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 Jelen favizsgálati dokumentáció készült, 8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 2. szám 

előtti közterületi ingatlanon gyökerező, 3db Közönséges vadgesztenye (Aesculus 

hippocastanum) állapotáról, amely javaslatokat tartalmaz a faápolási munkálatok 

elvégzésére a személy és vagyonbiztonság figyelembe vételével. 

 

 

 

 

 

A FELMÉRÉS TARTALMA: 

 A felmérés szempontjai, módszere és eszközei. 

 A felmért fa helyét jelölő áttekintő helyszínrajz. 

 A teljes körű (vizuális) favizsgálat jegyzőkönyvei. 

 A fa fenntartási és ápolási munkáira tett javaslatok. 

 Összegzés. 
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A FELMÉRÉS SZEMPONTJAI, MÓDSZERE 

 A teljeskörű favizsgálat készítése során a Magyar Faápolók Egyesülete áltál kiadott 

Favizsgálati útmutató ajánlásait alkalmaztam. 

 A teljeskörű favizsgálat elsődlegesen a fa és környezetének vizuális, szükség esetén 

további műszeres vizsgálatát jelenti. 

A FELMÉRÉS MÓDSZERE: 

 Dendrológiai felmérés. 

 Vizuális vizsgálat. 

 Egészségi állapot és életképesség meghatározása. 

 Ápolási javaslattétel. 

DENDROLÓGIAI FELMÉRÉS 

 A területen gyökerező fákról nem állt rendelkezésre fakataszteri nyilvántartás, 

geodéziai- vagy dendrológiai felmérés, ami a faegyedek azonosításához feltétlenül 

szükséges, ezért a favizsgálat előtt ezt el kellett végeznem. 

 A helyszíni adatfelvételezés során rögzítésre kerültek a favizsgálat helyszínadatain 

túl, a fák általános- és egyedi adatai is. 

 Általános adat a fa fellelhetősége (térképen jelölve), kódja (egyedi azonosító 

jele), területi elhelyezkedése, a faj és a fajta magyar- és tudományos neve. 

 Egyedi adatnak minősül a fa magassága, törzsmagassága, 1m magasságban mért 

törzsátmérője- és törzskerülete, továbbá a korona átmérője. 
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A FAVIZSGÁLAT 

 A favizsgálat célja a fa állapotának részletes felmérése, a kockázatot jelentő 

elváltozások felderítése és értékelése. A fa környezetére jelentő kockázatának mértéke 

sok esetben szemrevételezéssel (vizuális vizsgálattal) is megállapítható, a szükséges 

beavatkozások a látottak alapján is jól meghatározhatóak. 

 A favizsgáló dönti el, hogy a vizuális vizsgálat során felmért elváltozások 

egyértelműek, jól beazonosíthatóak, vagy a felelős vizsgálathoz további kiegészítő 

vizsgálatok is szükségesek. 

 A fa állapotmegóvása érdekében kizárólag roncsolásmentes vizsgálati eljárásokat 

alkalmazom. Szükség esetén a fa elváltozásainak tudatában törzs (vázág) törés 

kockázatának mértékét Arborsonic 3D akusztikus tomográffal állapítom meg, mellyel 

akár a fa belső szerkezeti elváltozásainak 3 dimenziós kiterjedését is ki tudom mutatni. 

E műszerrel törés-statikai vizsgálatot is tudok végezni. Amennyiben a fa állékonyságát 

befolyásoló gyökérzet elváltozásokat kell műszeres vizsgálatokkal pontosan 

megállapítani, abban az esetben a speciális húzóvizsgálatot (Pulling-teszt) vagy a 

DynaRoot rendszert (DRE) alkalmazom. Mindkét módszer eredményeként a kapott 

biztonsági érték kiinduló alapot jelent szükséges beavatkozások meghatározásához. 

VIZUÁLIS VIZSGÁLAT 

 A szemrevételezés során felmértem a gyökérzet, a törzs és a korona általános 

állapotát, ezt a Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben is megadtam, a könnyebb 

értelmezés érdekében az adott értéknek megfelelő szöveges meghatározást is 

beillesztettem. 
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A GYÖKÉRZET ÁLLAPOTA 

 A talajfelszín és a környezet szemrevételezése a legmeghatározóbb a gyökérzet 

feltárás nélküli vizsgálatánál. A gyökérnyak alakja, és esetleges elváltozásai, sérülései 

utalnak a talajban futó gyökérzet egészségi állapotára, ezért a gyökérzet és a 

gyökérnyak vizsgálata együttesen adja meg a gyökérzet állapotértékét. 

 

A gyökérzet és gyökérnyak állapota 

Érték Meghatározás 

5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak 

4 
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak 

nem sérült 

3 
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen 

2 
Gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen 

1 
A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 

termőhelyen 

0 Elhalt gyökérzet, üres fahely 

A TÖRZS ÁLLAPOTA 

 A törzs állapotának változása erősen hat a fa egészének egészségi állapotára. A 

farész korhadása esetén a fa statikai állapota romlik, a szállítószövetek károsodása 

esetén a tápanyagforgalom korlátozódik. A törzs vizsgálatakor figyelembe kell venni 

a gyökérnyak és a koronaalap állapotát is, mert mindkét rész állapota kihat a törzsre is. 

 

A törzs állapota 

Érték Meghatározás 

5 A törzs nem károsult. 

4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb). 

3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek). 

2 A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások). 

1 
A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs oly mértékben károsult, 

hogy statikai vagy tápanyag ellátási funkcióját nem képes ellátni). 

0 Üres fahely 
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A KORONA ÁLLAPOTA 

 A koronaszerkezet felmérésekor a koronaalap állapotát is értékelni kell. A korona 

értékelése a legnehezebb feladat, hiszen a közelebbi vizsgálat az elhelyezkedésből 

adódóan nehézkes. Az állapotértékelés során az elsődleges szempont a valós és az 

ideális lombtömeg arányának meghatározása. 

 

A koronaalap és a korona egészségi állapota 

Érték Meghatározás 

5 
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 

százalékot. 

4 A lombveszteség 11 - 25 százalék közötti 

3 Jelentős a lombveszteség (25 - 50 százalék között) 

2 Erős koronakárosodás (50 % fölött) 

1 Elhalt korona, teljes lombveszteség 

0 Üres fahely 

 

 A fa károsodására, kóros elváltozására utaló nyomokat megkerestem, ezeket a 

diagnózisban kiemelve külön rögzíttettem. A későbbi könnyebb beazonosítás 

érdekében a vizsgálati adatlapra felkerült a fa teljes habitusát ábrázoló, valamint az 

esetleges elváltozást jellemzően bemutató fénykép is. 

 

A FA EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ÉS ÉLETKÉPESSÉGE 

 A favizsgálat eredményének rövid összefoglalásaként, a faápolási munkák időrendi 

beosztásának tervezése érdekében a MAGYAR FAÁPOLÓK EGYESÜLETE által 

kidolgozott metódus szerint adtam meg a fa egészségi állapotát és annak életképességét 

jelölő értékszámot, valamint annak szöveges meghatározását. 

