
 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  

P O L G Á R M E S T E R   
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

 

 

417/2020. (XII. 17.) XI.ÖK Polgármesteri határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Polgármestere  

 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendeletre való hivatkozással, a 

Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy 

határozott, hogy az … részére a Budapest XI. 

kerület, ... alatti ingatlanon engedély nélkül 

kivágott fákkal kapcsolatban hatósági 

jogkörben eljárva a külön íven szerkesztett, 

mellékelt döntést hozza. 

A melléklet hitelesített példányának 

megküldésével az érintettet értesíteni kell. 

 

Határidő: 2020. december 17. 

Felelős:    Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
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                              dr. László Imre  
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Polgármestere 

11113 Budapest, Bocskai út 39-41. Ügyiratszám: 

Ügyintéző 

Telefonszám: 

Tárgy: 

XXII-273-15/2020. 

Komlódi Balázs 

06-1/3724-654 

Másodfokú döntés 

engedély nélküli 

fakivágás ügyében 

Fellebbező:  … (meghatalmazottjaként eljáró …, címe: ...) 

Elsőfokú hatóság: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Jegyző 

Ingatlan: XI. kerület, ... 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – a veszélyhelyzetre 

tekintettel a Képviselő-testület feladatkörében meghozott – …/2020. (...) XI.ÖK számú 

polgármesteri határozatával másodfokú hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza: 

H A T Á R O Z A T 

Az … (meghatalmazottjaként eljáró …, címe: ...) (a továbbiakban: Ügyfél) által a Budapest 

XI. kerület, ... alatti ingatlanon engedély nélküli fakivágás ügyében hozott 2020. október 

26-án kelt, XXII-273-12/2020. számú hatósági döntés ellen benyújtott fellebbezés esetében 

az elsőfokú eljárásban hozott döntést helybenhagyja. 

Jelen döntés ellen az ügyfél közigazgatási pert indíthat. A Fővárosi Törvényszékhez címzett 

keresetlevelet Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz terjesztheti elő 

a döntés közlésétől számított 30 napon belül. 

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási 

bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM. rendeletben a 

19. számú melléklet szerinti nyomtatványon is előterjesztheti. 

Az ügyfél jogi képviselője elektronikus úton terjesztheti elő a keresetlevelet az 

UJBUDA_K01 azonosítójú nyomtatványon, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 

igénybevételével (az általános nyomtatványkitöltő program segítségével). 

A nyomtatvány az alábbi linkről is letölthető: 

http://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-dokumentumok/ 

A bírósági eljárás illetékköteles, melynek összege 30.000 Ft. Illetékkötelezettségét banki 

átutalással teljesítheti a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalának (a 

továbbiakban: Hivatal) az OTP Bank Nyrt. által vezetett 11784009-15511001-03470000 

államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára történő átutalás útján, az átutalás 

közleményrovatában fel kell tüntetni az adott ügy ügyiratszámát. 

 

  

http://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-dokumentumok/


I N D O K O L Á S 

2020. június 5-én közérdekű bejelentés érkezett az elsőfokú hatósághoz, amely alapján a 

Budapest XI. kerület, ... sz. alatti ingatlanon fakivágás történt. 

A 2020. június 12-i hivatalos Földhivatali Információs Rendszer nyilvántartása szerint a 

Budapest XI. kerület, ... alatti ingatlan társasháztulajdonban van. 

Az elsőfokú hatóság a 2020. június 19-én kelt, XXII-273/2/2020. sz. levelében megkereste a 

Budapest XI. kerület, ... alatti ingatlan tulajdonosait, hogy nyilatkozzanak a tárgyi ingatlan 

közös képviselőjéről. 

A Budapest XI. kerület, ... alatti ingatlan egyik tulajdonosa 2020. június 26-án kelt 

elektronikus levelében úgy nyilatkozott, hogy „a társasháznak 3 főből álló intézőbizottsága 

van, valamennyinek van aláírási (kettesével) joga. Az intézőbizottság tagjai: … lakh…., … 

áll.lakh…., levelezési cím …, … lakh. ...” 

A Hivatal Környezetvédelmi Osztályának nyilvántartása szerint egy fára sincs kiadva 

véglegessé vált fakivágási engedély a tárgyi ingatlanon, ezért az elsőfokú hatóság a 2020. 

június 30-án kelt, XXII-273/4/2020. sz. döntésében megindította az eljárást illegális fakivágás 

ügyében és hatósági ellenőrzést írt ki Ügyfél részére 2020. július 28. (kedd) napján de. 10.00 

órakor. 

Ügyfél 2020. július 23-án a Jegyzőhöz érkezett levelében kérte a hatósági ellenőrzés későbbi 

időpontban történő megtartását, 2020. augusztus 13-át javasolta megfelelő időpontként. 

