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Fogáskeresés  
a szegedi városkertészeken 
 
 
A Szegeden tavaly egy kiszáradt fa rádőlt egy arra haladó taxira, és a sofőr súlyos sé-
rüléseket szenvedett. A rendőrség a közterület-fenntartó cég egyik munkatársának a 
felelősségét állapította meg. Miközben ez a fa régóta balesetveszélyesen állt, számta-
lan halasztható, sőt felesleges kertészeti munkát végeztek a városban.  
 
A bajra most az a válasz, hogy a valóban balesetveszélyesekkel együtt a legkisebb 
problémával is rendelkező, de közel sem balesetveszélyes (karbantartható) fákat is 
kivágják.  Például azért, mert a  japánakácnak talajszín feletti fojtógyökerei nőttek, 
vagy mert egy érett hatalmas fában van egy minimális, 10 százaléknyi korhadás. Vé-
leményünk szerint szándékos túlkapásokról van szó. Kihasználják, hogy a lakosság 
nem ért hozzá, fél a fellépéstől, a civileknek nincs még kellő kapacitásuk, és a törvé-
nyek sem a megőrzést és a civilek céljait támogatják. 
 
A fakivágást végző (a zöldterületeket is kezelő) cégnek a városi önkormányzat téríti a 
vágást, és a faanyag a cégé marad. A Dunántúlról szükségtelenül hozott túlkoros fák 
beszerzését és a telepítésüket is az önkormányzat fizeti. A városüzemeltetési iroda 
ritkán kérdőjelezi meg a fakivágási kérvényeket. Ráadásul nyíltan felvállalt személyes, 
családi összefonódások vannak a cég és az önkormányzat között.1 
 
Elképzelhetjük, hogy a városképet is komolyan megváltoztató mértékű irtás (vélhető-
en több száz fáról van szó) milyen hatással lesz a városi mikroklímára, különösen a 
szélsőséges nyári hőhullámok idején. Szegeden se végeznek olyan városökológiai ha-
tásvizsgálatokat, amelyek megmutatnák, hogy a városi fák tömeges kivágása a nyári 
hőségnapokon több halálesetet okoz-e majd, valamint hogy a szállópor megkötő ka-
pacitás csökkenése miatt mennyivel több ember betegszik meg légúti betegségben. 2 
 
A nem balesetveszélyes fák kivágása jóval több halálesetet okozhat, mint amennyit a 
balesetveszélyes fák idéztek elő valaha is Szegeden. Ezért sokkal alaposabb vizsgála-
toknak kell alávetni a kivágásra ítélt növényeket, és nagyobb szakmai kontrollt kell 
gyakorolni az önkormányzatnak is polgárainak egészsége és közérzete, valamint a vá-
rosi vagyon védelme érdekében.  
 
Mivel ezekben az ügymenetekben nem kapcsolódik össze a fák fenntartásával a mik-
roklíma-védelem, így azt senki nem veszi figyelembe se jogilag, se kertészeti szem-
pontból. Ahhoz az ÁNTSZ-nek kellene ezeket a szempontokat jeleznie, de őket meg 
vélhetően elutasítanák növény-egészségügyi, élet- és vagyonvédelmi indokokkal. Az  
ilyen tömeges méretű fakivágásoknak sokkal nagyobb figyelmet kellene szentelni a 
sajtóban is. A jelenlegi egyoldalú tájékoztatás, a civil vélemények szinte teljes kizárá-
sa (néhány internetes sajtót kivéve) eredményeként a lakosság úgy érzi, el kell fo-
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gadnia a tömeges, együtemű kivágást. A város egyetlen napilapja nem közöl le sem-
mit, ami véleménye szerint árt az önkormányzat megítélésének. 
 
Az önkormányzat és környezetgazdálkodási cége azt gondolja és nyilatkozza, hogy 
társadalmi kontrollra nincs szükségük, mert ők a "szakemberek". Még írásba is adják, 
hogy ők maguknak csinálják a dokumentációt, és nem kívánják azokat átláthatóvá 
tenni a civil lakosság számára. 
 
