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a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a 2012. évben kivágott fák pótlásának tervezett ültetési helyeiről szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2012. október ll-ei ülésén megtárgyalta a 
kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról szóló előterjesztést, és tájékoztatást kért a 
kivágásra kerülő fák pótlási helyeire vonatkozóan. A képviselő-testület a tárgyban az alábbi 
határozatot hozta: 

425/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t, hogy az előterjesztés 2. és 3. mellékletében szereplő 198 
db kiszáradt, beteg fa kivágását, 35 db csonk eltávolítását és ezek pótlását végezze el, valamint a 
már kivágásra került, viharkárt szenvedett 75 db fa pótlásáról gondoskodjék a 2013. évben az 
elfogadott költségvetés függvényében. 

A közterületen kivágott fák pótlásának szabályait a fás szárú növények védelméről szóló 
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) állapítja meg. 

Közigazgatási hatósági eljárás keretében a Korm. R. 6. § (l) bekezdése szerint a közterületen 
lévő fás szárú növény kivágását a növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. 

A Korm. R. 8. § (l) bekezdése kimondja, hogy a közterületen lévő fás szárú növény kivágását 
követő l éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű 
pótlásáról. 

Ugyancsak közigazgatási hatósági eljárás keretében a jegyző rendelkezik a kivágott fás szárú 
növény pótlásáról. A Korm. R. 8. §(4) bekezdése egyértelmű sorrendet tartalmaz a kivágott fa 
pótlására. Először azt kell tisztázni, hogy a fás szárú növény helyben pótolható-e. Amennyiben 
ez a fóldrészlet adottságamiatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlásra a hatóságnak más 
ingatlant kell kijelölnie. Ha ilyen ingatlan a kerület beépítettsége miatt nem jelölhető ki, az 
önkormányzati rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés teljesítését kell előírni. 

A lehetséges fahelyeket alapvetőerr meghatározza az épített környezet, a fóldsáv nagysága, az 
épületek közelsége, a közművek megléte. A fahelyek kiválasztását követően választható ki a fa 
termőhelyi igénye, habitusa-alakja, felhasználás (várostűrő, szoliter stb.) alapján az ültetendő fa 
fajtája, valamint figyelembe kell venni, hogy a kijelölt helyszíneken milyen már meglévő fafaj 
található. A javaslat megtételekor a szakiroda figyelembe vette az előző években kivágott fák 
helyét és darabszámát, valamint a lakossági igényeket is. 

A Korm. R. 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

"2. § (2) A közterületen lévő fasor fahiányainak pótlása csak az adott fasor vonalába történő 
telepítéssel, a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti 
feltételei adottak. 



Mindezek figyelembevételével az alábbi pótlási kötelezettségek kerülnek meghatározásra: 
a) Kolozsvári utca- Korponai utca- Körösi Csoma Sándor út által határolt területre 209 db 
facsemete, 
b) Újhegyi lakótelep és a Mélytó környezetébe 50 db facsemete, 
c) Zágrábi utca, Somfa köz, Kékvirág utca 18 db facsemete, 
d) Intézmények környezetében történt fakivágások pótlására: 13 db facsemete 

l. Maláta köz 2 db facsemete, 
2. Gergely utca- Kada utca sarok 5 db facsemete, 
3. Szárnyas utcai óvodához 4 db facsemete, 
4. Szárnyas utcai Gyermekorvosi Rendelőhöz l db facsemete, 
5. Újhegyi Uszoda és Strandfúrdőelé l db facsemete. 

e) lakossági kérés alapj án: 16 db facsemete 
l. Dömsödi utca 23. és 25. szám elé 1-1 db facsemete, 
2. Harmat köz, zöldsávba 7 db facsemete, 
3. Pongrác út 17. - Doba utca sarok 2 db facsemete, 
4. Pongrác út 17 /a, a lépcsőháztól jobbra 2 db facsemete, 
5. Ónodi utca 8-10. szám elé 2 db facsemete, 
6. Harmat utca 78. szám elé l db facsemete. 

Ajavasolt fafajták: Fraxinus sp. (kőris) 
Acer sp. Guhar) 
Tilia sp. (hárs) 
Sorbus sp. (madárberkenye) 
Prunus sp. (vérszilva) 
Catalpa sp. (szivarfa) 
Pyrus sp. ( díszkörte) 
Celtis sp. ( ostorfa) 

A fafajták kiválasztása során a szakiroda figyelembe vette a kerületben utcai sorfaként az elmúlt 
években történt faültetéseket és azok megeredési mutatóit. 

II. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottsága a 2012. évben kivágott fák pótlásának tervezett ültetési 
helyeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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