
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A 2009. január 1-jétől hatályos, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.)              
Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) a közterületen lévő fás szárú növények          
kivágásának és pótlásának szabályairól szól, de nem szabályozza a magánterületen kivágott           
egészséges fák pótlását. 
A biológiai aktivitás fenntartása érdekében meg kell őrizni a kerület „tüdejének” számító            
jelentős zöldterületeket. A 2009-ben elfogadott és 2015-ben újraalkotott, a fás szárú           
növények védelméről szóló 31/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet ezt a célt szolgálta, mely             
engedélyhez, illetve pótlási kötelezettséghez köti a fakivágást a kerület kiemelt, még jelentős            
zöldpotenciállal rendelkező területein. A rendelet beváltotta a hozzá fűzött reményeket.          
Korábban a Gellért-hegyen történt indokolatlan fakivágások száma csökkent, és a kivágott           
fák helyben pótlásra kerülnek. 
A jogszabályváltozások és az eljárások során szerzett tapasztalatok miatt szükséges, hogy a            
fás szárú növények védelméről szóló rendeletet újraalkossuk. 
  
A rendelet kiegészítését indokolja, hogy a Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és            
Építési Szabályzatáról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK rendelet (a továbbiakban KVSZ)         
tartalmazta a Kormányrendelet által adott felhatalmazás alapján a közterületi fák pótlására           
vonatkozó előírásokat, amelyet Budapest Főváros Kormányhivatala kifogásolt. A KVSZ-ből         
kikerült előírásokat egységesen a rendeletben szabályozni szükséges. 
 
Fontos szempont a közérthetőség: célunk, hogy egy rendeletben szabályozza a          
Képviselő-testület mind a közterületi, mind a magánterületi fakivágások szabályait. 
  
A rendelettervezet több ponton módosul a 2015-ben elfogadott rendelethez képest, például: 

- Magánterületi fakivágás esetén bevezeti új fogalomként a túltelepítést. Ez azért kerül           
bevezetésre, hogy abban a kertben, ahol már jelenleg is rengeteg fa van, ott ne kelljen               
a kivágott fa törzskörméretének megfelelően pótolni, hanem darabszámot határoz meg          
(1 kivágott fa helyett 1 fát kell pótolni). 

- A közterületi fakivágásra vonatkozó, a KVSZ-nek „Az élő természet védelme”          
alcímének (20. §) rendelkezései beépülnek a rendeletbe. 

- A közterületi engedély nélküli fakivágás szankcióját 2,5-szeres pótlási        
kötelezettségben állapítja meg a rendelettervezet.  

- A pótlás módjának meghatározására több lehetőség nyílik: fapótlás (fa telepítése)          
vagy pénzbeli megváltás (számítása nem változik). A fapótlási kötelezettség nem          
teljesítése esetén jelenleg nem tud hatékonyan eljárni a hatóság, ezért jelen           
rendelettervezet lehetővé teszi a hatóságnak, hogy a pótlási kötelezettség nem          
teljesítés esetén pénzbeli kötelezettségként behajtható legyen. 

- A fapótlásnál 5 év helyett 3 éves fenntartási kötelezettséget ír elő a rendelettervezet. 



- Az Mötv. lehetővé teszi, hogy önkormányzati hatáskört a jegyző lásson el. A            
fakivágási engedély kérelmek egységesítése érdekében a magánterület fakivágási        
engedély kiadását is Jegyzőre ruházza át a rendelettervezetben a képviselő-testület. 

- A magánterületi engedély nélküli fakivágás esetén - amennyiben nem fellelhető már a            
facsonk - a vélelmezett méret 100 cm törzskörméretre változik a rendelettervezetben.  

- A 2015 óta hatályos rendelet területi hatálya csak a kerület egy részére vonatkozott,             
azonban az új rendelettervezet a kerület egészére nézve egységesen - a korábbi            
területhet képest kétszer akkora területen - szabályozza a fakivágást és a fapótlást. 

