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Tisztelt Polgármester Úri Asszony!

Tájékoztatni szeretnénk, hogy társaságunk elvégezte muködési területén a közúti közlekedésre veszélyes fák
felmérést. A fák kitermelését kérvényezte a Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi

Felügyeloségen. A fák kitermelését megelozoen mindenképpen sor fog kerülni egy közös egyeztetésre is,

melyre Önt is várjuk. Ennek idopontját a hatóság fogja meghatározni.

Felhívjuk figyelmét, hogyaközutak mellett található fák útnak kivett területen találhatók saját
nyilvántartásunk szerint. Az út menti fasorok úttartozéknak minosülnek a jelenleg hatályos 1988. évi 1. tv
47§10. pontja alapján, így ezekre a fákra az úttörvény és az útügyi muszaki eloírásokat kell elsosorban
figyelembe venni.

A fás szárú növények védelmérol szóló 346/200. (XII.30.) Korm. rendelet (2) --es pontja alapján: "E
rendelet hatálya nem terjed ki "a)" a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre".A közutas fák
külön törvény, az úttörvény hatálya alá, illetve természetvédelmi területen a KÖTEVIFE, illetve a jelenleg
hatályos természetvédelmi törvény: ,,1996.évi LIlL törvény a természet védelmérol" hatálya alá tartoznak.
Ez az oka, hogy külön engedélyt az Önkormányzattói nem kérünk, de fontosnak tarjuk, hogy támogassák
munkánkat, és céljainkat egyeztessük, hogy minél gyorsabban és zökkenomentesebben történhessen a
fakitermelés, majd az azt követo pótlás.

Veszprém, 2012.július 12.

Üdvözlettel

Fek"t~ János

Megyei Igazgató



Magyar Közút Nonprofit

Zfirtkörúen MIJködo Reszvenytarsaság

Veszprém megyel igazgatósága
fL~:nu \'1~..:p';:r71, '~jd'hc';<,ú·;-} 1
• ~c«~),,: ;3R) 8''-)-~/,:O. r:-il j,~~;,""12.1S~":··-~

• "'''~:Bb Jt,: ••--~'..k·..;ZI;t l-;\,J. E.-,"P3d. ;rf;,:..'",,,,.-:-~,, _~~;-'j ~: "I~U' hu

Közép-dunántúli Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeloség

Dr Zay Andrea

Igazgató
8000 Székesfehérvár

Hosszúséta tér 1

Tisztelt Igazgató Asszony!

Iktatószám: VSS - II ~ '3~") / J-o f 2...

Tárgy: Fakitermelési engedély kérelem

Ügyintézo: Tölgyes Lilla

Társaságunk felmérte a közúti közlekedés szempontjából balesetveszélyes fákat muködési területén.
A 2012 - 2013 oszi-téli idoszakban a Magyar Közút Nonprofit ZRT Veszprém Megyei Igazgatósága
Veszprém megye országos közúthálózata mentén az útnak kivett területen található fasorai közül az
alábbiakra kérünk fakitermelési en edél . melvek védett területet va védett természeti értéket érintenek:
Ezzel együtt közös egyeztetésre hívjuk a Természetvédelmi kollégákat a vitás kérdések, kitermelési lista
közös egyeztetése végett.

71-es szám ú út 71+585 - 90+140 km szelvények közötti szakasz, összesen 376 db a közúti közlekedésre
veszélyes, elöregedett, szakadozó, vágásérettséget 20-30 éve elért, balesetveszélyes, kitermelésre jelölt fa
található, melyek összes bruttó fatérfogata: 1221,59 m3. Kérjük, hogy a fasor pótlására 2014 december 31-ig
adjanak idot.

A 8219 sz. úton a 0+000 - 7+410 km szelvények között összesen 132 db közúti közlekedésre veszélyes,
elöregedett, szakadozó, vágásérettséget elért, balesetveszélyes, kitermelésre jelölt fa található, melyek összes
bruttó fatérfogata: 257,69 m3. Az útszakaszon 2013 nyarán Regionális Operatív Program keretein belül
útfelújítási munkák kezdodnek, melyek miatt a fák kitermelése elkerülhetetlen. Természet és
környezetvédelmi szempontból is elonyösebb, ha ezeket a munkákat a vegetációs idoszakon kívül el tudjuk
végezni, ezzel kímélve az élovilágot; megnyugtatva a természetvédelmi szakembereket és civil szervezeteket.
Nyilvántartásunk szerint a 0+410 - 2+173 km szelvények között húzódó fasor, a Dudar 012 hrsz-ú útnak
kivett területen összesen 33 db fát érintve, melyek összes bruttó fatérfogata 45,87 m3, védett területen
található. Kérjük, hogy a fasor pótlására 2014 december 31-ig adjanak idot, mivel az útfelújítási munkák
lezárulását követoen van értelem illetve akkor lesz lehetoségünk az ültetési munkák megkezdésére.

Továbbá kérvényezzük, hogya7338-as számú úton a 3+950 - 17+041 km szelvények között található 170
db jelölt fa vonatkozásában, melyre 2011. szeptember 2-án megkaptuk a fakitermelési engedélyt
(Ügyszám:19740/20l1; iktatószám:73975/201I; ügyintézo Kovács Béla), az engedély 3.00 pontjában eloírt
pótlási köteIezettségünket legyenek szívesek 2014 december 31-ig meghosszabbítani. Ennek oka, hogy az
útszakaszon 2013 nyarán Regionális Operatív Program keretein belül útfelújítási munkák kezdodnek, melyek
miatt a fák kitermelése elkerülhetetlen. Így a felújításra szánt ültetési anyagok elpusztulnának.

