
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2019. (... ...) önkormányzati rendelete 

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

                    Korábbi rendelkezések: 

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
környezet védelmének általános   
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény      
46. § (1) bekezdése c) pontjában és 48. §         
(2) bekezdésében, valamint a fás szárú      
növények védelméről szóló 346/2008. (XII.     
30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében       
kapott felhatalmazás alapján, a    
Magyarország helyi önkormányzatairól   
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §       
(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott     
feladatkörében eljárva a következőket    
rendeli el: 
 

  1. § A fás szárú növények védelméről szóló 
15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelet (a      
továbbiakban: Rendelet) bevezető része    
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
környezet védelmének általános   
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény      
46. § (1) bekezdésének c) pontja és a 48. §          
(2) bekezdéseiben, és a fás szárú      
növények védelméről szóló 346/2008.    
(XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (4)       
bekezdésében kapott felhatalmazás   
alapján, Magyarország Alaptörvényének   
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott     
feladatkörében eljárva a következőket    
rendeli el: 

 “Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
környezet védelmének általános   
szabályairól szóló 1995. évi LIII.     
törvény 46. § (1) bekezdése c)      
pontjában és 48. § (2) bekezdésében,      
valamint a fás szárú növények     
védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.)     
Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében      
kapott felhatalmazás alapján, a    
Magyarország helyi  
önkormányzatairól szóló 2011. évi    
CLXXXIX. törvény 13. § (1)     



 

bekezdés 11. pontjában   
meghatározott feladatkörében eljárva a    
következőket rendeli el:” 
 

  2. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése        
helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

(1) Aki engedély nélkül vágott ki      
közterületen fás szárú növényt, azt - a (2)        
bekezdésben foglaltak kivételével - a     
kivágott fás szárú növények    
össztörzskörméretének két és félszerese    
szerint számított mértékű pótlásra kell     
kötelezni. Amennyiben a kivágott fa     
törzskörmérete már nem megállapítható,    
akkor a vélelmezhető számú kivágott fát      
egyenként 100 cm törzskörmérettel (mely     
megfelel 30 cm törzsátmérőnek) kell     
beszámítani, ennek két és félszerese     
szerint kell a pótlás mértékét     
megállapítani. 

 „(1) Aki engedély nélkül vágott ki      
közterületen fás szárú növényt, azt a      
kivágott fás szárú növények    
össztörzskörméretének másfélszerese  
szerint számított mértékű pótlásra kell     
kötelezni. Amennyiben a kivágott fa     
törzskörmérete már nem   
megállapítható, akkor a vélelmezhető    
számú kivágott fát egyenként 100 cm      
törzskörmérettel (mely megfelel 30 cm     
törzsátmérőnek) kell beszámítani,   
ennek másfélszerese szerint kell a     
pótlás mértékét megállapítani.” 

 

  3. § (1) A Rendelet 13. § (1) és (2)          
bekezdése helyébe a következő    
rendelkezések lépnek:  
 

(1) A fapótlást - a 13/A. § (2)        
bekezdésében foglalt kivétellel - a     
fakivágási engedély kiállításától számított    
1 éven belül kell teljesíteni. A fakivágás,       
-csonkolás, erőteljes visszametszés és    
átültetés esetén az életképességi vizsgálat     
a facsonkolási vagy -átültetési engedély     
érvényességének végétől számított 1 év     
elteltével esedékes. A fakivágás tényét 8      
napon belül be kell jelenteni az eljáró       
hatósághoz. 
 

 „(1) A fapótlást - a 13/A. § (2)        
bekezdésében foglalt kivétellel - a     
fakivágási engedély kiállításától   
számított 1 éven belül kell teljesíteni.      
A fakivágás, -csonkolás, erőteljes    
visszametszés esetén az életképességi    
vizsgálat a facsonkolási engedély    
érvényességének végétől számított 1 év     
elteltével esedékes. A fakivágás tényét     
8 napon belül be kell jelenteni az eljáró        
hatósághoz. 

