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Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! 
 
 
Ezúton kérjük Önt, hogy a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 
1. és 2. §-ában és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 60. §-ában 
foglaltakra figyelemmel szíveskedjen megtenni a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy az Ügyészség vizsgálatot indítson az alább részletezett ügyben. 
 
A sajtóban nagy nyilvánosságot kapott a szigligeti fasor értelmetlennek és jogszabálysértőnek 
tűnő kivágása. Környezeti Tanácsadó Irodánkhoz az elmúlt időszakban számos hasonló 
bejelentés érkezett. A lakosok által elmondottak alapján úgy látjuk, hogy az utóbbi két évben 
nagy mértékben megnőtt és mára súlyos károkat okozó tendenciává vált az indokolatlanul, 
vélhetően törvényellenesen vagy a jogszabályok rendelkezéseivel visszaélve elrendelt és 
végrehajtott fakivágások száma. Ezen belül nagy mértékben elterjedt az utak menti fasorok 
kivágása. A helyi esetek egyre gyakoribbá válása, a káros környezeti és társadalmi hatások 
miatt a helyzet országos jelentőségűre nőtt, ezért fordulunk a Tisztelt Legfőbb Ügyész Úrhoz 
a feltételezett törvénytelenségek kivizsgálását és a megfelelő eljárások (büntetőeljárás 
kezdeményezése, veszélyeztetéstől eltiltás, illetve kártérítés iránti kereset, vagy törvényességi 
felügyeleti eljárás) megindítását kérelmezve. 
 
A témával kapcsolatban megkérdeztük környezet- és természetvédelmi társszervezeteinket is, 
akik számos hasonló jelenségről adtak tájékoztatást. 
 
Az alábbiakban idézünk a 2007 márciusában és áprilisában hozzánk érkezett bejelentésekből: 
 
„Esztergomtól délre a 10-es út mentén elkezdtek kivágni egy fasort, azonban az önkormányzat 
leállíttatta, mivel erre nem adott engedélyt. A helyiek nekem elmondták, hogy a közútkezelő 
egy vállalkozót bízott meg a fasor kivágásával, aki alacsony összegért átveszi a fát, majd 
annak többszöröséért értékesíti. A helyiek félnek fellépni a vállalkozó ellen, mert már többeket 
megfenyegetett.” A bejelentés nyomán a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodája 
megkereste az Esztergomi Polgármesteri Hivatalt, ahol azt a tájékoztatást adták, hogy útmenti 
fakivágások engedélyezése céljából hozzájuk nem érkezett be kérelem. Idén április elején a 
közút kezelője elkezdte a fák kivágását. Az önkormányzat azonban közbelépett és leállítatta a 
fakivágást. A tevékenység leállítása mellett megpróbál megállapodni a közútkezelővel, hogy a 
fasor az önkormányzat kezelésébe kerüljön, és így biztosítható legyen a fák megóvása.  
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„Visegrád előtt kb. 1-2 hónapon belül – ott ahol fel kell kanyarodni a Mogyoró hegyre – 
„lekaszáltak” egy java korabeli nyárfasort. Az ember szíve majd meg szakadt a látványtól, 
annyira egészségesek, szépek voltak a fák, rettentően hiányoznak most hogy már nincsenek!! 
Sajnos mindig csak busszal jártam arra munkába menet, így nincs fotóm, de lehet, hogy 
valakinek azért lesz?”  
 
Nálunk gyakorlatilag alig maradt út menti fasor! Így friss esetem nincsen. A régi 5-ös út 
mentén Röszkétől Budapestig végig (platán)fasor volt, ebből is alig maradt valami. Nekem 
[név] említett több ilyen esetet, ahol a közútkezelő a kivágásért adja el a lábon álló fát.”  
 
„Évekkel ezelőtt volt hasonló sztori Szekszárdon, egy régi eperfasort próbáltak kivágni (végül 
csak gyérítettek), ahol még a háború előtt selyemhernyó tenyésztés is folyt…Ráadásul az út 
Szekszárdról Gemencbe vezetett és sajnáltuk volna, ha nem lett volna… Jórészt [név] intézte a 
dolgokat, ha további részlet is érdekel, hívd őt.”  
 
