csak telekrnegosztis esetCn tortenhet 6s csak a telken 

beluli park016 igeny az OTEK 42. §-a iiltal megkovetelt mertkkig. 

(6) Kozuti csatlakozis, kapubehajt6 csak a Fovarosi Fopolgarmesteri Hivatal Kozlekedesi 

(1) A tervezksi teruleten ilj epuletet litesiteni csak teljes kozmuvesit6s mellett szabad. 

(2) Kozmiil~tesitm~nyek elhelyezCs6nCl az MSZ 748712-80 szabvimy es a vonatkozo egyeb 

hatosagi eloirasok 6s szabvanyok eloirasai szerint kell eljirni. 

(3) Szennyvizet a talajban szikkasztissal elhelyezni tilos. 



(4) A teriileten uj traf6, gaznyomis szabilyoz6, tovibbi kozmii, illetve gepeszeti 

berendezks, amennyiben azt igazati szabviny eloiras nem tiltja, csak fokpiiletek 

tomegen beliil helyezhetok el. 

Gizvezeteket az MSZ 7048 illetve a 611982. (V. 6.) IPM. sz. rendelet szerint kell 

elhelyezni. 

9 . 8  

(1) A fold vCdelme 

- Veszilyes hulladek keletkezese esetkn, annak gyiijtese csak a 10211 996.(VII. 12) 

Korminyrendelet 10. sz. mellekleteben rogzitettek alapjin lehet. 

- Az epitesi engedely irinti kCrelem mellekletekent talajmechanikai szakv6lemknyt 

kell becsatolni, melyben sziikseges kiemelten vizsgilni a talaj 6s a talajviz 

szennyezettseget. Sziikseg esetin kirmentesit6st kell elvegezni. 

- Levegotisztasig-vedelmi bejelento lapot kell benyijtani minden iizemeltetonek, 

ah01 legszennyezo pontforris, vagy a hatalyos rendeletekben meghatirozott kazin- 

osszteljesitm6ny iizemel. 

- A fentiekben nem emlitett, a levegotisztasag vedelmkt szolgil6 kkdesekben a 

-, hatalyos vonatkoz6 rendelkezesek szerint kell e l j h i .  

. \ . . - A szabilyozisi terven meghatirozott helyeken fasorokat kell telepiteni. 

- Az eloirisoknak megfelelo sugani gipjhi i-fordul6k 6s utak kialakitasival, 

parkositissal, kello szimu 6s meretii novenyzet telepitesevel kell elosegiteni a 

tkrsegben a j6 levego minosigkt. 

(3) A vizek vCdelme 

- A vizek vedelmet szolga16 kerdesekben a hatilyos vonatkozo rendelkezesek szerint 

(1995. LVII. torviny a Vizgazdilkodisr61 6s a Korminy 72/1996.(V.22.) 

Vizgazdalkodasr61 a hat6sagi jogkor gyakorlasir61) kell eljarni. 

- A teriiletet a talajviz minoskgenek vedelmeben csatornazni kell. 



(4) A csend vCdelme 

- Az kpitksi munkalatok megkezdkse elott a kivitelezonek a 411984.Q.23.) EiiM. sz. 

rendelet alapjan zajkibocsit.t8si hatarkrtkket kell kkmie a helyi onkorminyzatt61 6s a 

meghatirozott Crtkk, illetve korlitozis betartasat az kpitkezks teljes ideje alatt 

biztositani kell. 

- A tervezksi teriileten olyan lktesitmkny nem helyezheto el, melynek kpitkse 6s 

mukodtetkse a kornyezetkben kiiros mkrtkku, a megengedettnel nagyobb zaj- 6s 

rezgksterhelkst okoz, 6s elharitasa miiszaki- akusztikai eszkozokkel nem oldhat6 

meg. 