 

Az életképesség és egészségi állapot értékelése 
Érték Meghatározás 

5 A fa kitűnő egészségi állapotú 

4 Beavatkozással még hosszú ideig megtartható 

3 Egy évtizeden belül lecserélendő 

2 Rövidesen lecserélendő 

1 
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt (a károkozás 

veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el) 

0 Üres fahely 
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A FA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTMUTATÓJA 

 A fa általános állapotmutatója a gyökérzet és gyökérnyak, a törzs, a koronaalap és 

korona, valamint a fa egészségi állapotának és életképességének átlagértéke. Az 

állapotmutató egy statisztikai érték, a fa állapotát csak az egyes összetevők 

értékelésének részletes ismeretében lehet megfelelő szakmai színvonalon 

meghatározni. A kitűnő állapotú fa általános állapotmutatója 100%. Városi 

körülmények között nagyon ritkán találkozhatunk ilyen fával, ezért a közepes állapotú 

(50%) fa tekinthető általánosnak, akkor, ha egyik állapotérték sem kevesebb a 3-nál. 

Amennyiben valamelyik állapotérték kettes, vagy az alatti értékkel bír, abban az 

esetben a fa rossz állapotúnak tekinthető, melynek a környezeti kockázata és 

hosszútávú megtarthatósága kétséges, vagy csak mielőbbi, jelentős beavatkozással 

valósítható meg. 

A FA STATIKAI ÁLLAPOTA 

 A fa rendkívül összetett rendszer, melynek minden része együttműködik a statikai 

egyensúlyának megtartása érdekében. A fa jól alkalmazkodik a környezeti 

változásokhoz, növekedése során a számára legmegfelelőbb életkörülmények elérésére 

törekszik. Fényszegény környezetben a fény irányába növekszik, az elhajlását a 

gyökérzetének átalakításával, a húzott oldali, tartógyökerek erősítésével egyenlíti ki. A 

talajfelszín feletti és a talajban elhelyezkedő részek teljes ismerete nélkül a részletes, 

pontos statikai állapotát nem lehet megnyugtatóan kiszámítani. 

A FA KITÉRÉSE A FÜGGŐLEGESTŐL 

 A fa a fény felé törekszik, növekedése során a számára megfelelő, optimális 

fényviszonyok irányába fejlődik erőteljesebben (fototropizmus). A fényhiány miatti 

(fototropisztikus) elhajlás önmagában nem kóros, a fa a gyökérzetének fejlesztésével 

azt ellensúlyozza. Kóros elhajlásra, a fa dőlésére akkor következtetünk, ha a fa 

gyökérzetének közelében is jól látható jelek utalnak rá (talajban végzett földmunkák, 

szűk élettérben jelentősen torlódott gyökérzet, talaj/burkolatrepedések). Kóros lehet a 

fa kismértékű elhajlása is, ha a szerkezetében, a terhelést viselő részeken jelentős 

elváltozás látható (törzs, vagy gyökérnyak odvasodás, gyökérkorhadás). 
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KITÉRÉS IRÁNYA ÉS MÉRTÉKE 

 A kitérés iránya: a súlypont fa gyökérnyakához képest történő eltolódása (becsült 

érték) égtájak irányában megadva.  

 A kitérés mértéke: a gyökérnyak, a törzs és a koronaalap középpontja mentén 

felállított képzeletbeli tengely dőlésének fokban megadott 

mértéke, amely meghatározza a fa kockázatának mértékét. 

A gyökérzet és gyökérnyak állapota 

Meghatározások Megjegyzés 

Nincs kitérés A fa nem tér ki a függőlegestől. 

Elhanyagolható mértékű 
A fa kitérése elhanyagolható mértékű, kockázati tényezőként 

nem értékelhető. 

Kismértékű 
A fa kitérése kismértékű nem jelent jelentős kockázati 

tényezőt. 

Nagymértékű A fa kitérése nagymértékű, fokozott kockázati tényezőt jelent. 

Veszélyes mértékű A fa kitérése veszélyes mértékű, kiugró kockázati tényező. 

A SÚLYPONTELTOLÓDÁS MÉRTÉKE: 

 A talajfelszín feletti részek elhajlásából/dőléséből eredő, tömegközéppont 

áthelyeződés talajfelszínre mért függőleges vetülete. A gyökérnyaki középponthoz 

képest mért távolságát adjuk meg méterben. A kitérés önmagában nem tekinthető 

kórosnak, amíg a mértéke a gyökérnyak palástjától mérve a törzsátmérő kétszeresét 

nem haladja meg. 

A KÖRNYEZET ÉS A VESZÉLYEZTETETTSÉG VIZSGÁLATA 

A FA KOCKÁZATELEMZÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

 A fa környezet-vizsgálatának célja a különböző lehetséges veszélyeztetési források 

felderítése, azok mértékének meghatározása és rögzítése. Egy forgalomnak kitett, vagy 

rendszeresen látogatott területen (pl. játszótéren) gyökerező fa kismértékű 

állapotromlása is nagyfokú veszélyeztetést jelenthet, amíg egy ritkán látogatott, 

természetes erdőterületen gyökerező fa ugyanolyan állapotromlás esetén sem okoz 

fokozott környezeti veszélyeztetést. 

 

 

 

 

  8



 

A KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

 A környezet alapos vizsgálata során sok, a fa biztonságosságát és kockázati 

besorolását elsegítő információ birtokába lehet jutni. A környezeti vizsgálat metódusát 

a Nemzetközi Faápoló Szövetség (International Society of Arboriculture - ISA) 2013-

ban adta ki nemzetközi ajánlásként. Vizsgálati eljárásom alapja e dokumentum. 

A FA ELHELYEZKEDÉSE 

 A fa élettere jelentősen befolyásolja annak fejlődését és növekedését. Egy 

magányosan álló (szoliter) fa a fejlődése során alkalmazkodott a külső behatásokhoz 

(szélnek kitettség, fényviszonyok), míg egy állományban álló (park/erdő) fa a mellette 

álló fák környezeti hatásait is figyelembe véve fejlődött, azokhoz alkalmazkodott. Az 

elhelyezkedés felvételével a fa fejlődésének feltételeit is rögzítem. 

Fa elhelyezkedése 

Érték Meghatározás 

3 Park/Erdő 

2 Fasor 

1 Szoliter 

A FA KÖRNYEZETI ADOTTSÁGAI 

 A környezeti adottságok felvételekor a nem természetes adottságokat, hanem az 

épített elemeket vesszük számba. A természetes környezetben gyökerező fát a 

fejlődése során csak természetes behatások érik, azonban egy sok épített elemmel 

körülvett fa esetében sokkal jelentősebb az emberi behatás. Ezáltal a fa a 

környezetében elhelyezkedő épített elemekre veszélyt jelenthet, minél több az ilyen 

objektum, általában az azokhoz kapcsolódó forgalom is arányosan növekszik. Ezek 

számának rögzítése fontos a vizsgálat módszerének kiválasztásához, figyelembe kell 

venni az ápolási munkák meghatározásánál is. 

