
Sor-

szám
Az ügy tárgya: Kérelemben/bejelentésben megjelölt fa Tervezett fapótlás Eljáró hatóság Döntés kelte

Közterület 

megnevezése

Kivágásra 

engedélyezett fa 

darabszáma, fajtája

Kivágás indoka Kivágás határideje Pótlásként előírt fa darabszáma, fajtája Fapótlás helye
Fapótlás 

határideje

1. Bp., VI. ker. Benczúr u. 

11. szám előtti 

közterületen, 29694 

hrsz. alatti ingatlanon 

álló  1 db közterületi fa 

fakivágási 

engedélyezési ügye- 

kérelem alapján

Rendszám: BEK 059

Fa faj: Sophora Japonica 

Törzsátmérő: 25 cm

Korona: 2 m

Törzs, korona állapota: 3

Helyzet: zöldsáv

3 db 18/20-as méretű japánakác Kizárási ok bejelentése 

alapján  Bp. Főváros VII. 

ker. Erzsébetváros 

Önkormányzat jegyzője

2017.03.21. 

döntés alapján 

a kérelem 

elutasítása

Bp. VI. ker. Benzúr u. 

11. 

Hrsz.: 29694

A Benczúr utca 11. sz. alatti ingatlan 

építési munkálataihoz elengedhetetlen az 

épület előtti utcaszakaszon daru állítása, 

Az utca szűk jellege miatt azonban csak az 

ingatlan előtt található fasorból történő 1 

db fa kivágásával oldható meg a tervezett 

daruállítás kivitelezése és a daruzási 

munkálatok szakszerű és biztonságos 

végzése.

0 0 0

2. Bp., VI. ker., Munkácsy 

M. u. 17-23. szám 

előtti, 28329 hrsz. alatti 

ingatlanon álló 11 db 

közterületi fa fakivágási 

bejelentése-

bejelentés alapján

Munkácsy M. u. 17. előtt 2 db akác; Munkácsy 

M. u. 19. sz. előtt 1 db akác;

Munkácsy M. u. 18. sz. előtt 2 db akác;

Munkácsy M. u. 12. sz előtt 1 db akác;

Munkácsy M. u. 13. sz előtt 1 db akác;

Munkácsy M. u. 16. sz. előtt 2 db akác;

Munkácsy M. u. 18. sz. előtt 1 db akác,

Munkácsy M. u. 23. sz. előtt 1 db akác.

11 db 18/20-as méretű 

gömbakácfa ültetése a kivágott fa 

helyén

Kizárási ok bejelentése 

alapján Bp. Főváros VII. 

ker. Erzsébetváros 

Önkormányzat jegyzője

2017.05.03 Bp. VI. ker. Munkácsy 

Mihály u., hrsz:28329

11 db élet- és 

vagyonbiztonságot 

veszélyeztető, erősen 

leromlott állapotú 

akácfa

Élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető, 

erősen leromlott állapotú fák

0 11 db 18/20-as méretű gömbakác Bp. VI. ker. Munkácsy 

Mihály u., hrsz:28329

2016. évi őszi 

faültetései 

program 

keretében a 

pótlás 

megvalósult

3. Bp., VI. kerület 

Podmaniczky u. 17.; 

21.; 29. szám előtti, 

28926 hrsz. alatti 

ingatlanon álló 3 db 

élet- és 

vagyonbiztonságot 

veszélyeztető, kiszáradt 

fa fakivágási 

Podmaniczky u. 17. sz előtt 1 db platán 

(törzsátmérő: 22 cm),

Podmaniczky u. 21. sz. előtt 1 db. Ezüst hárs 

(törzsátmérő:20 cm);

