
Lakossági tájékoztató faápolási/fakivágási munkálatokról 
 
 
A közterületi fák állapotával kapcsolatos lakossági bejelentés esetén a balesetveszély 
elkerülése érdekében a lehető legrövidebb időn belül elindul az intézkedés. Bejelentés tehető: 
 

• online, a budakalasz.hu oldal fejlécén, a Panasz/Közérdekű bejelentés-re kattintva. 

• személyesen: cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

• e-mailen: panasz@budakalasz.hu 

• telefonon: 06-26-340-266 

• vagy Ügyfélkapun keresztül: Budakalasz KRID azonosító: 206341755, illetve Budonk 

KRID azonosító: 646574984 

 
Fa kivágására akkor kerül sor, ha a fás szárú növény az életet vagy a vagyonbiztonságot 
veszélyeztetheti. A veszély meglétét szakemberek mérik fel. 
Fakivágást végezheti az Önkormányzat, vagy a bejelentő kérelmezés pozitív elbírálása után. 
Amennyiben az Önkormányzat vágja ki a fát, a faanyag szociális tűzifaként kerül kiosztásra. 
 
Amennyiben a kérelmező vágja ki a fát: 

• a faanyag őt illeti meg, a keletkezett törmeléket is ő takarítja el 

• gondoskodnia kell a fa pótlásáról (lent bővebben kifejtjük) 

• a kivágáskor keletkező esetleges kár felelőssége őt terheli. 
 
A kérelem letölthető ITT; az Önkormányzathoz benyújthatjuk személyesen (2011, Budakalász, 
Petőfi tér 1.), ügyfélkapun vagy postai úton keresztül. Emailen nem tudjuk leadni a kérelmet. 
 
Az eljárás díja 3000 forint, melyet illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell 
megfizetni, vagy ügyfélapun benyújtott kérelem esetén Budakalász Város Önkormányzata 
12001008-00113128-00100005 számú bankszámlájára kell átutalni. 
 
Aki a kivágási engedélyt megkapta, annak a közterületen lévő fás szárú növény kivágását 
követő 1 éven belül gondoskodnia kell a törzsátmérő szerinti szakszerű pótlásáról. Ha a 
kivágott növény cserje, úgy a telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a 
legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a 
telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a növény nem ered meg. A pótlás során annyi 
előnevelt, kertészeti faiskolából származó fát kell ültetni, hogy azok törzskörméretének 
(kerület) az összege elérje a kivágott fák törzsátmérőjének az összegét. A törzsátmérőt a föld 
felszínétől 1 méter magasságban kell mérni. Az új fának minimum 2x iskolázottnak, és 
minimum 12/14-es törzskörméretűnek kell lennie. 
Amennyiben a kivágás helyén történő telepítésre nincs lehetőség, a fapótlás kompenzációs 
intézkedéssel kerül kiváltásra. Ez történhet kompenzációs díj fizetésével vagy az előre 
egyeztetett fajtájú fák átadásával az Önkormányzat számára. 
 

Budakalászon a magánterületen álló fa kivágása is bejelentésköteles, bejelentésére szolgáló 
űrlap  ITT érhető el, a kérelem illetékmentesen leadható személyesen, postai úton, vagy 
ügyfélkapun keresztül az Önkormányzat számára. 
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