
Szakvélemény a Szada szabadság úti játszótér fáinak állapotáról 

Mottó: Jobb érzés fát ültetni, mint kivágni! 

Először a villanyhálózat alatti és a vezetékekbe benyúló fákkal kapcsolatos teendőket érinteném, a 

jelenlegi szabályok szerint hiába, egészségesebbek ezek a fák, az ELMÜ hamarosan megcsonkítja 

őket. Ezáltal esztétikailag is kifogásolható képet fognak mutatni és árnyaló hatásukat is elvesztik.  

 

 
 

Mellékelem a jogszabályt: 

A GKM 122/2004. (X. 15.) rendelete szerint a biztonsági övezet környezetében levő fák, bokrok ágait az ingatlan 
tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát 
elérik. 
A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme: 

• Kisfeszültségű (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén: a vezetéktől mért 1 méteres távolság. 

• Középfeszültségű (1-35 kV-os) hálózat esetén: a szélső vezetőtől oldalirányban mért 5-5 méter, illetőleg 2,5- 

2,5 méter, bel-területre, ha a vezeték fokozott biztonsági előírások betartásával létesült. 

Tájékoztatjuk, ha az ingatlan tulajdonosa gallyazási kötelességét nem teljesíti, az elosztói engedélyes (ELMŰ 
Hálózati Kft.)  a közcélú villamosmű működtetésének törvényben előírt kötelezettsége miatt (2001. évi CX. 
törvény 72.§.) a veszélyt saját költségén el kell, hogy hárítsa, amely munkálatok elvégzését az ingatlan 
tulajdonosa (kezelője) tűrni köteles. 

Annak ellenére, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. szakképzett alvállalkozókat foglalkoztat, a munka kimenetele nem 
feltétlenül ugyanaz, mintha azt a tulajdonosa maga végezné, hiszen az elosztói engedélyes fő szempontjai 
érthető módon a biztonságos üzemeltetés és a legkisebb költségráfordítás. 

 

Másodszor a játszótér belső részén az akácfák egészségi állapota koruknál és sarj eredetüknél fogva 

gyenge. Ezt mutatják a képeken látható sebek és elszáradt ágak. Hirtelen támadt szél, ezeket az 

ágakat bármikor letörheti, sőt a fákat is kidöntheti, mivel a geszt részük korhadt. Így az ott játszó 

gyerekekre vagy kísérőikre zuhanhat. Ennek a baleseti lehetőségnek a bevállalását senki lelkiismerete 

nem viselné el, arról nem beszélve, hogy ez büntető eljárást is von maga után. Továbbá az életveszély 

miatt a hatóságok az új játszótér működését sem fogja engedélyezni. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
A helyszínen megtekintett szép növekedésű hársfákat és török mogyorót, valamint az északi 

szegélyen lévő feketefenyőket meg kell tartani. A játszótéri berendezések elhelyezése után 

földlabdás, lehetőleg őshonos fákat kell ültetni a területre. A fák felnövéséig árnyaló berendezés 

építését javaslom. 



 

 

Dunakeszi, 2020. augusztus 12. 

      Rádi József 

     Erdőmérnök, jogosult szakszemélyzet 
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