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Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012.(V.7.) önkormányzati 

rendelettel módosított 3/2009.(I.30.) rendelete 
a fa és cserje telepítésre, gondozásra vonatkozó helyi szabályokról  

(egységes szerkezetben) 
 
Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a fák és cserjék telepítési 
távolságára, azok gondozására vonatkozó helyi szabályokra az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Rendelet hatálya 
1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Berente község közigazgatási területén növényültetést, telepítést 
végző természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekre. 

(2) E rendelet előírásait kell alkalmazni egyéb jogszabály által nem szabályozott kérdésekben, 
szőlő, bokor, sövény, gyümölcs és egyéb fa stb. ültetése, telepítése, gondozása esetében.  

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki:  
a) az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény hatálya alá tartozó 
külterületen lévő fásítás fáira és a faállománnyal (faültetvénnyel) borított erdőterületnek 
tekintendő földrészletekre; továbbá a külön jogszabály szerint védett természeti területen 
lévő fákra, illetve azokra a fákra, amelyek védettek, függetlenül attól, hogy védett természeti 
területen vannak-e; 
b) az országos közutak területén található fákra, valamint - a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 47. §-ának k) pontjában foglaltaknak megfelelően - a közút tartozékát 
képező fákra; 
c) bármely vasúti területen, mely a Magyar Állam, önkormányzat vagy gazdasági társaság 
tulajdonában áll; 
d) a folyó medrében, a mederben keletkezett zátonyon, továbbá a patak, a csatorna 
medrében lévő facsoport, illetve azokat szegélyező fásítás fáira; 

 
A legkisebb ültetési (telepítés) távolság az ingatlan határától: 

2. § 
(1) Belterületen és külterületen:  

 szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs-és egyéb bokor (élő sövény) 
esetében 1 méter, 

 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 1 méter, 
 3 méternél magasabbra növő gyümölcs-és egyéb fa, valamint gyümölcs-és egyéb bokor 

(élő sövény) esetében 3,50 méter, 
(2) Külterületen: 

 gyümölcsfa iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke és 
málnabokor esetében 1 méter, 

 minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2 méter, 
 birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter, 
 törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 méter, 
 vadalanyra oltott alma- és körtefa-, tovább kajszifa esetében 4 méter, 
 cseresznyefa esetében 5 méter, 
 dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8 méter távolság 

tartása szükséges a szomszédos telek határától, ültetés, telepítés esetén. 
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(3) Külterületen, amennyiben a szomszédos földterület szőlő vagy gyümölcsös, szőlőt és 
gyümölcsfát a (2) bekezdésben foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot, vagy 
fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni: 

 1 méternél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 0,80 méter, 
 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 1,20 méter, 
 2 méternél magasabbra növő bokor (élő sövény) esetében 2 méter, 
 fa esetében 8 méter. 

 
3. § 

(1) Közút közelében minden fát, valamint bokrot, az úttól legalább 1,5 méter, 3 méternél 
magasabbra növő fát legalább 2,5 méter távolságra szabad ültetni (telepíteni).  

(2) A közterületen lévő fa a közlekedést nem veszélyeztetheti. A telepítést a közművek - víz, 
gázvezeték, csatorna, elektromos hálózat – figyelembevételével kell végezni.  

(3) Közterületen gyümölcsfa telepítése nem javasolt, helyette elsősorban őshonos lombos fát, 
illetve cserjét kell ültetni.  

 
4. § 

(1) Kerítés vagy az oldal határra épített épület megóvása érdekében, a telekhatár közelébe 
telepített növények gondozását (metszését) úgy kell elvégezni, hogy azok a kerítéshez és az 
épülethez ne érjenek hozzá. 

(2) TILOS árasztással locsolni a szomszédos épület közelében lévő azon növényeket, melyek a 
telekhatártól számított 2 méteren belül vannak.   

 

Szabálysértési rendelkezések 
5. § 

Hatályon kívül helyezte a 16/2012.(V.7.) ÖR 
 

Záró rendelkezések 
6.  § 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését 
követően megkezdett növényültetésre, telepítésre kell alkalmazni.  

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően telepített növények esetében, amennyiben az eltér e 
rendeletben meghatározottaktól, annak tulajdonosa köteles úgy gondozni, illetve nyírni, 
hogy az a rendeletben foglaltaknak megfeleljen, illetve a szomszédokat ne zavarja, 
tulajdonukban kárt ne okozzon. Amennyiben ez nem lehetséges vagy az érdeksérelem 
másként, még kártérítéssel sem hárítható el, kivételesen sor kerülhet a növényzet 
kivágásának elrendelésére az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. 

 
 
 Juhász József sk Fortuna János sk 
 polgármester jegyző 
Az egységes szerkezetű rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
Berente, 2012. május 7.  
 

Tóth Istvánné főmunkatárs 


