
FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS* 

a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék) 
(* A megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

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

fakivágási engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok .................................................... 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzőjéhez.  

Kérelmező neve:………………………………………………….  

Címe:…………………………………………………………….. 

Telefonszáma:…………………………………………………… 
 

A kérelem/bejelentés kötelező tartalmi elemei: 

A kivágás indoka:……………………………………………………………………………….. 

Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges 

leírással vagy rajzos ábrázolással):.……………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

A kivágni tervezett / megvalósult fás szárú növény(ek): 

Sorszám A fa/cserje faja Törzsátmérő (földtől számított 1 méter magasságban) 

……….. ……………………………… ………………………………………………….. 

……….. ……………………………… ………………………………………………….. 

……….. ……………………………… ………………………………………………….. 

……….. ……………………………… ………………………………………………….. 

   

A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása:…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása: 

Sorszám A fa/cserje, faja, fajtája, 

darabszáma 

A kiültetés helye 

……..... ………………………………. ………………………………………………… 

……..... ………………………………. ………………………………………………… 

………. ………………………………. ………………………………………………… 

……..... ………………………………. ………………………………………………… 

 

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel: fehér 

akác* (Robinia pseudoacacia); amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica); mirigyes 

bálványfa* (Ailanthus altissima); cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa); kései meggy 

(Padus serotina); zöld juhar (Acer negundo) * Kivéve a kertészeti változatok. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt 

nem vagy csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt 

nem jelölhető ki, a jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi. 

 

 

Kelt:…………………… 

 

 

       ……………………………….. 

kérelmező aláírása 



Nyilatkozat 
személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséről 

 

 

Az érintett neve: ____________________________________________________________ 

 

Születési hely, idő: ___________________________________________________________ 

 

Anyja neve:_________________________________________________________________ 

 

Lakcím:____________________________________________________________________ 

 

Telefonszám:________________________________________________________________ 

 

E-mail cím:_________________________________________________________________ 

 

Egyéb személyes adatok:______________________________________________________ 

 

az  Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, 

tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulásomat adom a személyes 

adataim kezeléséhez. a következő adatkezelő / adatfeldolgozó számára:  

 

Adatkezelő neve: Abonyi Polgármesteri Hivatal / Abony Város Önkormányzata 

 

Székhelye:2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Adatvédelmi tisztviselője: WEB Biztonság Informatika Kft. 
 

Az adatkezelés célja:  

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR 6. 

cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, vagyis mivel az érintett az igénybejelentőlap 

benyújtásával hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez. 

 

Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja.  A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a 

visszavonást az igénybejelentés visszavonásával egyidejűleg teheti meg.  

 

Az érintett adatok tárolásának időtartama:  
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben, vagy az ügyre irányadó ágazati 

jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidő időtartamáig, azt követően pedig az önkormányzati 

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.(XII.28.) BM.rendeletben meghatározott 

időtartamig. 

 

 

 



TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 

rendeletének értelmében Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől 

az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a 

joga van az adathordozhatósághoz.  

 

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) 

panaszt benyújtani. 

 

További információk Abony város honlapján (www.abony.hu) elérhető Adatkezelési 

tájékoztatóban olvashatók.                                                    

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim 

fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül 

beleegyezésemet adom.  

 

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

       ____________________________ 

                 aláírás 

 