(2) A pótlás mértéke 
  
a) engedélykérelem benyújtása esetén: 
  
aa) fás szárú növények kivágása esetén a       
pótolt fás szárú növények    
össztörzskörméretének másfélszerese, 

 (2) A pótlás mértéke 
a) engedélykérelem benyújtása esetén: 

aa) fás szárú növények kivágása     
esetén a pótolt fás szárú növények      
össztörzskörméretének 
másfélszerese, 
ab) fás szárú növények erőteljes     



 

ab) fás szárú növények erőteljes metszése,      
csonkolása esetén amennyiben a    
lombtömegvesztés és károsodás miatt a     
fás szárú növény az erőteljes metszés,      
csonkolás időpontjától számított 1 éven     
belül elpusztul vagy nem ered meg, az       
érintett fás szárú növény    
törzskörméretének másfélszerese, 
ac) amennyiben kertészeti   
szakvéleménnyel igazolt, hogy a    
kivágandó fa a Populus (nyárfa)     
nemzetség termős ivarú egyede, az     
össztörzskörmérettel egyenlő, 
ad) meghatározható az engedélykérelem    
benyújtása napját megelőző 5 évben (60      
hónap) az érintett ingatlanon elültetett     
díszfák össztörzskörméretének  
figyelembevételével, amennyiben a   
beszámítható törzskörméretű fák legalább    
50%-a a 3. mellékletben felsorolt fajok      
közül került ki. Nem számítható be az a fa,         
amelyet fapótlási kötelezettség céljából    
ültettek. Az 5 évnél nem régebbi      
ültetéseket megfelelő dokumentumokkal   
(pl. számla, ültetési szerződés, fotók stb.)      
igazolni szükséges, 
ae) az inváziós fás szárú növények esetén 
a kivágásra kerülő növények számával 
azonos számú előnevelt díszfával egyenlő, 
af) igazoltan természetes úton kiszáradt     
fás szárú növények esetén a kivágásra      
kerülő növények számával azonos számú     
előnevelt díszfával egyenlő, 
ag) túltelepítés fennállása esetén a     
kivágásra kerülő növények számával    
azonos számú előnevelt díszfával egyenlő, 
ah) az akusztikus tomográf vizsgálattal     
alátámasztott kertészeti szakvélemény   
alapján kivágásra javasolt kategóriába    
sorolt fa esetében az érintett fa      
törzskörméretének a fele, 
ai) vagyonvédelmi okból történő kivágás     
esetén a kivágásra kerülő növények     
számával azonos számú előnevelt    
díszfával egyenlő. 
b) engedély nélküli fakivágás esetén: a      
kivágott fás szárú növények    
össztörzskörméretének két és félszerese. 

metszése, csonkolása esetén   
amennyiben a lombtömegvesztés és    
károsodás miatt a fás szárú növény      
az erőteljes metszés, csonkolás    
időpontjától számított 1 éven belül     
elpusztul vagy nem ered meg, az      
érintett fás szárú növény    
törzskörméretének másfélszerese, 
ac) amennyiben kertészeti   
szakvéleménnyel igazolt, hogy a    
kivágandó fa a Populus (nyárfa)     
nemzetség termős ivarú egyede, a     
törzskörméret felével egyenlő, 
ad) meghatározható az   
engedélykérelem benyújtása napját   
megelőző 5 évben (60 hónap) az      
érintett ingatlanon elültetett díszfák    
össztörzskörméretének 
figyelembevételével, amennyiben a   
beszámítható törzskörméretű fák   
legalább 12/14 cm törzskörméretű,    
sorfa típusú lomblevelű díszfák.    
Nem számítható be az a fa, amelyet       
fapótlási kötelezettség céljából   
ültettek. 
ae) az inváziós fás szárú növények      
esetén a kivágásra kerülő növények     
számával azonos számú előnevelt    
díszfával egyenlő, 
af) igazoltan természetes úton    
kiszáradt fás szárú növények esetén     
a kivágásra kerülő növények    
számával azonos számú előnevelt    
díszfával egyenlő, 
ag) túltelepítés fennállása esetén a     
kivágásra kerülő növények   
számával azonos számú előnevelt    
díszfával egyenlő, 
ah) az akusztikus tomográf    
vizsgálattal alátámasztott kertészeti   
szakvélemény alapján kivágásra   
javasolt kategóriába sorolt fa    
esetében az érintett fa    
törzskörméretének a fele,  
ai) vagyonvédelmi okból történő    
kivágás esetén a kivágásra kerülő     
növények számával azonos számú    
előnevelt díszfával egyenlő, 



