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FÁS SZÁRÚ NÖVÉNY KIVÁGÁSI KÉRELEM  
 
 
Szentendre Város területén a fás szárú növények kivágásának feltételeit és módját a Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (XI. 19.) Önk. számú, Szentendre Város 

zöldfelületeinek használatáról és természeti értékek helyi védelméről szóló rendelete, valamint a fás 

szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. Rendelet szabályozza. A rendelet 

megtekinthető Szentendre Város honlapján (www.szentendre.hu ). 

 

Általános tudnivalók: 

40 cm-nél kisebb törzs-körméretű fás szárú növény; valamint, ide nem értve a dió és gesztenye fajokat, 

60 cm-nél kisebb törzs-körméretű gyümölcsfa kivételével a fás szárú növények kivágása 

engedélyköteles. 

A jegyző a fás szárú növények kivágását pótlási kötelezettséghez kötheti, de a fás szárú növény jó 

egészségi állapota vagy kiemelt városképi szerepe miatt meg is tilthatja azt. 

Pótlási kötelezettség teljesítésénél 10/12-es szabvány méretű facsemetéknél kisebb méretűek nem 

használhatók. 

A pótlási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, ha az ültetést követő vegetációs időszak kezdetén 

az nem hajt ki. Ebben az esetben az ültetést meg kell ismételni. Az eredményes ültetés tényét a 

kötelezettnek 30 napon belül a jegyzőnél be kell jelenteni. 

A kivágási engedély a véglegessé válástól a határozatban megadott időpontig érvényes. 

 

 

 

Kérem, hogy részemre a fás szárú növény kivágását engedélyezze. 

 

Kérelmező neve:………………………………………………………………………………………… 

Lakóhely:………………………………………………………………………………………………..... 

Postacím:………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Fás szárú növény kivágásának pontos helye: 

 Helyrajzi szám:………………………………………………………………………………………. 

 Cím:…………………………………………………………………………………………………... 

http://www.szentendre.hu/
mailto:rozs.balint@szentendre.hu
http://www.szentendre.hu/
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Kivágni kívánt fás szárú növény 

 

 Faja:…………………………………………………………………………………………………... 

 Darabszáma:………………………………………………………………………………………… 

 Törzskerülete a földfelszíntől mért 1,3 m magasságban:………………………………………. 

 

 

A kérelem indoklása: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Alulírott (kérelmező) tudomásul veszem, hogy jelen engedélykérés benyújtása nem jogosít fás szárú 

növény kivágására, az a pótlási kötelezettséget is megállapító határozat véglegessé válását követően 

foganatosítható. 

 

 Tudomásul veszem továbbá, hogy az előírások megszegése bírságot von maga után.  

 

Csatolandó:  

1. A kérelmezőn felül az érintett ingatlan összes tulajdonosának, haszonélvezőjének 

hozzájárulása  

2. Társasház esetében a társasház közgyűlési határozatát, más közös tulajdon esetében minden 

tulajdonos egyetértő nyilatkozatát mellékelem a kérelem mellé.  

 

 

 

         

 

 

Szentendre, 2020. ………………………. 

 

 ……………………………………… 

  Kérelmező aláírása 