A Hivatal Környezetvédelmi Osztályának ügyintézői 2020. augusztus 13-án hatósági 

ellenőrzést tartottak a Budapest XI. kerület, ... alatti ingatlanon, ahol az ügyintézők 

megállapították, hogy a tárgyi ügyben vizsgált fák csonkjai még az eredeti helyükön voltak. A 

helyszíni szemlén a Hivatal ügyintézőin kívül részt vett Ügyfél részéről …, … és …, akik 

arról tájékoztatták a Hivatal ügyintézőit, hogy a tárgyi fák „túltelepítés, túlburjánzás, 

kerítésre való ráborulás, betegség, biztonság, árnyékolás”miatt kerületek kivágásra. 

Az ügyintézők a helyszínen található csonkokból megállapították, hogy a tárgyi fák 

törzskörméretét 1 méter magasságban megmérni nem lehetett, mert körülbelül 5-10 cm 

magasságban kerültek kivágásra, azonban mindegyik faegyed meghaladta a 30 cm 

törzskörméretet, így kivágásuk engedélykötelesnek minősült volna. 

Az ügyintézők az alábbi kivágott fák csonkjait és a metszlapon mért átlagos törzsátmérőit 

szemrevételezték a hatósági ellenőrzésen: 

Ssz. Név Törzs- 

átmérő 

1. 

(cm) 

Törzs- 

átmérő 

2. 

(cm) 

Átlagos 

törzsát-

mérő 

(cm) 

Átlagos 

törzskör-

méret 

(cm) 

1. tuja (Thuja sp.) 16 14 15 47 

2. tuja (Thuja sp.) 29 17 23 72 

3. tuja (Thuja sp.) 17 27 22 69 



4. tuja (Thuja sp.) 21 11 16 50 

5. tuja (Thuja sp.) 17 18 17,5 55 

6. tuja (Thuja sp.) 20 13 16,5 52 

7. tuja (Thuja sp.) 20 17 18,5 58 

8. tuja (Thuja sp.) 18 15 16,5 52 

9. tuja (Thuja sp.) 15 19 17 53,5 

10. tuja (Thuja sp.) 17 15 16 50 

11. tuja (Thuja sp.) 27 22 24,5 77 

Az engedély nélkül kivágott fák össztörzskörmérete 635,5 cm. 

Az ügyintézők szemrevételeztek további 1 darab, körülbelül 210 cm magasságban csonkolt 

tuját (Thuja sp.), amely 1 méter magasságban 63 cm törzskörméretű volt. A hatósági 

ellenőrzés alkalmával a tárgyi fa nem rendelkezett élő lombozattal. 

Az ügyintézők szemrevételezték a tárgyi ingatlanon található beépítetlen területet és azt 

állapították meg, hogy az körülbelül 300 m
2
, amelyen a túltelepítés 4 darab fa esetén 

mondható ki. Megállapították, hogy tárgyi ingatlanon a hatósági ellenőrzés során található 4 

darab 1 méter magasságban 30 cm törzskörméretet meghaladó fa, így a túltelepítés jelenleg 

fennáll. 

Mivel a hatósági ellenőrzésen szemrevételezett facsonkok törzsátmérőiből utólag 

megállapítható volt a tárgyi fák átlagos törzskörmérete – amelyek 1 méter magasságban 

minden kétséget kizáróan meghaladták a 30 cm törzskörméretet, azonban nem haladták meg a 

100 cm törzskörméretet – ezért a jegyzőkönyvbe foglalt adatok figyelembevételével került 

meghatározásra a fapótlási kötelezettség Ügyfél részére. 

Mivel a fakivágással érintett ingatlanon a 2020. augusztus 13-án tartott hatósági ellenőrzés 

alkalmával fennállt a túltelepítés, ezért az elsőfokú hatóságnak nem áll módjában hivatalból 

ültetéssel történő fapótlást előírni Ügyfél részére a tárgyi ingatlanon. Az elsőfokú hatóság 

hivatalból csak pénzbeli megváltással történő fapótlást írhat elő Ügyfél részére a Rendeletben 

foglaltak alapján. 

Az elsőfokú hatóság a 2020. augusztus 31-én kelt, XXII-273/7/2020. sz. döntésében 

nyilatkozattételre szólította fel Ügyfelet a fapótlási kötelezettség teljesítése ügyében. 

Ügyfélnek arról kellett nyilatkoznia a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, hogy a 

fák pótlását ültetéssel, részben ültetéssel és pénzbeli megváltással vagy teljes egészében 

pénzbeli megváltással kívánja teljesíteni. Amennyiben az ültetést vagy részben ültetést 

választja Ügyfél, abban az esetben az ültetésként önként vállalt fa mennyiségéről és faiskolai 

méretéről (min. 12/14 cm törzskörméretű, legalább kétszer iskolázott, sorfa minőségű 

előnevelt díszfa) is nyilatkoznia kellett. 