 

 b) engedély nélküli  
ba) kivágás esetén a kivágott fás      
szárú növények  
össztörzskörméretének 
másfélszerese, 
bb) erőteljes metszés, csonkolás    
esetén, amennyiben a   
lombtömegvesztés és károsodás   
miatt a fás szárú növény az      
erőteljes metszés, csonkolás   
időpontjától számított 1 éven    
belül elpusztul vagy nem ered     
meg, az érintett fás szárú növény      
törzskörméretének 
másfélszerese.” 

 

  (2) A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 

(5) Amennyiben az engedély nélkül     
kivágott fás szárú növények darabszáma     
vagy törzskörmérete utólag nem    
állapítható meg, akkor - az (5a)      
bekezdésben foglalt kivétellel - a     
vélelmezhető számú fákat 100 cm     
törzskörmérettel (30 cm törzsátmérő) kell     
figyelembe venni a (2) bekezdés b) pontja       
szerinti fapótlás előírásánál. 
 

 „(5) Amennyiben az engedély nélkül     
kivágott fás szárú növény    
törzskörmérete utólag nem állapítható    
meg, a faegyedet 100 cm     
törzskörmérettel (30 cm törzsátmérő)    
kell figyelembe venni a (2) bekezdés      
ba) pontja szerinti fapótlás    
előírásánál.” 

 

  4. § A Rendelet 13/A. § (2) bekezdése        
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(2) A fapótlás határideje a fakivágási      
engedély kiállításától számított legfeljebb    
3 év, amely egy alkalommal     
meghosszabbítható. 

 „(2) A fapótlás határideje a fakivágási      
engedély kiállításától számított   
legfeljebb 3 év.” 

 

  5. § A Rendelet 14. § (3) bekezdése        
helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

(3) Engedély nélküli fakivágás esetén a      
pénzbeli megváltás összegét a döntés     
jogerőre emelkedésétől számított 30    
napon belül kell teljesíteni. Természetes     

 „(3) Engedély nélküli fakivágás esetén     
a pénzbeli megváltás összegét a döntés      
véglegessé válásától számított 30    
napon belül kell teljesíteni.    



 

személyek, társasházak és   
lakásszövetkezetek esetében - kérelemre -     
a hatóság részletekben történő teljesítést is      
megállapíthat. 

Természetes személyek, társasházak és    
lakásszövetkezetek esetében -   
kérelemre - a hatóság részletekben     
történő teljesítést is megállapíthat.” 

 

  6. § (1) A Rendelet 15. § (1) bekezdés a)          
pontja az alábbi ae) alponttal egészül ki:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) mérlegeli 
aa) a kivágandó fák számát, 
ab) magánterület esetén a kivágással     
érintett magánterület túltelepítésének   
arányát, 
ac) a fakivágás részletes okát, a fa fajtáját        
és állapotát (becsült kora); a fa fajtájára és        
állapotára vonatkozó állításokat kertészeti    
szakvéleménnyel kell alátámasztani és 
ad) a fa veszélyessége, fa által      
veszélyeztetett köz- és magánvagyonban    
bekövetkezhető kár mértékét és 
 
 

 (Pénzbeli megváltás csökkentésére   
kérelmet lehet benyújtani az eljárás     
során. A kérelmet természetes személy,     
társasház vagy lakásszövetkezet   
nyújthatja be. A pénzbeli megváltás     
összegének csökkentése során a    
hatóság mérlegelési és méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
szempontokat veszi figyelembe:) 
 