Podmaniczky u. 29. sz. előtt 1 db magas kőris 

(törzsátmérő) 30 cm

3 db 18/20-as méretű magas kőris 

ültetése a Podmaniczky utcában

Kizárási ok bejelentése 

alapján Belváros-

Lipótváros Bp. Főváros 

V. ker. Önkormányzat 

jegyzője

Élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető, 

kiszáradt fák

4. Bp. VI. ker. Bajcsy Zs. út 

53,59,61. sz. előtti, 

28903/3 hrsz. alatti 

közterületen álló 3 db 

fa fakivágás 

engedélyezi eljárása

-kérelem alapján

Bp., VI. ker. Bajcsy Zs. u.  53; 59; 61. szám előtt 

3 db platanus x acerifőlia

3 db 18/20-ea méretű magas kőris 

ültetése a kivágott fák helyében

Bp. Főv. VI. ker. 

Terézváros 

Polgármesteri Hivatal 

jegyzője

2016. dec. 15. Bp. VI. ker. Bajcsy Zs. 

Út

3 db platanus x 

acerifolia

A fák állapota nagymértékben leromlott, 

stabilitásukat belső korhadások 

csökkentik, közelükben lakóépület 

található, alattuk rendszeresen 

gépjárművek parkolnak

vegetációs időszak 

figyelembevételév

el

6 db min. 2x iskolázott, I. osztályú, min. 

6 cm törzsátmérőjű fa pótlása a fasorba 

illő fajtával.

Bp. VI. ker. 28903/3 hrsz. 

(Bajcsy Zsilinszky út) 

ingatlanon, a kivágott fák 

helyére és  Budapest 

Főváros Önkormányzata 

tulajdonában lévő 

közterületi ingatlanok 

fasoraiban a Főkert 

Nonprofit Zrt. által 

meghatározott üres 

fahelyeken.

a fás szárú 

növény 

kivágását 

követő egy éven 

belül

5. Bp. VI. ker. Dózsa 

György út 84-11. szám 

előtti 28228/1; 29730 

hrsz. Alatti ingatlanon 

19 db közterületi fa 

fakivágási engedélye

Bp. VI. ker. Dózsa György út 84-110. szám előtt 

19 db fa (sophora japonica-japánakác)

19 db 18/20-as méretű ginkgo 

biloba ültetése a kivágott fák 

helyében

Bp. Főv. VI. ker. 

Terézváros 

Polgármesteri Hivatal 

jegyzője

2016. dec. 9. Bp. VI. ker. Dózsa 

György út 84-110.

19 db fa (sophora 

japonica-japánakác)

A fák állapota nagymértékben leromlott, 

stabilitásukat belső korhadások, 

odvasodások csökkentik, a törzsek és a 

koronákerősen károsodtak. A fák 

közelében nagymértékű gyalogos és 

gépjárműforgalom zajlik.

vegetációs időszak 

figyelembevételév

el

38 db min. 2x iskolázott, I. osztályú, min. 

6 cm törzsátmérőjű fa pótlása a fasorba 

illő fajtával.

Bp. VI. ker. 29730 hrsz., 

29633/3 hrsz., 28228/1 

hrsz.-ú (Dózsa György út) 

ingatlanokon a kivágott fák 

helyére és Budapest 

Főváros Önkormányzata 

tulajdonában lévő 

közterületi ingatlanok 

fasoraiban a Főkert 

Nonprofit Zrt. által 

meghatározott üres 

fahelyeken.

a fás szárú 

növény 

kivágását 

követő egy éven 

belül

6. Bp. VI. ker. Bajcsy Zs. út 

65. sz. előtti, 28903/3 

hrsz. alatti közterületen 

álló 1 db élet-és 

balesetveszélyes fa 

kivágásának 

bejelentése

Bp. VI. ker. Bajcsy Zs. Út 65. szám előtti 

közterületen 1 db juharlevelű platán (40 cm)

1 db 18/20-as méretű magas kőris Élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető, 

erősen leromlott állapotú fa

A/ Jegyzői hatósági eljárás keretében engedélyezett / tudomásulvett fakivágások

A fa pótlása a 2017. évi tavaszi faültetési program alapján megvalósult.