Ügyfél 2020. szeptember 8-án úgy nyilatkozott, hogy a 2020. június 19-én kelt, 

XXII‑273/7/2020. sz. levél kézhezvételétől számított 15 napon belüli időtartamra vonatkozó 

nyilatkozattételi felszólításnak nem tud eleget tenni és kéri a kézhezvételtől számított 30 

napon belüli időtartamra történő meghosszabbítást. A kérelmet mindhárom intézőbizottsági 

tag aláírásával hitelesítette, ezért az elsőfokú hatóság meghosszabbította a nyilatkozattételi 

felszólításra vonatkozó időtartamot a beérkezett kérelem napjától, azaz 2020. szeptember 8-

tól számított 30 napon belüli időtartamra. Ügyfélnek az előbbiek alapján tehát 2020. október 

8-ig kellett nyilatkoznia a fapótlás módjáról. 

Ügyfél a 2020. október 6-án a Jegyzőhöz benyújtott méltányossági kérelem elnevezésű 

beadványában úgy nyilatkozott, hogy az engedély nélkül kivágott fák segítségével fel lehetett 

jutni az épület erkélyére, a fák kidőléssel fenyegettek, betegségük átterjedt a mellettük levő 

növényzetre és a fű sem nőtt alattuk. Ügyfél nem tartotta arányosnak a pótlásaként előírt 

kötelezettséget a véleménye szerint értéktelen fák ügyében. 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a fás szárú 

növények védelméről szóló 15/2017. (V. 3.) XI. ÖK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § 

(5) bekezdése alapján „amennyiben az engedély nélkül kivágott fás szárú növény 

törzskörmérete utólag nem állapítható meg, a faegyedet 100 cm törzskörmérettel (30 cm 

törzsátmérő) kell figyelembe venni a (2) bekezdés ba) pontja szerinti fapótlás előírásánál.” 

Az elsőfokú hatóság figyelembe vette, hogy a tárgyi fák átlagos törzskörmérete 5-10 cm 

magasságban mérhető volt a hatósági ellenőrzés alkalmával, ezért nem a fent megnevezett, 

100 cm törzskörméret figyelembevételével hozta meg döntését a fapótlási kötelezettség 

ügyében, hanem jóval méltányosabban, mivel a hatósági ellenőrzés alapján egyik kivágott 

faegyed sem érte el a 100 cm törzskörméretet, azonban mindegyik meghaladta a 30 cm 

törzskörméretet. 

Továbbá az elsőfokú hatóság a Rendelet 14. § (3) bekezdése alapján a pénzbeli megváltás 

ügyében részletekben történő teljesítést határozott meg Ügyfél részére méltányosságból, 

mivel Ügyfél társasházként működik. 

Az elsőfokú hatóság nem tudott helyt adni Ügyfél méltányossági kérelmében foglaltaknak 

maradéktalanul, mivel a Rendelet 15. § (4) bekezdése alapján a pénzbeli megváltás 

csökkentésére vonatkozó eljárást legfeljebb 5 darab fa kivágása esetén lehet alkalmazni, 

Ügyfél azonban jóval többet, összesen 11 darab fát vágott ki engedély nélkül. 

Ügyfél 2020. október 6-án benyújtotta a Hivatalhoz a közgyűlési jegyzőkönyv másolatát, 

amely szerint a fapótlást a tulajdonosok pénzbeli megváltással kívánják teljesíteni. 

Fentiek értelmében az első fokú hatóság a 2020. október 26-án kelt, XXII-273/12/2020. sz. 

döntésében a Budapest XI. kerület, …. alatti ingatlanon 4.852.460 Ft, azaz négymillió-

nyolcszázötvenkettőezer-négyszázhatvan forint öt részletben történő pénzbeli megváltását írta 

elő 970.492 Ft, azaz kilencszázhetvenezer-négyszázkilencvenkettő forint félévente esedékes 

megfizetésével. 

Az engedély nélkül csonkolt fa tudomásul vételéről és az 1 éven belül megtartandó hatósági 

ellenőrzés lefolytatásáról, illetve az ebből esetlegesen adódó pótlási kötelezettség 

teljesítéséről szóló tájékoztatásról hatóságom a 2020. október 26-án kelt XXII-273/13/2020. 

sz. döntésében rendelkezett. 

Ügyfél 2020. november 17-én az elsőfokú határozat ellen a törvényességi határidőn belül 

fellebbezést nyújtott be a Jegyzőhöz. 



A fellebbezés lényegileg arra irányul, hogy Ügyfél jogsértőnek tekinti azt, hogy az elsőfokú 

hatóság az egész társasházat kötelezi a fapótlási előírás teljesítésére és nem az egyes 

tulajdonostársakat. 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 3. § (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezése szerint a Társasház a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek 

intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, 

gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit. 

A Ttv. Kommentárja, - amely egyébként messzemenően nem jogforrás, csupán a szerzők jogi 

véleménye és erre figyelemmel a bíróságokat nem köti az ítélethozatalnál – azt a jogi 

álláspontot képviseli, hogy a közös tulajdont érintő dologi jogi igény nem tartozik a közös 

tulajdonnal kapcsolatos intézkedések körébe. 

