
 

Minősített szótöbbség 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2020. (... ...) önkormányzati rendelete  

a fás szárú növények védelméről szóló 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelet és a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

2/2013. (I. 29.) 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) bekezdésének c) pontja és a 48. § (2)          
bekezdéseiben és a fás szárú növények      
védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm.      
rendelet 8. § (4) bekezdésében,  
a 11. § tekintetében a Magyarország helyi       
önkormányzatairól szóló 2011. évi    
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d)       
pontjában  
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország     
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi     
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.       
pontjában,  
a 11. § tekintetében a Magyarország helyi       
önkormányzatairól szóló 2011. évi    
CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b)       
pontjában  
meghatározott feladatkörében eljárva a    
következőket rendeli el: 

1. A fás szárú növények védelméről szóló 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelet módosítása  

  

  

  

  1. § (1) A fás szárú növények védelméről        
szóló 15/2017. (V .3.) XI.ÖK rendelet (a       
továbbiakban: Fás rendelet) 2. § f) pont fa)        
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



 

 

 

fa) melynek törzskörmérete a30 cm-t (9,5 cm       
törzsátmérő) meghaladja, 

 (A rendelet alkalmazásában: 

f) fakivágás magáningatlanon: minden    
olyan fás szárú növény kivágása) 

„fa) melynek törzskörmérete a 30 cm-t      
(9,5 cm törzsátmérő) meghaladja,” 

  (2) A Fás rendelet 2. § s) pontja helyébe a          
következő rendelkezés lép:  

 
 
s) törzskörméret: a fatörzs földfelszíntől     
számított 1 m magasságban mérendő kerülete      
centiméterben számolva, 

 (A rendelet alkalmazásában:) 

„s) törzskörméret: a fatörzs földfelszíntől     
számított 1 m magasságban mért kerülete      
centiméterben számolva,” 

  (3) A Fás rendelet 2. § t) pontja helyébe a          
következő rendelkezés lép:  

 
 
t) túltelepítés: nem közterület esetében a      
fakivágási engedélykérelem benyújtásának   
időpontjában az ingatlan teljes beépítetlen     
területén 80 m2-enként több mint 1 db,       
legalább 30 cm törzskörméretű, fakivágási     
engedélyhez kötött fa vagy gyümölcsfa     
található (a túltelepítési értéket a kivágandó fa       
nélkül kell teljesíteni), 

 (A rendelet alkalmazásában:) 

„t) túltelepítés: nem közterület esetében a      
fakivágási engedélykérelem  
benyújtásának időpontjában az ingatlan    
teljes beépítetlen területén 80 m2-enként     
több mint 1 db, legalább 30 cm       
törzskörméretű, fakivágási engedélyhez   
kötött fás szárú növény található (a      
túltelepítési értéket a kivágandó fa nélkül      
kell teljesíteni),” 

  2. § (1) A Fás rendelet 3. § (2) bekezdése          
helyébe a következő rendelkezés lép: 



 

(2) Fát kivágni, erőteljesen metszeni vagy      
csonkolni csak indokolt esetben, kérelem     
benyújtásával és fakivágási vagy -csonkolási     
engedély birtokában, meghatározott pótlási    
kötelezettség teljesítése mellett lehet. 

 „(2) Fát kivágni, erőteljesen metszeni     
vagy csonkolni csak indokolt esetben,     
kérelem benyújtásával és érvényes    
fakivágási vagy -csonkolási engedély    
birtokában, meghatározott pótlási   
kötelezettség teljesítése mellett lehet.” 

  (2) A Fás rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe         
a következő rendelkezés lép: 

(5) A KR 1. mellékletében felsorolt inváziós       
fás szárú növények, a keskenylevelű ezüstfa,      
a nyugati ostorfa, valamint a Populus (nyárfa)       
nemzetség termős ivarú egyedeinek telepítése     
tilos. 

 „(5) A KR 1. mellékletében felsorolt      
inváziós fás szárú növények, a     
keskenylevelű ezüstfa, a nyugati ostorfa,     
császárfa, valamint a Populus (nyárfa)     
nemzetség termős ivarú egyedeinek    
telepítése tilos.” 