Sor-

szám
Az ügy tárgya: Kérelemben/bejelentésben megjelölt fa Tervezett fapótlás Eljáró hatóság Döntés kelte

Közterület 

megnevezése

Kivágásra 

engedélyezett fa 

darabszáma, fajtája

Kivágás indoka Kivágás határideje Pótlásként előírt fa darabszáma, fajtája Fapótlás helye
Fapótlás 

határideje

A/ Jegyzői hatósági eljárás keretében engedélyezett / tudomásulvett fakivágások

7. Bp. VI. ker. Városligeti 

fasor 14-24. közötti 

szakaszon álló 7 db élet-

és balesetveszélyes fa 

kivágásának 

Bp. VI. ker. Városligeti fasor 14-24. közötti 

közterületen álló fehér vadgesztenye

7 db 18/20-as méretű fehér 

vadgesztenye

Élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető, 

károsodott törzsű és gyökerű, valamint 

korhadt fa

8. Munkácsy M. út 1-15. 

sz. előtti közterületen 

(29643 hrsz.; 29642 

hrsz.; 28327 hrsz.; 

28328 hrsz) 20 db 

közterületi fakivágás 

bejeéentése

Munkácsy M. u. 1.-15. szám elötti közterületen 

álló 20 db fehér akác

20 db 18/20-as méretű 

gömbakácfa ültetése a 2017. évi 

tavaszi faültetési program 

keretében

Kizárási ok bejelentése 

alapján  Bp. Főváros 

XIV. ker. Zugló 

Önkormányzatának 

Jegyzője

2017.07.03.

2017.07.17.

Bp., VI. ker. Munkácsy 

Mihály u. 1-15. sz. 

előtti közterületen

20 db fehérakác  élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető, 

károsodott törzsű, koronájú és gyökerű, 

valamint korhadt fák  (fehér akác)

0 20 db többször iskolázott legalább 5 cm 

törzsátmérőjű várostűrő facsemete

Bp., VI. ker., Munkácsy 

Mihály u. 28328 

hrsz.,;28327 hrsz.; 29642 

hrsz.; 29643 hrsz-ú 

közterületi ingatlanon

Jogerőre 

emelkedést 

követő 1 éven 

belül

9. Bp., VI. ker. Benczúr u. 

11. szám előtti 

közterületen, 29694 

hrsz. alatti ingatlanon 

álló  1 db közterületi fa 

fakivágási 

engedélyezési ügye- 

bejelentés alapján

Rendszám: BEK 061

Fa faj: Sophora Japonica 

Törzsátmérő: 37 cm

Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, 

korhadt, sérült fa

Helyzet: zöldsáv

 1 db 18/20-as méretű japánakác 

helyben történő pótlása

Kizárási ok bejelentése 

alapján  Bp. Főváros 

XIV. ker. Zugló 

Önkormányzatának 

Jegyzője

10.

Munkácsy Mihály u. 

11.;16.;17.;18.;26.;29.;31.;

32.;33;39 szám előtti, 

(hrsz.:28329; 28327; 

28328) ingatlanon álló 10 

db közterületi fa 

fakivágási bejelentése

10 db súlyosan sérült, erősen bekorhadt törzsű 

fehér akác

10 db 18/20-as méretű fehér akác 

ültetése a kivágott fa helyébe

Kizárási ok bejelentése 

alapján  Bp. Főváros VII. 

ker. Erzsébetváros 

Önkormányzat jegyzője

2018.06.28 Munkácsy Mihály u. 

hrsz.:28327, 28328, 

28329

10 db fehér akác 10 db súlyosan sérült, erősen bekorhadt 

törzsű fehér akác

10 db gömbakác díszfa Munkácsy Mihály u. 

hrsz.:28327, 28328, 28329

2019. január 15-

ig

11. Jókai tér közterületi 

fakivágás- 2 db fa

hrsz.:29059

JTK 020; JTK021 Helyben 2 db acer platanoides min. 