„a) mérlegeli 
aa) a kivágandó fák számát, 

ab) magánterület esetén a kivágással     
érintett magánterület  
túltelepítésének arányát, 
ac) a fakivágás részletes okát, a fa       
fajtáját és állapotát (becsült kora); a      
fa fajtájára és állapotára vonatkozó     
állításokat kertészeti  
szakvéleménnyel kell alátámasztani, 
ad) a fa veszélyessége, fa által      
veszélyeztetett köz- és   
magánvagyonban bekövetkezhető  
kár mértékét, és 
ae) a fakivágásra vonatkozó    
engedély meglétét vagy hiányát,    
valamint” 
 

  (2) A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe        
a következő rendelkezés lép: 
 

(2) A fakivágási engedélykérelem    
benyújtása esetén a pénzbeli megváltás     
mértéke legfeljebb 40%-kal csökkenthető. 

 „(2) A pénzbeli megváltás mértéke     
legfeljebb 40%-kal csökkenthető.” 

  (3) A Rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 



 

 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt     
rendelkezéseket legfeljebb 5 darab fa     
kivágása esetén lehet alkalmazni. 

 „(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt       
rendelkezéseket legfeljebb 5 darab fa     
kivágása esetén lehet alkalmazni.” 

 

  7. § A Rendelet a következő 18. §-sal        
egészül ki:  
 

  „18. § E rendeletnek a fás szárú       
növények védelméről szóló 15/2017.    
(V. 3.) XI.ÖK rendelet módosításáról     
szóló .../2019. (... ...) XI.ÖK rendelettel      
(a továbbiakban: Módr.) megállapított    
rendelkezéseit a Módr.   
hatálybalépésekor folyamatban lévő   
eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

  8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő        
napon lép hatályba. 
 

  9. § Hatályát veszti a Rendelet 
a) 2. § d) pontja, 
b) 3. § (5a) bekezdése,  
c) 10. § (2) bekezdése, 
d) 10. alcíme,  
e) 13. § (5a) bekezdése,  
f) 15. § (3) bekezdése,  
g) 1. melléklete.  

 
 
 
 

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 
  

 
 

  



 

I n d o k o l ás 
 

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

Az 1. §-hoz 
 

A feladatkör jogszabályi hivatkozása javításra került.  
 
 

A 2. §-hoz 
 
A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf. 5001/2019/4. sz. határozatának értelmében az engedély           
nélküli fakivágás szankcióját a pótlási mérték növelése helyett közigazgatási bírsággal és           
„normál” mértékű fapótlás előírásával szankcionáljuk. Ennek megfelelően a korábbi két és           
félszeres pótlási mérték másfélszeresre csökken. 

 
 

A 3. §-hoz 
 

A rendelet nem definiál a továbbiakban átültetést. A fás szárú növények védelméről szóló             
346/2008. (XII. 30.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) az illetékes jegyző           
részére a fás szárú növényeknek közterületen történő fakivágások esetében tartalmat          
államigazgatási hatáskört, közterületen álló fa átültetés vonatkozásában nem. Az általános          
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. (1)            
bekezdésének a) pontja szerint a hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás            
megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más          
jogkövetkezményt nem fűz. 
Tehát a fenti jogszabályok alapján a másodfokú hatóság nem tud kijelölni eljáró hatóságot             
faátültetési kérelmek esetén, azonban az Ákr. 23. § (3) és (4) bekezdése alapján a Budapest               
Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője sem járhat el ezekben az            
ügyekben. 
A (2) bekezdésben a a Populus nemzetség termős ivarú egyedeinek pótlása magáningatlanon            
összhangba kerül a Rendelet 8. § (5) bekezdésében található közterületi pótlással. Továbbá a             
lakosság számára kedvezőbb pótlást biztosítunk a beszámítható növényekre vonatkozó         
jogszabály változtatással. A b) pont az engedély nélküli fapótlás mértékét szabályozza, a            
korábban leírtaknak megfelelően. Az utólag meg nem állapítható törzskörméretű fakivágás          
esetén egyszerűsödnek a szabályok. 
 