A dologi jog intézményét és szabályait a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Ötödik 

Könyve tartalmazza. Az e könyvben foglalt törvényhelyek szerint - a teljesség igénye nélkül, 

csak a domináns szabályozást felemlítve – a dologi jogi igények a birtokkal, a tulajdonjoggal, 

a használattal, a rendelkezési joggal, a tulajdonjog megszerzésével és védelmével, az 

elbirtoklással és a közös tulajdonnal kapcsolatosan érvényesíthetők. 

Nem tartozik viszont a fenti szabályozás alapján a dologi jogviszony körébe az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi. CL törvény 7. § - a szerinti közigazgatási hatósági 

cselekmény, illetve a közigazgatási szerv hatósági ügyben történő eljárása és döntése. A 

kérdéses engedély nélküli fakivágási ügyben a hatóság egyoldalú közhatalmi aktussal döntött 

a jogellenes cselekmény jogkövetkezményeit illetően: fapótlásként 4.852.460.-Ft. megváltási 

összeg részletekben történő megfizetésére kötelezte a Társasházat. 

A közigazgatási jogviszony keretében a hatóság által alkalmazott joghátrány, nevezetesen a 

megváltási összeg megfizetésére történő kötelezés nem válik a dologi jog körébe tartozó 

anyagi teherré és igényérvényesítési lehetőséggé annál fogva, hogy a Társasház közös 

tulajdonában álló földrészleten történt a szintén közös tulajdonban lévő tuják engedély nélküli 

kivágása. A Társasház jogi képviselőjének azon érvelése, amely szerint az engedély nélküli 

kivágással érintett tuják közös tulajdoni jellege kizárja a Társasház ügyféli minőségét a 

kérdéses hatósági eljárásban, a fent említettek tükrében téves álláspont, arra tekintettel, hogy 

nem tartozik a dologi jog körébe és ennélfogva nem lehetséges dologi jogi igénynek tekinteni 

a közigazgatási szerv hatósági ügyben történő eljárását és döntését, illetve az ezzel 

kapcsolatos jogorvoslat lehetőségét. 

Fentiekből az is következik, hogy a Kommentár hivatkozott álláspontja, amely szerint a közös 

tulajdont érintő dologi jogi igény nem tartozik a közös tulajdonnal kapcsolatos intézkedések 

körébe nem vonatkozhat a jelen ügyre, arra tekintettel, hogy a közigazgatási szerv eljárása és 

döntése kívül esik a Ptk. Ötödik Könyvében meghatározott dologi jogi igényeken, így erre 

tekintettel a Társasház a kérdéses közigazgatási jogviszonyban jogképességgel rendelkezik. 

Az elsőfokú hatóság a jogellenesen elkövetett cselekmény, az illegális fakivágások 

időpontjában hatályos Rendeletben foglaltak alapján történik az elsőfokú és a másodfokú 

eljárásban született döntések meghozatala is a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 15. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel. 

A Jat. 15. § (1) bekezdése alapján „a jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik - a hatálybalépését követően a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint 

b) megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.” Ugyanezen § (2) bekezdése alapján 

„A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt 

keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre a 

jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.” 



A Ttv. 3. § (3) bekezdése alapján „a közösség egészét terhelő kötelezettség teljesítéséért a 

tulajdonostársak az egyszerű (sortartásos) kezesség szabályai szerint felelnek.” 

A fapótlási kötelezettség és annak költségvonzata a társasházat, mint korlátozott 

jogalanyisággal rendelkező szervezetet terheli. Az egyes tulajdonostársak felelőssége a 

tulajdoni hányaduknak megfelelő mértékre korlátozódik. 

A személyes felelősség megállapítása végett a Jegyző részéről további bizonyítási eljárás 

lefolytatása nem szükséges arra figyelemmel, hogy a felhívott törvényhelyekben foglalt 

rendelkezések szerint a kérdéses ügyben - közigazgatási eljárásunkban - kizárólag a Társasház 

felelőssége állapítható meg. 

Az egyszerű (sortartásos) kezesség szabályainak alkalmazása akkor válik aktuálissá, ha a 

Társasház fizetésképtelenné válik. Ez pénzügy-technikai kérdés. Jogi értelemben azonban 

ebben az esetben is a Társasház a kötelezett ügyfél. 

A Ttv. 4. § (2) bekezdése kimondja, hogy „e törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni 

kell a nem lakás céljára szolgáló helyiségekből álló minden egyéb épületre, amelyben a nem 

lakás céljára szolgáló egyes helyiségek a tulajdonostársak külön tulajdonában, más részei a 

tulajdonostársak közös tulajdonában vannak.” 

