
SzakMbi tör tü lOB 

^ 4 . 
He tan 

. munka 
i-,,,y. , " : . k -
bul-ari. ' munka 
riunk; 

i el c 
sz.munka 

FATEIilf ' ...V '10 13 

FAHASZIiÁLAT 5u 31 

FÍFFIHÍH^OZÜS 3o 15 3o 22 3 

Az ábra a főbb erdészeti üzemágak munkafeltételeit szemlélteti. Kitűnik, 
hogy a fahasználati és fafeldolgozási üzemág munkafeltételei az átlaghoz kö
zel azonosak, míg a fatermesztési üzemág munkafeltételei a legkedvezőtle
nebbek. Az utóbbi bizonyára módosítja a fakitermelő munkákról alkotott 
eddigi felfogásunkat. A fatermesztésben dolgozók szociális ellátását pedig ki
emelt szociálpolitikai feladatnak kell minősíteni az igen kedvezőtlen munka
feltételek miatt. 

Az erdőgazdasági munkák munkaköri tükreinek elemzéséből következően 
összetett technikai (gépesítés), szociális (képzés, üzemegészségügy) és munka
védelmi teendők adódnak. A konkrét teendők megfogalmazása a vállalati 
középtávú, iletve az éves műszaki fejlesztési, szociális és munkavédelmi ter
vek egyes tervfejezetébe tartozik. 

HOZZÁSZÓLÁS A KÖZÚTI FÁSÍTÁSOK JOGI KÉRDÉSEIHEZ 
Az Erdő 1987. szeptemberi számában Szandi Péter tollából származó. „Az orszá

gos közutak fásításával kapcsolatos jogi kérdések" című írásban foglaltak kiegészí
tése szándékával az alábbiakban szeretném — a jelenleg hatályos és a témára 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismertetése és magyarázata, útján — Az Erdő 
olvasóit a közút tartozékát képező fák védelméről, valamint a fa anyaga kitermelés 
utáni tulajdonával kapcsolatos egyes jogi kérdésekről tájékoztatni. 

Az utakról szóló, 1962. évi 21. számú törvényerejű rendelet 7. §-ának (2) bekez
dése értelmében külterületen az 1945. január 1. napja előtt létesített közút rézsű
jének külső szélétől számított 2 méter távolságon belül ültetett fákat — az össze
függő üzemi gyümölcsöshöz tartozók kivételével — az út tartozékának kell tekin
teni. 

A közút tartozékát képező fa csak akkor vágható ki, ha, a fák védelméről, illetve 
a természetvédelemről szóló jogszabályokban meghatározott hatóságok a kivágást 
engedélyezték. 

A fák védelméről szóló, 21/1970. (VI. 21.) Korm. számú rendelet értelmében 
tilos a közutak külterületi szakaszának tartozékát alkotó élő fák megrongálása, 
pusztítása vagy olyan kezelése, amely értékük csökkenésével jár. Ha az élő fa 
tulajdonosa (kezelője, használója) a közút tartozékát képező élő fát ki akarja 
vágni, e szándékát az útügyi hatósághoz előzetesen be kéli jelentenie. Az útügyi 
hatóság a fa kivágását megtilthatja, vagy az engedélyezés mellett az élő fa tulaj
donosát (kezelőjét, használóját) a fa pótlására kötelezheti. 

Ha a közút tartozékát képező fa műemlék jelentőségű területen vagy műemléki 
környezetben áll, kivágásához az illetékes műemléki hatóságok hozzájárulása, míg 
a természetvédelemről szóló, 1982. évi 4. számú tvr. végrehajtása tárgyában ki
adott, 8/1982. (III. 15.) MT. sz. rendelet értelmében a védetté nyilvánított természeti 
területen bármely fa kivágásához — az erdő kivételével — és a védett fasorban 
levő, továbbá egyes védett fák kivágásához, természeti állapotuk megváltoztatásá
hoz a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. 



A fák védelméről szóló jogszabályban foglalt rendelkezések megszegőivel szem
ben szankciót a 17/1968. (IV. 14.) Korm. számú rendelet — az egyes szabálysérté
sekről — 141. §-a alapján lehet alkalmazni. A tilos fakivágás szabálysértési tény
állása értelmében aki a községek (városok) bel- és külterületén álló. valamint a 
közutak tartozékát képező élő fát — ha azzal polgári jogi vagy egyéb jogcímen 
rendelkezni jogosult — az előírt engedély, illetőleg bejelentés nélkül vagy a hatóság 
tilalma ellenére kivágja, háromezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

Az ismertetett engedélyek birtokában kivágott fák anyagának tulajdoni kérdé
se több esetben vitatott volt. A közút kezelője a föld tulajdonosával szemben igényt 
tartott a kivágott fák anyagára. Itt megjegyzem, hogy az útügyi jogszabályok a 
földtulajdonos tulajdonjogát közérdekből korlátozzák, azonban a tulajdonost illető 
tulajdonjogot nem vonják el. 

