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FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS* 
a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék) 

 
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fakivágási engedélykérelemmel / 

bejelentéssel* fordulok Csávoly/Felsőszentiván jegyzőjéhez. (*A megfelelő rész aláhúzandó!) 
 
 

Név____________________________________, ____________________________Város/Község 

____________________________________út, tér, tanya__________ sz. alatti lakos kérem a jegyzőt, hogy 

részemre a Csávoly/Felsőszentiván, _________________________út, tér, tanya_____sz.__________hrsz.-ú 

ingatlan előtti közterületen/ magánterületen*__________ db fa/cserje kivágását* /nyesését* engedélyezni 

szíveskedjen.    

Kérelmező levelezési címe: _____________________________________________________ 
 
Kérelmező telefonszáma: _______________________________________________________ 
 
Kivágandó fa/cserje fajtája: _____________________________________________________ 
 
Kivágandó fa törzskörmérete 1m magasságban:_____________________________________  
 
A fakivágás kérelmezésének részletes indokolása:  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
A kivágás kivitelezésének leírása: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak 
részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a 
használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi. 

A hivatal tölti ki ! 
ÁTVETTEM 
Dátum:_________________ 
Aláírás:_________________ 
Érk.szám:_______________ 
Melléklet:_______________ 

A hivatal tölti ki ! 
ELLEŐRIZTE 
Dátum:________________ 
Aláírás:________________ 
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 Nyilatkozom, hogy a kivágott fák/cserjék helyett a határozatban előírt fajtájú fákat/cserjéket az előírt 
határidőre eltelepítem. 

 
 

 A fakivágási engedély részemre kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. 
 
Tájékoztató: 
 

 A fák kivágása csak az engedély kézhezvétele után végezhető el. 
 

 Fakivágás a sürgősen elhárítandó vészhelyzetek, illetve a fa kiszáradásának kivételével csak a vegetációs időn 
kívül nyugalmi időszakban, lombtalan állapotban történhet. 
 

 A fakivágást engedélyes csak az engedély érvényességének időtartama alatt, saját felelősségére és veszélyére, 
a balesetvédelmi előírások és óvórendszabályok betartásával, az érintett létesítmények vagyonvédelmének 
biztosításával végezheti. 
 

 Engedélyes a kivágott fákat, gallyakat 3 napon belül köteles eltávolítani a közterületről. Az el nem távolított 
faanyagot a jegyző az engedélyes költségére eltávolítatja.  
 

 A kivágott fákkal (más értelmű engedély kivételével) engedélyes rendelkezik.      
 

 Engedélyes köteles a határozatban előírt fajtájú és minőségű (min: 10/12 törzskörméretű) fákat telepíteni, 
pusztulás esetén a pótlást 1 éven belül elvégezni. 

 

 A fakivágás megtörténtét igazolható módon (írásban, e-mailban) jelezni kell a jegyzőnek 
(ugyintezo@csavoly.hu////ugyintezo@felsoszentivan.hu). 

 
Külterületen végzett fakivágások egyéb feltételei. 

 

 Engedélyes a munkálatokat a települési mezőőrrel történő egyeztetés után annak jelenlétében kezdheti 
meg és annak ellenőrzésével végezheti. 

 A munkálatok befejezését engedélyesnek jelentenie kell a mezőőrnek, valamint a jegyzőnek. 
 
Fenti feltételek be nem tartása a kiadott fakivágási engedély azonnali megszüntetését vonja maga után. 
 
 
A mennyiben az érintett terület más tulajdonában, vagy osztatlan közös tulajdonban van úgy szükséges a 
tulajdonos/tulajdonosok írásbeli hozzájárulása. 
 
 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a kérelemben 
előírt feltételeket tudomásul vettem. 
 
 
 
Az előírt fapótlást Csávoly/Felsőszentiván,_______________________ út._____ szám előtti közterületen fogom 
elvégezni. 
 
 
 
Csávoly/Felsőszentiván, 20____ _____________________          ……………………………        

          / aláírás / 