A Ttv. 4/A. § alapján „a társasháztulajdonnal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (a 

továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit az e törvényben nem szabályozott kérdésekben kell 

alkalmazni.” 

A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján „a rendelet hatálya kiterjed - a (2) bekezdésben foglalt 

kivétellel - a Budapest XI. kerület közigazgatási határán belül minden ingatlanra, azok teljes 

fás szárú növényállományára, függetlenül attól, hogy tulajdonosa - üzemeltetője, bérlője, 

haszonélvezője, használója - természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt használó).” 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése alapján „a fás szárú növények védelme, gondozása, ápolása az 

ingatlan mindenkori használójának kötelessége”. A „használó”, mint megnevezés a Rendelet 

1. § (1) bekezdése alapján a tulajdonost is jelentheti, mert a tulajdonjog több részlet-

jogosítványból tevődik össze. 

Mivel a Társasház nem rendelkezett a fakivágás időpontjában érvényes fakivágási 

engedéllyel, ezért az elsőfokú hatóság engedély nélküli fakivágás miatt az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján hatósági eljárást indított. 

A benyújtott fellebbezés továbbá arra is irányul, hogy az elsőfokú hatóság nem vette 

megfelelően figyelembe a méltányossági kérelemben foglaltakat. 

Az Ákr. 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A közigazgatási hatóság (a továbbiakban: 

hatóság) jogszabály felhatalmazása alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.” 

Fenti jogszabályhely értelmében az elsőfokú hatóság a jogszerűség elve alapján hozza meg a 

döntéseit, ezért a fellebbezéssel érintett 2020. október 26-án kelt, XXII-273/12/2020. sz. 

döntést is ez alapján hozta meg. A 2020. október 26-án kelt, XXII-273/12/2020. sz. döntés 

indokolási része tartalmazta a Rendelet adta lehetőség által nyújtható méltányosságot. Ennek 

értelmében az elsőfokú hatóság a hatósági ellenőrzésen megállapított átlagos törzskörméretek 

figyelembevételével hozta meg a fapótlási kötelezettségről szóló döntését, továbbá Ügyfél 

nyilatkozattételének megfelelően pénzben írta elő a fapótlási kötelezettséget részletfizetéssel, 

méltányosságból félévente esedékes összeg befizetésével. 



Ügyfél bizonyítani nem tudta, hogy a tárgyi közigazgatási hatósági eljárásban szereplő fák 

kivágása élet-, balesetveszély vagy vagyonvédelem miatt történt, mivel mint ahogyan a 2020. 

október 6-án a Hivatalhoz érkezett nyilatkozattételében fogalmazott „közösségünk májusban 

egy kertész véleményét kérte ki kertrendezés ügyében. […] Írásos véleményt nem kaptunk tőle, 

mert árajánlatban nem tudtunk megegyezni.” 

Mindezek miatt a Rendeletben foglaltak alapján engedély nélküli fakivágás állapítható meg az 

ügyben. Az engedély nélküli fakivágás ügyében előírt fapótlás nem tekinthető szankciónak, 

mivel a pótlási mérték megegyezik az engedéllyel történő fakivágás esetében előírandó 

fapótlással abban az esetben, ha az engedélykérelemhez nincs csatolva kertészeti 

szakvélemény arra vonatkozóan, hogy a tárgyi fák vagyonveszélyesek és kivágásuk emiatt 

indokolt. 

A Rendelet nem tesz különbséget az ültetett vagy magról nőtt fák kivágásának 

engedélyeztetése esetében, mivel a Rendelet 12. § (1) bekezdése kimondja, hogy „nem 

közterületi ingatlanon - a gyümölcsfák kivételével - fás szárú növény kivágásához, erőteljes 

metszéséhez, csonkoláshoz a 2. melléklet szerinti kérelmet kell a Polgármesteri Hivatalhoz 

benyújtani a tervezett kivágást, csonkolást, erőteljes metszést megelőzően legalább 60 

nappal.” 

A fás szárú növény fogalma a Rendelet 2. § h) pontja alapján „lombhullató és örökzöld fák, 

bokorfák, örökzöld oszlopos cserjék és többtörzsű fák együttes megnevezése.” 

A Rendelet 2. § f) pontjai alapján „fakivágás magáningatlanon: minden olyan fás szárú 

növény kivágása melynek törzskörmérete a 30 cm-t (9,5 cm törzsátmérő) meghaladja, mely 

több kisebb törzsből áll és ezek össztörzskörmérete a 30 cm-t meghaladja, melyet fapótlási 

kötelezettség céljából ültettek és megmaradásának garanciális ideje (3 év) még nem telt le.” 

Fentiek értelmében tehát mivel a tuja örökzöld oszlopos cserjének tekinthető és a tárgyi 

ügyben szereplő faegyedek törzskörmérete meghaladta a 30 cm-t, a Rendelet alapján 

kivágásuk engedély- és pótláskötelesnek számít. 