„Nálunk a XXII. kerületben a Péter-Pál utcában volt egy nagyon szép nagy fákból álló 
gesztenyesor, aminek a nagy részét az elmúlt időszakban kivágták. Igaz, ültettek a helyükre 
csemetét, de nem lehet tudni miért kellett kivágni őket. Bővebb információm nincs róla, hogy 
korrekt volt-e az eljárás.” 
 
„Észak-Magyarországon szinte az összes út menti fát kivágták az elmúlt 1-2 évben az ANP 
működési területén (nem védett területen). Konkrét fészkelések esetében tudtunk csak időbeli 
korlátozást elérni.” 
 
„Veszprém megyében több helyen is tudok hasonló akcióról. Főleg a Balaton-felvidéken. A 
fasorok kivágása folyamatos kb. egy hónapja. Most télen a Balaton-felvidéken a fasorok nagy 
részét kivágták Másfelől több mint egy éve próbálom elérni, hogy tegyünk valamit a Bakony 
és a Balaton-felvidék még megmaradt erdőterületeiért – AMIKET HIHETETLEN ÜTEMBEN 
IRTANAK (A KABHEGY BALATONRA NÉZŐ OLDALÁT EGY ÉV ALATT 
LECSUPASZÍTOTTÁK), ÉS MINDEN MEGY AZ AJKAI HŐERŐMŰBE!!!.” 

 
„Balatonfűzfő-Tobrukon a helyi horgászkikötő csatornája mentén található ősöreg, 
természetes állapotú vízparti erdő néhány fáját „ránézésre” veszélyesnek nyilvánították. A 
kivitelező 2007. márciusában 20 méter szélességben és 200 méter hosszan válogatás nélkül 
kiirtott az erdőben minden fát és cserjét, a faanyagot az utolsó ágig összeszedte és a hírek 
szerint komoly összegért az Ajkai Hőerőműbe továbbította.” 
 
„Az ország nyugati részében egyre több helyről szállítanak kamionokkal hatalmas szálfákat 
egy határ közeli osztrák határ térségében egy biomassza erőműbe. A térségben sok helyütt ki 
van írva, hogy „Erdőt vásárolunk”. A megvásárolt erdőrészeket tarra vágják.”   
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A fentiekkel összefüggésben felhívjuk a Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr figyelmét három olyan változásra, amelyek 
az elmúlt két-három évben következtek be:  

1. Több erőművet fatüzelésre állítottak át, aminek következtében hatalmasra nőtt a fa iránti igény, és 
megtöbbszöröződött a tűzifa ára. 

2. Komoly leépítések történtek a természetvédelmi területi szerveknél, sok természetvédelmi őrt 
elbocsátottak, meggyengült az ellenőrzés. 

3. A közútkezelőket átszervezték, amely egyes szakértők szerint ezen szervek meggyengülését idézte 
elő, illetve kevésbé átláthatóvá vált a működésük. 

 
Nem tudjuk megállapítani (és úgy véljük, ez nem is a feladatunk), hogy ezek a tényezők hozzájárultak-e az 
elmúlt időszak nagy arányú, indokolatlan fairtásaihoz, és ha igen, milyen mértékben. Úgy gondoljuk azonban, 
hogy az ügyészségi vizsgálatnak erre is érdemes kitérnie. 

 
Kérjük a vizsgálat mielőbbi elindítását és lefolytatását elsősorban azért, mert a 
törvénysértések beigazolódása esetén, az eljárás megindítása révén részben megelőzhető 
lenne a további természetpusztítás és a felelősöket is mielőbb kötelezni lehetne arra, hogy a 
kivágott fákat faültetéssel pótolják. 
 
A vizsgálat és az esetleges eljárások eredményessége érdekében minden tőlünk telhető 
segítséget megadunk. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
 Lenkei Péter Lukács András 
 elnökségi tag elnök 
 a Környezeti Tanácsadó Iroda vezetője  


