
Megújult rendelet a fák és fás szárú növények védelméről 

 

 

 

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 

eljárásai során több lakossági kérdés merült fel a 

zöldfelületek fenntartásával kapcsolatban. Az 

ügyfelek kérdései sok esetben a növények 

ültetésére, kivágására, kezelésére irányulnak. Ezek 

a kérdések, problémák magasabb szintű 

jogszabályokban csak részben szabályozottak, így 

szükséges a helyi rendeletek megalkotása. Ezért 

született meg a helyi építési szabályzatban a 

zöldterületek alakításának általános előírásairól 

szóló rendelkezések és a fák és fás szárú növények 

védelméről szóló helyi rendelet. 

 

A rendelettervezet előkészítése során figyelembe vettük az elmúlt években felmerült kérdéseket, problémákat, 

valamint a jogszabályváltozások miatt szükséges módosításokat.  

 

De a rendelettervezetbe beépítettünk olyan, hosszú 

távú elképzeléseket is, amelyek a város zöldfelületi 

képét meghatározzák. A rendelet tehát azokat a 

helyi szabályokat tartalmazza, amelyek 

biztosíthatják a város magántulajdonú ingatlanain 

a fák fenntartását, valamint a magánterületeken és 

közterületeken a zöldfelületek fenntartásának, a fák 

és fás szárú növények pótlásának, illetve 

megváltásának rendjét.  

 

 

 

 

 

 

Fakivágás közterületen csak engedéllyel 

 

Fás szárú növény kivágása közterületen a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) 

Kormányrendelet alapján csak a jegyző engedélyével végezhető, a következő esetekben: 

 

 

 

 ha azt a fa állapota indokolja (pl.: 

csúcsszáradás, bélkorhadás, kártevők 

nagymértékű károkozása, fertőzött állapot, a 

vegetációs fázisnak nem megfelelő állapot),  

 ha balesetveszély áll fenn,  

 ha a fa igazoltan (egészségügyi) problémákat 

okoz a környezetben élő lakók számára,  

 ha a fa anyagi kárt okoz, 

 ha azt a közterület fejlesztése és fenntartása 

indokolja. 

 

Az engedélyezett kivágás esetén gondoskodni kell – az engedélyben foglaltaknak megfelelően – a kivágott fák 

pótlásáról. Ha ugyanott nem lehet valamely okból fát ültetni, akkor ez máshol is megoldható, más önkormányzati 

illetve arra kijelölt területeken.  

 



 

Mi a teendő, ha valaki saját ingatlanán szeretne fát kivágni? 

 

Aki a tulajdonában (kezelésében, használatában) lévő, magántulajdonú ingatlanon található élőfát ki akarja 

vágni, annak e szándékát előzetesen az önkormányzati rendelet szerint a jegyzőnél írásban kell kérelmeznie. 

Nem kell kérelmet benyújtania és engedélyt kérnie a kizárólag lakó- vagy üdülő rendeltetést tartalmazó 

ingatlanok területe, valamint a magánszemélyek tulajdonában lévő minden olyan ingatlanon található fákra, 

amely nem üzleti célt szolgál.  

 

Amennyiben a fentieken túl – pl. boltnak, vagy üzemnek helyet adó – ingatlan esetében, a kérelemben meg 

kell jelölni a kivágás helyét, az élőfák darabszámát, faját, átmérőjét, a bejelentő nevét és lakcímét az 

önkormányzati rendelet szerinti kérelem nyomtatványon.  

 

 

A kivágott fa pótlása ebben az esetben is kötelező, 

lehetőleg saját ingatlanon. Ha az önkormányzat 

nem tud kijelölni fapótlási helyet, vagy a 

kérelmező nem tudja vállalni az ezzel járó 

munkákat a pótlási kötelezettség pénzbeli 

megváltással is teljesíthető. A megváltott fák díját 

Dunavarsány Város Önkormányzata 

Környezetvédelmi Alapja tartja nyilván, és 

kizárólag fapótlásra, fatelepítésre, fenntartásra 

használható Dunavarsány területein. 

 

Saját ingatlanon álló több fa esetén, mindig győződjenek meg arról, hogy a fákat nem tartják-e nyilván 

erdőként. Az ingatlan tulajdoni lapja nem mindig tartalmazza ezt a tényt. Magyarország Erdészeti 

Webtérképén, a http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ oldalon találhatnak az ingatlanukra vonatkozó információt. 

Erdőként nyilvántartott fákat nem lehet engedély nélkül kivágni!  

 

Növények ültetése közterületen 

 

A növények telepítési távolságait – a szomszédjogok figyelembevételével – a telekhatártól, illetve épülettől 

kell figyelembe venni. 

Aki saját költségén, közterületen cserjét, örökzöldet 

vagy élőfát akar telepíteni, annak e szándékát 

előzetesen írásban be kell jelentenie a Hivatalnak. Az 

önkormányzati rendelet szerinti engedély ez esetben 

is szabályozza a telepítést. A bejelentésben meg kell 

jelölni a telepítés helyét, az ültetendő cserjék, 

örökzöldek, élőfák darabszámát, faját, átmérőjét, a 

bejelentő nevét és lakcímét. 

A lakosság közterületre is ültethet a saját költségén 

beszerzett növényt – ehhez azonban bizonyos 

esetekben közútkezelői hozzájárulás is szükséges. 

  

 

  

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/


Növényültetésnél pl. a következő fő szempontokat 

kell figyelembe venni: 

 meglévő egyöntetű utcai fasorba idegen fafaj 

nem ültethető, vagy csak a hivatallal 

egyeztetve ültethető; 

 utcai légvezeték alá csak kistermetű vagy 

gömbkoronás fa ültethető; 

 földalatti vezetékek fölé fa nem, sövény 

pedig csak a közművek védőtávolságát 

tartalmazó külön előírások szerint ültethető; 

 a növényültetés az ingatlan előtti és a 

szomszédos ingatlanok előtti közterület-

használatot nem zavarhatja; 

 a növényültetésnél az utcafronton a meglévő, 

illetve tervezett járda helyét biztosítani kell; 

 
 

 

A telepített növényzet (cserjék, sövények) magassága a csomóponti rálátási háromszögekben nem 

akadályozhatja a rálátást. A rálátási háromszögekben a meglévő és a telepítendő növényzet magasságát az 

útügyi műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően kell biztosítani.  

Az önkormányzati rendeletet megtalálhatják a városi honlapon, a http://dunavarsany.hu/index.php/rendeletek 

elérhetőségen és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztálya ad 

tájékoztatást a rendelettel kapcsolatos kérdéseikre.  

 

Tyukodi-Bihari Zsuzsanna 

aljegyző 

 

http://dunavarsany.hu/index.php/rendeletek