16/18-as méretű

Kizárási ok bejelentése Gyökérsérülés, gyökérnyak sérülés, 

gyökérnyak odavasodás, fatest sérülése, 

korhadás, odvasodás

12. Hunyadi tér közterületi 

fakivágás-2 db fa

hrsz.:29468

HUK058; HUK060 Helyben 2 db japán akác min. 

16/18-as méretű

Kizárási ok bejelentése Fatest sérülése, korhadás

13. Liszt Ferenc tér 

közterületi fakivágás-2 

db fa

hrsz:29405

LFK017; LFK 011 Helyben 2 db platanus x hybrida 

min. 16/18-as méretű

Kizárási ok bejelentése Gyökérsérülés, korhadás, odvasodás

14. Bp. VI. ker. Városligeti 

fasor 2. sz. előtti 

(29591 hrsz.) 

közterületi ingatlanon 

álló 1 db fa  fakivágási 

bejelentési ügye

Rendszám: VLK 007

Fa faj: Aesculus hippocastanum  

Törzsátmérő: 60 cm

Korona: 7 m

Törzs, korona állapota: 4

Helyzet: faverem

2 db 18/20-as méretű 

vadgesztenye

Bp. Főv. VI. ker. 

Terézváros 

Polgármesteri Hivatal 

jegyzője

2019. július 30. Bp. VI. ker. Városligeti 

fasor 2. sz. előtti 

(29591 hrsz.) 

közterület

1 db vadgesztenye élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető, 

súlyosan sérült törzs

2 db vadgesztenye Bp. VI. ker. Városligeti fasor 

2. sz. előtti (29591 hrsz.) 

közterület

2020. július 30.

15. Bp. VI. ker. Andrássy út -

közterületi ingatlanon 

álló 23 db fa fakivágási 

bejelentési ügye

1. Andrássy út 8. (törzsátmérő: 60 cm)

2. Andrássy út 77. (törzsátmérő: 15 cm)

3. Andrássy út 84. (törzsátmérő: 15 cm)

4. Andrássy út 84. (törzsátmérő: 15 cm)

5. Andrássy út 82. (törzsátmérő: 10 cm)

6. Andrássy út 76. (törzsátmérő: 15 cm)

7. Andrássy út 74. (törzsátmérő: 15 cm)

8. Andrássy út 66. (törzsátmérő: 10 cm)

9. Andrássy út 66. (törzsátmérő: 10 cm)

10. Andrássy út 55. (törzsátmérő: 15 cm)

11. Andrássy út 55. (törzsátmérő: 15 cm)

12. Andrássy út 63. (törzsátmérő: 25 cm)

13. Andrássy út 71. (törzsátmérő: 25 cm)

14. Andrássy út 75. (törzsátmérő: 25 cm)

15. Andrássy út szervízút (törzsátmérő: 15 cm)

16. Andrássy út 86. (törzsátmérő: 25 cm)

17. Andrássy út 54. (törzsátmérő: 10 cm)

18. Andrássy út 79. (törzsátmérő: 20 cm)

19. Andrássy út 79. (törzsátmérő: 35 cm)

20. Andrássy út 79. (törzsátmérő: 35 cm)

21. Andrássy út 81. (törzsátmérő: 20 cm)

22. Andrássy út 83. (törzsátmérő: 20 cm)

23. Andrássy út 85. (törzsátmérő: 35 cm)

46 db min. 16/18-as méretű fa Bp. Főv. VI. ker. 

Terézváros 

Polgármesteri Hivatal 

jegyzője

2019. július 30. Budapest VI. kerület, 

Andrássy út (29245) és 

(29587) hrsz-ú 

közterületi ingatlanok

1 db kőris

22 db nyugati ostorfa

élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető, 

súlyosan sérült törzs

46 db nyugati ostorfa Budapest VI. kerület, 

Andrássy út (29245) és 

(29587) hrsz-ú közterületi 

ingatlanok

2020. július 30.