Környezeti adottságok 

Érték Meghatározás 

5 A fa természetes környezetben van. 

4 A fa környezete természet közeli állapotban van. 

3 A fa környezetében néhány (1-2) épített elem van. 

2 A fa környezetében több (3-4) épített elem van. 

1 A fa környezetében sok (5-nél több) épített elem található. 
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A FA ÉLŐHELYÉNEK MINŐSÉGE 

 A fa optimális élőhelyi körülmények között fejlődik a legjobban. Jelentősen 

befolyásolják a fa fejlődését az élőhelyén fellelhető környezeti ártalmak mennyiségi és 

minőségi koncentrációja. A stresszel terhelt területen gyökerező fa állapota 

könnyebben leromlik, a külső hatásokra lassabban, elégtelenül válaszol, regenerálódó 

képessége csökken. 

Élőhely minősége 

Érték Meghatározás 

5 A fa élőhelyi adottságai kiválóak 

4 A fa élőhelyi adottságai jók 

3 A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek 

2 A fa élőhelyi adottságai rosszak 

1 A fa élőhelyi adottságai nagyon rosszak 

KÖRNYEZETI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

 A fa által a környezetre ható lehetséges veszélyeztetettség behatárolása az egyik 

legfontosabb tényező. Eredménye befolyásolja a fa biztonságossá tétele érdekében 

végrehajtandó beavatkozások sorrendjét és mértékét. 

Veszélyeztetettség 

Érték Meghatározás Megjegyzés 

5 A fa a környezetére nem jelent veszélyt. Nincs forgalom, objektum. 

4 
A fa a környezetére esetenként veszélyt 

jelenthet.  
Minimális forgalom, védett objektum. 

3 
A fa a környezetét időszakosan 

veszélyeztetheti.  
Kis forgalom, időszakos objektum. 

2 A fa a környezetét gyakran veszélyezteti.  
Forgalmas hely, állandó, látogatott 

objektum. 

1 
A fa a környezetére egyértelmű veszélyt 

jelent.  

Nagyon forgalmas hely, fenyegetett 

objektum. 

KOCKÁZATARÁNYOS MEGTARTHATÓSÁGI MUTATÓ 

 A megtarthatósági mutató egy viszonyszám, amely a fa környezetére jelentő 

veszélyeztetését, a fiziológiai, egészségi és statikai állapotmutatóit is figyelembe veszi. 

Az optimális környezetben gyökerező, környezeti kockázatot nem jelentő, minden 

tekintetben kitűnő állapotú fa 100%. Minél alacsonyabb az érték, az egyes szempontok 

alapján annál nagyobb mértékű beavatkozásra van szükség. 
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MŰSZERES VIZSGÁLAT 

 A műszeres vizsgálatok esetén kiemelten fontos, hogy a legmegfelelőbb műszer 

kerüljön kiválasztásra és alkalmazásra a kritikus probléma felderítésére. 

AKUSZTIKUS DIAGNOSZTIKA – A GYÖKÉRZET FELTÉRKÉPEZÉSÉRE 

 A gyökér kereső a vizsgálat alá vont fa tartó- és támasztó gyökereinek a solum 

különböző mélységeiben történő feltérképezésére kifejlesztett akusztikus tomográf. Az 

akusztikus tomográf nagy előnye, hogy a generált hangimpulzus alapján csak a 

vizsgálat alá vont fa gyökerét képes detektálni, így az más fák gyökereitől függetlenül 

vizsgálható. A detektált gyökerek között kézi erővel, nagy biztonsággal végezhető 

talajmunka, azok megsértése nélkül. A feltárt gyökerek között biztonsággal 

átvezethetőek a közművek vezetékei. További gyakorlati haszna, hogy a fa favédelmi 

zónájában elhelyezni kívánt pontalapok helye nagy pontossággal meghatározható. 

AKUSZTIKUS DIAGNOSZTIKA – A FATEST TÖRÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

 Az ARBORSONIC 3D akusztikus tomográf a fatest törésének vizsgálatára 

alkalmas műszer, amely a rendelkezésre álló 12 érzékelő és 12 Ludwig szeg 

igénybevétele esetén, pontos méretet ad a palást geometriájáról, nagyfelbontású 

képet alkot a fa belső szerkezetéről és annak elváltozásairól. A vizsgálati 

magasság kiválasztását befolyásolja a környezet, a fa egyedi tulajdonságai és a 

vizuális vizsgálat során észlelt esetleges belső elváltozásokra utaló jelek. A 

későbbi, pontos térbeli behatárolás érdekében az 1. számú érzékelőt mindig a 

vizsgálati réteg északi pontján kell elhelyezni. A fa törzsének rétegmagasságát a 

talajszinttől, míg az ágakét az ágalaptól kell mérni. 

Mérés esetén, a vizsgálati lapon az alábbi adatokat kell rögzíteni: 

 a vizsgálat időpontja, 

 a vizsgálatot végző neve, 

 a vizsgálati magasság (réteg magassága), 

 a vizsgálati magasságon mért legkisebb és legnagyobb törzsátmérő, 

 a vizsgálati magasságon mért törzskerület, 

 a réteg sorszáma. 

 A vizsgálati lapon fel kell tüntetni a réteg belső szerkezetét ábrázoló színes 

tomogramot. Az eltérő színek fogják jelezni a fa belső szerkezetének állapotát. A zöld 

szín az egészséges fatestet, az eltérő színek a különböző fokú elváltozásokat fogják 

jelezni. 

 Amennyiben több rétegen is készül mérés, abban az esetben a fa belső szerkezetének 

elváltozásairól háromdimenziós képalkotásra is van lehetőség. 
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A FATEST TÖRÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA 

 Az ARBORSONIC 3D műszerrel a fatest törésének statikai vizsgálatát abban az 

esetben fogom elvégezni, ha a fa elhajlása, vagy a fa belső szerkezetének 

meggyengülése jelentős mértékű. 

A vizsgálat elvégzéséhez az alábbi adatok felvételezését el kell majd végezni: 

 a lombkorona felülete 

 a dőlés szöge 

 a dőlés iránya (melyik érzékelő irányába van eltérés a függőlegestől) 

 a szél sebessége (Budapesten 33 m/s, ez 120 km/h szélsebességnek felel meg). 

 A műszer az akusztikus vizsgálat eredményéből számítja ki a korhadt terület 

nagyságát, a megadott adatok alapján az adott rétegre ható szélterhelést. Meghatározza 

a szél által keltett nyomófeszültség miatt fellépő lehetséges törés/dőlés irányt, és ennek 

kockázatát. A kockázatelemzés a 150 %-os (100+50 %-os) biztonsági faktor fölött ítéli 

a fát alacsony kockázatúnak. 