  3. § A Fás rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe          
a következő rendelkezés lép:  

(3) A KR 7. § (1) bekezdésében szabályozott,        
valamint azon esetben, amikor kertészeti     
szakvéleménnyel alátámasztott  
növény-egészségügyi ok, vagy a közúti     
közlekedés biztonsága okán,   
közlekedéshatósági előírás (megkeresés)   
miatt szükséges a fát kivágni, a pótlás       
módjáról az eljáró hatóság - a körülményeket       
mérlegelve - egyedileg határoz, de a fapótlás       
mértéke legalább a kivágott fa     
törzskörméretének megfelelő mértékű fa    
telepítésével egyenértékű kell legyen. 

 „(3) A KR 7. § (1) bekezdésében       
szabályozott, valamint azon esetben,    
amikor kertészeti szakvéleménnyel   
alátámasztott növényegészségügyi ok   
vagy a közúti közlekedés biztonsága okán,      
közlekedéshatósági előírás (megkeresés)   
miatt szükséges a fát kivágni, a fapótlás       
mértéke a kivágott fa törzskörméretének     
megfelelő mértékű fa telepítésével    
egyenértékű kell legyen.” 

  4. § A Fás rendelet 10. § (1) bekezdése         
helyébe a következő rendelkezés lép:  



 

10. § (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. 

 „10. § (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 1 méter magasságban    
már nem állapítható meg, akkor a      
kivágott fát egyenként 100 cm     
törzskörmérettel (mely megfelel 30 cm     
törzsátmérőnek) kell beszámítani, ennek    
másfélszerese szerint kell a pótlás     
mértékét megállapítani.” 

  5. § (1) A Fás rendelet 12. § (1) bekezdése          
helyébe a következő rendelkezés lép:  

(1) Nem közterületi ingatlanon - a      
gyümölcsfák kivételével - fás szárú növény      
kivágásához, erőteljes metszéséhez,   
csonkoláshoz a 2. melléklet szerinti kérelmet      
kell a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani a      
tervezett kivágást, csonkolást, erőteljes    
metszést megelőzően legalább 60 nappal. 

 „(1) Nem közterületi ingatlanon - a      
gyümölcsfák kivételével - fás szárú     
növény kivágásához, erőteljes   
metszéséhez, csonkoláshoz a 2. melléklet     
szerinti kérelmet kell a Polgármesteri     
Hivatalhoz benyújtani – a (2a)     
bekezdésben foglalt kivétellel –    
legalább 60 nappal a tervezett kivágást,      
csonkolást, erőteljes metszést   
megelőzően.” 

  (2) A Fás rendelet 12. §-a a következő (2a)         
bekezdéssel egészül ki:  



 

  „(2a) A fás szárú növénynek élet- és       
balesetveszély elhárítása okából történő    
kivágása esetén az (1) és (2)      
bekezdésben foglaltaktól eltérően 
a) a kivágás tényét az azonnali      
intézkedést követő 3 napon belül a 2.       
melléklet szerinti nyomtatványon vagy    
annak megfelelő tartalommal kell    
bejelenteni a jegyzőnek,  
b) a (2) bekezdésben foglaltak közül      
csak a d) és f) pontokban foglaltakat       
kell teljesíteni, és 
c) a bejelentéshez favizsgáló    
szakmérnök által készített   
szakvéleményt kell mellékelni, amely    
kimondja, hogy a fa élet- vagy      
balesetveszélyes.” 

  6. § A Fás rendelet 12. § (2) bekezdés d)-f)          
pontja helyébe a következő rendelkezések     
lépnek:  

d) a fás szárú növény helyét (pl. vázlatrajz),        
darabszámát, faját, törzskörméretét (cm-ben    
megadva), 
 
e) az érintett fás szárú növénnyel való       
rendelkezési jogosultságot bizonyító   
nyilatkozatot (különösen a 30 napnál nem      
régebbi tulajdonosi hozzájárulást,   
területhasználati- vagy egyéb vonatkozó    
szerződést, meghatalmazást, társasház esetén    
egy évnél nem régebbi közgyűlési     
határozatot), 
 
f) nyilatkozatot a fás szárú növény(ek)      
pótlásának módjáról. 

