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Váli Közös Önkormányzati Hivatal 
Településüzemeltetési, -fejlesztési és Műszaki előadó 
H-2473. Vál, Vajda János u. 2. I. emelet 
Tel.: +36-22/353-411 /16. mellék 
e-mail: ephat@val.hu 
 

 
 

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS* 
a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék) 

 (* A megfelelő rész aláhúzandó!) 
 

Készült: „a fás szárú növények védelméről“ szóló 346/2008. ( XII. 30.)  
Korm. rendelet 2. melléklete alapján 

 
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fakivágási 
engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok a Váli Közös Önkormányzati Hivatalt vezető 
jegyzőhöz. (*A megfelelő rész aláhúzandó!)  
  
Kérelmező neve: ............................................................................................................................... 

Címe: ................................................................................................................................................. 

Telefonszáma: .................................................................................................................................. 

A kérelem/bejelentés KÖTELEZŐ tartalmi elemei: 

A kivágás indoka: ............................................................................................................................ 

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

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

Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges 

leírással vagy rajzos ábrázolással):................................................................................................... 

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

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

A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek):  

Sorszám A fa/cserje faja Törzsátmérő 
(földtől számított 1 méter 

magasságban) 

   

   

   

   

   

Ügyfélfogadás: 
Hétfő:  8:00 - 15:00 
Szerda: 8:00 - 15:00 
Péntek: 8:00 - 12:00 
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A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása: ........................................... 

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

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

A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása: 

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

    

    

    

    

    

 
Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel:  

fehér akác* (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica), mirigyes 
bálványfa* (Ailanthus 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: ..........................., .....................  

................................................................. 
kérelmező aláírása 

 
Tájékoztató: Közterületen álló fás szárú növények (fa, bokor) kivágásához a helyileg illetékes jegyzőtől fakivágási 
engedélyt kell kérni. (Ez alól az erdő művelési ágban lévő területek kivételt képeznek, mivel ott az Erdészeti 
Hatósághoz kell fordulni.) Az eljárási idő 21 nap. Amennyiben a jegyző az eljárásra nyitva álló idő alatt nem hoz 
határozatot az engedélyt megadottnak kell tekinteni. A kivágni kívánt fás szárú növényt pótolni kell az adott 
közterületen. 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 kompenzációs intézkedés megtételére 
kötelezi. 
Fás szárú növény kivágása engedély nélkül: Csak élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból lehetséges. A kivágás 
tényét az azonnali intézkedést foganatosítónak 3 napon belül a fenti formanyomtatványon be kell jelentenie 
a jegyzőhöz. 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. 
Engedély nélkül történő fakivágás esetén (a fentiektől eltekintve) a szabálysértő ellen Közigazgatási Hatósági eljárás 
idul.  