Az engedéllyel kitermelt, kitermelés előtt a közút tartozékát képező fák tulajdon
joga a föld tulajdonosát illeti meg, mivel a földben gyökerező fát jogilag a föld 
alkotórészének kell tekinteni. Az alkotórész pedig osztja a fő dolog jogi sorsát, 
ezért azt a földtulajdonos tulajdonában állónak kell tekinteni. A tulajdonjogot kor
látozó tartozéki kapcsolat megszűnése esetén — akár úgy, hogy a fát az út kezelője, 
vagy akár úgy, hogy engedéllyel a föld tulajdonosa termelte ki, vagy pl. vihar dön
tötte k|i — a fa anyagával a földtulajdonos rendelkezik. 

A fentiek értelmében a közút kezeilője az általa kitermelt fák anyagát — a 
kitermelés költségeinek levonása után — köteles a föld tulajdonosának a rendel
kezésére bocsátani. Ha a közút kezelője a fák anyagát megsemmisítette (pl. az 
árokpart égetése közben), akkor a földtulajdonos részére kártérítés-fizetési kötele
zettség terheli. 

A 37/1985. (VIII. 1.) MT. sz. rendelettel módosított 34/1962. (IX. 6.) Korm. sz. 
rendelet 23. §-ának (1) bekezdése szerint, a közút tartozékát képező fákon a köz
lekedés biztonságát szolgáló munkák elvégzése a közút fenntartójának feladata. 
Egyéb gondozásra a közút fenntartója nem köteles. E rendelkezés értelmében, a 
közút rendeltetésszerű használatát, épségben tartását biztosító munkák — kiszá
radt fa eltávolítása stb. — elvégzése a közút kezelőjének a kötelessége. Ezzel össz
hangban a kialakult joggyakorlat szerint, a közút rézsűién levő fa kidőlésével oko
zott károkért nem a földtulajdonos, hanem a közút kezelője felel. Az egyéb ren
deltetésszerű gazdálkodás köréhez tartozó gondozási munkák elvégzése a földtulaj
donos feladata (pl. a rovarkárosítók elleni védelem stb.). 

Végül megjegyzem, az útügyi szakembereknek a közút tartozékát képező fák és 
fásítások védelme, jövője érdekében papírra vetett aggódó soraival egyetértek, 
e fák védelme is közös ügyünk, azonban ne feledjük, hogy az /ismertetett hatá
lyos jogi szabályozás szerint, a közút tartozékát képező fák védelmével kapcsolatos 
feladatok ellátása az útügyi igazgatás hatáskörébe tartozik, és e fák jogi helyzete 
megfelelően szabályozott. 

Dr. Luib Nándor 

Az erdőgazdaság-tudománynak német nyelvterületen 200. évét ünnepelték az 1987. 
évi, freiburgi főiskolai heteken. Dr. J. J. Trunk, az egyetemi tanszék első tanára 
és kutatója kameralista volt és érdeklődésének előterében közgazdasági, gazdaság
politikai és igazgatási kérdések álltak. Működésével az erdészet terén a gazdaság
tani kutatásoknak hosszú sorát indította el. Az eredmények gyakran vezettek tév-
utakra, zsákutcákba, és bár különösen a legújabb időkben számos értékes ered-
mány született (Ott, Kroth, Frauendorfer, Steinlin), mégis — főként a gyors fejlő
dés és az erdővel szemben újabban állított követelmények folytán — számos meg
oldatlan kérdés előtt állunk. 

E. Nieszlein freiburgi professzor most lényeglieg annak megválaszolását tartja a 
legfontosabbnak, hogy az erdőgazdaságot továbbra is egységes fogalomként tekint
sük-e termelési és egyéb funkcióival, vagy a szóbeli szétválasztáson túl, osszuk fel 
szabatos, külön üzemgazdasági részekre a gazdaságosság határozottabb értékelhető
sége érdekében. 

(AFZ, 1987. 40/41. Ref.: Jérőme R.) 




