
Pilisborosjenő község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2021. (IX. 15. ) önkormányzati rendelete

a fák védelméről

Pilisborosjenö^ közseg Önkormányzatának Képviselő-testülete a kömyezet védelmének
iszabályairól szoló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjaban és 487§'i

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkenek"(l) bekezdesva)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeÍiel:

1. A rendelet hatálya

l.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a). ai. í2), -es. _(32 bekezdésben/°glalt kivétellel a Pilisborosjenö község Önkonnányzat (a
v. Onkonnányzat) közigazgatási területén található egyes fás szárú növényekre,

b) a termeszetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkezö
szervezetekre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

?"^. ?d?fől? az erdő yedelméröl és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
hatalya alá tartozó területekre, továbbá a külön jogszabály szerint védett term^szetiteruleten

a, illetve azokra a fákra, amelyek védettek, fíiggetlenül attól, hogy védett temiészeti
területen vannak-e,

b)bamely ̂ asúti, területen' mely vasuttársaság, a Magyar Államkincstár, önkormányzat vagy
társaság tulajdonában áll, bármely, vasúttársaság, a Magyar Államkincstár,

önkormányzat vagy gazdasági társaság tulajdonaban álló vasútiterületenTalaÍható"fákra7
c) a szaporítóanyag tennelését szolgáló csemetekertek, faiskolák fáira.

^^ renÍli et. llatálya;!íl^I:led a"fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozófás'szárúnövenyekre.
(4LÂ Tm' rendf!et h.atá!yaalá tartozó fás szárú növények engedély nélküli kivágására,
v^lammt az engedéllyel történö fakivágás esetén elrendelt pótÍas penzbeli"megvaTtásara

kell az 5. § (1) bekezdését és a 7. § rendelkezéseit.



2. Ertelmező rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazása során:

1. Elönevelt fa: gyümölcsfa esetén minimum 150 cm magas faiskolai csemete, díszfa esetén
magánterületre minimum 8 centiméter törzskörméretű, kétszer iskolázott faiskolai anyag,
közterületre minimum 12 centiméter törzskörméretű, kétszer iskolázott, sorfa minöségű
faiskolai anyag.

2. Építési telek; beépítésre szánt területen fekvö, az építési szabályoknak megfelelöen
kialakított és közútról vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról
gépjárművel közvetlenül megközelíthetö telek.

3. Fapótlás: a kivágásra kerülö fa pótlására megállapított számú és törzsátméröjű fa telepítése,
illetve ennek pénzbeli megváltása.

4. Fasor: meghatározott fajú, egy sorban lévö fák összessége, ahol a fák tötávolsága nem
nagyobb a fák idös korában várható koronaátmérőjének a kétszeresénél.

5. Gyumölcsfa: emberi fogyasztásra vagy egyéb hasznosításra keriilő gyümölcséért termesztett
és gondozott fa, kivéve: díszfának nemesített gyümölcsfák.

6. Kertészeti szakvélemény: jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkezö szakértö
vagy szervezet általi vizsgálat dokumentuma a meglévő fák korára, egészségi állapotára, térbeli
elhelyezkedésére, és a vizsgálat eredményén alapuló szakértöi javaslat a fa fenntartásával,
megóvásával vagy kivágásával kapcsolatban.

7. Növényzet: telepített vagy őshonos növények (fák, bokrok, cserjék, lágyszárúak) összessége,
ide nem értve a gyomnövényeket.

8. Oshonos fafaj: a Kárpát-medence területén nem behurcolás vagy betelepítés eredményeként
flóraelemmé vált erdei fafaj, amely szerepel a 61/2017. (XII. 21. ) FM rendelet 2. mellékletének
B) pontjában

9. Törzsátmérö: a fatörzs 1 méteres magasságban mért átméröje, centiméterben számolva.

10. Törzskörméret: a fatörzs 1 méteres magasságban mért körmérete, centiméterben számolva.

11. Vegetációs idöszak: a rügyfakadás és a lombhullás közötti időszak.

12. Zöldfelület: állandóan vagy idöszakosan növényzettel fedett teriiletek.

13. Zöldterület: közigazgatási terület-felhasználási egység, a település állandóan növényzettel
fedett, más terület-felhasználási egységbe nem tartozó, közhasználatú része (fásított köztér,
közkert, közpark, városi park).



3. Fakivágás esetén alkalmazandó szabályok

3.§

(1) Pilisborosjenő község közigazgatási területén e rendelet hatálya alá tartozó fát kivágni - a
(3) bekezdés szerinti esetek kivételével - csakjogerös fakivágási engedély alapján szabad. A
fakivágás engedélyezéséről a jegyzö dönt. A jegyzö önkormányzati hatósági ügyben jár el,
eljárása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Fát kivágni különösen építmény elhelyezése, veszélyhelyzet elhárítása, kömyezetrendezés
miatt vagy kertészeti szakvélemény által is igazolt egyéb okból lehet. A kivágott fa pótlásáról
az 5-8. §-okban meghatározottak szerint gondoskodni kell.