A 7338 sz. úton a 0+000 - 2+100 km szelvények között összesen 157 db közúti közlekedésre veszélyes,
elöregedett, szakadozó, vágásérettséget elért, balesetveszélyes, balesetveszélyes, kitermelésre jelölt fa
található, melyek összes bruttó fatérfogata: 251,79 m3. Az útszakaszon 2013 nyarán Regionális Operatív
Program keretein belül útfelújítási munkák kezdodnek, melyek miatt a fák kitermelése elkerülhetetlen.
Nyilvántartásunk szerint a 0+810 - 2+100 km szelvények között húzódó fasor, a Balatonakali 072 hrsz-ú
útnak kivett területen összesen 107 db fát érintve, melyek összes bruttó fatérfogata 160,42 m3, védett
területen található. Kérjük, hogya fasor pótlására 2014 december 31-ig adjanak idot, mivel az útfelújítási
munkák lezárulását követoen van értelem illetve akkor lesz lehetoségünk az ültetési munkák megkezdésére.
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Mellékletként csatoljuk az út szakaszokhoz tartozó térképeket és részletesfelmérési jegyzéket, melyek
tartalmazzák a fák km szelvények szerinti helyét, illetve szelvényezés szerinti oldalt, továbbá a helyrajzi
számukat.

Továbbá bejclentjük, hogya 2012 -20 13-es oszi-téli idoszakban Társaságunk az alábbi fasorokat tervezi
kitermelni, az útnak kivett területen, melyek védett területet. illetve védett természeti értéket.
nyilvántartásunk szerint nem érintenek:

A 71 sz. úton a 59+523 - 72+577 km szelvények között összesen 274 db a közúti közlekedésre veszélyes,
elöregedett, szakadozó, vágásérettséget 20-30 éve elért, balesetveszélyes, kitermelésre jelölt fa található,
melyek összes bruttó fatérfogata: 720,38 m3. Nyilvántartásunk szerint az útszakasz védett területet nem
érint. A fák kitermelését követoen, a tavaszi és oszi ültetésre alkalmas idoszakban, a fasort pótolni fogjuk. A
Nemzeti Park munkatársaival konzultálva fogjuk a fafajokat meghatározni.

A 7202 sz. úton a 26+145 - 33+520 km szelvények között összesen 61 db balesetveszélyes, kitermelésre
jelölt fa található, melyek összes bruttó fatérfogata: 43,34 m3. Az útszakaszon 2013 nyarán Regionális
Operatív Program keretein belül útfelújítási munkák kezdodnek, melyek miatt a fák kitermelése
elkerülhetetlen. Nyilvántartásunk szerint a fasor útnak kivett területen található, nyilvántartásunk szerint
védett területet nem érint.

A 7312 sz. úton a 5+600 - 12+650 km szelvények között összesen 169 db balesetveszélyes, kitermelésre
jelölt fa található, melyek összes bruttó fatérfogata: 158,34 m3. Az útszakaszon 2013 nyarán Regionális
Operatív Program keretein belül útfelújítási munkák kezdodnek, melyek miatt a fák kitermelése
elkerülhetetlen. Nyilvántartásunk szerint a fasor útnak kivett területen található, nyilvántartásunk szerint
védett területet nem érint.

Mellékelten csatoljuk afasorok térképeit és jelmérési jegyzékét.

Kérjük kérdéseikkel, észrevételeikkel forduljanak Tölgyes Lilla környezetvédelmi munkatársunkhoz.
Tel.:06 30 4906 759; Email: tolgves.lil1aíaJ.veszprem.kozuLhu

Bízva kérvényünk minél elobbi elbírálásában, maradunk továbbra is Tisztelettel.

Veszprém, 2012. 07. 12.

MeIléklet:

6 térkép
6 db felmérési jegyzék

Üdvözlettel:
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Fekete János

Megyei Igazgató
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Kapják:
Címzett

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 8229Csopak, Kossuth u. 16
Katasztrófavédelmi Igazgatóság8200 Veszprém, Dózsa György út 31
Balatonfejlesztési Tanács 8600 Siófok, Batthyány u.1
Ul sz. Üzemmérnökség Veszprém
U2 sz. Üzemmérnökség Tapolca
Önkormányzatok:

Zánka, 8251 Zánka Fo u. 29

Balatonszepezd, 8252 Balatonszepezd Árpád u. 27
Révfülöp, 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
Kovágóörs, 8254 Kovágóörs Kossuth u 1.
Balatomendes, 8255 Balatomendes Fo u.1

Ábrahárnhegy, 8256 Ábrahárnhegy Badacsonyi u. 13
Badacsonytomaj, 8258 Badacsonytomaj Fo u. 2
Badacsonytördemic, 8263 Badacsonytördemic Hosök u. 12
Szigliget, 8264 Szigliget Kossuth Lajos 54
Balatonederics, 8312 Balatonederics Kossuth 84
Balatonakali, 8243 Balatonakali Kossuth L.u J-~rA:t
Dudar, 84 ra Dudar Rákóczi 19

Bakonyoszlop, 8418 Bakonyoszlop Kossuth 32
Csesznek, 8419 Csesznek Vár u. 42
Bakonyszentkirály, 8430 Bakonyszentkirály Kossuth 69
Nagyvázsony, 8291 Nagyvázsony Kinizsi Pál u. 96
Mencshely, 8271 Mencshely Fo u 21
Szentantalfa, 8272 Szentantalfa Fo u. 39
Vilonya, 8194 Vilonya Kossuth 18
Királyszentistván 8195 Királyszentistván Fo u.12
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