
FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS * 

a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék) 

 
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet alapján fakivágási 

engedélykérelemmel/bejelentéssel* fordulok  Feldebrő Községi Önkormányzathoz (*a megfelelő rész 

aláhúzandó!) 
 

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 

1.1. neve:  ............................................................................................................................................................  

1.2. címe: ............................................................................................................................................................   

1.3. székhelye: ..................................................................................................................................................  

1.4. telefonszáma/elektronikus levelezési címe: ...............................................................................................  

A kérelem/bejelentés KÖTELEZŐ tartalmi elemei: 

2.A KIVÁGÁS INDOKA 

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

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

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

3. AZ ÉRINTETT KÖZTERÜLET 

3.1 neve ...............................................................................................................................................................  

3.2 helyrajzi száma .............................................................................................................................................  

3.3 az érintett fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölése (szöveges leírással vagy 

rajzos ábrázolással)  ............................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

4. A KIVÁGNI TERVEZETT/ KIVÁGOTT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNY(EK): 

Sorszám A fa/cserje faja Törzsátmérő 

(földtől számított 1 méter magasságban) 

   

   

   

   

 

 

5. A TERVEZETT/ MEGVALÓSULT KIVÁGÁS KIVITELEZÉSÉNEK RÉSZLETES LEIRÁSA: 

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

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

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

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

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

 ....................................................................................................................................................... …................. 



 

6. A FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK TERVEZETT PÓTLÁSA: 

Sorszám A fa/cserje faja, fajtája Darabszám A kiültetés helye 

    

    

    

    

 

A fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel: 

Fehér akác* (Robina pseudoacacia) Amerikai kőris* (Fraximus pennsylvanica) 

Mirigyes bálványfa* (alianthus altissima) Cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa) 

Kései meggy (Padus serotina) Zöld juhar (Acer negundo) 

* kivéve a kertészeti változatok. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy 

csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a 

jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi. 

 

Kelt: ………………………, ….……év…..……………..hó…..….nap 

 
    

……………….………..…………………………….. 

               kérelmező (képviseletére jogosult) neve 
 

       

 

 

      ……………………………………………………….         

aláírása 

 

 

 

 

 

 



TUDNIVALÓK A FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS benyújtásához 
 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) hatálya nem terjed ki: 

a) a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú 

növényekre (pl.: egyes védett fákra, vagy védett természeti területen lévő fákra; valamint a közút tartozékát képező, 

annak szélétől számított 2 m-en belül található fákra, stb.) ; 

b) az energetikai célból termesztett, fás szárú 
növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre; 

c) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya 

elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területre; 

d) az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó területre (NATURA 2000 

területek). 
 

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. 

Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén a jegyző hivatalból beszerzi az érintett fás szárú növénnyel 

rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát. 

A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha 

• a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott; 

• a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy 

• az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért. 

Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben 

foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni. 

A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény 

kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról szóló értesítést öt napon belül hirdetményi úton, 

valamint - ha a település ilyennel rendelkezik - a település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából. Ez esetben az ügyintézési 

határidő negyvenöt nap. 

Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén 

a) a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül bejelenti a kivágás helye szerint illetékes 

jegyzőhöz; 

b) ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi. 

 

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben 

történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. 

A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú 

növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi. 

Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a 

jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település 

beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott 

kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi. 

 

Az eljárás illetéke 5.000 Ft, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni. (elektronikus úton 

történő teljesítésére nincs lehetőség) 

 Az eljárás és tájékoztatás jogszabályi alapja: 

- 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Melléklet XIII.) 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

A kérelem az alábbi helyen és időben nyújtható be: 

Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal  székhelyén: 3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73. 

illetve a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal Feldebrői Kirendeltségén 3352 Feldebrő, Kossuth Lajos út 31. 

Hétfő   13:00-16:00 

Kedd:   8:00-1200  

Csütörtök:  1300-1600 

Péntek:   800-1200 

 

További információ kérhető: 06-36/ 580-012 telefonszámon. 

 