A GYÖKÉRZET STABILITÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

 A gyökérzet stabilitásának vizsgálatára két lehetséges megoldás létezik, a statikus 

húzóvizsgálat és a gyökérzet dinamikus stabilitásának vizsgálata. 

STATIKUS HÚZÓ VIZSGÁLAT (Pulling-teszt) 

 A mérés során egy acélsodrony igénybevételével lehet szimulálni a szélterhelést, 

miközben mind a húzóerő, mind a törzs dőlése mérésre és rögzítésre kerül. Fontos, 

hogy ez a mérés csak szélcsendes időben végezhető el. A kötelet a mért fán a korona 

súlypontjához minél közelebb kell rögzíteni, a dőlésmérőnek pedig a talajhoz kell 

minél közelebb lennie. A horgonyzásra másik fa vagy megfelelő tereptárgy fog 

szolgálni. A mérés során a kötéllel maximum 0,2°-os dőlésig kell húzni a fát, miközben 

folyamatosan rögzítésre kerül a húzóerőt és a dőlést. A dőlés-erő értékekre függvényt 

illesztve, megbecsülhető a fa gyökerestől történő kifordulásához szükséges 

forgatónyomaték. A mért adatokból, valamint a koronára ható szélterhelés becslés 

felhasználásával a gyökér biztonsági faktora kiszámolható lesz. Az így kapott 

biztonsági faktor jól jellemzi az adott talajviszonyok és szélkörülmények között a fa 

kifordulásának esélyét. 
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A GYÖKÉRZET STABILITÁSÁNAK DINAMIKUS VIZSGÁLATA 

 A dinamikus gyökérvizsgálat hasonlít a húzóvizsgálatra, csak a kötélerő helyett a 

széllökés sebessége kerül mérésre, rögzítésre és kiértékelésre. A szél terhelése 

dinamikus jellegű a széllökések miatt, ettől lesz a terhelés dinamikus. Ahogy a 

húzóvizsgálatnál, ebben a rendszerben is mérni kell a fa tövének a dőlését, azonban a 

műszer két egymásra merőleges elhelyezkedésű dőlésmérőt tartalmaz. Mivel a gyakori 

szélsebesség kicsi, ezért a fa válasza, illetve dőlése is kicsi lesz, ezért a dőlésméréshez 

szükséges felbontás 0,001 fok. A dőlésmérő adatai másodpercenként tíz alkalommal, 

a valós szélsebesség mérés adatai másodpercenként kerülnek rögzítésre. A vizsgálat 

alá vont fa környezetében felállításra kerülő szélmérő adataival összepárosítva a mért 

dőlésadatokat lehetőség nyílik, a gyökérzet stabilitásának dinamikus viszonyok közötti 

megítélésére. 

 Jelen vizsgálati sorozatban nem került sor roncsolásmentes favizsgálati műszerek 

alkalmazására, ugyanis a vizuális vizsgálat során felmért elváltozások egyértelműek, 

jól beazonosíthatóak. 

A LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ BEAVATKOZÁSOK: 

Koronaalakító metszés: fiatal, ki nem alakult ágrendszerű vagy torz habitusú fák 

koronájának kialakítása. 

Ápoló metszés: az egészséges korona kialakítása a cél, ennek során a száraz-, beteg- 

és rosszállású ágakat távolítjuk el. A fa eredeti habitusa megmarad. 

Hajtásválogatás: egymáshoz közelálló, vetélkedő hajtások szelektálása. A fa 

koronarendszerében korábban végzett nagyobb mértékű beavatkozásokat követően az 

új koronaszerkezet végső kialakításáig tartó munkafolyamat. 

Szárazoló metszés: során a koronában lévő száraz ágak eltávolítására kerül sor. A 

koronafelület nem csökken. 

Korona ritkítás: a metszés célja a korona fényhez juttatása, ennek érdekében a 

metszés során csak a kisebb átmérőjű részeket távolítjuk el. A koronafelület nem 

csökken. 

Korona kurtítása: a beavatkozás célja a korona egységes visszaszorítása, ennek 

érdekében figyelemmel kell lenni a fa egyensúlyára. Az eltávolított részek koronához 

viszonyított aránya maximum 30% lehet. 
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Korona részleges kurtítása: a beavatkozás célja a fa közvetlen környezetében lévő 

(út, járda, épület, légvezeték, kandeláber, stb.) űrszelvény biztosítása, vagy a fa 

egyensúlyának helyreállítása. Az aszimmetrikusan eltávolított részek koronához 

viszonyított aránya maximum 20% lehet. 

Fiziológiai egyensúly helyreállítása: ha a fa gyökérzete és ágrendszere között 

fennálló élettani egyensúly megváltozik (gyökér-, vagy szállítószövet sérülés esetén), 

azt helyre kell állítani. A metszés akár jelentős koronaveszteséggel is járhat, azonban 

törekedni kell a fajra jellemző habitus megtartására. 

Statikai helyreállító metszés: aszimmetrikus habitus, a fa elhajlása, dőlése esetén 

végzett beavatkozás, melynek során a korona egyes részeit szakszerűen eltávolítják, 

ezzel a fa súlypontja közelebb kerül a gyökérnyakhoz. 

Epifiton növények eltávolítása: a fára felkúszó (borostyán) és/vagy a fán élősködő 

(fagyöngy, fakín) növények eltávolítása. 

Visszavágás: a koronafelület csökkentése az ágrendszer kóros elváltozása vagy a fa 

főbb részeinek meggyengülése (pl. törzskorhadás) miatt a fára ható erőhatások 

csökkentése érdekében. A munkák során nem maradnak megfelelő minőségű 

szívóhajtások, a fa habitusa nem megtartható. (Kivételt képeznek egyes, jó megújuló 

képességgel rendelkező, a rendszeres visszavágást elviselő – pl.: terhelt koronaalappal 

rendelkező, jellemzően magas törzsre oltott gömb habitusú fafajok). 

Seb-, odú- és üregkezelés: fasebészeti szakmunkák, melyeknek célja a fa belső 

szerkezeti állapotromlásának lassítása, megállítása. 

Csőfal pótlás: az odúk falainak rögzítése. Speciális fasebészeti beavatkozás. 

Törzsrögzítés: a károsodott, vagy veszélyes mértékben eltolódott súlypontú fák 

törzsének statikus rögzítése. 

A fa statikus rögzítése: a fa támasztó rendszerhez rögzítése, alá -, vagy kitámasztása, 

esetleg függesztése. 

A fa dinamikus rögzítése: a fa speciális technológiával történő rögzítése. A rögzítés 

nem merev, hanem korlátozott mértékben képes követni a fa mozgását. 