 
A 4. §-hoz 

 
A fapótlási határidő az Ákr. alapján nem hosszabbítható, de a nemzetgazdasági beruházások            
esetében amúgy is sokkal hosszabb a fapótlási határidő, mint alapesetben. Alapesetben 1 év,             
nemzetgazdasági beruházásoknál 3 év. Szintén az Ákr. új fogalma alapján került módosításra            
a jogerős döntés végleges döntésre. 
  
 



 

 
Az 5. §-hoz 

 
Az Ákr. fogalom használatának átvezetése történik.  
 

A 6. §-hoz 
 
A Kúria fentebb meghivatkozott döntése alapján az engedély nélküli fakivágások esetében a            
büntetés jellegű pótlási jogszabályokat megváltoztattuk, tehát a szankciós jelleg         
megszüntetésre került, továbbiakban mérlegelési szempontként kerül be a rendeletbe a pótlás           
és a méltányossági kérelmek elbírálása esetén. 
 

A 7. §-hoz 
 
A módosítások a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandók.  
 

A 8. §-hoz 
 
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
 

A 9. §-hoz 
 

Gyakorlati tapasztalatok szerint a közterületi fák átültetése nem történt meg szakszerűen, volt            
rá példa, hogy másik fa került telepítésre a kijelölt helyen. Ezért a rendelet nem definiál a                
továbbiakban átültetést, az értelmező rendelkezések közül ezt a fogalmat törli a módosítás.            
Az átültetésre vonatkozó szabályokat is hatályon kívül helyezi a módosítás. 
Az engedély nélküli fakivágásra vonatkozó fapótlási előírás egységesen a törzskörméret          
másfélszeresében került meghatározásra.  
A rendelet nem tartalmaz a továbbiakban közterületi facsonkolási kérelmet. A          
Kormányrendelet az illetékes jegyző részére a fás szárú növényeknek közterületen történő           
fakivágások esetében tartalmaz államigazgatási hatáskört, közterületen álló fa csonkolás         
vonatkozásában nem. Az Ákr. 46. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a hatóság a kérelmet               
visszautasítja, ha az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik,         
és e törvény ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz. Tehát a jogszabályok alapján a             
másodfokú hatóság nem tud kijelölni eljáró hatóságot közterületi facsonkolási kérelmek          
esetén, azonban az Ákr. 23. § (3) és (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros XI. kerület                
Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője sem járhat el ezekben az ügyekben.  
Az inváziós fás szárú növény engedély nélküli kivágására tett kikötés értelmét veszti, a             
fapótlási előírás egységesítésre került.  
A pénzbeli megváltás csökkentésére vonatkozó eljárás tekintetében a továbbiakban nem          
korlátozza a rendelet a csökkentés arányát 20%-ban, hanem egységesen 40% lesz az arány.  

 
  



 

  
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú          
növények védelméről szóló szóló 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelet módosítása várható           
hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt              
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

  
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  
  

Bár az engedély nélküli fakivágás továbbra is büntetést von         
maga után, de a továbbiakban sokkal kevesebb anyagi teherrel         
és várhatóan jóval kevesebb fellebbezéssel jár ez a        
jogszabályellenes cselekedet.  
Az engedély nélküli fakivágás esetében a szankcionálás       
rendszere változik: a fapótlás mértéke megegyezik az       
engedélyezett fakivágás esetén előírttal és a jogellenes       
magatartás büntetése közigazgatási bírságot von maga után.       
Ugyanakkor a módosítás tartalmazza azt az enyhítést is, hogy         
a pénzbeli megváltás csökkentésére irányuló eljárást az       
engedély nélküli fakivágás esetén is kérheti az ügyfél. 
 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  

Az engedély nélküli fakivágás tette közigazgatási bírság       
szankciót von maga után ezután a fapótlás helyett, ezért a          
módosítás költségvetési bevételt eredményezhet.  

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  

 Nincs hatása.  

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  

 Nincs hatása.  

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

 A Kúria döntése alapján szükséges a módosítás. 

  
  



 

  

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 
  

 Nincs hatása.  

7. Egyéb információ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  - 

  
  
 

 
 
 
 
 
 