Ez a hozzáállás 2009-ben Európában elfogadhatatlan. A vitathatóan kivágott fák miatt 
utólag harcolni értelmetlen bizonyítékok nélkül. Csak a problémás részeket hagyják 
ott, minden mást nagyon gyorsan elhordanak, napközben vágást látni nem lehet.  
Ezért rendkívül fontos lenne a kivágás és a pótlás tervezésének teljes nyilvánossá 
vagy megtekinthetővé tétele, és a civilek számára javaslattételi és fellebbezési lehető-
ség megteremtése a szabályok pontos meghatározásával. 
 
Nézzük, mi az, ami az önkormányzat és cége részéről leginkább akadályozza a civile-
ket Szegeden abban, hogy törvény adta jogaikkal éljenek az élhető városnak megfele-
lő növényzet-védelem érdekében:  
 

• A kért adatokat napokkal a törvény által meghatározott határidő után adják 
ki, vagy a törvényt semmibe véve, nem is válaszolnak a civilek kérésére. 

• Nem azt adják ki, amit a civilek kérnek. 
• Ha nem a feltett kérdésre válaszolnak, annak számukra nézve semmilyen kö-

vetkezménye nincs. 
• A tervezés és a pótlás nyilvános nyomon követhetőségére nincs kötelezettsé-

gük, ezért a civilek semmiről nem tudnak előre, és így semmit nem is tudnak 
számon kérni (vagy legfeljebb akkor, amikor már késő).  

• A sajtó egyoldalú tájékoztatásával manipulálják a közvéleményt. 
• Balesetveszélyre hivatkozva, megszeghetik a nyilvánossá tétel kötelességét 

egészséges fák kivágása esetén is. 
• Ha esetleg az ügyfélszolgálaton több száz más típusú papír közé kiszámítha-

tatlan időpontokban kiteszik a terveket, azzal sem vagyunk előrébb. Egyéb-
ként utána jártunk: nem szokták kitenni. 

• A jegyző nem érdekelt a cselekvésben. 
• Amikor alapvető szakmai hiányosságok miatt, illetve hanyagságból kárt okoz-

nak, azt egyértelműen tagadják, és szakmai felügyelet hiányában nincs is ki-
hez fordulni. 

• Nincs kötelezettségük rögzíteni a fakivágások indokoltságát az utólagos bizo-
nyításhoz. 

• Nincsenek kötelezve a város minél nagyobb zöldfelületének megőrzésére, a 
fák védelmére se egészségügyi, se természetvédelmi okból. A biológiai akti-
vitásértékről szóló rendelet3 betartásának követhetőségét nem kell megte-
remteni, egy nyilvános adatbázist létrehozására sincs jogszabályi kötelezett-
ségük. 

• Nagy növekedésű faj helyett pótlásként kis növekedésű fajt ültethetnek in-
doklás nélkül. 

 
Eddig még csak a kezelői munkálatokról beszéltem, a fejlesztési iroda beruházásainak 
kapcsán az utóbbi időben jelentősen csökkent zöldfelületeket meg sem említettem.  
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Az önkormányzatok közigazgatási szabályozásában, ha nem kérünk szigorítást a fen-
tiek kiküszöbölésére, akkor ezen a területen csak növekszik a káosz. Az értékek, az 
érett szép fák, zöldfelületek (és az építészeti értékek is) pedig lassan vagy gyorsan 
visszavonhatatlanul pusztulnak el városunkban is.  
 
Ennek a helyzetnek a megváltoztatása érdekében készült el a „Civil nyilatkozat-
tervezet a városi fák kezelése ügyében” című állásfoglalás, amelyet széleskörűen is-
mertetni kell. 
 
 
Szeged, 2009. március 1. 
 
Kotogán Róbert 
a Levegő Munkacsoport önkéntese 
 
 
 
 

                                                 
1 Ld. http://szegedma.hu/hir/2009/02/hova-tunnek-a-szazeves-szegedi-fak-%E2%80%93-i-resz/,  
http://szegedma.hu/hir/2009/02/kivagasra-vagy-rothadasra-itelve-%E2%80%93-ii-resz/ 
2 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/fa-levego_0803.pdf. 
3 http://www.otm.gov.hu/web/jog_terv.nsf/0/07E406388E9E6D95C125725F0050EEEC/$FILE/9_2007_OTMrend.pdf 