 „d) a fás szárú növény helyét az érintett        
ingatlan helyrajzi szám megjelölésével,    
darabszámát, faját, törzskörméretét   
(cm-ben megadva),” 
e) az érintett fás szárú növénnyel való       
rendelkezési jogosultságot bizonyító   
nyilatkozatot (különösen a 30 napnál nem      
régebbi tulajdonosi hozzájárulást, jogi    
személy esetén aláírási címpéldányt,    
területhasználati- vagy egyéb vonatkozó    
szerződést, meghatalmazást, társasház   
esetén egy évnél nem régebbi, a      
fakivágásról vagy -csonkolásról és a     
közös képviselő megválasztásáról szóló    
közgyűlési határozatot), és 
f) nyilatkozatot a fás szárú növény(ek)      
pótlásának módjáról, különös tekintettel    
a pótlásként ültetendő fa faiskolai     
méretére vonatkozóan.” 



 

  7. § (1) A Fás rendelet 13. § (1) és (1a)           
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 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. 
 
(1a) A hatóság a fapótlás tényét a fakivágás        
utáni 1 évet követően ellenőrzi. A hatóság az        
elültetett fa életképességét az ültetés napjától      
számított 3 éven belül ellenőrizheti. 

 „(1) A fakivágás és -csonkolás tényét 8       
napon belül be kell jelenteni az eljáró       
hatósághoz. 

(1a) A fapótlást - a 13/A. § (1)        
bekezdésében foglalt kivétellel - a     
fakivágási engedély kiállításától   
számított 1 éven belül kell teljesíteni. A       
hatóság a fapótlás tényét a fakivágás      
utáni 1 évet követően ellenőrzi. A      
hatóság az elültetett fa életképességét az      
ültetés napjától számított 3 éven belül      
ellenőrizheti.” 

 

  (2) A Fás rendelet 13. §-a a következő (1b)         
bekezdéssel egészül ki: 

  „(1b) A fás szárú növény csonkolása,      
erőteljes visszametszése esetén az    
életképességi vizsgálat a facsonkolási    
engedély érvényességének végétől   
számított 1 év elteltével esedékes.” 

  (3) A Fás rendelet 13. § (2) bekezdés a) pont          
ai) alpontja helyébe a következő rendelkezés      
lép: 

 
 
 
ai) vagyonvédelmi okból történő kivágás     
esetén a kivágásra kerülő növények számával      
azonos számú előnevelt díszfával egyenlő, 

 (A pótlás mértéke 
a) engedélykérelem benyújtása esetén:) 

 
„ai) életveszély vagy vagyonvédelmi    
okból történő kivágás esetén a kivágásra      
kerülő növények számával azonos számú     
előnevelt díszfával egyenlő,” 

  (4) A Fás rendelet 13. § (3) bekezdése        
helyébe a következő rendelkezés lép: 



 

(3) A fapótlási előírás ültetéssel nem      
teljesíthető a KR-ben meghatározottakon túl a      
következő fafajokkal: 
a) páfrányfenyő (Ginkgo biloba) nőivarú     
egyedeivel, 
b) kanadai hybrid nyárfajokkal (Populus) és 
c) a 4. melléklet szerinti gyümölcsfákkal. 

 „(3) A fapótlási előírás ültetéssel nem      
teljesíthető a KR-ben meghatározottakon    
túl a Rendelet 3. § (5) bekezdésében       
foglalt fafajokkal, örökzöld fajokkal és     
a 4. melléklet szerinti gyümölcsfákkal.” 

  (5) A Fás rendelet 13. § (4) bekezdés a)         
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
a) a kivágott fás szárú növényeket - a 13/A. §          
(1) bekezdésében foglalt kivétellel - a      
fakivágás által érintett ingatlanon kell pótolni      
az ingatlan teljes beépítetlen területén 80      
m2-enként 1 db előnevelt díszfával, 

 (A fás szárú növények pótlásának módja:) 

„a) a kivágott fás szárú növényeket a       
fakivágás által érintett ingatlanon kell     
pótolni az ingatlan teljes beépítetlen     
területén 80 m2-enként 1 db előnevelt      
díszfával,” 

  (6) A Fás rendelet 13. § (6) bekezdése        
helyébe a következő rendelkezés lép: 

(6) A fapótlást - amennyiben     
természetvédelmi, környezetvédelmi,  
élővilágvédelmi, élőhelyvédelmi,  
településképvédelmi, kultúrtörténeti  
szempontok indokolják - a 3. melléklet      
szerinti telepítésre javasolt (honos) fafajokból     
vagy azok termesztett fajtáiból kell előírni.” 