A fák pótlása a 2017. évi tavaszi faültetési program alapján megvalósult a Városligeti 

fasorban.



Sor-

szám
Az ügy tárgya: Kérelemben/bejelentésben megjelölt fa Tervezett fapótlás Eljáró hatóság Döntés kelte

Közterület 

megnevezése

Kivágásra 

engedélyezett fa 

darabszáma, fajtája

Kivágás indoka Kivágás határideje Pótlásként előírt fa darabszáma, fajtája Fapótlás helye
Fapótlás 

határideje

A/ Jegyzői hatósági eljárás keretében engedélyezett / tudomásulvett fakivágások

16. Bp. VI. ker. Andrássy út -

közterületi ingatlanon 

álló 9 db fa fakivágási 

bejelentési ügye

1. Andrássy út 15. (törzsátmérő: 40 cm)

2. Andrássy út 15. (törzsátmérő: 50 cm)

3. Andrássy út 15. (törzsátmérő: 40 cm)

4. Andrássy út 17. (törzsátmérő: 50 cm)

5. Andrássy út 9. (törzsátmérő: 45 cm)

6. Andrássy út 29. (törzsátmérő: 45 cm)

7. Andrássy út 33. (törzsátmérő: 45 cm)

8. Andrássy út 28. (törzsátmérő: 30 cm)

9. Andrássy út 13. (törzsátmérő: 50 cm)

18 db min. 16/18-as méretű fa Bp. Főv. VI. ker. 

Terézváros 

Polgármesteri Hivatal 

jegyzője

2019. július 31. Budapest VI. kerület, 

Andrássy út (29245)  

hrsz-ú közterületi 

ingatlan

9 db nyugati ostorfa élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető, 

súlyosan sérült törzs

18 db nyugati ostorfa Budapest VI. kerület, 

Andrássy út (29245)  hrsz-ú 

közterületi ingatlan

2020. július 31.

17. Bp. VI. ker. Andrássy út 

41. szám előtti 

közterületi ingatlanon 

álló 1 db fa fakivágási 

bejelentési ügye

Rendszám: ANK159

Fa faj:Celtis occidentalis

Törzsátmérő: 45 cm

Korona: 8 m

Törzs, korona állapota: 4

Helyzet: faverem

2 db min. 16/18-as méretű fa Bp. Főv. VI. ker. 

Terézváros 

Polgármesteri Hivatal 

jegyzője

2019. 

augusztus 9.

Bp. VI. ker. Andrássy út 

41. szám előtti, 

(29245)  hrsz-ú 

közterületi ingatlan

1 db nyugati ostorfa élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető, 

súlyosan sérült törzs

2 db nyugati ostorfa Bp. VI. ker. Andrássy út 41. 

szám előtti, (29245)  hrsz-ú 

közterületi ingatlan

2020. augusztus 

9.

18. Bp. VI. ker. 

Podmaniczky utca - 

fakivágási bejelentés

1. Podmaniczky utca 22. (törzsátmérő: 15 cm)

2. Podmaniczky utca 5. (törzsátmérő: 45 cm)

3. Podmaniczky utca 65. (törzsátmérő: 20 cm)

4. Podmaniczky utca 75. (törzsátmérő: 15 cm)

8 db min. 16/18-as méretű fa Bp. Főv. VI. ker. 

Terézváros 

Polgármesteri Hivatal 

jegyzője

2019. 

augusztus 9.

Bp. VI. ker. 

Podmaniczky utca 

(28926) és (28227/1) 

hrsz-ú közterületi 

ingatlanok

1 db hárs

3 db kőris

élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető, 

súlyosan sérült törzs

2 db hárs

6 db kőris

Bp. VI. ker. Podmaniczky 

utca (28926) és (28227/1) 

hrsz-ú közterületi 

ingatlanok

2020. augusztus 

9.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.