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

továbbiakban: KR.) 4. § (1) bekezdése alapján „a használó köteles gondoskodni az ingatlanon 

lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű 

kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi 

beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról.” A KR. 3. §-a alapján „tilos a fás szárú 

növények felületének jogellenes - a 4. § (1) bekezdésben foglaltakkal ellentétes - megsértése, 

csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása.” 

A fás szárú növényekre vonatkozó szakszerű kezelés szükségességéről növényismerettel és 

fához értő végzettséggel rendelkező szakember dönthet a KR.-ben foglaltak alapján, így a 

fakivágás szükségességének meghatározásáról is, amennyiben az élet-, balesetveszély vagy 

vagyonvédelem miatt indokolt. 

A Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a fakivágást megelőzően legalább 60 nappal be kellett 

volna nyújtani az engedélykérelmet a Jegyzőhöz, amelyet Ügyfél elmulasztott, így a 

fakivágások engedély és érvényes kertészeti szakvélemény nélkül történtek meg. 

Ügyfél azon kijelentése, hogy „házunk sorház jellegű, kertünket a körülöttünk lévő házak 

kertjei övezik. A kivágott tuják tehát nem változtatták meg utcánk képét” nem fogadható el 

fakivágási indokként, mivel a Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya kiterjed 

Budapest XI. kerület közigazgatási határán belül minden ingatlan teljes fás szárú 

növényállományára, függetlenül attól, hogy a fák az ingatlan mely részén találhatók. 



Az elsőfokú hatóság nem tud helyt adni Ügyfél azon kijelentésének, hogy „nem akár száz 

évig elélő ősfákról van szó, hanem majd 40 éves, beteg, felcsupaszodott, korlátozott 

oxigéntermelést megvalósító tujákról”, mivel a Rendelet nem tesz különbséget örökzöld és 

lomblevelű, nem inváziós fajú fás szárú növények pótoltatása ügyében. Továbbá kertészeti 

szakvélemény sem támasztja alá a Társasház azon nyilatkozatát, hogy a tárgyi hatósági 

ügyben szereplő fás szárú növények élet- vagy balesetveszélyt hordoztak volna magukban 

vagy vagyonvédelmi szempontból veszélyt jelentettek volna környezetükre. 

A kertészeti szakvélemény fogalma a Rendelet 2. § l) pontja alapján „meghatározott 

végzettséggel (kertészeti, erdészeti, tájépítészeti, növényvédelmi) rendelkező, diploma vagy 

kamarai tagságról szóló határozat másolatával igazoltan szakember által kiállított akusztikus 

tomográf vizsgálat, vagy azzal egyenértékű adatokat tartalmazó dokumentum.” 

Az elsőfokú hatóság nem tud továbbá helyt adni Ügyfél azon kijelentésének sem, miszerint 

„a hatóság ezt a kérdést (vagyis a kivágott fák vonatkozásában a Társasház által állított 

balesetveszélyes állapotot) egyáltalán nem vizsgálta”, mivel Ügyfél a fák kivágásakor nem 

rendelkezett fakivágási engedéllyel, így az elsőfokú hatóság az engedély nélküli fakivágás 

tekintetében - a kivágásra került fák egészségügyi állapotától függetlenül - a Rendelet szerinti 

másfélszeres össztörzskörmérettel való pótoltatást jogszerűen írta elő. 

Fentiek értelmében nem volt szükséges favizsgáló szakmérnököt kirendelni tárgyi 

közigazgatási hatósági ügyben, mivel a szakvélemény tartalma alapján az engedély nélküli 

fakivágás nem eshetett volna más jellegű elbírálás alá. 

A fakivágásos ügyekben kirendelendő szakértő tekintetében az Ákr. 3. § - ában foglalt 

rendelkezéséből kell kiindulni, amely szerint az officialítás elvéből adódóan a hatóság 

hivatalból állapítja meg a tényállást. A hatóság dönti el, hogy melyek a döntés 

meghozatalához szükséges tények, ehhez képest tehát azokat a releváns tényeket tárja fel és 

bizonyítja, amelyek a döntésének az alapját képezik. A közigazgatási eljárás a szabad 

bizonyítás elvére és a bizonyítékok szabad mérlegelésére épül, azaz a hatóság maga választja 

meg a bizonyítás lehetséges eszközeit, és azokat szabadon értékelve hozza meg döntését. 

Ezzel összefüggésben szükséges figyelemmel lenni az Ákr. 71. § (1) bekezdésében 

foglaltakra, amely szerint szakértőt kell meghallgatni, vagy szakvéleményt kell kérni, ha az 

ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem 

szükséges és az eljáró hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel. 

Az officialitás érvényesül a tényállás tisztázásában is. A megalapozott döntés előfeltétele a 

tényállás megállapítása, amely az eljáró hatóság feladata. A hatóságnak a számításba jöhető 

tények közül ki kell választania azokat, amelyek a vizsgált ügy szempontjából jelentőséggel 

bírnak. Azt, hogy melyek ezek a jogilag releváns tények, mindig a konkrét ügyben 

alkalmazandó jogszabály határozza meg. 