 „(6) A fapótlást – amennyiben     
természetvédelmi, környezetvédelmi,  
élővilágvédelmi, élőhelyvédelmi,  
településképvédelmi, kultúrtörténeti  
szempontok indokolják – a 3. melléklet      
szerinti telepítésre javasolt (honos)    
fafajokból vagy azok termesztett fajtáiból     
kell teljesíteni.” 

 

  8. § A Fás rendelet 12/A. alcíme helyébe a         
következő rendelkezés lép: 

12/A.  Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokra vonatkozó 

különleges szabályok 
 
 
13/A. § (1) Nemzetgazdasági szempontból     
kiemelt jelentőségű beruházás esetén a fás      
szárú növények kivágása során a fapótlás      
teljesítését ütemenként is elő lehet írni abban       

 „12/A. Építési engedélyezési vagy 
egyszerű bejelentési eljárás miatt 

történő fakivágásra vonatkozó 
különleges szabályok 

 
13/A. § (1) Építési engedélyezési vagy       
egyszerű bejelentési eljárás miatt    
történő fakivágásra a 11. és 12.      
alcímben foglaltakon kívül az ezen     



 

az esetben, ha az adott építési ütem       
egymással fizikailag határos, szomszédos    
ingatlanokból áll. Az adott ütemre előírt      
fapótlás nem teljesíthető másik ütemben. 
 
(2) A fapótlás határideje a fakivágási      
engedély kiállításától számított legfeljebb 3     
év. 
 
(3) A kérelemhez a 12. § (2) bekezdésében        
szereplő dokumentumokon túl csatolni    
szükséges a fakivágással és pótlással érintett      
ingatlanok helyrajzi számai szerinti    
tájrendező- és kertépítő mérnök vagy     
okleveles tájépítészmérnök által készített    
fakatasztert (a fák helyrajzi számonként     
térképen ábrázolva, fafaj és törzskörméret     
feltüntetésével, a pótlást szintén fafaj és      
törzskörméret megjelölésével és a    
megmaradó és kivágandó fáktól elkülöníthető     
jelzéssel ábrázolva).” 
 
 

alcímben foglalt szabályokat is    
alkalmazni kell.  
 
(2) Építési engedély vagy egyszerű     
bejelentési kötelezettségből adódó   
fakivágás esetén a pótlást az engedély      
kiállításától számított 2 éven belül kell      
teljesíteni. 
 
(3) Megtartandó fa esetében a fa      
lombkorona vetületén belül magas- és     
mélyépítés, valamint a felszín alatt 30      
cm-nél mélyebb földmunka nem    
végezhető, ott kizárólag víz- és     
légáteresztő burkolat építhető, és a fa      
törzse körül 1 méteres távolságon belül      
semmilyen burkolat nem létesíthető. 
 
(4) Ha az építkezés következtében     
károsodott, rongálódott és vált    
életképtelenné egy fa, annak pótlási     
kötelezettsége az illegális fakivágással    
egyenértékű. 
 
(5) A fakivágási kérelemhez a 12. § (2)        
bekezdésében szereplő dokumentumokon   
túl csatolni szükséges 
a) az építkezéssel összefüggésben    
történő fakivágás esetén a véglegessé     
vált építési engedélyt vagy egyszerű     
bejelentési kötelezettség esetén az ezt     
bizonyító dokumentumot, és 
b) a fakivágással és pótlással érintett      
ingatlan tájrendező és kertépítő mérnök     
vagy okleveles tájépítészmérnök által    
készített fakatasztert (a fák helyrajzi     
számonként térképen ábrázolva, fafaj    
és törzskörméret feltüntetésével, a    
pótlást szintén fafaj és törzskörméret     
megjelölésével és a megmaradó és     
kivágandó fáktól elkülöníthető jelzéssel    
ábrázolva). 

 



 

  13/B. § Az építési munkaterületen     
tájékoztató tábla elhelyezése kötelező a     
fakivágás megvalósítása előtt legalább 8     
nappal, közterületről jól látható módon,     
amelynek tartalmaznia kell  
a) az építtető nevét, elérhetőségét, 
b) a fakivágási engedély iktatószámát,     
érvényességi idejét, 
c) a fakivágást végző vállalkozás nevét,      
elérhetőségét és 
d) a fakivágások számát és várható      
időpontját.” 