(3) Az élet-, illetve súlyos balesetveszélyt jelentő fa kivágását a tulajdonos vagy kezelö -
amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs - köteles haladéktalanul elvégezni. A
veszély elhárítása érdekében tett intézkedéseket írásban 3 napon belül be kell jelenteni a
jegyzőnek.

(4) Kiszáradt fát a tulajdonosa köteles legkésöbb a fa kiszáradását követő évjúnius 30. napjáig
kivágni. Kiszáradt fa kivágását a fakivágás tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal
írásban be kelljelenteni ajegyzőnek. Kivételt képez a szándékosan holtfának megtartott egyed,
amennyiben az balesetveszélyt nemjelent.

(5) Aki Pilisborosjenő közigazgatási területén lévö ingatlanon e rendelet hatálya alá tartozó fát
szándékozik vagy köteles kivágni, az 1. melléklet szerinti fakivágási engedély iránti kérelmet
köteles benyújtani ajegyzöhöz.

(6) A fakivágási engedély iránti kérelemhez közölni, illetve mellékelni kell:

- a fakivágás indokát,

- szükség esetén a fakivágás indokoltságát megalapozó dokumentumokat (pl. kertészeti
szakvéleményt, építési-bontási engedélyt vagy bejelentés tudomásul vételéről szóló döntést,
településképi véleményt, településképi bejelentés alátámasztó dokumentumát, fényképet stb. ),

- a kivágandó fa pontos helyét (pl. helyszínrajzzal), darabszámát, faját, törzsátmérőjét
(centiméterben),

- a kivágandó fával való rendelkezési jogosultságot bizonyító dokumentumot (idegen vagy
közös tulajdonban lévö ingatlan esetén a többi tulajdonos tulajdonosi hozzájámlását),

- a fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének idöpontját (év, hónap).

(7) Indokolt esetben a hatóság kertészeti terv benyújtását írhatja elö a fakivágási engedély
elbírálásához.

(8)Ajegyzö



a) a fakivágást megtiltja, ha a rendelet 3. § (2) bekezdésében elöírt követelmények nem
teljesülnek, nem igazoltak, vagy a fa további fenntartása indokolt, vagy

b) a fa kivágását engedélyezi és egyidejűleg a rendelet 5. és 6. §-a szerinti fapótlásra kötelezi a
kérelmezőt.

(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti engedélyben a jegyzö a fakivágás megkezdésére és a
befejezésére határidöt állapít meg, figyelembe véve a 8. §-ban meghatározott szabályokat.

(10) A (8) bekezdés szerinti határidö annak lejárta elött kérelemre, egy alkalommal, indokolt
esetben meghosszabbítható.

(11) A fakivágás engedélyezéséröl, az engedéllyel vagy engedély nélkül kivágott fák esetében
a fapótlás módjának és mértékének megállapításáról, a pénzbeli megváltás szabályairól,
valamint a fapótlás határidejének megállapításáról hatósági határozatban vagy hatósági
szerzödésben kell rendelkezni.

4. Fapótiás mértéke

4.§

(1) A fakivágási engedélyben vagy a hatósági szerzödésben megállapított mértékben és módon,
az elöírt határidőn belül az engedélyes köteles gondoskodni a fapótlásról.

(2) Aki engedély nélkül vágott ki e rendelet hatálya alá tartozó fát, azt a (3) bekezdés, (4)
bekezdés c. ) pontjában, illetve a (5) bekezdésben meghatározott módon fapótlásra vagy pótdíj
megfizetésére kell kötelezni.

(3) A pótlási kötelezettséget elönevelt fával kell teljesíteni.

(4) A fapótlás mértéke:

a) viharkár miatt vagy a tilajdonosnak fel nem róható okból balesetveszélyes,
vagyonbiztonságot veszélyeztető fák kivágása esetén a kivágandó fák darabszáma,

b) kömyezetrendezés, építési tevékenység érdekében szükséges vagy egyéb indokolt esetben

- 5-15 cm átméröjű fa esetén a kivágandó fák darabszámának kétszerese,

-16-25 cm átméröjü fa esetén a kivágandó fák darabszámának háromszorosa,

- 26-35 cm átméröjű fa esetén a kivágandó fák darabszámának négyszerese,

- 36-55 cm átmérojű fa esetén a kivágandó fák darabszámának ötszöröse,

- 55 cm feletti átmérőjű fa esetén a kivágandó fák darabszámának hatszorosa

c) engedély nélküli fakivágás esetén a b) pontban előírt pótlások duplája.



(5) Amennyiben az engedély nélkül kivágott fák darabszáma vagy törzsátméröje utólag nem
állapítható meg, a vélelmezhetö vagy kikövetkeztethetö számú fákat 30 cm törzsátmérővel kell
figyelembe venni a (4) bekezdés c) pontja szerinti mennyiségű fapótlás előírásánál.

