
Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2011. (XI.23.) önkormányzati rendelete 

a fák-és cserjék telepítési (ültetési) távolságáról 

 
 

Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a fák - és cserjék belterületi 

ültetési, telepítési távolságára vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

A rendelet célja 

 

1.§ 

 

Jelen rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik a község belterületén a 

fák és cserjék telepítését, ültetését, a helyi előírások betartása mellett olyan módon, hogy a 

várható lombkorona és gyökérzet figyelembevételével elkerülhetők legyenek a későbbi 

jogviták a szomszédok között. 

 

A rendelet hatálya 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Gönyű község belterületén történő fás szárú növények, 

lombhullató és örökzöld fák, cserjék (legyen az dísznövény, gyümölcsfa, gyümölcstermő 

bokor vagy más, ide sorolható növény) telepítésére.  

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben szabályozott fatelepítésekre.  

 

 

II. fejezet 

 

A fák, cserjék telepítési (ültetési) távolságára vonatkozó előírások 

 

3.§ 

 

A legkisebb telepítési (ültetési) távolságok a szomszédos ingatlan határától vagy a 

szomszédos ingatlan épületeitől: 

 

a) 2 m-nél magasabbra nem növő gyümölcsfa, egyéb oszlopos örökzöld, lombhullató 

fafaj és cserje (bokor), valamint élő sövény telepítése esetén 1 m, 

b) 2 m-nél magasabbra növő gyümölcs-és egyéb fa, cserje esetén legalább 3 m, de: 

ba) az 5- 6 m növekedési magasságot elérő fa esetén 5 m, 

bb) 6 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb, terebélyes fa esetén 6 m. 
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III. Fejezet 

 

Vegyes rendelkezések 

 

4.§ 

 

(1) A fák, cserjék telepítését a közművek figyelembevételével kell végezni, s az erre 

vonatkozó külön szabályokat (biztonsági övezet előírásai) be kell tartani, továbbá 

közlekedésbiztonsági okok miatt a beláthatóságot is biztosítani kell. 

 

(2) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően telepített fák, cserjék esetében, amennyiben az 

eltér az e rendeletben meghatározottaktól, annak tulajdonosa köteles úgy gondozni illetve 

nyírni a növényt, hogy az a szomszédokat, érintetteket ne zavarja, más tulajdonában kárt ne 

okozzon.  

 

Szabálysértés 

 

5.§ 

 

Aki e rendelet 3.§ foglalt telepítésre vonatkozó előírásokat megszegi, szabálysértést követ el 

és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

 

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

6.§ 

 

Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően 

történő fa és cserje ültetésekre, telepítésekre kell alkalmazni. 

 

 

 

 

Major Gábor dr. Kállai Erik 

polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Gönyű, 2011. november 23. 

 

  dr. Kállai Erik 

  jegyző 