Az Ákr. 62. § - a szerint a hatóság határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét. A 

tényállás tisztázása konkrét ügy jogilag releváns tényeinek, körülményeinek, megállapítását, 

feltárását jelenti. A bizonyítási eljárás során a tények megállapítása a hatóság kötelessége. A 

hatóság tényállástisztázási kötelezettsége nem korlátlan, csak a releváns tényállás feltárására 

lokalizálódig. A releváns tényállás megállapítása és az ahhoz szükséges bizonyítási eszközök 

kiválasztása mindig az adott ügy konkrét körülményeitől függ. 

A benyújtott fellebbezés továbbá arra is irányul, hogy Ügyfél véleménye szerint a Rendelet 

egy egészséges fát ugyanúgy pótoltat, mint egy balesetveszélyes fát és olyan rendelkezéseket 

tartalmaz, amelyek szankcionálják a fakivágást. 

Az elsőfokú hatóság Ügyfél ezen álláspontjának nem tud helyt adni, mivel a Rendelet 13. § 

(2) bekezdés ai) pontja alapján nyolcféleképpen pótoltatja a különböző indokok miatt 



kivágásra kért fás szárú növényeket. Amennyiben az Ügyfél rendelkezik olyan kertészeti 

szakvéleménnyel, amelyben a szakember világosan megfogalmazza, hogy az 

engedélykérelemben szereplő fák élet-, baleset- vagy vagyonveszélyesek, abban az esetben a 

pótlás mértéke az adott fás szárú növény számával azonos számú előnevelt díszfával történik. 

Mivel Ügyfél ilyen kertészeti szakvéleménnyel nem rendelkezik, ezért nem tekinthetőek a 

kivágásra került fás szárú növények élet-, baleset- vagy vagyonveszélyesnek. 

A túltelepítés fogalmát vagy a vagyonvédelmi okra való hivatkozást a Rendelet 13. § (2) ag) 

és ai) pontjai alapján csak előzetesen benyújtott engedélykérelem megléte esetén vehette 

volna figyelembe. Fakivágási engedélykérelem nem érkezett be a fás szárú növények 

kivágását megelőzően Ügyfél részéről a Jegyzőhöz. 

A Kúria a Köf.5.024/2019/4. számú határozata alapján az önkormányzat jogszabályi 

felhatalmazással bír rendeletben történő kompenzációs intézkedés előírására, amely 

intézkedés teljesítését és az engedély nélküli fakivágás esetén alkalmazható szankciót 

jogszabály nem határoz meg, ezért az önkormányzat származékos jogalkotási jogkörében 

szabadon dönthet annak lehetséges formáiról. A Kúria Köf. 5037/2018/4. számú 

határozatában foglaltak alapján a pénzbeli megváltás előírása nem lehet jogszabálysértő. A 

Kúria szerint nem törvényellenes a Rendelet másfélszeres törzskörméretére vonatkozó pótlási 

mérték előírása, amelyből az következik, hogy a Rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontjának aa) 

alpontjában meghatározott pótlási mérték sem tekinthető törvényellenes intézkedésnek. 

Az elsőfokú hatóság döntését a Rendeletben, továbbá a Ttv.-ben foglaltak alapján hozta meg 

az alábbi jogszabályi előírásokat figyelembe véve: 

- A használó kötelességéről a fás szárú növények védelmét, gondozását és ápolását 

illetően a Rendelet 3. § (1) bekezdése rendelkezik. 

- A Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján fát kivágni csak indokolt esetben, kérelem 

benyújtásával és fakivágási engedély birtokában, meghatározott pótlási kötelezettség 

teljesítése mellett lehet. 

- A Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a tárgyi ingatlanon álló fa kivágására 

engedélyt kellett volna kérni a Jegyzőtől. 

- A Rendelet 13. § (2) bekezdés ba) pontja alapján a pótlás mértéke engedély nélküli 

fakivágás esetén a kivágott fás szárú növények össztörzskörméretének másfélszerese. 

- A Rendelet 13. § (4) bekezdés a) és b) pontja rendelkezik a fás szárú növények 

pótlásának módjáról. Eszerint a kivágott fás szárú növényeket a fakivágás által érintett 

ingatlanon kell pótolni a túltelepítés mértékének eléréséig. Amennyiben a pótlandó fás 

szárú növények az a) pont szerinti ingatlanon nem vagy nem teljes mértékben 

helyezhetők el, a vissza nem pótolt fák helyett pénzbeli megváltást kell előírni. 

- A Rendelet 13. § (5) bekezdése alapján amennyiben az engedély nélkül kivágott fás 

szárú növények törzskörmérete utólag nem állapítható meg, akkor 100 cm 

törzskörmérettel (30 cm törzsátmérő) kell figyelembe venni a (2) bekezdés b) pontja 

szerinti fapótlás előírásánál. 

