
Fakivágási engedély  

 

 

Az eljárás kérelemre, bejelentésre indul.  

Kérelmezők:  

Azon személyek, szervezetek, akik belterületi közterületen kívánnak fás szárú növényt kivágni. 

Eljáró hatóság: Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  

Eljárás ügymenete: 

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását kérelmezni kell.  

A kérelem benyújtása 2021. január 1-től illetékmentes. 

A kérelem benyújtható: személyesen ügyfélfogadási időben, vagy elektronikusan. Az elektronikus 

ügyintézés lehetőségét az ELÜGY (OHP) szolgáltatás igénybevétele biztosítja, melynek 

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

A kérelem benyújtását helyszíni szemle követi. 

A fakivágást a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet 

szabályozza.  

https://njt.hu/jogszabaly/2008-346-20-22 

Alapvető környezetgazdálkodási és környezetvédelmi cél a település zöldfelületeinek megtartása, ezért 

csak indokolt esetben engedélyezhető a fás szárú növények kivágása. Ide tartozik a növény leromlott 

egészségi állapota, vagy a balesetveszély: ha a fa, cserje a közlekedést, az épületeket, a közműveket 

veszélyezteti. A rendelet szerint a kivágott növényt ebben az esetben is pótolni kell.  

Ha a környezeti feltételek adottak, az újat a korábban kivágott fás szárú növény helye közelében kell 

elültetni, és ha nem ered meg, pótolni. Ha a települési önkormányzat pótol, olyan fát választanak, ami 

jól tűri a klímát, környezetet, faiskolából származik, egészséges.  

A rendelet azt is meghatározza, hogy mely fajtákat nem lehet telepíteni. Az inváziós fajták közül, mint 

például a fehér és a gyalogakác vagy a mirigyes bálványfa, nem válogathatunk. 

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

engedélyezi. 

Illeték, díjfizetés: illetékmentes 

  Ügyintézési határidő: 21 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény; 

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

 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (védett természeti területen lévő fás szárú 

növényekkel kapcsolatos eljárás kapcsán); 

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

 

A kérelem benyújtására űrlap formanyomtatvány szolgál, mely a Hivatal honlapján megtalálható vagy  

ITT letölthető >>>> Fakivágási engedélykérelem/bejelentés.  
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