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Tárgy: feljelentés és keresetindítási kérelem 
 
 
 
Tisztelt Főügyész Úr! 
 
 

A Btk. 280. §-ba ütköző környezetkárosítás bűncselekményének alapos 
gyanúja miatt feljelentést teszünk ismeretlen tettes vagy tettesek ellen az 

alábbi tényállás alapján: 
 
Piliscsaba Kis-Széna hegy 090/1 hrsz-ú erdő külterületén 2008.01.04-én 
lakossági jelzés nyomán Piliscsaba Nagyközség Polgármesteri Hivatal műszaki 
irodája tarvágást észlelt, és rendőri intézkedést is kért. 
Ugyanezen területen 2008.01.12-én újabb civil szemle történt, amelyen 
megállapítható volt a tarvágás megtörténte és folytatása összesen mintegy 2,5ha 
erdőterületen. A helyszíni szemle nyomán jegyzőkönyvezés és rendőrségi bejelentés 
is történt, ezeket csatoljuk a feljelentéshez. 
Ugyanezen területen 2008.01.14-én tartott helyszíni szemle alapján Piliscsaba 
Nagyközség Jegyzője mintegy 2 hektár nagyságú terület tarvágását megállapította, 
és ezt bejelentette a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági és Erdészeti 
Igazgatóság felé 2008.01.14-én, a bejelentést csatoljuk. 
A 2008.01.19-i civil bejáráson a favágási munkálatok folytatását és a rönkök teljes 
kitépését lehetett megállapítani, 4 fényképet csatolunk. 
A tarvágással érintett terület a Piliscsaba Erdősor utcától mintegy 200m-re található a 
Kis-Széna hegyen, a Budapest-Esztergom vasútvonaltól északra kb. 100 m-rel. 
 
A tarvágással érintett terület tulajdonosai a tulajdoni lap szemle alapján:  

• Helle Zsolt (1960., an. Csordás Éva, 1186 Budapest Sina Simon sétány 2. 
1/1a) 

• Varga Katalin (1972., an. Kikli Anikó, 2081 Piliscsaba, Szent László király út 
21.) 

• Ruenes Rodríguez Caridad (1967., an. Roríguez Maturell Caridad, 1172 
Budapest XXVII.utca 18.) 

• Szujker Erzsébet (1972, an. Pál Erzsébet, 2117 Isaszeg Bercsényi u.5/a). 
 
A tarvágással érintett terület a Budapesti Agglomerációs törvény alapján és a 
DINPI nyilvántartása szerint az ökológiai háló része, és a MÉTA-térképezés 
alapján számos védett és fokozottan védett növény élőhelye. Az ezzel 
kapcsolatos szakértői véleményt mellékeljük. A szakértői vélemény alapján a 
tarvágás jelentős környezeti kárt okozhatott.  
 
Tudomásunk szerint a tulajdonosoknak semmilyen engedélye nem volt ezen a 
területen semmilyen fakitermelésre vagy egyéb erdészeti munkára. 



Indoklás: 
 
Ismereteink szerint a Btk. 280. §-ban meghatározott környezetkárosítás 
bűncselekményi tényállása felöleli az élővilágot, és annak összetevőit, vagyis az 
erdőt is mint elkövetési tárgyat.  
 
Tudomásunk szerint a Legfőbb Ügyészség állásfoglalást fogalmazott meg, amely 
szerint a jogellenes fakivágás alkalmas lehet a környezetkárosítás 
bűncselekményének megállapítására.  
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 23. § (1) 
bekezdése alapján az élővilág védelme - az ökológiai rendszer természetes 
folyamatainak, arányainak megtartása és működőképességének biztosítása 
figyelembevételével - valamennyi élő szervezetre, azok életközösségeire és 
élőhelyeire kiterjed. 
A (2) bekezdés szerint az élővilág igénybevétele csak olyan módon történhet, amely 
az életközösségek természetes folyamatait és viszonyait, a biológiai sokféleséget 
nem károsítja, illetőleg funkcióit nem veszélyezteti. 
 
A hivatkozott állásfoglalás és a környezetvédelmi törvény által az élővilág 
vonatkozásában biztosított általános védettség alapján a bűncselekmény 
megállapításához nem szükséges, hogy az erdőterület külön természetvédelmi 
oltalom alatt álljon.  
 
A bűncselekmény környezetkárosításnak minősülő magatartással valósítható meg. A 
környezetvédelmi törvény fogalom-meghatározása szerint a környezetben, illetve 
valamely környezeti elemben közvetlenül vagy közvetve bekövetkező, mérhető, 
jelentős kedvezőtlen változás, illetve valamely környezeti elem által nyújtott 
szolgáltatás közvetlen vagy közvetett, mérhető, jelentős romlása 
környezetkárosodásnak minősül.  
 
