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Némi előrelépés és több kiskapu a favédelmi 
szabályozásban 
  
 
Amint már korábbi írásainkban1 jeleztük, 2009. január 1-jétől új szabályozás2 lépett 
fák védelméről szóló, 1970-ben megalkotott kormányrendeletet helyébe. Már régóta 
lehetett tudni, hogy a korábbi rendelet 2008 végén mindenképp hatályát veszti, így 
elég hosszú idő állt a jogalkotó rendelkezésére az előkészítésre és a szakmai, társa-
dalmi egyeztetésre. Ennek ellenére az év végén a témával már régóta aktívan foglal-
kozó és számos javaslatot tévő civil szervezetek mindössze 2 napos véleményezési 
határidővel kapták meg a rendelet tervezetét... A Levegő Munkacsoport az idő rövid-
sége ellenére is alapos és részletes módosító javaslatokat juttatott el a környezetvé-
delmi tárcához. 
 
Az új rendelet több olyan szabályozási rést hagyott, amely megnehezíti a belterületi 
fák megvédését. Csak részben sikerült orvosolni például a magánterületen lévő fákra 
vonatkozó védelmi szabályok hiányát. Az Alkotmánybíróság egy korábbi határozata 
szerint a fák védelmének szabályozása nem terjedhet ki a magánterületen lévő fákra, 
mert rendeleti szinten nem lehet korlátozni a tulajdonhoz való jogot. A 2009-ben ha-
tályba lépő módosítás ennek megfelelően továbbra sem teszi jegyzői engedélytől füg-
gővé ezeknek a fáknak a kivágását, ami a gyakorlati tapasztalatok szerint további le-
hetőséget ad a zöldfelületek csökkentésére. Kedvező változás azonban, hogy a fás 
szárú növények kezelésre vonatkozó előírások immár kiterjednek a magánterületi fák-
ra is (a használó köteles gondoskodni a növény szakszerű kezeléséről, fennmaradásá-
ról, veszélyes származékainak összegyűjtéséről, 2010-től pedig a növények egészsé-
gét óvó módon kell a síkosságmentesítést elvégezni). Az előrelépés érdekében to-
vábbra is azt javasoljuk a jogalkotónak, hogy a fakivágás engedélyezésének szabálya-
it törvényi szinten (például a környezetvédelmi törvényben vagy az épített környezet 
védelméről szóló törvényben) helyezze el, és ezzel szüntesse meg az alkotmányossági 
aggályokat.  
 
Súlyos gyakorlati probléma, hogy a rendelet szabályai továbbra sem terjednek ki a 
közutak mentén álló fasorok védelmére. A Levegő Munkacsoport máris több lakossági 
bejelentést kapott 2009-ben arról, hogy egyes közútkezelők „vágásérettségre” hivat-
kozással teljes fasorokat pusztítanak el, és értékesítik a faanyagot. További hiányos-
sága a rendeletnek, hogy kellő garanciák nélkül meghagyta azt a kiskaput a jegyzői 
engedélyezési kötelezettség alól, hogy „egészség, vagy vagyonvédelmi okból” pusztán 
utólagos bejelentés mellett végezhető a fakivágás. A Levegő Munkacsoport javaslatát, 
amely szerint a balesetveszély fennállását kertészeti szakvéleménnyel kellene alátá-
masztani, a jogalkotó nem tette bele a végleges szövegbe, így sajnos könnyen előfor-
dulhat, hogy ezzel a szabállyal visszaélve történik majd fakivágás, amelynek jogossá-
gát az utólagos bejelentés után már nem nagyon lehet ellenőrizni. 
 
A hiányosságok mellett előremutató változások is történtek. A rendelet 2009-től a fá-
kon kívüli más fás szárú növényekre (értsd: cserjékre) is kiterjed, így ezeket már nem 
lehet önkényesen pusztítani. A rendeletbe bekerült a kivágás esetén történő pótlási 
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kötelezettség is, amelyet a Levegő Munkacsoport javaslatára egy éven belül kell elvé-
gezni. Szintén civil javaslatra került a rendeletbe a jegyzői engedélyezés során biztosí-
tott ügyféli jogokra történő utalás is, amely lehetővé teszi az egyedi fakivágási ese-
tekben a társadalmi-szakmai kontrollt. 
 
Összességében elmondhatjuk az új rendeletről, hogy egy kis lépést tesz előre a tele-
pülési fák megvédésének országos szabályozásában, de még mindig messze van a 
kellő garanciákat nyújtó, egyértelmű és hatékony rendszer felállításától. A Levegő 
Munkacsoport ezért tovább dolgozik egy ilyen szabályozás elfogadásáért. 
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