- A pénzbeli megváltás szabályairól a Rendelet 14. § (1) és (3) bekezdései 

rendelkeznek. 

- A pénzbeli megváltás csökkentésére vonatkozó eljárásról a Rendelet 15. § (1) 

bekezdés a) és b) pontjai, továbbá a (2) és a (4) bekezdései rendelkezik. 

- A Ttv. 3. § (1) bekezdése értelmében a társasház tulajdonosainak közössége viseli a 

közös tulajdon terheit. 

- A tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján történő kötelezettség teljesítéséről a Ttv. 

3. § (3) bekezdése rendelkezik. 



- A közös tulajdonban lévő, nem lakás céljáró szolgáló helyiségekről a Ttv. 4. § (2) 

bekezdése rendelkezik. 

- A társasháztulajdonnal kapcsolatban, a Ttv.-ben nem szabályozott kérdések ügyére 

vonatkozó döntésekről Ttv. 4/A. § bekezdése rendelkezik. 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) 1. § alapján Magyarország egész területére veszélyhelyzet került 

kihirdetésre. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 44. § ca) pontja alapján a veszélyhelyzet „tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány vagy járványveszély.” 

A Kat. 46. § (4) bekezdése értelmében „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

A 184/2020. (XI. 11.) XI.ÖK Polgármesteri határozat alapján Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Polgármestere a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján, a 

Kormányrendeletre való hivatkozással Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete által a jegyzőre átruházott összes feladat- és hatáskört azonnali hatállyal 

visszavonta. 

Az előbbiek értelmében a közigazgatási hatósági eljárások során az elsőfokú hatóság 

hatáskörét a Képviselő-testület nevében az önkormányzat polgármestere gyakorolja. 

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés b) pontja alapján „az (1) és (2) bekezdésben foglalt esetekben 

sincs helye fellebbezésnek ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott 

döntést.” 

Mivel a Jegyző döntését átruházott hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetése előtt hozta meg, 

ezért a rendelkező részben foglalt döntés meghozatalára a közigazgatási hatósági eljárás során 

a másodfokú hatóság hatáskörében a Képviselő-testület nevében az önkormányzat 

polgármestere jogosult. 

Az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja alapján „fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a 

képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat szerve hozta.” 

Az Ügyfél által benyújtott és az ügyben keletkezett iratokat megvizsgálva a másodfokú 

hatóság a következőket állapította meg: 

A fellebbezésben foglaltaknak a másodfokú hatóság nem tud helyt adni, hiszen Ügyfél, mint a 

Budapest XI. kerület, …. alatti ingatlan tulajdonosa nem rendelkezett a fakivágások 

időpontjában érvényes fakivágási engedéllyel. 

A másodfokú hatóság hatáskörét a Kat. 46. § (4) bekezdése, a Kormányrendeletre 

figyelemmel a 184/2020. (XI. 11.) XI. ÖK Polgármesteri határozat és a Rendelet 12. § (1), 

(3)-(4) bekezdése állapítja meg. 

A fellebbezés elbírálására a Képviselő-testület nevében az önkormányzat polgármestere, mint 

másodfokon eljáró hatóság jogosult, mely 2020. december 17-én, zárt napirendi pontként 

megtárgyalta az ügyet és a rendelkező részben foglaltak szerint az elsőfokú hatóság döntését 

helybenhagyta, a fentiek indoklásával. 



A másodfokú hatóság döntését a Rendelet 3. § (2) bekezdésére, 12. § (1) bekezdésére, 13. § 

(2) bekezdés ba) pontjára, 13. § (4) bekezdésére, 14. § (1) és (3) bekezdéseire hivatkozva 

hozta meg. 

Az Ákr. 119. § (3) bekezdése szerint „ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, 

illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést 

a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a – 

jogszabályban kijelölt – másodfokú hatósághoz.” Ugyanezen § (4) bekezdése szerint „a 

fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az 

azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a 

fellebbezésben foglaltakhoz.” Ugyanezen § (5) bekezdésére hivatkozva „a másodfokú 

hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy 

jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti.” Ugyanezen § (6) bekezdése 

alapján „ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a 

másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.” 

A döntés formai és tartalmi követelményeit az Ákr. 81. § határozza meg. 

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény 40. § (1) bekezdése és a 39. § (1) bekezdése határozza meg. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 

közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági 

eljárás illetéke 30.000 forint. 

A másodfokú hatóság döntésével szemben közigazgatási perindításának lehetőségét az Ákr. 

114. § (1) bekezdése biztosítja. 

 

Budapest, 2020. december 17. 

 dr. László Imre 

                                                                                              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. példány: Irattár 

2. példány: … (meghatalmazottjaként eljáró …, címe: ...) – elektronikus úton 


