
Fakivágási engedélyezési hatáskörök 

 

A fás szárú növények védelméről szóló Korm. rendelet 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet által szabályozott 

jegyzői hatáskör azokra a közterületen lévő (bel- és külterületen) fákra és cserjékre terjed 

ki, amelyek a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint nem tartoznak külön törvény 

hatálya alá. 

 

Erdőtörvény 

A külterületi úton és töltésen lévő fás szárú növények nem tartoznak az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá, a törvény 

4. § (2) bekezdés f) pontja szerint. 

Mivel a külterületi út és töltés közterületnek minősül, az ott található fák és cserjék 

kivágásának engedélyezése a jegyző hatáskörébe tartozik, tehát a fás szárú növények 

védelméről szóló Korm. rendelet szerint kell engedélyt kérni az illetékes jegyzőtől. 

Az erdőtörvény hatálya alá tartozó fás szárú növények esetén az illetékes erdészeti 

hatóság jár el, amely Tolna Megyében a Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya. 

 

Természetvédelmi törvény 

Amennyiben a külterületi úton és töltésen, tehát közterületen lévő fás szárú növények 

NATURA2000 és/vagy nemzeti park területén találhatók, úgy azok a természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. törvény hatálya alá tartoznak. 

A törvény 3. § (1) bekezdése szerint „A törvény hatálya kiterjed valamennyi természeti 

értékre és területre, tájra, továbbá a velük kapcsolatos minden tevékenységre, valamint a 

nemzetközi egyezményekből és együttműködésből fakadó természetvédelmi feladatokra, 

kivéve, ha nemzetközi egyezmény másként rendelkezik.” A törvény hatálya kiterjed a 

természeti területekkel kapcsolatos minden tevékenységre, tehát a fák kivágására, a 

fakitermelésre is. 

A törvény 38. § (1) bekezdés e) pontja szerint „Védett természeti területen a természetvédelmi 

hatóság engedélye szükséges különösen:” … „az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény 

hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez”. 

 



Ebben az esetben a fakivágási engedély kiadása nem a jegyző, hanem az illetékes 

természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik. Az illetékes természetvédelmi hatóság Tolna 

Megyében a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztálya. 

 

 

 


