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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete 
a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról 

/egységes szerkezetben a 46/2017. (XII.22.) rendelettel/ 
 
 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, 5. § és 6. § tekintetében a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) és (2) bekezdésében, a 8. §, 10. § 
és 11. §, valamint 12. § (1), (3)-(5) bekezdése tekintetében a fás szárú növények védelméről 
szóló 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet 8. § (4) bekezdésében, a 7. §, 9. § és 12. § 
(2) bekezdése tekintetében a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatáról szóló 
47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés 
c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 

1. § 

E rendelet célja: 
a) a fás szárú növények rongálásának, értéke csökkenésének és pusztításának 

megakadályozása,  
b) a zöldterületi és zöldfelületi területeken a növényállomány indokolatlan 

megszűnésének, károsodásának megelőzése, elhárítása, és a bekövetkezett károsodás 
csökkentése, és 

c) az indokoltan megszűnő zöldterület, zöldfelület növényállományának pótlásáról való 
gondoskodás. 

 

2. A rendelet hatálya 

2. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található fás szárú növényekre a 
(2) bekezdésben meghatározott kivételekkel. 

 
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletben szabályozott esetekre, 
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b) az erdőről és az erdő védelméről, valamint a természet védelméről szóló törvények 
hatálya alá tartozó fás szárú növényekre, 

c) az eltérő szabályt megállapító külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre, 
és  

d) a nem közterület megnevezésű ingatlanon álló gyümölcsfákra és cserjékre. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

3. § 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 
 
1. Fás szárú növény: a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. 
rendeletben meghatározott fogalom. 
 
2. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvényben meghatározott fogalom. 
 
3. Kertészeti szakvélemény: kertészeti szakértő által készített, kivágásra javasolt fák előzetes 
vizsgálatáról készült megállapítás, melynek a fás szárú növényekre vonatkozó vitalitási 
értéket (életképesség) is tartalmaznia kell. 
 
4. Túltelepítés: a nem közterület megnevezésű ingatlan területén 80 m2-enként több mint 1 fa 
található. 
 
5. Zöldfelület: biológiailag aktív növényzettel borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti 
altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg. 
 
6. Zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997.(XII.20.) sz. Korm. rendeletben meghatározott fogalom. 
 
7. Várostűrő fa: a káros környezeti hatásoknak (pl. levegőszennyezés, talaj-, talajvíz 
szennyezettség, sózás) ellenálló fafajta.  
 
8. Vegetációs időszak: a rügyfakadás és a lombhullás közötti időszak. 
 
9. Fa jelentős mértékű csonkítása: olyan mértékű beavatkozás a fa állagába, mely annak 
további növekedését visszafordíthatatlanul megakadályozza. 
 
10. Illegális fakivágás: engedély nélkül végzett fakivágás. 
 
11. Eredménytelen pótlás: a hatósági határozattal elrendelt fapótlás, mely a hatósági 
határozatban megadott időpontig nem ered meg. 
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4. Hatásköri szabályok 
 

4. §  

(1)  Az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben, a nem közterület 
megnevezésű ingatlanon történő fakivágási eljárással kapcsolatos döntést és hatáskört, 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Polgármesterre ruházza át.  

(2)*1  A polgármester eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

 
 (3) A közterületen történő fa-és cserje kivágását a fás szárú növények védelméről szóló 

kormányrendelet alapján a növény helye szerinti illetékes jegyző engedélyezi, a kivágott 
fa-és cserje pótlásáról e rendeletben meghatározottak szerint kell gondoskodni. 

(4)*2 E rendeletben szabályozott eljárásokban a hatóság a végrehajtást önálló bírósági 
végrehajtó útján foganatosítja.  