  9. § A Fás rendelet 14. § (2) bekezdése         
helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) Pénzbeli megváltás esetén a fakivágás      
tényét (és időpontját) írásban kell bejelenteni      
az engedélyezett fakivágást követő 8 napon      
belül az engedélyező hatóságnak, a befizetést      
a fa kivágásától számított 30 napon belül kell        
teljesíteni. 

 „(2) Pénzbeli megváltás esetén a     
fakivágás tényét (és időpontját) írásban     
kell bejelenteni az engedélyezett    
fakivágást megelőző 8 napon belül az      
engedélyező hatóságnak, a befizetést a fa      
kivágásától számított 30 napon belül kell      
teljesíteni.” 

  10. § A Fás rendelet 2. melléklete helyébe a         
Melléklet lép.  
 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 29.) XI.ÖK rendelet módosítása 

 

  11. § (1) A közösségi együttélés alapvető       
szabályairól és ezek elmulasztásának    
jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 29.)     
XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: Közösségi     
együttélés rendelet) 8/C. § b) pontjában a       
„telepíti vagy” szövegrész helyébe a     
„telepíti,” szöveg lép.  
 
(2) A Közösségi együttélés rendelet 8/C. §-a a        
következő d)-f) pontokkal egészül ki: 
 

(Aki) 
 



 

„d) a fakivágás bejelentését    
elmulasztja, 
e) az építéssel összefüggésben kivágott     
fák esetén a tájékoztató tábla     
kihelyezését elmulasztja, vagy 
f) építési tevékenység esetén a     
megtartandó fa környezetében a fa     
lombkorona vetületén belül  
fa) magas- és mélyépítést, valamint a      
felszín alatt 30 cm-nél mélyebb     
földmunkát végez,  
fb) ott nem víz- és légáteresztő      
burkolatot épít, vagy  
fc) a fa törzse körül 1 méteres       
távolságon belül burkolatot létesít,” 

 
(az természetes személy esetében    
kettőszázezer forintig, jogi személy és     
jogi személyiséggel nem rendelkező    
szervezet esetében kétmillió forintig    
terjedő közigazgatási bírsággal   
sújtható.) 

3. Záró rendelkezések 

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

  13. § Hatályát veszti a Fás rendelet  
a) 9. § (2) bekezdésének c) pontja,  
b) 13. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontja,  
c) 14. alcíme és  
d) 4. mellékletében a „homoktövis” és a       
„Hippophae rhamnoides” szövegrészek. 

 
 

 
 
 

dr. László Imre 
 polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 
 
 



 

Melléklet a … /2020. (... ...) XI.ÖK rendelethez 
 

„2. melléklet a 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 
 

Illeték* 
 
 
 
 
 

 

 
Fakivágás, csonkolás, erőteljes metszés iránti engedélykérelem magáningatlanon** 

 

Kérelmező neve:  

Kérelmező bejelentett 
lakcíme:  

 

Jogosultsága:** tulajdonos / közös képviselő / meghatalmazott / egyéb: .................. 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

 
A kérelem tárgyát képező fás szárú növény: 
 

Faj/fajta Törzskörméret (cm)*** Darabszám 

1.   

2.   

...   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Korábban (maximum 5 éven belül) az ingatlanra ültetett, beszámítandó fás szárú növény: 
 

Faj/fajta Törzskörméret 
(cm)*** 

Darabszám Ültetés éve 

1.    

2.    

...    

 
A kérelmezett fa kivágásának, csonkolásának, erőteljes metszésének helyszíne: 
 

 

Budapest XI. ker. .................................út/utca/...     ................... (házszám) 
 

helyrajzi szám: ....................................... 

Vázlatos ábra (hol található az adott növény a területen): 
 
 

A fás szárú növény kivágásának, csonkolásának, erőteljes metszésének indoka: 
 

A fás szárú növény(ek) pótlását ültetéssel / pénzbeli megváltással / ültetéssel és pénzbeli 
megváltással kívánom megtenni.** 
 

Mellékletek:* 
− A kivágással érintett ingatlanról készült helyszínrajz (bejelölve a kivágandó és a kivágás 
után megmaradó fák helyét) 
− Tulajdonosi hozzájárulás ... db 
− Kérelmet benyújtó jogosultságát igazoló dokumentum (természetes személy esetén 
tulajdoni lap másolata, jogi személy esetén aláírási címpéldány) 
− Társasház esetén közgyűlési határozat a fa kivágásáról és a pótlás módjáról 
− Kertészeti szakvélemény (125 cm vagy azt meghaladó törzskörméretű fa kivágására 
irányuló kérelem esetén kötelező) és a szakvéleményt kiállító szakember 
diplomájának vagy kamarai tagságáról szóló határozat másolata 
− Egyéb: ................................................ 

