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Budapest, 2012. március 19. 
53/2012 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala    
Vezetője         
1056 Budapest 
Váci utca 62-64. 
 
Tárgy: Fakivágási engedély megfellebbezése 
 Bp. V.ker. Ferenciek tere és Március 15 tér, Fő utca program, BUFK II. ütem 
 
 
Tisztelt Kormányhivatal! 
 
 
A  Főmterv – KIMA – Közlekedés – Város-Teampannon Konzorcium kérelmére 
a Bp. V. ker. Ferenciek tere (hrsz.: 24304), Kossuth Lajos u. (hrsz.:24224), Ferenciek 
tere – Károlyi Mihály  u. (hrsz.: 24015) és Március 15. tér déli része (hrsz.: 24859), és 
Belgrád rakpart (hrsz.: 23817/4) a Belváros Új Főutcájának Kiépítése II. Ütem területén 
lévő 

18 db fa kivágására és 
17 db fa átültetésére  

vonatkozó  engedélyt megadó V-5183/4/2012 iktatószámú, f. hó 6-án általunk kézhez vett 
Határozat ellen  

f e l l e b b e z é s t 
jelentünk be. 
 
Ezúton nyilatkozunk, hogy Szövetségünket az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény  
5. prf. (1)d) pontja alapján személyes illetékmentesség illeti meg. 
Bejelentjük, hogy Szövetségünk a tavalyi évben vállalkozási tevékenységből származó 
jövedelem után társasági adófizetésre, illetve eredménye után költségvetési befizetésre nem 
volt kötelezett. 
 
Fellebbezésünket az alábbiakkal indokoljuk: 
 
Az alábbi fák kivágásával illetve átültetésével nem értünk egyet: 

- Ferenciek tere déli oldalán található 2 db nagyméretű japánakác  („01. sz. fakivágási, 
favédelmi- és fapótlási terv” c. lapon F-12 és F-13 sorszám) 

- Ferenciek tere déli oldalán lévő kiemelt növénykazetta megszüntetésével nem értünk 
egyet, és a benne található ostorfák és tiszafák helyükön való megszüntetésével illetve 
átültetésével („01. sz. fakivágási, favédelmi- és fapótlási terv” c. lapon F-15, F-16,F-
17, F-18, F-19, F-20, F-21, F-22, F-23)  nem értünk egyet. 
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- Ferenciek tere északi oldalán lévő kiemelt növénykazetta megszüntetésével nem 
értünk egyet, a benne lévő platánfa („01. sz. fakivágási, favédelmi- és fapótlási terv” c. 
lapon F-02) érdekében szakszerű korrekcióját javasoljuk. A kazettában lévő 
bálványfa-csoport („01. sz. fakivágási, favédelmi- és fapótlási terv” c. lapon F-03, F-
04. F-05) megszüntetésével, vagy ritkításával nem értünk egyet. 

 
A fent említett növénykazetták megszüntetését közlekedési terv nem indokolja, és a 
bennük élő fák városképi szempontból hozzá tartoznak a tér karakteréhez, hasonlóan, mint 
az F-12 és F-13 sorszámú nagyméretű japánakác fák.  
Lombtömegük összességének biológiai aktivitásértéke nem nélkülözhető a forgalmas 
közlekedési csomópontban. Szakszerű kertészeti beavatkozást csak a fák megmaradása 
érdekében tartunk megengedhetőnek. A kiegészítő faültetést a fentiek figyelembe 
vételével javasoljuk megtervezni. 
 
 
Mivel a jelen Határozatban hivatkozott tervdokumentáció nem áll rendelkezésünkre, a 
fellebbezésünkben felsorolt fák beazonosíthatósága érdekében mellékeljük a „01. sz. 
fakivágási, favédelmi és fapótlási terv” c. lap másolatát. 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 