 
 

II. Fejezet 
 

Eljárási szabályok 
 

5. A zöldterületek és zöldfelületek megóvása 
 

5. §   
 
 (1) Zugló közigazgatási határán belül gondoskodni kell a zöldterületeken és zöldfelületeken 

található fás szárú növényállomány megőrzéséről, és növeléséről, ennek érdekében a 
tulajdonos köteles a tulajdonában lévő zöldterületeket és zöldfelületeket: 

 

a) a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jól karban tartani vagy tartatni, 
b) a kórokozóktól, a kártevőktől és szakszerűtlen kezelésektől megóvni, továbbá 
c) fejleszteni, megfelelően fenntartani és felújítani. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jó karbantartásnak minősül különösen a fás szárú növény 
 
a) fajtatulajdonságainak és növekedési jellemzőinek megfelelő metszése, ifjítása, 
b) öntözési lehetőségének biztosítása, továbbá  
c) eltávolítása kiszáradás esetén.  
 
 
 
 

 
*1 Módosította a 46/2017. (XII.22.) rendelet 4. § (1) bekezdése 
*2 Beiktatta a 46/2017. (XII.22.) rendelet 4. § (2) bekezdése 
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6. A nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fa kivágása és pótlása 

6. § 

(1) A nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fa kivágására irányuló engedélykérelmet 
30 nappal a kivágást megelőzően be kell nyújtani a Polgármesterhez. 

 

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:  
a) a kérelmező nevét és lakcímét (székhelyét), 
b) a kivágás indokát, 
c) a kivágandó fával rendelkezni jogosult(ak)nak a kivágáshoz való hozzájáruló 

nyilatkozatát, 
d) az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, 
e) a kivágással érintett ingatlanról készült helyszínrajzot, melyen be kell jelölni a 

kivágandó és a kivágás után megmaradó fa (fák) helyét, 
f)    a kivágandó fa darabszámát, faját annak 1 m magasságban mért törzsátmérőjét és  
g) kérelmező nyilatkozatát a pótlás módjáról. 

 
7. § 

(1)  A Polgármester a fakivágás engedélyezése keretében rendelkezik a fa pótlásáról. Az 
engedélynek tartalmaznia kell a kivágás indokát, a pótlásként elültetendő előnevelt fa 
darabszámát, faját, a pótlás határidejét, a 7. § (7) bekezdés és a 8. §-ban szabályozott 
esetekben a pénzbeli megváltás összegét, valamint a befizetés határidejét is. 

(2) Amennyiben a nem közterület megnevezésű ingatlanon álló fa kivágása az építmény 
elhelyezése miatt elkerülhetetlenül szükséges, a kivágott fák pótlásáról a kivágott fa 
törzsátmérőjének másfélszeres mértékében gondoskodni kell.  

(3) Ha a nem közterület megnevezésű ingatlanon álló fa kivágását előidéző élet-egészség 
vagy vagyonvédelmi ok a kérelmezőnek nem felróható, vagy ha a fa kivágása a fa 
kiszáradása miatt szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik 
meg.  

(4) Amennyiben a nem közterület megnevezésű ingatlanon álló fa kivágását előidéző élet-
egészség vagy vagyonvédelmi ok a kérelmezőnek felróható, a pótlás a kivágott 
darabszám kétszerese.  

(5) Illegális fakivágás esetén a 7. § (2) bekezdés szerinti pótlási kötelezettséget pénzbeli 
megváltással kell teljesíteni, amennyiben a túltelepítés elkerülése miatt a helyben 
történő pótlásra nincs lehetőség. A hatóság által a pótlásra előírt fa darabonkénti 
költségének 1. melléklet szerinti összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába 
kell befizetni. 

(6) Ha a fa a pótlásától számított második vegetációs időszak kezdetén – vagy az azt 
megelőző évben – nem hajt ki, a pótlás eredménytelennek tekintendő. 
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(7) Eredménytelen pótlás esetén a fakivágásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, 
ideértve az újabb pótlási kötelezést is. 

8. §  

(1) A 7. § (2)-(3) bekezdés szerinti fakivágás esetén amennyiben a pótlási kötelezettség a 
fakivágással érintett, nem közterület megnevezésű ingatlanon túltelepítés miatt nem 
teljesíthető, a pótlási kötelezettséget pénzben kell megváltani.   