- A csend vkdelmkt szolga16 kkrdksekben a hatalyos vonatkoz6 rendelkezksek szerint 

kell eljirni. (12/1983.(V.12.) MT 6s 4311994. Kt rendelet) 

- A kozlekedksi eredetii zaj esetkn a belsotkri hatarkrtkkek teljesitkskt akusztikai 

tervezks alapjan kivalasztott homlokzati szerkezetekkel, vagy a helyiskgek 

zajvkdelmi szempont6 tajolisival kell biztositani. 

- Az kpiiletek funkcionilis ellitasat biztosit6 berendezksek altal sugiirzott zajt61 a 

helyiskgeket megfelelo kpiiletszerkezetek kivhlasztasaval kell vkdeni. 

- A hulladkkgazdilkodas szabalyozisit szolga16 kkrdksekben a hatalyos vonatkoz6 

rendelkezksek szerint kell e l j h i .  ( 10211996. (VII. 12.) Korm. rendelet ) 

(6) Zoldfeliiletek Cs az ClovilGg vCdelme 

- A tervezksi teriileten biztositani kell az ovezetenkknt eloirt aktiv zoldfeliileti aranyt. 
. . 
\ 5 

- A tervezksi teriileten fat kivagni kizar6lag engedkllyel lehet. 

- Engedkly alapjin megszuntetett, elhalt, tovabba az engedkly nklkiil eltavolitott 

novknyzet visszap6tlasiirol Bp. - Csepel Onkormhyzat 16/1999.(VI.22)Kt 

rendeletben foglaltak szerint kell gondoskodni. Ha a fakivagasra kpitkssel 

osszefiggksben keriil sor, akkor a visszap6tlas helykt, m6djitY a kihelyezendo 

novknyzet fajtajat, az kpitksi engedklyezesi terv rkszekknt kell meghatiirozni. 

- A kertkpitksi ks fisitasi munkakat, kertkszeti terv alapjan kell kialakitani, melyet az 

kpitksi engedkly iranti kkrelem mellkkletekknt kell benfijtani. A tervet a keriileti 

fokpitksszel, illetve a jegyzo altal kertkszeti szakfeladattal megbizott szakemberrel 



vClemCnyeztetni kell. A zoldfeliilet szimitasnal a zoldbeton Cs a gyepracs feliiletet 

figyelmen kivul kell hagyni. 

- A litesitendo parkol6k kialakitisanal 4 gCpkocsi-fCrohelyenkCnt 1 db. . nagy 

lombkoronit nevelo, kornyezetturo, tulkoros, lombos f i t  kell iiltetni. 

- A meglCvo keritCsek mentCn all6 faegyedeket meg kell videni, Cs uj fiatal elonevelt 

facsemetekkel fasorokka kell atalakitani. 

- A fasorok esetCben min. kCtszer iskolazott egyedeket kell telepiteni a teriilet 

adottsigainak megfelelo fafajok felhasznalasaval. 

( I)  Telken beliil Clo sovCnnyel fedett, illetve tkrelem felhasznfilAs8val kCsziilt keritCs 

letesitheto. 

(2) A reklimok, utcabutorok egysigesitett formaban kCsziilhetnek, tervezCsiiknC1, 

engedClyezCsiiknC1, elhelyezCsiiknC1 be kell tartani a Bp. - Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  

mindenkor hatalyos Cs vonatkoz6 helyi rendeletkben foglaltakat, a KozlekedCsi 

Feliigyelet 160-45611 99 1. sz. utasitasat Cs vClemCnyeztetni kell a keriileti tervtaniccsal. 

A tervezisi teriileten az Al-es ivmiretet (840 x 597 = 0,5 m2) osszfeliiletCben 

meghalad6 mCretu hirdetis, reklimhordoz6 nem helyezheto el. 

