
Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Tárgy: Javaslat Kőbánya utcai fasorain található 
kiszáradt, korhadt fák kivágására és pótlására. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2010. november 29-i ülésén a javaslat 
kiszáradt, beteg fák kivágására Kőbánya közterületein tárgyú előterjesztést megtárgyalta. A 
19/2010. (XI. 29.) számú határozatában a jövő évi költségvetés kerete terhére 1.200.000.-Ft 
elkülönítését javasolja a 99 db fa tönkkel együtt való eltávolítására. A kivágott fák pótlására a 
20/2010. (XI. 29.) számú határozatában a Környezetvédelmi Alap számláján lévő 515.640.-
Ft-on felül a jövő évi költségvetés kerete terhére 3.00.000.-Ft elkülönítését javasolja. 

Kőbánya közterületeire jellemző, hogy sok az idős elöregedett fa, az utcai fasorok sem 
kivételek ez alól. A 2009. évben Dr. Fejér Tibor képviselő úr kezdeményezésére 
közterületeinken 51 db kiszáradt, korhadt nyárfa kivágására és 61 db egészséges fa 
visszaifjítására került sor. A kerületünk útjai mellett található fasorok állapotának felmérése 
során 228 kiszáradt és 13 db beteg (korhadt, csúcsszáraz) balesetveszélyes fa lett kivágásra 
kijelölve a 2010. évi költségvetés terhére. A fák kivágására 2010. tavaszán került sor. 
Pótlásuk november hónapban befejeződött. 

A 1802/2009. (XI. 19.) számú Kőbányai Képviselő-testület határozatában döntött arról, hogy 
minden év szeptember 30-ig a kivágandó kiszáradt, beteg fák felmérését el kell végezni. 

A kerület utcai fasorainak a felmérése során a 2010 évben is tapasztaltuk, hogy a sok esőzés 
ellenére is az idős fák - elérték életkoruk végét - kiszáradtak. Felmérés során 99 db kiszáradt 
fát találtunk az utcai fasorokban, melyek élet- és vagyonveszélyessé váltak 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében 
a közterületen kivágott fákat 1 éven belül pótolni kell. 

Fontosnak tartjuk, hogy a kerület elöregedett fáit fokozatosan, ütemezetten lecseréljük fiatal 
facsemetékre, ezzel biztosítva Kőbánya faállományának megújulását és lecsökkentve a faágak 
letörése és fák kidőlése miatti kártérítési összegek nagyságát, valamint a balesetveszélyes 
helyzetek elkerülését. 

Az elmúlt évben elkészült az utcai fasorok üres fahelyeinek a felmérése, mely anyag 
tartalmazza a felülvizsgálásra javasolt fákat is. A kerületben található kiöregedett, beteg fák 
miatt fontos lenne a fakataszter elkészítése melynek segítségével a fasorok felújítása is 
tervezhetőbbé válna. 
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Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy 99 db kiszáradt, beteg fa tönkkel együtt való eltávolítására 1.200.000.-Ft, 
valamint a kivágott fák pótlására a Környezetvédelmi Alap számlájára befizetett famegváltás 
összegén felül 3.000.000.-Ft kerüljön betervezésre a jövő évi költségvetésbe. 

Határidő: 
Felelős: 
Előkészítésért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. február 28. 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2010. december 

Bánhegyiné Binder Zsuzsa 
osztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



Kivágásra javasolt kiszáradt beteg fák listája 
2010 

Sor. 
Sz. 