(2) A 7. § (2)-(3) bekezdés szerinti pótlási kötelezettség a túltelepítés elkerülése érdekében 
úgy is teljesíthető, hogy a pótlásra előírt fa darabszámának egy részét a kivágással 
érintett ingatlanon ültetik el, és a fennmaradó törzsátmérő alapján pótlandó fa ültetése 
pedig pénzben váltható meg, a 8. § (1) bekezdésének megfelelő módon.  

(3) Az (1)-(2) bekezdésben a hatóság által a pótlásra előírt fa darabonkénti költségének 1. 
sz. melléklet szerinti összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell 
befizetni. 

7. Közterületen lévő fa pótlása 

9. § 

(1) A közterületen lévő fa kivágása esetén a kivágott fa pótlásáról a kivágott fa 
törzsátmérőjének másfélszeres mértékében, elsősorban a kivágott fával azonos helyrajzi 
számú területen kell gondoskodni.  

(2) A pótlás mértéke csökkenthető a kertészeti szakvéleményben megállapított vitalitási 
érték figyelembe vételével. 

(3) Ha a közterületen álló fa élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történő kivágása 
szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámának kétszerese. 

(4) Amennyiben a közterületen álló fa kivágása kertészeti szempontból igazolt egyéb okból 
elkerülhetetlenül szükséges, a pótlási kötelezettség mértéke megegyezik a kivágott fa 
darabszámával. 

(5) A (4) bekezdés szerinti kertészeti szempontból igazolt fakivágás különösen 

 a) a fa kiszáradása, 
 b) a fa közlekedésbiztonságot veszélyeztető elhelyezkedése, vagy 
 c) fertőzés továbbterjedésének megakadályozása  
  
 okán fellépő fakivágás.   

(6) Ha a fa a pótlásától számított második vegetációs időszak kezdetén – vagy az azt 
megelőző évben – nem hajt ki, a pótlás eredménytelennek tekintendő. 

(7) Eredménytelen pótlás esetén a fakivágásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, 
ideértve az újabb pótlási kötelezést is. 
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10. § 

(1)   Amennyiben a helyben történő pótlásra nincs lehetőség, vagy nem jelölhető ki a pótlás 
helyszínéül más ingatlan, a 9. § (1) bekezdés szerinti pótlási kötelezettséget pénzben 
kell teljesíteni. A hatóság által a pótlásra előírt fa darabonkénti költségének 1. melléklet 
szerinti összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni. 

 
(2) Illegális fakivágás esetén a 9. § (1) bekezdés szerinti pótlási kötelezettséget pénzbeli 

megváltással kell teljesíteni, amennyiben a helyben történő pótlásra nincs lehetőség, 
illetve nem jelölhető ki a pótlás helyszínéül más ingatlan. A hatóság által a pótlásra 
előírt fa darabonkénti költségének 1. melléklet szerinti összegét az Önkormányzat 
Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni. 

 

8. Közterületen lévő cserje pótlása 

11. § 

(1) Közterületen lévő cserje kivágása esetén a cserje pótlását lehetőleg a kivágott cserjével 
azonos helyrajzi számú területen történő ültetéssel kell megoldani.  

(2) Amennyiben a helyben történő pótlás a helyszín adottságai miatt nem lehetséges, 
valamint nem jelölhető ki a pótlás helyszínéül más ingatlan, vagy engedély nélküli 
cserje kivágása esetén a pótlás pénzben váltandó meg.  

(3) A kivágott cserje pótlásának pénzbeli megváltása esetén a kivágott cserje pótlásának 
összegét az 2. melléklet tartalmazza, mely összeget az Önkormányzat Környezetvédelmi 
Alapjába kell befizetni. 

 
 

9. Egyéb rendelkezések 
 

12. § 
 

(1) A pótlási kötelezettség teljesítésénél a várostűrő facsemeték törzsátmérője 5 cm-nél nem 
lehet kisebb. A törzsátmérőt a fa talajszint feletti 1 méter magasságban mért 
törzskerületéből kell számolni. 1 db 5 cm törzsátmérőjű lombos facsemete telepítése 4 
db 100/120 méretű oszlopos örökzöld telepítésével egyenértékű.  