 
Budapest,......................................... 

 
...................................................................... 

kérelmező 

 



 

* Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért              
3000 Ft illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték), melyet elektronikus fizetési és             
elszámolási rendszeren keresztül vagy készpénz-átutalási megbízáson vagy átutalással a Budapest          
Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Államigazgatási Eljárási Illeték Beszedési          
Számlája (számlaszám: 11784009-15511001-03470000) javára kell teljesíteni. A közlemény rovatban         
kérjük feltüntetni: kérelem tárgya; név / cégnév; székhely címe. 
** A megfelelőt kérjük aláhúzni! 
*** A fatörzs földfelszíntől számított 1 méter magasságban mérendő kerülete 
 
TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL: 
Tájékoztatjuk, hogy jelen dokumentumban rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait        
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, mint adatkezelő, a magánterületi          
fakivágáshoz, csonkoláshoz, erőteljes metszéshez kapcsolódó eljárás során, közhatalmi        
jogosítványainak végrehajtása céljából, döntése megalapozásához, és iratkezeléshez       
kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez, a feltétlenül szükséges mértékben,        
és ideig kezeli. Az Ön személyes adatainak kezelése és továbbítása a 15/2017. (V.3.) XI. ÖK               
számú rendeletben foglaltak szerint, megőrzése a 78/2012. (XII.28.) BM rendelet értelmében           
történik.” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



 

Indokolás 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a fás 
szárú növények védelméről szóló 15/2017. (V. 3.) XI. ÖK rendelet és a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
2/2013. (I. 29.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló  

 .../2020. (... …) önkormányzati rendeletéhez 
 
  
 

Az 1. §-hoz 
 

A rendeletben technikai módosítások (szóköz hiánya, pontosabb megfogalmazás) történik. A          
túltelepítés definíciójából kikerülnek a gyümölcsfák. Indoka, hogy gyümölcsfával nem         
lehetséges a pótlást teljesíteni, ezért logikailag a túltelepítés mértékébe se számíthat bele.            
Visszatérő probléma pl. egy korábbi üdülő ingatlan beépítése esetén, hogy az engedélyezés            
során az ingatlanon található gyümölcsfákat is beszámítjuk a túltelepítés vizsgálatakor, így           
csekély számú fapótlási előírás kerül meghatározásra; ugyanakkor gyakorlatilag tarvágást         
végeznek az ingatlanon egy új beépítés miatt, ezért indokolt volna a teljes pótlás előírása.              
Ezért szükséges ezt a meghatározást módosítani.  

A 2. §-hoz 

Az általános rendelkezések között a fakivágás engedélyhez kötésének alaptézisében         
pontosításra került, hogy csak érvényes fakivágási engedély birtokában szabad fát kivágni.           
Tekintettel arra, hogy az engedélynek 6 hónapos érvényességi ideje van (ld. 6. § (1) bek. ill.                
12. § (5) bek.), amennyiben ez a határidő eltelt, a kérelmező nem jogosult a fa kivágására                
már, így újra engedélyeztetni kell azt (a csonkolás esetében értelemszerűen azonosan           
értelmezendő az érvényesség). A rendelet 3. § (5) bekezdésének kiegészítése történik egy            
további fajjal, amely telepítése nem javasolt (a császárfa energiaültetvényként való telepítése           
nem tartozik a rendelet hatálya alá (ld. 1. § (2) bekezdés e) pont)). 

A 3. §-hoz 

A pótlási előírás konkrétabb meghatározása tette szükségessé ennek a szakasznak a           
módosítását. 

A 4. §-hoz  

Sokszor előfordul, hogy az illegálisan kivágott fák esetében a megmaradt csonk nem éri el az               
1 méter magasságot, vagyis a fa törzskörmérete utólag már nem állapítható meg. Az engedély              
nélküli fakivágáshoz kapcsolódó szabály egyértelművé tétele történik.  

