
TÁJÉKOZTATÓ 
 

a fás szárú növények védelméről 
 
A fás szárú növények védelméről a 346/2008 (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik, mely 
2009. január 1. napján lépett hatályba. 
A kormányrendelet a növények telepítési távolságára vonatkozóan konkrét meghatározást 
nem tartalmaz. A telepítésre, fenntartásra, kezelésre, illetve a kivágásra pótlásra vonatkozóan 
az alábbi szabályok az irányadóak. 
 
TELEPÍTÉS 
Fás szárú növényt csak úgy telepíthetünk, hogy az sem telepítéskor, sem későbbi fejlődése, 
növekedése során: 

· emberi életet és egészséget nem veszélyeztet, 
· a biztonságos közlekedést nem akadályoz, 
· nem okoz kárt meglévő építményekben, létesítményekben, 
· nem akadályoz az építmények, létesítmények működését. 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, használója inváziós fajú növényt telepít, abban az 
esetben köteles megakadályozni annak továbbterjedését. Inváziós fajú növény alatt azt értjük, 
amelyik gyors és erőszakos terjedésével néhány év alatt jelentős területeket nő be. Ilyen az 
akác, amerikai kőris, bálványfa, gyalogakác, kései meggy, zöld juhar. Ezek gyökerükkel, 
vagy elszórt magvaikkal erőszakosan terjeszkednek. 
Közutak melletti fasor hiányainak pótlása csak a meglévő fasor fajtájával és csak annak 
vonalában történhet. 
 
FENNTARTÁS, KEZELÉS 
Tilos a fás szárú növények megsértése, csonkítása, károsítása. Nagyon fontos, hogy szakszerű 
gondozási munkák során elvégzett metszések ne minősüljenek károsításnak. Az ingatlan 
használója köteles gondoskodni a fás szárú növény szakszerű fenntartásáról, mely alatt érteni 
kell a víz- és tápanyag-utánpótlást, metszést, növény-egészségügyi beavatkozást, valamint a 
pótlást. A jogszabály ezzel komoly felelősséget ró a területgazdára, aki a növények 
kipusztulása esetén nem hozhatja fel mentségül a mostoha éghajlati adottságokat, vagy a 
károsítókat, de ha mégis megtenné, és elfogadást nyerne is védekezése, abban az esetben is 
pótolnia kell a kipusztult növényt. A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás 
szárú növények emberi életet, egészséget veszélyeztető részeinek eltávolításáról, valamint a 
növény származékainak összegyűjtéséről, eltávolításáról. Ilyen származékok az ágak, 
virágzat, termés, levelek. Mentesül ezek összegyűjtése alól, ha a terület rendeltetésszerű 
használatát nem akadályozza, és ezek a származékok természetes módon komposztálódnak el. 
Közterületen közművezetéket úgy kell elhelyezni, hogy az a fás szárú növényt ne károsítsa, 
veszélyeztesse. Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem 
valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi.  
Belterületi közterületeken - az úttestet kivételével – csak olyan síkosság-mentesítő anyag 
használható, amely a fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Közterületi burkolat 
építésénél és- felújításánál a növény töve körül legalább 2,25 m2 víz és légáteresztő felületet 
kell hagyni. 
 
KIVÁGÁS, PÓTLÁS 
Fás szárú növény kivágását a jegyző írásos kérelem ellenében engedélyezi. A fakivágási 
kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a kivágás indokát, 



- a növénnyel rendelkezni jogosult írásos hozzájáruló nyilatkozatát, 
- az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, a növény pontos elhelyezkedését, 
- a kivágandó növény darabszámát, faját, 1 méter magasságban mért törzsátmérőjét, 
- a kivágás kivitelezése részletes leírását, 
- pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével. 

Kérelem formanyomtatvány letölthető! 
Amennyiben a kérelem hiányos, vagy a fás szárú növény áttelepítése megoldható, vagy 
természetvédelmi, környezetvédelmi érdekeket sért abban az esetben a jegyző a kivágást 
megtilthatja. 
Élet-, egészség-, vagy vagyonvédelmi okból történt sürgősségi kivágás esetén a kivágás tényét 
3 napon belül a jegyzőnek be kell jelenteni. A bejelentés alapján a jegyző pótlási 
kötelezettséget írhat elő. 
Amennyiben egy fa élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, akkor a jegyző felszólítja a 
terület tulajdonosát a veszélyhelyzet megszüntetésére, ha határidőn belül a veszélyt nem 
szüntetik meg, akkor a jegyző intézkedik a szükséges munkák elrendeléséről. 
A kivágott fás szárú növényt egy éven belül pótolni kell, amennyiben a pótlás nem ered meg, 
akkor ismételt pótlásra van szükség. A pótlás tényét a jegyző ellenőrzi. 
Ha a pótlás a kivágás helyén nem valósítható meg, akkor a jegyző által kijelölt más területen 
kell azt realizálni. 
2010. július 1-től inváziós fajú fás szárú növények pótlásként nem telepíthetők. 
 