 
(2) A pótlási kötelezettség pénzben történő kompenzálásából befolyt összeget a kerületi 

Környezetvédelmi Alapban elkülönítetten kell kezelni. A befolyt környezetvédelmi 
összeget a közterületek, vagy az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 
zöldfelületeinek minősége javítására kell fordítani, cserje-és faültetésre, sorfák 
telepítésére, fasorok rekonstrukciójára a mindenkori költségvetési rendeletben 
jóváhagyottak szerint. 

 
(3) Természetvédelmi oltalom (védettség) alatt álló fák kivágása esetén a 7. § (2) 

bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében előírt pótlási kötelezettséget 20%-kal növelni 
kell. 
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(4) Ha építési munkák során az építési engedélyben megmaradóként, vagy megvédendőként 
feltüntetett fák kivágásra kerülnek, elpusztulnak, vagy jelentős mértékben károsodnak, 
pótlásukról a 7. § (2) bekezdés és 9. § (1) bekezdés szerint kell gondoskodni. 

 
 

III. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

13. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. 
 
(2) Folyamatban lévő ügyek esetében, amennyiben ügyfélre nézve kedvezőbb 

rendelkezéseket tartalmaz, e rendelet szabályait kell alkalmazni. 
 
 
 
 

dr. Papcsák Ferenc    dr. Papp Csilla 
polgármester                                                  jegyző 
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1. melléklet a 62/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Fapótlási kötelezettség kompenzálásának összege 
 

A B 
Fasori-és parkfa 
telepítése esetén 

egyaránt 
nettó 54 000 Ft / db 
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2. melléklet a 62/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Cserjepótlási kötelezettség kompenzálásának összege 

 
A B 

Lombhullató és 
örökzöld cserje 
telepítése esetén 

egyaránt 

nettó 6000 Ft/m2 
(3 db 40/60 méretű 
konténeres cserje) 
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Általános indoklás 
 
Jelen rendelettel Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a 
kerület közigazgatási határán belül található fás szárú növények (fák és cserjék)  
megóvásának, használatának fenntartásának és fejlesztésének szabályait kívánja rögzíteni, a 
kerület lakosságának egészségesebb életkörülményeinek megteremtését célzó, megfelelő 
mértékű és állapotú zöldfelületi rendszer kialakítása, valamint a kerület zöldövezeti jellegének 
megőrzése, fejlesztésének elősegítése érdekében.  
A rendeletalkotás Európai Uniós jogot nem érint. 

Részletes indoklás 
 

1. §-hoz 
 
A rendelet célját fogalmazza meg, felsorolva a cél elérése érdekében szükséges teendőket. 
 

2. §-hoz 
 
A rendelet hatályát tisztázza. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII..30.) sz. 
Kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban az Ör. azokat az eseteket szabályozza, 
amelyek nem tartoznak a Kr., vagy külön törvény hatálya alá. Nem terjed ki továbbá a hatálya 
a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatáról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet 15. § (4) bekezdésével összhangban a nem közterületi ingatlanokon található 
gyümölcsfákra, és a fáknál zöldfelületi-és környezetvédelmi szempontból kisebb szerepet 
betöltő cserjékre sem. 
  

3. §-hoz 
 
Az egyértelmű és egységes fogalomhasználat érdekében a paragrafus utalásokat tartalmaz 
magasabb szintű jogszabályokban található fogalmakra, és definiálja a rendeletben használt 
szakmai kifejezéseket. 
 