 



 

Az 5. §-hoz 

A szakasz bevezeti az élet- és balesetveszélyes fa kivágásának szabályait. A klímaváltozás            
miatti gyakori viharos szél és különleges időjárási körülmények indokolják, hogy ezt a            
kérdést is szabályozza a rendelet. Amennyiben életveszélyes állapotot idéz elő egy fa            
kidőlése, az azonnali intézkedést igényel. A favizsgáló szakmérnöki szakvélemény azért          
szükséges, mert a veszélyességet ő tudja hitelt érdemlően igazolni.  

 A 6. §-hoz 

A kérelemhez csatolandó dokumentumok pontosítása történik, gyakorlati tapasztalatok        
alapján.  

A 7. §-hoz 

A fakivágást és -csonkolást követő tevékenységet - bejelentés és fapótlás határideje,           
ellenőrzése - szabályozza a szakasz. Az életveszély bevezetésével a pótlási kötelezettségének           
meghatározása is szükséges, ezt tartalmazza a szakasz.  

A 8. §-hoz 

Az építési engedélyezési vagy egyszerű bejelentési eljárás miatt szükséges fakivágásokat a           
rendelet külön fejezetben tárgyalja. Építési tevékenység során gyakorlati tapasztalat alapján          
az építkezés végén kerül sor a kert kialakítására, amely tevékenység gyakran előfordul, hogy             
nem tud megvalósulni egy éven belül. Ezért indokolt az ilyen okból történő fakivágás esetén              
2 éves pótlási határidőt meghatározni. Előfordul, hogy nem biztosítják megfelelően a fák            
védelmét az építési munkák során. Ennek a hiányosságnak kíván gátat szabni az előírás, mely              
szerint a megtartandó fák esetében a lombkorona vetületén belül építési tevékenység nem            
végezhető. A korábbi előírás - mely szerint az építési tevékenység 4 méteres körzetén belül              
található fát fizikai védelemmel kell ellátni - gyengének bizonyult, ezért szükséges más            
kerületekhez hasonló szabályozást előírni. A káros tevékenység esetére vonatkozó szankció          
megfogalmazása is megtörténik ebben a szakaszban. A fakivágási kérelemhez csatolandó          
mellékletek előírását is itt találhatjuk. 
 
Az építési munkaterületen a fakivágás tájékoztató táblán történő jelzését írja elő a rendelet,             
megelőzendő a lakossági felháborodást, illetve tájékoztatásul a környékbeli lakók számára          
fontos, hogy ezeket az információkat megosszák egymással a tevékenység végzői. 

A 9. §-hoz  

A tájékoztatás szükségessége indokolja, hogy a fakivágás időpontját 8 nappal a megtörténte            
előtt jelentse be a Hivatalnak a kérelmező. A befizetés határidejét a fakivágás időpontjától             
számítja a hatóság.  



 

A 10. §-hoz  

A kérelem nyomtatványban feltüntetésre kerülnek a kötelező mellékletek. 

A 11. §-hoz  

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet kiegészítését tartalmazza a          
tekintetben, hogy a fás szárú növények védelméről szóló rendeletben megfogalmazott          
előírásoknak a szankciója, jogkövetkezményeit szükséges megfogalmazni. 

A 12. §-hoz  

Tekintettel arra, hogy nem tartalmaz külön felkészülési időt szükségessé tevő módosításokat,           
a módosító rendelet hatályba lépését a kihirdetését követő napban határoztuk meg. 

A 13. §-hoz  

A hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza a szakasz.  

  



 

  
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének fás szárú         
növények védelméről szóló 15/2017. (V. 3.) rendeletének és a közösségi együttélés           
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.         
29.) XI.ÖK rendelet módosításának 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 
  
  
  
  

 Nincs ilyen hatása. 
A gyakorlati tapasztalatok alapján történő módosítás több       
pontosítást tartalmaz, amely segíti a lakosság könnyebb       
eligazodását.  

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

 Nincs ilyen hatása.  

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

 Nincs ilyen hatása.  

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

Nincs ilyen hatása.  



 

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

Építési beruházások számának növekedése szükségessé teszi      
az építéssel összefüggésben kivágandó fákra vonatkozó      
rendelkezések pontos megfogalmazását.  

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

A rendelet alkalmazásához rendelkezésre állnak a feltételek.  

7. Egyéb információ - 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 