Gyökérkezelés: sérült gyökérzet, vagy a gyökérzet által veszélyeztetett objektumok 

védelme érdekében végzett speciális beavatkozás. 

Gyökérzóna feltöltése: lehordott, vagy lehordódott talaj esetén a felszínre került 

gyökerek védelme érdekében szükséges. 
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Gyökérzet lezárása: teljes zárómű építése, amely megakadályozza a gyökérzet 

áthatolását. 

Fahely átalakítása: erősen beszűkült életterű, rossz környezeti adottságok esetén a fa 

állapotának megóvása, megtartása érdekében szükséges beavatkozás. 

 

Tápanyag utánpótlás: A fejlődéséhez, regenerációjához szükséges tápanyag 

utánpótlása. 

Szelektáló kivágás: többtörzsű, elsősorban kis térállású magoncok vagy tő – és 

gyökérsarjak esetén a rossz állású, alászorult egyedek kivágásával a jobb helyzetben 

álló, egészségesebb egyed számára jobb életkörülményeket biztosíthatunk. 

Fakivágás: Biotikus és/vagy abiotikus károsítók hatására a fa állapota oly mértékben 

leromlott, vagy sérült, hogy az a természetes- és épített környezetére veszélyt jelent, 

ezért kivágása elkerülhetetlen. 

3D favizsgálat készítés: javaslat akusztikus tomográffal történő favizsgálat 

készítésére. 

Statikai vizsgálat készítése: javaslat akusztikus tomográffal történő favizsgálat 

kiegészítésére statikai vizsgálattal. 

Gyökérzet statikai vizsgálat készítése: javaslat a gyökérzet statikai vizsgálatára. 

 

Az előírt faápolási javaslatokat megfelelő szaktudással rendelkező Minősített 

Faápolóval végeztesse, az ápolási munkákról készíttessen faápolási 

naplót/munkalapot, amelyre a kivitelező vezesse rá az azonosító számát! Amennyiben 

az általam előírt ápolási munkákat nem, vagy nem a fent jelzett képesítésű 

szakemberrel végezteti, a fában keletkezett, illetve a fa által okozott károk felelőssége 

a Megrendelőt terheli. 

 

 

 

 

 

 Sümegi Imre István 

 MFE által minősített favizsgáló és faápoló 

 (FV-22/019; FA-19/016) 
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A FELMÉRT FÁK HELYÉT JELÖLŐ ORTOFOTÓ ALAPÚ HELYSZÍNRAJZ 

A KÖZMŰVEK NYOMVONALÁNAK MEGJELENÍTÉSÉVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tervlap forrása: ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep 
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A FÁK RÉSZLETES DIAGNOSZTIKAI LAPJAI ÉS AZ 

ÁPOLÁSI MUNKÁKRA TETT JAVASLATOK 
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13,0 m
2,1 m
58 cm

194 cm
7,5 m

85 o

0,1 m

év

A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 

rendelkező termőhelyen.

Átalakított fahely. Közművekkel terhelt és részlegesen burkolt gyökérzóna. 

Felszínen lévő sérült, korhadt tartógyökerek,  körkörösen lécesen vastagodott 

gyökérnyak, kéreghiány és háncselhalás látható.
A TÖRZS ÁLLAPOTA

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1

BALATONFÜRED, KISFALUDY UTCA 2.
2023. FEBRUÁR 24.

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1

DIAGNÓZIS
A GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA

Koronaátmérő

A fa védettsége JELENTŐS VÁROSKÉPI KÖRNYEZETBEN GYÖKEREZŐ FA

Aesculus hippocastanum
Közönséges vadgesztenye

  

Következő favizsgálat javasolt ideje:Megjegyzés: 

Adatfelvételezést készítette: Sümegi Imre István
A Magyar Faápolók Egyesülete által minősített  favizsgáló és faápoló FV-22/019, FA-19/016

FADIAGNOSZTIKAI ADATLAP ÉS KEZELÉSI JAVASLAT

Fafaj latin név
Fafaj magyar név

Egyedi azonosító jele
EOV koordináta

Törzskerület 1 m-en

Fa magassága
Törzs magassága
Törzsátmérő 1 m-en

Helység, terület
Vizsgálat ideje

001AH

A FA STATIKAI ÁLLAPOTA

A ferde törzsön kétirányú korhadás látható. A gyökérről jövő korhadás 1,6 méter 

magasságig felhatolt, míg a koronaalapból jövő  80 cm mélységig. Nyitott csőfal.

Csonkolt fa, a koronaalapban "U" elágazás, korábban terhelt, az eltávolított vázág 

helyén 80cm mély bekorhadás alakult ki, ami összeér a nyitottá vált a csőfallal. 

Nagyfokú belső szerkezeti elváltozás látható, ütésre kong, nagyfokú törésveszély!

A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs oly mértékben károsult, 

hogy statikai vagy tápanyag ellátási funkcióját nem képes ellátni).

A fa élőhelyi adottságai rosszak

A FA EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ÉS ÉLETKÉPESSÉGE

A KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

Erős koronakárosodás (50 % fölött).

DélkeletKitérés iránya

A fa ápolásával kapcsolatos további teendők a szakvélemény összegzésében olvashatóak.

Értékszám (MFE ajánlás): 1

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt (a károkozás 

veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el).

25%A FA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOT MUTATÓJA

KOCKÁZAT ARÁNYOS MEGTARTHATÓSÁGI MUTATÓ

1

2

1

26%

ÉrtékszámA fa környezete
Fasor

A fa élőhelyének minősége Értékszám

KEZELÉSI JAVASLAT

 A gombakártétel nyomán kialakult nagyfokú belső szerkezeti elváltozások eredményeként nagy a 
veszélye a vázágak lehasadásának, törésének.

A FA KOCKÁZATELEMZÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Kitérés a függőlegestől
Mértéke

Súlypont eltolódás Mértéke

A fa elhelyezkedése

A fa környezetében sok (5-nél több) épített elem található.

A fa a környezetére egyértelmű veszélyt jelent. 
Környezeti veszélyeztetettség Értékszám

VIZUÁLIS VIZSGÁLAT ÖSSZEGZÉSE
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10,6 m
2 m

53 cm
185 cm
4,5 m

85 o

0,3 m

év

A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 

rendelkező termőhelyen.

Átalakított fahely, felszínen lévő torlódó gyökerek sérültek, melyben idegen test 

(korábbi szegélykő) látható. Közművekkel terhelt és részlegesen burkolt 

gyökérzóna. Lécesen vastagodott gyökérnyak. Elhalt tartó és támasztó gyökerek.
A TÖRZS ÁLLAPOTA

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

BALATONFÜRED, KISFALUDY UTCA 2.
2023. FEBRUÁR 24.