- (3) A foldkiemelCsse1 jar6 munkilatok megkezdese elott az Crintett ingatlan tulajdonosa 

irisban koteles Crtesiteni a Budapesti TortCneti Muzeumot a munkalatok kezdCsi 
. . -. idopontjarol i s  biztositania kell, hogy a teriiletkrt felelos rCgCsz a foldmunkikat 

figyelemmel kisCrhesse, valamint adott esetben a leletmentkst elvigezhesse. 

(4) A bontand6nak jelolt Cpiiletek tovibbi bovitCsCre engedily nem adhat6, azokon az allag- 

megorzCsi Cs CletveszCly elharitasi munkalatokon kivul mas, CrtCknovelo beruhazas nem 

haj that6 vCgre. 



11. 5 

(I)  BeCpitCsi terv: 

Valamely teriilet, telektomb vagy telekcsoport telkeinek, tovibbi esetleg egyes 

telkeknek bekpitksi m6djit az altalinos szabilyokt61 eltkroen illapitja meg. A bekpitksi 

tervet M = 1:500 vagy 1:200 meretaran@ l~elyszinrajzokkal, telekalakitis esetkn 

M=1: 1000 mkretarin@ telekalakitisi tkrraj zzal, miiszaki leirissal kell dokumentilni, az 

eredeti ks a tervezett allapotra vonatkoz6an. Tartalmaznia kell a tervezett lktesitmknyek 

adatait, mkreteit, az egyskgek elhelyezkskn kiviil a parkolis, az Arufeltoltes, a 

zoldteriiletek kertkszeti kialakitasara, a kozmiiellatas megoldasha vonatkoz6anY az 

anyagok jelolkskvel, a novknyzet abrazolasival. A dokumentaci6nak tartalmaznia kell a 

tervezett lktesitmknyek alaprajzi elrendezkskt, metszetkt, szinezett homlokzati terveit. A 

dokumentaci6hoz mellkkelni kell szukskg szerint a szakhat6shgi vklemknyeket, elozetes 

kornyezeti hathstanulmanyt. 

(2) Latvanyterv: 

Valamely kozteruleti utcaszakasz, kpitmknysor berendezksi, homlokzati kkpkt hivatott 

bemutatni. A dokumenthci6hoz M 1 :500-as vagy 1 :200-as helyszinrajzot, utcakkpet, 

szintervet, perspektivikus kkpet, miiszaki leirast 6s szukskg szerint, a tervezo altal 

kkszitett kozmii-egyeztetksi nyilatkozatot kell kksziteni. 

(3) Az (1) 6s (2) bekezdesben szereplo terveket az iigyfkl kkrelmkre elvi epitksi, vagy 

kpitksi engedklyezksi eljaras keretkben az kpitksiigyi hat6shg hagyja j6vA. Az elbiralas 

soran a keruleti tervtanaccsal vklemknyeztetni kell. 

A teriileten az Ady Endre utca mentkn huzod6 szintalatti garhzssor udvari peremkn 

arok6v6helyeknek kell helyet biztositani, ks azok szhmit a Keriileti Lakossigelrejtesi terv 

adataival egyeztetni kell. 



ATMENETI RENDELKEZESEK 

13. 5 

(1) Az Ady Endre utca vCgleges kiCpiilCsCig a jelenlegi burkolt feliilet 6s az uj telkek 

kozotti teriiletsavon ideiglenesen megmarad6 Cpiiletek fijrahasznositasa, csak CpitCsi 

engedkllyel Cs vAroskCpi vizsghlattal, egyskges koncepci6 alapjhn tortCnhet. 

(1) Ez a rendelet kihirdetCse napjhn 1Cp hatalyba, ezzel egyidejiileg a terv teriiletdre 

vonatkoz6 koribbi rendeletek hatalyukat vesztik. 

(2) E rendelet Cs a hozzhtartoz6 szabhlyozasi terv eloirasait a rendelet hatalyba lCpCsCt 

kovetoen inditott iigyekben kell alkalmazni. 

ZaradCk: Kihirdetve 2000. szeptember 26. napjhn 




