
FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY 

 

MAGÁNTERÜLETI FAKIVÁGÁSI KÉRELEM: 

 benyújtási határidő: kiszáradt fa esetén minimum 30 naptári nappal  

 benyújtandó dokumentumok:  

o kérelem, melyben szerepel: 

 kérelmező neve, címe, elérhetősége 

 tulajdonos neve (amennyiben eltér a kérelmezőtől) 

  a kivágandó fa/fák mennyisége és fatája  

 a kivágandó fa/fák törzsátmérője (cm-ben),  

 a fakivágás indoka 

 fakivágás tervezett megkezdésének és befejezésének idejét 

 a fa/fák pótlásának tervezett módjának megjelölése 

o jogosultságot igazoló dokumentum (tulajdoni lap másolat, tulajdonosi 

hozzájárulás) 

o térképmásolat – feltüntetve a kivágandó fával 

fotó a kérdéses fáról/fákról - ennek hiányában, vagy ha nem megállapítható 

az ok előzetes egyeztetés útján történő helyszíni szemle a kérdéses 

fáról/fákról. (jpg/ pdf formátum) 

o szükség esetén indokoltságot bizonyító dokumentum (kertészeti 

szakvélemény, építési/bontási engedély) 

 

 benyújtás módja: postai úton vagy e-papíron - ügyfélkapun keresztül 

(https://epapir.gov.hu/) 

 

MILYEN FÁRÓL KÉRHETEK FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYT? 

 A kérdéses fa élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet,  

 elpusztult vagy beteg, 

 tervezett építési/karbantartási területen van 

 egyéb kertészeti szakvélemény alapján indokolt esetben. 

 Gyümölcsfa esetén NEM kell fakivágási engedélyt kérni! 

MIKOR KELL PÓTOLNI A FÁT ÉS HOGYAN? 

 A kivágandó fa 1 m magasságban mért törzsátmérő alapján, minden megkezdett 

20 cm-re után 1 db legalább 12 cm törzsátmérőjű tájjellegű fát kell ültetni. 

 Két egymást követő vegetációs időszakban (tavasztól őszig), ha nem ered meg 

nem tekinthető teljesítettnek a pótlás, meg kell ismételni, 

 Amennyiben a terület adottságai miatt nem teljesíthető a pótlás, engedéllyel az 

ingatlannal határos közterületre is pótolható. 

 Ha a pótlás közterületre történik legalább 12 cm törzskörméretű 2-szer iskolázott 

földlabdás tájjellegű fával kell elvégezni és a fát karóval rögzíteni kell. 

https://epapir.gov.hu/


 A pótlásról szóló határidőt a határozatban megadott időpontig teljesíteni kell, amit 

a Hivatal ellenőriz. 

 Ha a kivágandó fa 1m magasságban mért törzsátmérője nem éri el az 5 cm 

vastagságot, pótlási kötelezettség nélkül kivágható 

 

FORRÁS 

Balatonalmádi Város Közös Önkormányzat Képviselő testületének a fák védelméről szóló 30/2022. 

(X.27.) önkormányzati rendelete 

 

 