  
A rendelettervezet a magánterületi fás szárú növényekre vonatkozó előírásokat teljes          
mértékben, a közterületre vonatkozó előírásokat a Kormányrendelettel összhangban        
tartalmazza. Az előterjesztés szövegének végén néhány példával bemutatjuk a főbb eseteket,           
és a fapótlás mértékét a rendelettervezet alapján. 
 
Tekintettel arra, hogy a rendelet területi hatálya a korábbihoz képest a teljes kerületre             
kiterjed, amely így kétszer akkora területet fed le, szükséges a hatósági ügyintézést folytató             
munkatársak létszámának emelése is további 1 fővel, hogy a hatósági ügyeket           
megfelelően el tudja látni a Hivatal.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztést, és alkossa újra a fás             
szárú növények védelméről szóló rendeletet. 
  
Budapest, 2017. április 13. 
  dr. Hoffmann Tamás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Az alábbiakban néhány esetet mutatunk be, amelyen szemléltetjük a főbb eljárási rendet.  
Példák: 

1. Új családi ház építése miatt szeretnének kivágni egy 60 cm törzskörméretű bálványfát            
és egy 40 cm törzskörméretű diófát. Az ingatlanon nincs több nagyobb fa, és az              
elmúlt 5 évben sem ültettek új facsemetéket. 

Az ingatlanon építkezést terveznek, ami fakivágással járna. Az engedélykérelem benyújtása          
után az ügyintéző a helyszíni szemle során ellenőrzi a kérelem tartalmát. Az előírandó             
fapótlás a bálványfa esetén az invazív jellege miatt a Rendelet 10. § (2) bek. f) pontja alapján                 
darabszám szerinti pótlás van, ami jelen esetben 1 db 12/14 cm törzskörméretű díszfával             
egyenlő. A 40 cm törzskörméretű diófa esetén a Rendelet 10. § (2) bek. a) pontja alapján                
másfélszeres pótlást kell alkalmazni, azaz 40 cm * 1,5 = 60 cm össztörzskörméret, ami 5 db                
12/14 cm tözskörméretű díszfának felel meg. Összesen ügyfél számára a diófa és a bálványfa              
kivágása miatt 6 db 12/14 cm törzskörméretű díszfát kell előírni fapótlásként az ingatlanra. 
 

2. Egy 100 cm törzskörméretű öreg, odvas, beteg hársfa áll a ház kertjében. A fa              
kivágására kérnek engedélyt a lakók. 

A tulajdonos benyújtja a fakivágási kérelmét a Polgármesteri Hivatalba. A kérelem           
mellékletét képezi egy kertészeti szakember által előre elkészített ún. akusztikus tomográf           
vizsgálat, amely megállapítja, hogy a fa kezelésekkel nem megmenthető, kivágásra javasolt.           
Az ügyintéző helyszínen azonosítja a fát, szemrevételezi az állapotát, mely a benyújtott            
szakvéleménynek megfelel. A fakivágási engedélyben megállapítja a pótlás mennyiségét a          
Rendelet 10. § (2) bek. i) pontja alapján: a pótlás mértéke a kivágandó fa törzsátmérőjének a                
fele, vagyis jelen esetben a 100 cm törzskörméretű fa helyett 50 cm össztörzskörméretet kell              
pótlásként elültetni, ami megfelel 4 darab 12/14 cm tözskörméretű fának. 
 

3. Egy 65 cm törzskörméretű kiszáradt fenyőfát szeretnének kivágni, ami két hét alatt            
egy betegség miatt elhalt, aminek a továbbterjedését meg kell akadályozni, hogy az            
ingatlanon lévő többi fenyőfára ne terjedjen át. 

A tulajdonos kérelmet nyújt be a fenyőfa kivágására. A helyszíni szemlén az ügyintéző             
ellenőrzi a kérelemben foglaltakat, és megállapítja, hogy a fenyőfa egy kór és kártevő             
együttes jelenléte miatt pusztult el. A fapótlásra való kötelezés alapját a Rendelet 10. § (2)               
bek. g) pontja alapján lesz előírva, ami azonos darabszámot jelent. Jelen esetben 1 db 12/14               
cm törzskörméretű díszfa ültetésére lesz kötelezve az ügyfél. 
 