utcanév fafaj megjegyzés 

1. Maglódi u. 12. akác 
2. Maglódi u. 23-25. akác 
3. Maglódi u. - Korall u. 

sarok 
lepényfa 

4. Maglódi u. - Kocka u. 
sarok - sportpálya mellett 

ecetfa 

5. Maglódi u. - Kada u. 
sarok 

kőris csemete 

6. Maglódi u. -Akna u. 
sarok 

vadgesztenye 

7. Jászberényi út -
Hárslevelű u. sarok 

ecetfa 
korai juhar 

8. Szellőrózsa u. 23. juhar csemete 2 db 
9. Szellőrozsa u. 

háromszögben 
hegyi juhar csemete 

10. Dombhát u. 20. meggy 3 db 
11. Újhegyi út - Maglódi u. 

sarok 
kisebb fa 

12. Aszok u. - Bánya u. 
sarok, szelektív 
szemétgyűjtő mögött 

ecetfa 

13. Aszok u. 5/c-d. között fehér eper odvas törzs, kb. 2,5 m 
magasságig 

14. Veszprémi u. 3. Juhar 2 db 
15. Csajkovszkij park 

bejáratánál 
vadszilva 

16. Ohegy park szélén a 
Száraz utcával szemben 

akác 
jegenyenyár 

17. Harmat u. 54-56. juhar 2 db 
18. Harmat u. 78. juhar csemete 
19. Harmat 142. kínai nyár 
20. Kadau. 114/a. juhar 
21. Kada u. - Mádi u. sarok akác 
22. Farkasalma u. épület 

után 
ecetfa 

23. Sorház u. 6-tal szemben nyír 
24. Kada köz 3. előtt belső 

zöld sáv 
juhar 

25. Kada köz iskola 
bejáratával szem-ben, 
belső zöld sáv 

juhar 

26. Kéknyelű u. 14. oldalán török mogyoró 
27. Sörgyár u. 87. szemben csemete 



28. Bánya u. 24. kínai nyár 
29. Bánya u. 5. akác 
30. Mádi u. - Gitár u. sarok juhar 
31. Mádi u. Mile oldalában juhar 
32. Mádi u. 23. (volt PEMÜ) ecetfa 
33. Mádi u. 19. szemben csemete 
34. Ónodi u. 1. előtt akác törzs 
35. Ónodi u. - Kolozsvári u. 

sarok, park szél 
nyár törzs 

36. Halom u. 9. juhar 
37. Füzér u. 42. juhar 
38. Füzér u. 36/b. akác Odvas 
39. Füzér u. 34. Juhar 3 db 
40. Hölgy u. 17. juhar 
41. Hölgy u. 29. akác törzs 
42. Előd u. étterem előtt ostorfa 
43. Zách u. 4. juhar 
44. Zách u. - Maiéter Pál 

laktanya oldalán 
juhar 4 db 
szivarfa 

45. Nyerő u. 7. juhar 
akác 

46. Szállás u. 38. nyár 
47. Szárnyas u. 21. mögött jegenyenyár 
48. Zágrábi köz 
49. Ceglédi út OTP ingatlan 

előtt 
ecetfa 

50. Ceglédi út 32. fa 
51. Makk u. 4. akác 
52. Makk u. 8. gyümölcsfa 
53. Balkán u. 16. bálványfa 
54. Fokos u. 1. fa 
55. Hangár u. eleje - Start 

Autó oldala 
körte 

56. Keresztúri úton a Méhes 
u. és a Ladányi u. között 
buszmegállóban 

akác Járda forgalmat 
akadályozza, féloldalas 

57. Keresztúri út, ÉGIS 
mellett 

juhar 

58. Kelemen u. 14. ecetfa 
59. Szőlővirág u. - Tavas u. 

sarok 
juhar csemete 

60. Mázsa u. 3-5. ecetfa 4 db 
61. Szállás u. 14-16. között ecetfa 
62. Dorogi u. 9. csemete 
63. Dorogi u. 32. meggyfa 
64. Gyakorló út. 2. ecetfa 
65. Gyakorló út 8. ezüstfa 
66. Váltó u. 51. díszszilva 
67. Liget u. 21. juhar 



68. Liget u. 46. akác 
69. Liget u. 39. akác 
70. Liget u. 14. juhar 
71. Ugor u. 8. fa 
72. Halas u. új épületnél ecetfa 2 db 
73. Pilisi út 52-54. között fa 6 db 
74. Hölgy u. 17. juhar 
75. Füzér u. - Endre u. sarok juhar 
76. Kelemen u. 10-12 között juhar 

Összesen: 99 db 

A felsorolt fák kivágása indokolt azokat szúrópróba szerűen megvizsgáltam. 

Budapest 2010-12-07 

Móczár Béla 
szakértő 