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1

DIAGNÓZIS
A GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA

Koronaátmérő

A fa védettsége JELENTŐS VÁROSKÉPI KÖRNYEZETBEN GYÖKEREZŐ FA

Aesculus hippocastanum
Közönséges vadgesztenye

  

Következő favizsgálat javasolt ideje:Megjegyzés: 

Adatfelvételezést készítette: Sümegi Imre István
A Magyar Faápolók Egyesülete által minősített  favizsgáló és faápoló FV-22/019, FA-19/016

FADIAGNOSZTIKAI ADATLAP ÉS KEZELÉSI JAVASLAT

Fafaj latin név
Fafaj magyar név

Egyedi azonosító jele
EOV koordináta

Törzskerület 1 m-en

Fa magassága
Törzs magassága
Törzsátmérő 1 m-en

Helység, terület
Vizsgálat ideje

001AH

A FA STATIKAI ÁLLAPOTA

Irreguláris geometria, kambiumsérülés, konkáv felületek, bakteriális fertőzés, 

kéreghiány, háncs-, szíjács- és gesztkorhadás látható.

Koronaalap terhelt, odvas, ütésre kong. Az eltávolított vázág metszlapja nem 

kalluszosodott, bekorhadt, a felfelé nyitott odúban pangó víz gyűlt össze. 

Koronaalapban közönséges mahónia és fagyal magoncok gyökereznek.

A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások).

A fa élőhelyi adottságai rosszak

A FA EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ÉS ÉLETKÉPESSÉGE

A KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

Erős koronakárosodás (50 % fölött).

DélkeletKitérés iránya

A fa ápolásával kapcsolatos további teendők a szakvélemény összegzésében olvashatóak.

Értékszám (MFE ajánlás): 1

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt (a károkozás 

veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el).

30%A FA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOT MUTATÓJA

KOCKÁZAT ARÁNYOS MEGTARTHATÓSÁGI MUTATÓ

1

2

1

29%

ÉrtékszámA fa környezete
Fasor

A fa élőhelyének minősége Értékszám

KEZELÉSI JAVASLAT

 A gombakártétel következményeként kialakult nagyfokú  belső szerkezeti elváltozások eredményeként 
nagy a veszélye a koronaalap széthasadásának, továbbá vázágak lehasadásának, törésének.

A FA KOCKÁZATELEMZÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Kitérés a függőlegestől
Mértéke

Súlypont eltolódás Mértéke

A fa elhelyezkedése

A fa környezetében sok (5-nél több) épített elem található.

A fa a környezetére egyértelmű veszélyt jelent. 
Környezeti veszélyeztetettség Értékszám

VIZUÁLIS VIZSGÁLAT ÖSSZEGZÉSE
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10,2 m
2,2 m
35 cm

119 cm
5 m

87 o

0,2 m

év

KEZELÉSI JAVASLAT

 A gombakártétel következményeként kialakult nagyfokú  belső szerkezeti elváltozások eredményeként 
nagy a veszélye a vázágak lehasadásának, törésének.

A FA KOCKÁZATELEMZÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Kitérés a függőlegestől
Mértéke

Súlypont eltolódás Mértéke

A fa elhelyezkedése

A fa környezetében sok (5-nél több) épített elem található.

A fa a környezetére egyértelmű veszélyt jelent. 
Környezeti veszélyeztetettség Értékszám

VIZUÁLIS VIZSGÁLAT ÖSSZEGZÉSE

A fa ápolásával kapcsolatos további teendők a szakvélemény összegzésében olvashatóak.

Értékszám (MFE ajánlás): 1

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt (a károkozás 

veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el).

30%A FA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOT MUTATÓJA

KOCKÁZAT ARÁNYOS MEGTARTHATÓSÁGI MUTATÓ

1

2

1

29%

ÉrtékszámA fa környezete
Fasor

A fa élőhelyének minősége Értékszám

A FA STATIKAI ÁLLAPOTA

A ferde törzsön korábbi mechanikai sérülésekből fakadó  kéreghiány, háncs és 

szíjács elhalás látható.

Lefejezett fa, a koronaalap terhelt. A korábban eltávolított kettő  vázág metszlapjai 

nem kalluszosodtak; a felfelé nyitott odúkban pangó víz gyűlt össze, amit a purhab-

bal történő kitöltés sem akadályozott meg. Vázágakon nyitottá vált a csőfal; 

A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások).

A fa élőhelyi adottságai rosszak

A FA EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ÉS ÉLETKÉPESSÉGE

A KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

Erős koronakárosodás (50 % fölött).

DélkeletKitérés iránya

Következő favizsgálat javasolt ideje:Megjegyzés: 

Adatfelvételezést készítette: Sümegi Imre István
A Magyar Faápolók Egyesülete által minősített  favizsgáló és faápoló FV-22/019, FA-19/016

FADIAGNOSZTIKAI ADATLAP ÉS KEZELÉSI JAVASLAT

Fafaj latin név
Fafaj magyar név

Egyedi azonosító jele
EOV koordináta

Törzskerület 1 m-en

Fa magassága
Törzs magassága
Törzsátmérő 1 m-en

Helység, terület
Vizsgálat ideje

003AH

BALATONFÜRED, KISFALUDY UTCA 2.
2023. FEBRUÁR 24.

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1

DIAGNÓZIS
A GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA

Koronaátmérő

A fa védettsége JELENTŐS VÁROSKÉPI KÖRNYEZETBEN GYÖKEREZŐ FA

Aesculus hippocastanum
Közönséges vadgesztenye

  

A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 

rendelkező termőhelyen.

Átalakított fahely. Közművekkel terhelt és részlegesen burkolt gyökérzóna. 

Felszínen lévő sérült, korhadt tartógyökerek, lécesen vastagodott gyökérnyak, 

kéreghiány, háncs és szíjács elhalás látható.
A TÖRZS ÁLLAPOTA

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
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FAVIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ ÉS ÁPOLÁSI JAVASLAT 

 Jelen favizsgálati dokumentáció 2023. február 25-én készült, 8230 

Balatonfüred, Kisfaludy utca 2. szám előtti közterületi ingatlanon gyökerező, 3db 

Közönséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) állapotáról, amely 

javaslatokat tartalmaz a faápolási munkálatok elvégzésére a személy és 

vagyonbiztonság figyelembe vételével. 

 Mindenekelőtt szeretném leszögezni azt a tényt, hogy minden fát addig kell 

állományban tartani, ameddig az biztonságos a környezetében lévő természetes- 

és épített környezetére. E gondolatmenet alapján a fakivágást csak abban az 

esetben javaslom, ha a fa fiziológiailag leépülőben van, mechanikai sérülése 

folytán törés- vagy dőlésveszély áll fenn, továbbá a ráfordított idő és energia a 

gondos faápolói tevékenység ellenére sem oldaná meg az alapproblémát, így a 

fenntartása a továbbiakban nem lenne rentábilis és biztonságos. 

A FAVIZSGÁLAT ELŐZMÉNYE, CÉLJA: 

 Először azt az előzménysorozatot vázolnám, amelyek ok-okozati 

összefüggésben állnak a fa mai állapotával kapcsolatban, tovább azt, ami miatt 

ma a fa vizsgálatára sor került. 