5. Fapótlás módja

5.§

(1) A fapótlás módjáról az engedélyezö vagy kötelezö döntés vagy a hatósági szerzödés
rendelkezik az alábbiak szerint:

a) a fatelepítést a telken belül kell megvalósítani,

b) ha a fatelepítés a telken belül csak részben biztosítható, akkor a fatelepítést telken belül és
közterületen együttesen kell megvalósítani,

c) ha a fatelepítés a telken belül nem biztosítható, akkor közterületen kell a fatelepítést
megvalósítani,

d) a fapótlás kiváltható a 6. § szerinti pénzbeli megváltással is.

e. ) A közterületen történö fapótlás helyszínét az engedélyben kell meghatározni.

(2) A fapótlás keretében ültetett növényeket a tulajdonos köteles 5 éven át fenntartani, sikertelen
pótlás esetén a telepítést ismét elvégezni.

(3) A fapótlás során törekedni kell az öshonos fafajok telepítésére. A tiltott és telepítésre ajánlott
fajok listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. Fapótlás pénzbeli megváltásának szabályai

6.§

(1) A fapótlás pénzbeli megváltásának egységára 25.000 forint fánként. Az ár megállapításakor
a rendeletben pótlásra meghatározott előnevelt fák, vagyis átlagosan 12/14-es könnéretű
kétszer iskolázott sorfák faiskolai átlagárát, valamit a telepítés költségét vettük fígyelembe.

(2) A pénzbeli megváltás összegét, a befizetés módját, határidejét a fakivágási engedélyben
vagy a hatósági szerződésben kell meghatározni.

(3) A fatelepítés pénzbeli megváltásából befolyt összeget - az éves faültetési tervnek
megfelelöen - faültetésre és gondozására kell felhasználni.



7. A fapótlás határidejének meghatározása

7.§

(1) Fatelepítések esetén a határidöt vagy részhatáridő(ke)t az ügy körülményeire, a meglévő
adottságokra és a vegetációs idöszakra figyelemmel mérlegeléssel kell meghatározni.

(2) A fatelepítések határidejét építmény, beruházás megvalósításával összefiiggő feltételhez,
határozott időhöz vagy szükség esetén mindkettöhöz lehet kötni.

(3) A kérelmezőnek a fapótlás megtörténtét annak elvégzését követö 5 munkanapon belül kell
írásban bejelenti ajegyzőnek.

(4) A fatelepítés pénzbeli megváltása esetén a befizetést a fakivágás megtörténtétől számított
legfeljebb 90 napon belül kell az Önkormányzat Kömyezetvédelmi Alap számlájára teljesíteni.
Ettöl eltérö határidöt megállapítani - a határidö-hosszabbítás kivételével - csak hatósági
szerződésben lehet.

(5) Amennyiben a fakivágási engedélyben megállapított határidön belül a kötelezett a kivágott
fa (fák) után szükséges fatelepítést nem, vagy csak részben teljesítette, a jegyzö az el nem
telepített famennyiség darabszámának megfelelö számú fa 15 napon belüli pénzbeli
megváltását írja elö.

(6) A pénzbeli megváltás nem teljesítése esetén az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. Fakivágás elvégzésének szabályai

8.§

(1) Fa kivágására - vis major esetek kivételével - szeptember 1-töl március 1-ig terjedő
idöszakban van lehetöség (fészkelő madarak védelme). Vis major eseményt a tulajdonos a kár
bekövetkezését követö 3 napon belül ajegyzönekjelenteni köteles.

(2) A fakivágást csak a fakivágási engedélyt megadó határozat jogerőre emelkedését és
végrehajthatóvá válását követően szabad megkezdeni és végezni, az alábbi szabályok
betartásával:

a) a fakivágás megkezdését a kivitelezö megnevezésével, a tervezett kezdési idö közlésével,
továbbá a fakivágás befejezését ajegyzőnek írásban, 5 munkanapon belül be kelljelenteni,

b) új épület építése vagy meglévö épület bővítése esetén a fakivágást csak az épület, illetve
építményrész kivitelezésének megkezdésére vonatkozó, építésügyi hatóságnál történt
bejelentés megtörténte esetén lehet megkezdeni,

c) egy hónapot meghaladó szakaszos vagy különbözö kivitelezési ütemekre tervezett fakivágás
végrehajtása esetén a fakivágás megkezdésének bejelentésénél közölni kell a tervezett ütemek
idöpontjait és a teljes befejezés tervezett határidejét.

(3) A fakivágást úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a gyalogos közlekedés biztonságát
és a kömyezö épületek, építmények állékonyságát. A fakivágás során a munka-
balesetvédelmi követelményeket be kell tartani.

es



(4) A fakivágás során okozott károkért az engedélyes vagy a kötelezett felel.

9. Záró rendelkezések

9.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követö nap lép hatályba, és a módosít' érv' re juttatását
követöen hatályát veszti. _ ^
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A fenti rendelet 202 . sze ember 16. napjánkihirdetve.
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