4. 120 cm törzskörméretű egészséges fenyőfát szeretnének kivágni egy        
magáningatlanon, mert túl sok fa van és a fenyőfa a hatalmas lombkoronájával télen             
és nyáron is beárnyékolja a lakást. (túltelepítés vizsgálata) 

A kérelem benyújtása után az ügyintéző a helyszínen megállapítja, hogy a 800 m2-es             
ingatlanon összesen 15 db nagy fa található, melyből egy 120 cm-es törzskörméretű fenyőfát             
szeretnének kivágni. A fenyőfa pótlása 14 db 12/14 cm törzskörméretű fával kellene hogy             
történjen, de a rendelet bevezet egy új fogalmat a 2. § o) pontjában, a túltelepítést. Az                



ingatlanon tehát a 15-1=14 db fával fennáll a túltelepítés esete (800 m2 / 80 m2 = 10 db fa <                    
14 db fa), azaz a már meglévő faállomány túl sűrű, és a kivágásra kért fa pótlása nem lenne                  
megvalósítható a helyszínen, akkor a 10. § (2) bek. h) pontja alapján hoz határozatot a               
Hivatal - vagyis a pótlás mértéke jelen esetben 1 db 12/14 cm törzskörméretű előnevelt díszfa               
lesz. 
 

5. Ügyfél bejelenti, hogy a szomszéd ingatlanon kivágták a 120 éves gesztenyefát,           
amely világ életében az árnyékot adta nekik is a kertben. A Környezetvédelmi Osztály             
nyilvántartásából kiderül, hogy nem volt a fakivágásra engedély. (illegális fakivágás) 

A bejelentés alapján az ügyintéző a helyszínen megvizsgálja, hogy megtalálható-e a fa            
csonkja, amit le tud mérni. Amennyiben igen, két és félszeres törzskörmérettel számítandó az             
előírt pótlás mértéke (a pótlás mértéke csökkent). Ha nem található már meg a fa, de a                
légifelvételeken, fotókon látható, hogy az ingatlanon valóban ott volt a fa, úgy a 10.§ (6) bek.                
alapján 100 cm törzskörmérettel kell figyelembe venni a fát a két és félszeres pótlás              
előírásánál, azaz (250/13=) 19 db 12/14 cm törzskörméretű díszfát kell ültetnie. 
 
A közterületi fakivágás eljárásmódját a Kormányrendelet határozza meg, a pótlás mértékéről           
azonban a helyi Képviselő-testületnek kell döntenie, amelyről korábban a KVSZ-ben          
határozott. A közterületi fapótlás szabályait az új fás szárú növények védelméről szóló            
rendelet fogja szabályozni, mértéke a korábbival azonos, nem változott. 
 

6. Az ingatlan előtti közterületen behajtó építése miatt fát szeretne kivágni az új épület             
építtetője. A fa 60 cm törzskörméretű akácfa. (közterületi fakivágás) 

A kivágandó fát az ügyintéző a kérelem beérkezése után helyszínen megméri. A Gazdasági             
Bizottságtól megkérik a tulajdonosi hozzájárulást. Amennyiben a hozzájárulását adta a fa           
kivágásához, úgy másfélszeres össztörzskörméretű fapótlást ír elő (60*1,5=90 cm). A pótlás           
csak közterületi ültetéssel és/vagy pénzbeli megváltással valósulhat meg. Jelen esetben a 60            
cm törzskörméretű közterületi akácfa helyett (90/13=) 7 db 12/14 cm törzskörméretű díszfa            
közterületi ültetést, vagy 458.308 Ft pénzbeli megváltást kell előírni. Amennyiben a           
Gazdasági Bizottság nem adja meg a tulajdonosi hozzájárulását, úgy a kérelem elutasításra            
kerül, a fa kivágását meg kell tiltani. 
 
 


