
Közterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárás 

Ügyleírás 

A közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezését és a pótlásra való 

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

továbbiakban: R.) szabályozza. A R. hatálya az 1. § (1) bekezdése a fákra, cserjékre (a 

továbbiakban együtt: a fás szárú növényekre) terjed ki. A R. hatálya nem terjed ki: 

- a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre; 

- a fás szárú ültetvényekről szóló kormányrendelet szerint létesített ültetvényekre; 

- a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított 

területre; 

- az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

kormányrendelet hatálya alá tartozó területre. 

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes 

jegyző engedélyezi. Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú 

növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell 

tekinteni. 

A település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség-, vagy vagyonvédelmi 

okból történt kivágása esetén a kivágás tényét 3 napon belül be kell jelenteni a kivágás 

helye szerint illetékes jegyzőhöz, aki – amennyiben a környezeti feltételek adottak – a 

tulajdonost a pótlásra kötelezi. 

Illetékesség 

Földes közigazgatási területe 

Szükséges okiratok 

Fakivágási engedélykérelem közterületen lévő fás szárú növényekre 

Ügyintézés: 

Földesi Polgármesteri Hivatal műszaki- és igazgatási iroda 

4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. ügyfélszolgálat 

Ügyintéző: : Mezőfalvi Szilvia Szabina igazgatási ügyintéző földszint 3. számú iroda 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő: 8:00-16:30,  

Kedd, Szerda: 8:00-12:00,  

Csütörtök: nincs 

Péntek: 8:00-10:00 

Te.: 0654 531-000, e-mail.: hivatal@foldes.hu, mezofalvi.szilvia.szabina@foldes.hu 

mailto:hivatal@foldes.hu
mailto:mezofalvi.szilvia.szabina@foldes.hu


A kérelmet elektronikus úton, postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet 

benyújtani: 

Az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél, az ügyfél jogi képviselője a kérelmet 

kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. 

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Általános vagy egyéb igazgatási ügycsoportban az 

alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap 

formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – 

nyomtatható PDF formátumban. 

iForm Nyomtatvány megnevezése Ágazat Ügytípus 

Fakivágási engedélykérelem, bejelentés 

Általános 

vagy egyéb 

igazgatási 

ügyek 

Fakivágás 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el. 

Csatolandó: 

- A kivágandó növényzet beazonosítását lehetővé tévő helyszínrajz, fotó(k) 

- Nyilatkozat a pótlásról, a pótlásként tervezett növények ismertetése 

- Kitöltött kérelem nyomtatvány 

Ügyintézés határideje és díja 

8 nap 

Az eljárás illetékmentes. 

Az alkalmazott jogszabályok 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

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

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények 

Fakivágási engedélykérelem/bejelentés a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék) 

(A nyomtatvány elérhető a honlap  „Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok” menüben.) 

 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