 Az épített környezet és az azokat használó személyek védelmének érdekében 

elengedhetetlen a közterületen gyökerező fák időszakos felülvizsgálata és a 

vizsgálat megállapításainak gyakorlatba történő átültetése, végrehajtása. 

 A vizsgálat elrendelését sürgette, hogy a jelentős városképi környezetben 

gyökerező, vizsgálat alá vont fák leépülése az elmúlt tíz évben felgyorsult. 

 Balatonfüred Város Önkormányzata képviseletében, Szabó Szilveszter a 

parkfenntartási részleg vezetője szeretett volna meggyőződni a vizsgálatra kijelölt 

fák egészségi állapotáról, további állományban tartásáról; hogy terület ne csak 

szép, hanem biztonságos is legyen. 
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A TERÜLET JELLEMZÉSE: 

 A Kisfaludy utca, ahol a fák gyökereznek jelentős 

városképi környezetben található. Területének felszíne 

viszonylag sík, enyhe lejtésű, a favédelmi zónákban 

burkolt. A területen többször végeztek felújításokat, 

burkolatcserét az elmúlt tíz évben. 2013-ban a 

vendéglátóegységek és az úttest közötti területrész még 

térkővel, 2019-ben pedig márványlapokkal volt 

burkolva. Az úttest burkolata már 2013-ban is 

bazaltkockakő volt. A térburkolatok közötti fugák 

szélessége változó, melyek idővel eltömődtek, 

vízáteresztő funkciójuk megszűnt. 
Fotó forrása: Google Earth Pro 

 

 A sorfák részére kialakított gyöngykaviccsal fedett 

fahelyeket már korábban átalakították. A kiviteli 

munkák vélelmezett időpontja, egybeesik a területet 

térkövezésének idejével. A fenti képen látható az 

átalakított fahely az elkészült térkő burkolat. 

 Az egykori szegélykövek maradványai idegen 

testként még megtalálhatóak az egykoron torlódott 

gyökerek között. 

 

 A burkolatok a csapadékvíz közel 100%-át elvezetik, ezért terület 

vízellátottsága csekély mértékben a területre hullott és beszivárgott csapadék, 

nagymértékben a Balaton közelsége miatt, a területre jellemző solum 

víztelítettségétől függ. A Balaton vízszintjének állandó, 120 cm magasan történő 

szinten tartása komoly kihívást jelent az időjárás kiszámíthatatlansága folytán. A 

fák nehezen viselik a hirtelen jött változásokat, mint például a tavalyi év egészére 

jellemző aszályt, amely a Balaton vízszintjének és ezáltal talaj víztelítettségének 

csökkenésével járt. 
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 Nemcsak a csapadékvíz, hanem a levegő sem tud leszivárogni a solum mélyebb 

rétegeibe. Ami a vízhiányon túl, oxigénhiányt is okoz. A jól szellőzött talajok 

levegőjének O2 tartalma 12-20%, ez az érték burkolt talajok esetében 1%-ra is 

redukálódhat. A 12% alatti O2 tartalom hatására irreverzibilis gyökérelhalás indul 

el. 

 A termőhely fizikai- és kémiai tulajdonságai határozzák meg a fa víz-, oxigén- 

és tápanyagellátását. Ergo, ha a fa valamiben hiányt szenved, akkor az elsődleges 

feladat az élőhelyi adottságok javítása a fa állományban tartásának érdekében. Az 

épített környezetben élő fák, ellentétben a természetes élőhelyen élő fákkal a 

csapadékvíz kb. 10%-ára és a tápanyag 50%-ára számíthatnak. Ennek oka a 

csapadékvíz nem egyenletes elszikkasztása. A tömörödött és burkolt talaj nem 

engedi át a vizet és a levegőt. Lombhullás után a szerves tápanyagot képező 

levelek összegyűjtésével csökken a talajba jutó és onnan felvehető tápanyag 

mennyisége. 

 A fák favédelmi zónái közművekkel terheltek (térképen jelölve, 16. oldal). A 

talajszínt alatti közművezetékek jelenléte egyrészről áldás, másrészről pedig átok. 

Áldás, mert a hőmérséklet különbségből adódóan a vezeték felszínén kicsapódó 

párát a fák hasznosítani tudják. Átok, ha a vezetékszakaszon meghibásodás 

történik, hiszen annak javítása érinteni fogja a fák gyökérzónáját, ami kihatással 

lesz a fák fiziológiai és statikai állapotára is. 

 Az ingatlan elhelyezkedése folytán viszonylag szélárnyékos területnek számít, 

amit az uralkodó szélirány felöli területeken lévő, épített és természetes környezet 

elemei biztosítanak. Ami ugyanakkor teljes mértékben nem zárható ki, hiszen a 

környező terület fás szárú növényállományának megújulása egy-egy jelentősebb 

viharhoz köthető; ezért is fontos a területen gyökerező fák időszakos 

felülvizsgálata. 
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A FÁK AZONOSÍTÁSA: 

 A favizsgálat időpontjában a vizsgálat alá vont fákról nem állt rendelkezésre 

fakataszteri nyilvántartás, geodéziai- vagy dendrológiai felmérés, ami a fák 

azonosításához feltétlenül szükséges, ezért a favizsgálat előtt ezt el kellett 

végeznem. Ezért a fákat a fakataszteri azonosító hiányában egyedi azonosító jellel 

láttam el, azonosításuk ez alapján történik. 

 

 A fák egyedi azonosító jelének sorszáma a K-i iránytól Ny-i irányba haladva, a 

fák fellelhetőségét követve folyamatosan emelkedik. A kezdő egyedi azonosító 

jel a 001AH, a sort a 003AH zárja. A fa egyedi azonosító jele a 003AH, ahol a 

003 sorszám megmutatja, hogy a területen gyökerező vizsgálat alá vont fák 

sorában a meghatározott égtáji tengely mentén, a vizsgálatra kijelölt fa hányadik 

helyen áll. Az AH rövidítést a faj és fajta tudományos nevének kezdőbetűi adják, 

Aesculus hippocastanum. 
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A FÁK ÁLLAPOTÁNAK LEÍRÁSA: 

 A területen gyökerező fák fenntarthatósági ideje egyaránt függ a biotikus- és 

abiotikus károsítóktól. A vizsgálat alá vont fa esetében biotikus- és abiotikus 

jellegű sérüléseket is találtam. A biotikus károsítók között első helyen szerepel az 

emberi tevékenység. Egyrészt aktivitása, másrészt passzivitása miatt; ergo vagy 

elkövetőként, vagy tétlen szemlélődőként van jelen a folyamatban. 