4. §-hoz 
 
A rendelet hatásköri szabályait tartalmazza, mely a nem közterületi ingatlanokon történő 
fakivágás esetén első fokon polgármesteri hatáskörbe helyezi a döntési kompetenciát. 
Közterületi ingatlanokon történő fa-és cserjekivágás a fás szárú növények védelméről szóló 
346/2008. (XII..30.) sz. Kormányrendelet alapján első fokon jegyzői hatáskörbe tartozik. A 
fapótlás módjának, mértékének helyi rendeletben történő szabályozására a felhatalmazást a 
47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (4) bekezdése adja. Amennyiben a fapótlás nem, 
vagy csak részben teljesíthető, a pótlás helyébe lépő kompenzáció mértékének 
meghatározására vonatkozó rendelkezések megalkotására a fás szárú növények védelméről 
szóló 346/2008. (XII..30.) sz. Kormányrendelet 8. § (4) bekezdése ad felhatalmazást. 
 

5. §-hoz 
 
Zugló zöldövezeti jellegének megőrzése érdekében minden zuglói ingatlantulajdonos jó gazda 
módjára történő gondoskodási kötelezettségét tartalmazza a fás szárú növényekre 
vonatkozóan. 
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6-8. §-hoz 
 
A nem közterületi ingatlanokon végzett fakivágások esetkörét szabályozza.  
A fakivágási kérelem, valamint a kérelem alapján polgármesteri hatáskörben hozott határozat 
elengedhetetlen tartalmi elemei kerülnek felsorolásra. 
A pótlási kötelezettséget differenciáltan szabályozza a rendelet a fa építési övezet szerinti 
elhelyezkedésétől függően, megkülönböztetve az épületek állagát veszélyeztető, valamint a 
kertészeti szempontból indokoltan kivágott fák pótlási szabályait, figyelembe véve a fák 
lombkoronájának egészségi állapotát is. 
Tartalmazza a túltelepítés elkerülése, az illegális fakivágás, és a telepítés eredménytelensége 
esetén teendőket a rendelet. Meghatározza továbbá a pénzbeli kompenzáció mértékét is. 
 

9-10. §-hoz 
 
Közterületen található fapótlás mértékét, és módját a fás szárú növények védelméről szóló 
346/2008. (XII..30.) sz. Kormányrendelet rendelkezéseit kiegészítve tartalmazza az Ötr., 
figyelembe véve a fa kivágásának indokát és a fa vitalitását. 
Részletes előírásokat tartalmaz a rendelet az épületek állagát veszélyeztető, egyéb kertészeti 
okból indokolt, vagy illegális fakivágás esetében fellépő pótlásra és a kompenzáció összegére 
vonatkozóan. A szabályozás figyelemmel van a túltelepítés elkerülésére is. 
 

11. §-hoz 
 
A közterületeken végzett cserjekivágás pótlásának mértékét, és módját tartalmazza, 
figyelembe véve a cserje kivágásának indokát, a cserje fajtáját, a pótlást helyettesítő 
kompenzáció esetkörét és összegét. 
  

12. §-hoz 
 
Általánosságban valamennyi (közterületet és nem közterületi ingatlant is érintő) pótlási 
kötelezettség teljesítésének követelményeit tartalmazza a rendelet, meghatározva a telepítésre 
kerülő facsemete fajtáját és minimális méretét. 
 
A pótlási kötelezettség pénzben történő megváltásából befolyt összeg kezelésének és 
felhasználásának módját szabályozza a (2) bekezdés. 
 
Külön rendelkezést vezet be a (3) bekezdés a fővárosi rendelettel védett területeken található 
fákra. (Védett természeti területek és fasorok.) A főváros zöldfelületi rendszerében kiemelt 
szerepük miatt az Ötr. 20%-al növeli a kivágásuk okán fellépő pótlási kötelezettség mértékét 
az alapmértékhez viszonyítottan. 
 
A (4) bekezdés az engedély jogerőre emelkedését követően az engedélyben védendő faként 
jelölt fákat ért károsodás, eltávolítás esetére tartalmaz pótlási szabályokat. 
 

13. §-hoz 
 

Szabályozza a rendelet hatályba lépését, valamint a folyamatban lévő ügyekre vonatkozóan 
rendelkezik az ügyfélre nézve kedvezőbb szabályok alkalmazhatóságáról. 
  


