
 

2. melléklet a 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez1 

 Illeték2 

  

  

  

  

 

  

Fakivágás, csonkolás, erőteljes metszés iránti engedélykérelem magáningatlanon3 

 Kérelmező neve: 

címe: 

  

 Bejelentett lakcíme:   

 Jogosultsága: 4  tulajdonos / közös képviselő / meghatalmazott / egyéb: .................. 

 Telefonszáma:   

 

 E-mail címe:   

 

A kérelem tárgyát képező fás szárú növény: 

 Faj/fajta  Törzskörméret (cm) 5  Darabszám 

 1.     

 2.     

 ...     

      

 Korábban (maximum 5 éven belül) az ingatlanra ültetett, beszámítandó fás szárú növény: 

 Faj/fajta  Törzskörméret (cm) 6  Darabszám  Ültetés éve 

 1.       

 2.       

 ...       

 

                                                         
1 Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018. (VI. 29.) 

önkormányzati rendelete 15. § (2), 2. melléklet. Hatályos: 2018. VII. 1-től. 
2 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 Ft 

illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték), melyet elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren 

keresztül vagy készpénz-átutalási megbízáson vagy átutalással a Budapest Főváros XI. kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatal Államigazgatási Eljárási Illeték Beszedési Számlája (számlaszám: 11784009-15511001-

03470000) javára kell teljesíteni. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: kérelem tárgya; név / cégnév; 

székhely címe. 
3 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 
4 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 
5 A fatörzs földfelszíntől számított 1 méter magasságban mérendő kerülete 
6 A fatörzs földfelszíntől számított 1 méter magasságban mérendő kerülete 



 

 

A kérelmezett fa kivágásának, csonkolásának, erőteljes metszésének helyszíne: 

  

Budapest XI. ker. .................................út/utca/...... ...............(házszám) 

helyrajzi szám: ....................................... 

 Vázlatos ábra (hol található az adott növény a területen): 

 

 

 

 

 

 A fás szárú növény kivágásának, csonkolásának, erőteljes metszésének indoka: 

 

 

 

 

 

 A fás szárú növény(ek) pótlását ültetéssel / pénzbeli megváltással / ültetéssel és pénzbeli megváltással kívánom 

megtenni. 7 

 

 

  

 Mellékletek8:  

− A kivágással érintett ingatlanról készült helyszínrajz (bejelölve a kivágandó és a kivágás után megmaradó fák 

helyét) 

− Tulajdonosi hozzájárulás ... db 

− Kérelmet benyújtó jogosultságát igazoló dokumentum 

− Társasház esetén közgyűlési határozat a fa kivágásáról és a pótlás módjáról 

− Kertészeti szakvélemény 

− Egyéb: ................................................ 

  

 Budapest,.........................................   ........................................................................ 

 kérelmező 

  

 TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL: 

Tájékoztatjuk, hogy jelen dokumentumban rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait Budapest Főváros 

XI. kerület Újbuda Önkormányzata, mint adatkezelő, a magánterületi fakivágáshoz, csonkoláshoz, erőteljes 

metszéshez kapcsolódó eljárás során, közhatalmi jogosítványainak végrehajtása céljából, döntése 

megalapozásához, és iratkezeléshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez, a feltétlenül 

szükséges mértékben, és ideig kezeli. Az Ön személyes adatainak kezelése és továbbítása a 15/2017. (V.3.) XI. 

ÖK számú rendeletben foglaltak szerint, megőrzése a 78/2012. (XII.28.) BM rendelet értelmében történik. 

 

                                                         
7 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 
8 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 


