
Pannonhalma Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének

…........................................rendelete 
a fás szárú növények védelméről

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fás szárú növények 
védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet 6.§ (5) bekezdésében, 8.§ (4) 
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV törvény 16.§ (1) 
bekezdésében, valamint az 1991.évi XX. törvény 85.§-ában kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja:

1.§
 A rendelet hatálya Pannonhalma város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 
közigazgatási területére terjed ki. 

A fás szárú növények megóvásáról és pótlásáról
2.§

(1) Fás szárú növény (fa és cserje) kivágása esetén amennyiben a pótlási kötelezettség 
teljesítése jogszabályban meghatározott akadályba ütközik vagy a beépítettség miatt nem 
jelölhető ki a város közigazgatási területén telepítésre megfelelő földrészlet, a pótlási 
kötelezettséget meg kell váltani.
 (2) A pótlási kötelezettség megváltása pénzbeli megváltással történhet a jelen rendeletben 
szabályozott módon.
(3) A jegyző, mint hatóság által megállapított fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltása az 
1. számú mellékletben meghatározott számítási módszer szerint megállapított összeg. Cserje 
esetében három faiskola adott évre, a kivágott cserjére vonatkozó árának átlaga alapján 
számított összeg megfizetésével történik.
(4) A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának díját az Önkormányzat 
Környezetvédelmi  Alapjába kell befizetni. 
(5) A zöldfelület fenntartás keretében a beteg, elpusztult, életveszélyes fák esetében, 
életegészség vagy vagyonvédelmi okokból a visszapótlandó fák meghatározásánál a 
törzsátmérő arányát nem kell figyelembe venni, kivágott fánként legalább egy új fát kell 
ültetni.

Zöldfelületi károkozás
3.§

(1) Az engedély nélküli fakivágás, a kerület zöldfelületeinek szándékos rongálása, továbbá a 
zöldfelületek megóvási kötelezettségének elmulasztása szabálysértésnek minősül,elkövetője
harmincezer forintig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható.
 (2) Az engedély, illetve bejelentés nélkül kivágott fák, illetve szándékos rongálás miatt 
megindított szabálysértési eljárás, illetve a pótlási kötelezettség előírása nem mentesít az 
esetleges további, a polgári jog alapján érvényesíthető kártérítési igények alól.

Záró rendelkezések
4.§



Jelen rendelet ….............. napján lép hatályba.

Pannonhalma, 2011.augusztus

        Bagó Ferenc                                                                       Kovács Szabolcs
        polgármester                                                                               jegyző

Jogharmonizációs záradék 
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A rendelet kihirdetve:
….......................................

   Kovács Szabolcs 
          jegyző

1.sz melléklet     
Faérték számítás (Radó-féle értékmeghatározás) 

Az értékelés az alábbi fő szempontokat veszi figyelembe: 
-a fa életkora 
-a lombkorona állapota 

1.) Az érték meghatározásánál az alapot az értékfelvétel időpontjában érvényes, négyéves 
szabványcsemete faiskolai ára adja. Ezt az értéket kell szorozni a fa valószínűsíthető 
életkorához tartozó szorzószámmal. 

 10 éves fa szorzószáma 10 
20 éves fa szorzószáma 40 
 30 éves fa szorzószáma 84 

  40 éves fa szorzószáma 160 
  50 éves fa szorzószáma 300 
  60 éves fa szorzószáma 500 
  70 éves fa szorzószáma 700 

 (ha a fa életkora tízéves időköznél pontosabban becsülhető, a két határ évtizedszorzó-
átlagával számolunk) 
2.) A korból számított értéket a lombkorona állapota szerinti együtthatóval kell tovább 
szorozni. 
1 teljesen ép lombkorona esetén 1 
2 kissé csonkolt, visszavágott korona esetén 0,7 
3 erősen csonkolt, beteg lombkorona esetén 0,4 
3.) A fák felértékelődnek a fában szegény környezetben, tehát a fa elhelyezkedését is figyelembe 
kell venni az érték meghatározásánál.

- fákban szegény belvárosi területen az együttható: 1
- fákkal átlagosan ellátott területen az együttható: 0,7
 - kertvárosban és külterületen: 0,5



 
Az egyes értékelési szempontokhoz a szorzószámok, együtthatók nagyságát dr. Radó Dezső 
hosszú évek alatt elvégzett számításaira alapozva, az egy lombköbméternyi lombfelület 
hatásai (pl.oxigéntermelő képessége) alapján állapította meg. 