A jelen esetben a nagy területen megvalósuló, értékes faállományt tartalmazó erdő 
kivágása, majd ennek következtében a visszamaradó talajtakaró lemosódása az 
élővilág és a termőtalaj mint környezeti elem teljes pusztulását idézte, idézi elő. 
Ezáltal az erdő által nyújtott és az erdőtörvény (1996. évi LIV. Törvény) preambuluma 
által törvényi szinten is elismert jóléti szolgáltatásainak jelentős romlása, 
pontosabban megsemmisülése következett be. Mindebből következően a 
környezetkárosodás törvényi fogalmi elemei megállapíthatók, hiszen az erdőben 
bekövetkezett egy jelentős mértékű, mérhető pusztulás, melynek révén az erdő által 
nyújtott szolgáltatások (termőtalaj, klíma, légkör védelme, a vizek mennyiségi 
minőségi szabályozása) megszűntek.  
Az erdőterületet olyan mértékben károsították, hogy annak korábbi állapota igen 
nehezen állítható csak helyre, hiszen a beinduló talajeróziós folyamatok miatt az 
újraerdősítést rendkívül megnehezítik, vagy el is lehetetlenítik. Ha pedig mégis 
sikerülne új erdő telepítése, a kivágott faállomány korára tekintettel újabb 50-80 év 
szükséges ahhoz, hogy a megelőző állapothoz hasonló állapot jöjjön létre. 
 
Szakértőként javasoljuk bevonni Dukay Igor természetvédelmi szakértőt (OKTVF-Sz-
240/2005) vagy Lomniczi Gergelyt a Pilisi Parkerdő részéről.  
 



A fentiek miatt kérjük, hogy az ügyészség rendeljen el nyomozást, majd azt 
folyamatosan felügyelje. A fokozott felügyeletet indokolja, hogy a fakivágások 
jelenleg is folyamatban vannak, és a gyors, szakszerű ügyészi és rendőri 
intézkedések elmaradása utóbb a bizonyítási eljárást, az elkövetők felderítését, 
a büntetőjogi felelősségre vonást nagy mértékben megnehezítenék, esetleg 
ellehetetlenítenék, most azonban még megállapítható a felelősök személye.  
 
A környezetvédelmi értékek pusztítása továbbá helyrehozhatatlan károkat idéz elő, 
így indokolt a gyors fellépés az elkövetőkkel szemben. Az országban igen 
elszaporodtak a hasonló visszaélések, ezért tudomásunk szerint a Legfőbb 
Ügyészség is kiemelten foglalkozik az ilyen bűncselekményekkel.  
Minderre tekintettel kérjük, hogy Főügyész Úr is kísérje figyelemmel a 
büntetőeljárás alakulását.  
 
Kérjük továbbá az ügyészséget, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvény 60. § (2) bekezdése alapján indítson keresetet a természetben 
okozott kár megtérítése iránt.  
Jóllehet a vagyoni viszonyokban okozott kár megtérítése érdekében az ügyész nem 
indíthat keresetet, azonban a törvény kifejezetten lehetővé teszi a természeti 
környezetben mint közérdekben okozott sérelem nem vagyoni kár formájában történő 
reparációját.  
A törvény 81. § (4) bekezdése szerint a (2) bekezdés e) pontja alapján a társadalom 
vagy csoportjainak életkörülményei romlásából fakadó nem vagyoni kár megtérítése 
iránt keresetet az ügyész indíthat, továbbá a perben kérni lehet a természeti állapot 
és minőség károsodásából eredő nem vagyoni kár megtérítését is.  
A 81. § (3) bekezdés kimondja, hogy károkozás esetén elsősorban a természetbeni 
helyreállítást kell megkísérelni, és a kár ebben az esetben - hacsak a helyreállítást 
nem a károkozó végzi - magában foglalja az eredeti állapot helyreállításának 
költségeit is.  
 
Az ügyészi perindítás tehát lehetővé tenné, hogy a bíróság kötelezze az elkövetőt a 
jogellenesen kivágott erdő helyén új erdő telepítésére. Ezzel megakadályozható 
lenne a talaj és a természeti környezet további károsodása, és biztosítva lenne a 
terület regenerálódása.  
    

Tisztelettel: 
2008. február 4. 
 
………………………………………………….       ……………………………………… 
László Erika elnök, Deli Árpád elnökségi tag                    Lukács András elnök 
               Piliscsabáért Egyesület                                     Levegő Munkacsoport 
      2081 Piliscsaba, Béla király út 95.                            1465 Budapest, Pf.1676 
 
Csatolva: 
Jegyzőkönyv (2008.01.12.)   1 lap 
Rendőrségi bejelentés (2008.01.12.)  2 lap 
Fényképmásolat (2008.01.19.)   4 lap 
Bejelentés (208.01.15.)    1 lap 
Szakértői vélemény  (2008.01.25.)  6 lap 
 


