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KÉRELEM/BEJELENTÉS  

a fás szárú növények védelméről szóló 346 /2008. (XII.30.) 

Korm.rendeletalapján történő és   

a közterületen lévő fák és cserjék kivágásának engedélyezéséhez  
 

Kérelmező: 

  neve: ….…………………………………………………………………………… 

  lakcíme: …………………………………………………………………………… 

  anyja neve: ………………………………………………………………………… 

  születési hely, idő:  ………………………………………………………………… 

  telefonszám: ………………………………………………………………………… 

A kivágni tervezett fa, cserje helye:  

  közterület neve: ……………………………….…….. Házszám: …………………. 

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

 darabszáma:…………………………………………………………………………. 

  fa/cserje fajtája: ……………………………………………………………………... 

  törzsátmérője (földtől számított 1 m magasságban): …………………………..…… 

  a fás szárú növény kivágásának indokoltsága/vagy azt megalapozó dokumentum: 

  (szakvélemény, építési-bontási engedély stb.)………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 

A tervezett kivitelezés megkezdésének időpontja: ………………………………………….. 

  kivitelezés részletei: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

A fásszárú növények pótlása: Az 1. számú mellékletben felsorolt fajtákkal pótolhatók. 

Sorszám fa/cserje fajtája: darabszám: kiültetés helye: 

    

    

    
 

A fás szárú növények inváziós fajú fás szárú növényekkel a kertészeti változatok 

kivételével nem pótolhatók! 

Magyar név: Tudományos név: 

fehér akác Robinia pseudoacacia 

amerikai kőris4 Fraxinus pennsylvanica 

mirigyes bálványfa Ailanthus altissima 

cserjés gyalogakác Amorpha fruticosa 
 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt 

nem, vagy csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt 

nem jelölhető ki, a jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi. 
 

Dátum:………………………………….. 

………………………………………………. 

aláírás 

mailto:jegyzo@urom.hu
http://www.urom.hu/


Mellékletként csatolandó dokumentumok:  

 

1. 3.000 Ft értékű illetékbélyeg 

2. Helyszínrajz a kivágni tervezett fás szárú növények pontos helyének megjelölésével 

(utca, hsz, hrsz, megjelölésével kézzel készített is lehet) 

3. Fotó a kivágni tervezett fás szárú növényről; 

4. A pótolni kívánt fák darabszámának, helyének és típusának megjelölése. (A 

telepíteni kívánt fák fajtáit a mellékeltként csatolt listából kell kiválasztani.)  

 

  



TÁJÉKOZTATÓ 
 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 23. § 

(1) bekezdése szerint:  

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges  

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely 

a következő feltételeket együttesen teljesíti:  

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, 

illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, 

valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 

m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet 

felhasználásával üzemel,  

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 

rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a 

háztartási igények kielégítését szolgálja, és 

ac) nem gazdasági célú vízigény;  

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, 

víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 

fennmaradásához és megszüntetéséhez;  

c) az 500 m3 /év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását 

és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, 

üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.  

 

Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményei:  

Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is - az végezheti, aki 

a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan 

szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga 

a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy 

szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kútkivitelezési jogosultsággal rendelkező 

személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint b) a vízkutatási 

és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási 

berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági 

előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről 

és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi 

nyilatkozattal rendelkezik. 

 

Vízgazdálkodási bírság: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29.§-a szerint: Ha 

a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása végleges hatósági 

engedély nélkül, vagy a végleges hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az 

üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a vízügyi hatóság a vízimunka, 

vízilétesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a létesítő 

részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság 

megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, 

engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A 

természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.  

(5) A vízgazdálkodási bírságot - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a vízimunka, 

vízilétesítmény kivitelezőjével szemben kell kiszabni. 

(6) A vízgazdálkodási bírságot a vízimunka, vízilétesítmény létesítőjével szemben kell 

kiszabni, ha a) a kivitelező kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes létesítésért való 

felelősség nem őt terheli, vagy b) a kivitelező személye nem ismert.  

 

(Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét 

megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító 

vízilétesítményt, ha  



a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és  

b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.  

 

Mindazon kutakra, amelyek létesítésekor jogszabály kötelezően nem írta elő engedély 

meglétét (jogszerűen létesültek engedély nélkül), nem alkalmazható a fennmaradási 

engedély, hanem üzemeltetési engedélyt kell adni.  

 

ÁSOTT KÚT  FÚRT KÚT 

1885-1964. július között létesített kút („kutat 

saját birtokán mindenki szabadon építhet”) 

üzemeltetési engedély 

1885-1964. július között létesített kút („kutat 

saját birtokán mindenki szabadon építhet”) 

üzemeltetési engedély 

1964. 07.01. – 1992.02.15. között létesített 

engedély nélkül létesíthető kutak esetén 

üzemeltetési engedély nélkül létesíthető: 

- első vízzáró réteget nem haladja meg, 

- élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől 

legalább 20 m távolságra van és biztosítottak 

az építési előírásokban rögzített védőtávolság 

– a víz kiemelése kézi erővel, vagy olyan gépi 

berendezéssel történik, melynek 

teljesítőképessége nem haladja meg a 

háztartás indokolt vízszükségletének 

kielégítéséhez szükséges mértéket. egyéb 

esetben fennmaradási engedély 

 

(1960. augusztus 8-án életbe lépett utasítás 

szerint létesítésükhöz nem kellett engedély) 

üzemeltetési engedély 1992. február 15. után 

létesült kút fennmaradási engedély 1992. 

február 15. után létesült kút fennmaradási 

engedély. 

 

1992. február 15. után létesült kút fennmaradási 

engedély 
1992. február 15. után létesült kút fennmaradási 

engedély 
 
 

1. számú melléklet 

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2020. (IX.30.) számú határozata 

alapján Üröm közigazgatási területére ültethető fák fajtáinak jegyzéke 

 

Közterületre ültethető fa: 

• Gömbkoronájú szivarfa 

• Díszgalagonya 

• Gömbjuhar 

• Rózsaszín virágú japán díszcseresznye 

• Gömb csepleszmeggy 

• Vérszilva 

• Oszlopos japán díszcseresznye 

• Himalájai nyír 

• Tűzvörös juhar 

• Oszlopos tulipánfa 

• Vérjuhar/bordó levelű juhar 

• Perzsa varázsfa 

• Őszi tűzjuhar 

• Rózsaszín teltvirágú galagonya 

• Fanyarka törzses változatú 

• Madár berkenye 

Külterületen, illetve fasorok telepítése során ültethető fák: A településen őshonos fákat, illetve 

• Tojásdad koronájú juharfa 

• Oszlopos juhar 

• Szelídgesztenye 

• Vöröstölgy  

• Kislevelű hárs  


