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Fenti projektre 2016. júliusában készítette irodánk az engedélyezési tervek kertépítészeti munkarészét. 

A három ütemben épülő beruházás építési engedélyt 2016. október 21-én kapott a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbudai Polgármesteri Hivatal Építési Osztályától (ügyiratszám: VIII-1068-36/2016).  

Az engedélyezési tervek kertépítészeti munkarésze a KE-01 jelű tervlapon ábrázolta a szükséges fakivágásokat és a 

favédelmet. Az építési engedély határozata a megkért fakivágásokat engedélyezte és a határozatban a pótlás 

mikéntjére is kitért. A megkért fakivágások miatti fapótlás egy része telken belül tud megvalósulni, a további 

fapótlásokat közterületi fapótlásként határozta meg a Hatóság. 

Az építési engedély megkérése óta a projekt I. üteme már épül, II. ütemének megkezdésére pedig 2018. 

augusztusában kerülne sor. A II. ütem területe előtti közterületen az engedélyezési terveken is szereplő parkolók 

létesülnek. Ennek területén vannak fák, melyek az autóparkoló területére esnek, emiatt kivágásuk szükséges.  

Jelen fakivágási kérelem 30 db olyan lombos fára vonatkozik, melyek a Barázda utcai közterületen vannak. 

A kivágandó fákat az engedélyezési terven szereplő sorszámukkal szerepeltetjük a csatolt FA-02 jelű tervlapon. 

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy a fák kivágását engedélyezze és pótlásukról határozzon.  

A helyszínen épülő parkoló elválasztósávjaiba 13 db lombos fa kerül elültetésre, melyeket a FA-02-P tervlapon 

ábrázoltunk. Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy ezeket a pótlási kötelezettségbe beszámítani és a fennmaradó pótlásra 

pénzbeli megváltást kérni szíveskedjék! 

Helyszíni szemle esetén időpont egyeztetésével kérjük az Építtető részéről Marosvári Csabát keressék a  

06-56/414-720 telefonszámon. 

 

     törzs kör-   lomb d    eg.áll. 

ssz.  latin név  magyar név  méret (cm)   (m)      (1-5)      megjegyzés 

U12 Morus sp. eperfa 35 6 3 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde törzs, száradó, 

töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U13 Morus sp. eperfa 41 6 3 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde törzs, száradó, 

töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U14 Morus sp. eperfa 51 5 3 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde törzs, száradó, 

töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U15 Morus sp. eperfa 35 5 3 
kerítésbe nőtt, ferde törzs, száradó, töredező ágak, 

féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U16 Ailanthus altissima bálványfa 35 3 3 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde törzs, száradó, 

töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U17 Morus sp. eperfa 41 4 4 
kerítésbe nőtt, ferde törzs, száradó, töredező ágak, 

féloldalas, felkopaszodó korona 
   



U18 Ulmus minor Mezei szil 57 9 4 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde törzs, száradó, 

töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U19 Ulmus minor Mezei szil 66 8 4 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde törzs, száradó, 

töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U20 Morus sp. eperfa 44 8 4 
kerítésbe nőtt, ferde törzs, száradó, töredező ágak, 

féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U21 Ulmus minor Mezei szil 33 5 4 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde törzs, száradó, 

töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U22 Ulmus minor Mezei szil 41 6 4 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde törzs, száradó, 

töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U23 Ailanthus altissima bálványfa 41 3 3 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde törzs, száradó, 

töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U24 Robinia pseudoacacia Fehér akác 28 4 3 

kerítésbe nőtt, ferde törzs, száradó, töredező ágak, 

féloldalas, felkopaszodó korona 

pótlási kötelezettség alá nem esik! 
   

U25 Ailanthus altissima bálványfa 31 4 3 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde törzs, száradó, 

töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U26 Ulmus minor Mezei szil 66 5 4 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde, alul hajlott törzs, 

száradó, töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U27 Ulmus minor Mezei szil 55 4 4 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde, alul hajlott törzs, 

száradó, töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U28 Robinia pseudoacacia Fehér akác 37 7 3 
kerítésbe nőtt, ferde törzs, száradó, töredező ágak, 

féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U29 Morus sp. eperfa 78 5 4 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde, görbe törzs, 

száradó, töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U29.1 Ulmus minor Mezei szil 28 5 4 

gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde, görbe törzs, 

száradó, töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 

pótlási kötelezettség alá nem esik! 
   

U29.2 Ulmus minor Mezei szil 34 5 4 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde, görbe törzs, 

száradó, töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U29.3 Ulmus minor Mezei szil 31 5 4 
gk. út fölötti vágott, alakított korona, ferde, görbe törzs, 

száradó, töredező ágak, féloldalas, felkopaszodó korona 
   

U30 Ulmus minor Mezei szil 63 10 4 

gk. út fölötti vágott, alakított korona, száradó, töredező 

ágak, féloldalas, felkopaszodó, erdőszerűen összenőtt 

lombkorona    

U31 Ulmus minor Mezei szil 44   

gk. út fölötti vágott, alakított korona, száradó, töredező 

ágak, féloldalas, felkopaszodó, erdőszerűen összenőtt 

lombkorona 

   



U32 Ulmus minor Mezei szil 95   

gk. út fölötti vágott, alakított korona, száradó, töredező 

ágak, féloldalas, felkopaszodó, erdőszerűen összenőtt 

lombkorona 

   

U33 Ulmus minor Mezei szil 44   

gk. út fölötti vágott, alakított korona, száradó, töredező 

ágak, féloldalas, felkopaszodó, erdőszerűen összenőtt 

lombkorona 

   

U34 Ulmus minor Mezei szil 28 10 4 

gk. út fölötti vágott, alakított korona, száradó, töredező 

ágak, féloldalas, felkopaszodó, erdőszerűen összenőtt 

lombkorona 

pótlási kötelezettség alá nem esik! 

   

U35 Ulmus minor Mezei szil 38 10 4 

gk. út fölötti vágott, alakított korona, száradó, töredező 

ágak, féloldalas, felkopaszodó, erdőszerűen összenőtt 

lombkorona    

U36 Ulmus minor Mezei szil 47 10 4 

gk. út fölötti vágott, alakított korona, száradó, töredező 

ágak, féloldalas, felkopaszodó, erdőszerűen összenőtt 

lombkorona    

U37 Ulmus minor Mezei szil 35 10 4 

gk. út fölötti vágott, alakított korona, száradó, töredező 

ágak, féloldalas, felkopaszodó, erdőszerűen összenőtt 

lombkorona, építés-organizációs okból kivágva    

U38 Ulmus minor Mezei szil 38 10 4 

gk. út fölötti vágott, alakított korona, száradó, töredező 

ágak, féloldalas, felkopaszodó, erdőszerűen összenőtt 

lombkorona, építés-organizációs okból kivágva    
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