
2. melléklet a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez19  
FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS* 

(*A megfelelı rész aláhúzandó!) 

a közterületen lévı fás szárú növényekre (fák, cserjék) 

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

engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok a Székesfehérvári/__________________________________*   

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzıjéhez. 

(*A megfelelı rész aláhúzandó!) 

Kérelmezı neve: ______________________________ 

Címe:  _____________________________________________________ 

Telefonszáma: +36/____________________________ 

A kivágás indoka: 
A fa beteg, korhadt és komoly veszélyt jelent mind az épített környezetre, mind az ott tartózkodó emberekre. A kivágás 

esetleges elhalasztása miatti tovább korhadás jelentısen megnehezíti a kivágást, ami csak jelentıs költség többlettel 

valósítható meg. __________________________________________________________________________________ 

Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy rajzos 
ábrázolással) 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek) 

Sorszám A fa/cserje faja 
Törzsátmérı (földtıl számított 

1 méter magasságban) 
1.     
2.     
3.     
4.     

 
A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása: 
A kivágás az épített környezet megóvásának érdekében alpintechnikával történik, csörlıvel, kötelekkel részenkénti 
ledarabolással. A munkálatok külön útlezárást csak rövid idıtartamokra igényelnek/ nem igényelnek.*      

 (*A megfelelı rész aláhúzandó!) 

______________________________________________________________________________________________ 

 
A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása 

Sorszám A fa/cserje faja, fajtája db A kiültetés helye 
1.       
2.       
3.       
4.       

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel 
fehér akác* (Robiniapseudoacacia) amerikai kıris* (Fraxinuspennsylvanica) 
mirigyes bálványfa* (Ailanthusaltissima) cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa) 
kései meggy (Padus serotina) zöld juhar (Acer negundo) 
* Kivéve a kertészeti változatok. 

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

Kelt: _______________________ (település) 2014.____.____. 
 

A favágással és az esetleges fa pótlással  
megbízott vállalkozó 

 
 
________________ 
kérelmezı aláírása   

8000 Székesfehérvár, 
Királysor 28
info@fehervarifavagas.hu
www.fehervarifavagas.hu
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