
Indokolás 
 

a fás szárú növények védelméről szóló 
15./2017 (V. 3.) XI.ÖK rendelet módosításához 

Az 1. §-hoz 
  

A rendelet hatálya (1. § (2) bek. g) pont) a fenntartási munkákra (pl. útsorfák gallyazása)               
vonatkozik. Jelenleg a fenntartási és beruházási szövegrész szerepel. Az önkormányzati          
beruházások tervek alapján valósulnak meg, ahol a zöldfelület pótlására minden esetben           
figyelmet fordítanak a tervezők, így ezt nem szükséges a rendelet hatálya alól kivonni.  
  
  

A 2. §-hoz 
  
Az Értelmező rendelkezések között elgépelés (pl. eredeti s) pontban) javítása történik, a            
nyugalmi időszak és a védett fasor definíciója törlésre kerül, mert a nyugalmi időszak nem              
kerül alkalmazásra a rendelet további részében, a védett fasor fogalom-használatot pedig a            
Pest Megyei Kormányhivatal javasolta felülvizsgálni, valamint pontosítjuk az erőteljes         
metszés, csonkolás meghatározását, továbbá új fogalmak kerülnek bevezetésre (kiszáradt fa,          
fa átültetése, vagyonvédelmi okból történő kivágás). Az egész szakasz fogalomtára          
ábécésrendbe kerül. Ezekre a módosításokra a rendelet egyértelmű értelmezéséhez és          
könnyebb átláthatósága érdekében van szükség. 
  

A 3. §-hoz 
  
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.            
törvény 2018. január 1-jéhatályát veszti és átveszi a helyét az általános közigazgatási            
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), ezért szükséges a hivatkozás            
módosítása.  
Az általános rendelkezések közé továbbá bekerült a fa átültetés méretbeli korlátja, amely            
azért szükséges, mert egy fa átültetése komoly stresszhatás a növény számára, amelyet a fiatal              
fák jobban elviselnek, de minél idősebbek, annál kevésbé reális az átültetés sikeressége.  
  
  

A 4. §-hoz 
  
Betűhiány pótlása történik. 
  

 
 



 
 

Az 5. §-hoz 
  
  
Az (1) bekezdésben egy megfogalmazás pontosítása, a (2) bekezdében pedig egy kifejezés            
egységesítése (mennyiség helyett mérték), és egy elgépelés javítása történik. 
  

A 6. §-hoz 
  
A közterületi fapótlás módjának meghatározásánál a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §             
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően került módosításra a fapótlásról szóló szövegrész.          
Gyakorlatban a közterületi fapótlás a útsorfák és parkfák karbantartójával (a          
Városgazdálkodási Igazgatóság Városüzemeltetési Osztálya) történő egyeztetés után kerül        
előírásra, tehát amennyiben nem lehetséges közterületen fahelyet kijelölni, akkor a pótlás           
módja pénzbeli megváltás.  
A (2) bekezdésre vonatkozóan elmondható, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy előfordul,            
hogy jelentős mennyiségű fa kivágásának pótlását kizárólag fű- és cserjetelepítéssel kívánják           
megoldani egyes beruházók, amely viszont klímavédelmi szempontból (biológiai aktivitás,         
levegő tisztítása és árnyékolás) egyáltalán nem támogatható, ezért szükséges, hogy a pótlás            
legfeljebb felét lehessen átváltani cserje és gyepszinti növényültetésre. Ilyen módon az           
országos építési jogszabályoknak is megfelelve, két- és háromszintű növényállományú,         
színvonalas közterületi zöldfelületet kialakítva. 
  

A 7. §-hoz 
  
A rendelet szövegének egységesítése történik. Ebben a szakaszban törzsátmérő szerepelt,          
pedig a könnyebb értelmezés és mérés miatt a törzskörméret használata általános a            
rendeletben. 
  

A 8. §-hoz 
  
Az (1) bekezdésben a korábban védett fasorként definiált fogalom helyesbítésére kerül sor. A             
(2) bekezdésben a korábbi rendelkezésben lévő két bekezdés összevonása történik a           
könnyebb értelmezhetőség érdekében és mert azok részben ellentmondásban voltak.  
 

A 9. §-hoz 
 

Szóközhiány volt a szövegben, ennek javítására kerül sor. A (2) bekezdésben a korábban 
védett fasorként definiált fogalom helyesbítésére kerül sor. 
  
 



 A 10. §-hoz 
 
Egyre több beruházásnál gondot jelent, hogy a közterületen korábban elültetett fa a tervezett             
épület behajtójának útjába esik, ezért vállalnák a fa átültetését a behajtó területén kívül eső              
területre. Ez egy reális igény, amely bizonyos méretű fák esetén valóban teljesíthető. A             
szabályozás a csonkolással azonos módon történik: átültetésétől számított 1 évig életben kell            
tartani a fát; amennyiben a fa kiszárad, másfélszeres pótlás kerül előírásra. 
  

 A 11. §-hoz 
 
Az Ákr. hatályba lépésével módosul az általános ügyintézési határidő, ezért szükséges a jelen             
szakasz (1) és (2) bekezdésének módosítása.  
A (3) bekezdésben a fakivágási engedély érvényességi idejét módosítjuk. A gyakorlat azt            
mutatja, hogy a határozat kiadását követően kb. azonnal megtörténik a fakivágás, de ezt             
külön nem jelenti be az engedélyes (hiába szerepel a határozatban ez a kötelezettség). A              
jelenleg hatályos rendelet szerint a fakivágás időpontjához kötődik a pótlás határideje,           
amelyet ilyen módon nehéz követni, ezért szükséges a határidők módosítása. 
  

A 12. §-hoz 
  
A jelenleg hatályos rendelet szerint a fakivágás időpontjához kötődik a pótlás határideje,            
amelyet nehéz követni, ezért szükséges a határidők módosítása. 
  

A 13. §-hoz 
  
A 2017. május 3-án hatályba lépett helyi rendeletben bevezetett új fogalom: a túltelepítés a              
lakosok számára érthető, és elérte a célját. A túltelepítés kapcsán azonban egy pontosításra             
szükség van: a 13. § (2) bekezdés ag) pontja tartalmazza a pótlás előírásának módját              
túltelepítés esetén. Ezzel szemben a 13. § (4) bekezdés b) pontjában egy ettől eltérő pótlási               
módot ír elő, amely pontosításra kerül és így csak az illegális pótlás esetére vonatkozik. 
A (2) bekezdésben elírások javítása történik.  
  

A 14. §-hoz 
 
 A hivatkozásban elírás történt, ennek pontosítására kerül sor.  
 

A 15. §-hoz 
 

Az átültetés fogalmához kapcsolódóan kiegészítésre került az 1. melléklet címe. 
 
 
 



 
A 16. §-hoz 

 
Az 1. melléklet módosítása a telepítésre javasolt fás szárú növények listájának bővítését            
tartalmazza, annak érdekében, hogy a településen fajgazdag és szép kertek kerüljenek           
kialakításra.  
A 2. mellékletben a jogalkalmazás során tapasztalt esetek alapján szükséges a gyümölcsfák            
meghatározását kiegészíteni a leírt fajokkal.  
  

A 17. §-hoz 
  
A mintaszámításban törzsátmérő szerepelt, ennek pontosítására kerül sor az egységes          
fogalomhasználat miatt.  
 

A 18. §-hoz 
 
A rendeletmódosítás hatályba lépéséről rendelkezik.  
A Rendelet 9. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezése az (5) és (6) bekezdésekben foglalt               
rendelkezések összevonása miatt vált szükségessé. 
  
 