 Általánosságban elmondható, hogy a területen gyökerező vizsgálat alá vont fák 

elérték vitalitásuk maximumát, leépülőben vannak, pótlásuk időszerűvé és 

sürgőssé vált. Leépülésük folyamata nyomon követhető a Google Earth Pro 

oldalán. 

 A vizsgálat alá vont fákról 2013 

júliusában készült felvételeken jól 

látható a lombtömeg elszínező-

dése, sárgulása és az ágvégek 

irányából induló száradás. A 

jelenség hátterében felszívási 

és/vagy folyadékszállítási 

problémák állnak; ekkor a fa a 

legtávolabbi részei száradnak el 

először. A levelek sárgulása 

elégtelen tápanyag-ellátottságra, 

azon belül nitrogénhiányra 

vezethető vissza. 
Fotó forrása: Google Earth Pro (001AH egyedi azonosító jelű fa) 

Fotó forrása: Google Earth Pro (003AH és a 002AH egyedi azonosító jelű fák, balról jobbra) 
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Fotó forrása: Google Earth Pro (003AH, 002AH és a 001AH egyedi azonosító jelű fák, balról jobbra) 

 Az alábbi kép 2019 júniusában készült a vizsgálat alá vont fákról. A képeken a 

visszavágott, csonkolt fák habitusa látható. Sajnos nem áll rendelkezésre 

fényképfelvétel közvetlenül a metszést megelőzően a fák állapotról, amiből 

egyértelműen következtetni lehet a metszés mértékére. Ugyanis a gyökér-korona 

közötti fiziológiai egyensúly felborul a korona nagymértékű redukcióját 

követően. Ami fordítva is igaz, a gyökérsérülés mértékéhez arányosan leépül a 

koronaszerkezet. 

 A fáknak lefejezésüket – durva csonkolás, szívóág nélküli visszavágás – 

követően úgy kellett újra koronát növeszteniük, hogy egy parányi olyan 

zöldfelülettel sem rendelkeztek, amelyek lehetővé tennék a tápanyag előállítását; 

mindezt a beavatkozással erősen redukált mennyiségű, eltárolt tartalék 

tápanyagok felhasználásával kellett véghezvinniük. A fák lefejezésüket követően 

vissza akarták állítani az eredeti koronamennyiséget a gyökér-korona közötti 

fiziológiai egyensúly fenntartása érdekében. Ezért rengeteg hajtást neveltek, 

többet, mint amire valójában szükségük lenne. Ezek egy része árnyékba szorult 

és elszáradt, tehát a fák feleslegesen pazarolták el a meglévő csekély mértékű 

életenergiájuk jelentős részét. 

 Mivel nem láttam jelét a metszlapok szakszerű kialakításának, ezért 

feltételezem a beavatkozások előtt az eszközök fertőtlenítése ugyanúgy elmaradt, 

mint a metszés utáni sebkezelések. Ennek következtében a kórokozók egyik fáról 

a másikra a metszéshez használt eszközökkel átkerülhettek. Ezért minden egyes 

fa ápolása előtt az eszközök fertőtlenítését el kell végezni. A metszlapokat a fa 

természetes védekezési rendszerét támogatva kell kialakítani, a sebet kezelni és 

annak kalluszosodásáig zárni kell. Ennek elmulasztása végzetes következménnyel 

járhat a beavatkozás alá vont fa esetében. 
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 A nagyméretű metszlapok nem tudtak teljes mértékben kalluszosodni, így 

rendre bekorhadtak. Az alvórügyből, illetve kalluszból nőtt, rosszul ízesült és 

vetélkedő hajtások esetében, ha a hajtásválogatás és a korona redukált szinten 

tartása elmarad, akkor az új koronarészek folyamatos törésveszélye áll fenn. 

 Így a fák vitalitása tovább csökken, melyet a gyengültségi fokot jelző 

különböző paraziták megjelenése még tovább gyengít. A gombák táplálékfelvevő 

része a fa testében folyamatosan fejlődik, a gombatermőtestek megjelenése a 

gomba szempontjából ideális külső- és belső tényezők hatásától függ, ami azt 

eredményezi, hogy a reprodukcióban résztvevő termőtest megjelenéséig, akár 

több év is eltelhet a sebzést követően. 

 A lefejezett fák tartó- és támasztógyökerei visszakorhadnak a korona-gyökér 

között fennálló fiziológiai egyensúly miatt. A felszívásért felelős hajszálgyökerek 

néhány naponként elhalnak és megújulnak, de a tartó és támasztógyökerek nem 

képesek a megújulásra. A gyökérzet fiziológiailag megújul, de statikailag nem! 

 A gyökérsérülés lehetősége pedig nem zárható ki, 

hiszen a terület a talajszínt alatt közművekkel terhelt 

miliő (térképen jelölve, 16. oldal). A fahelyek 

egységes átalakítása megtörtént. A fák korábbi 

életterüket kinőtték, a gyökerek torlódtak a fahelyek 

eredeti szegélyének vonalában, majd az akadálytól 

elfordulva betöltötték a talajfelszínt. A torlódott 

gyökér nem rögzíti megfelelően a fát a talajhoz; 

statikáját nagymértékben negatívan befolyásolja, 

továbbá a tápanyagfelvétel is korlátozottá válik, ami 

kihatással lesz a fa vitalitására. 

 A gyökérterületen a géppel végzett földmunka a gyökérzetet sértheti, a 

gyökereket elszakíthatja. A gyökérsérülések gyakran szemmel nem is láthatók, 

nem orvosolhatóak. Ezért nem szabad a gyökérterületen géppel földmunkákat 

végezni. 
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 Ha a gyökérterületen ásni kell, akkor azt csak szakfelügyelet mellett kézi 

erővel, vagy a talaj lefújásával, leszívásával, lemosásával lehet végezni. A 2 cm-

nél vastagabb gyökereket egyedi gyökérvédelemmel kell ellátni, nem szabad 

elszakítani, csákánnyal, ásóval, baltával vagy egyéb eszközzel elvágni. A 2 cm-

nél vékonyabb gyökereket csak metszeni szabad, nem szabad elszakítani. A 

földvezetékeket a gyökerek alatt csak átfűzéssel lehet lefektetni! Az árokban lévő 

gyökereket takarni kell a fagytól, a napfénytől, a hőtől, és a kiszáradástól 

nedvesen tartott takaróanyaggal, juta szövettel, kókuszrost szövettel, 

geotextiliával védeni kell. Megoldás lehet az árok letakarása is. Metszésnél a 

vágási felület legyen sima és roncsolásmentes. Metszés után a metszlapot 

növekedésserkentő anyaggal, gyökereztető hormonnal kell kezelni. 

 Ha az ásás a fa statikai védőzónáján belül következik be, akkor a fa ki is dőlhet, 

veszélyeztetve ezzel a környezetét is. 

 Talajmunkák csak indokolt esetben, szakfelügyelet mellett végezhetőek! A 2 

cm-nél vastagabb gyökér elvágását csak szakember végezheti! 

 Míg a fa törzsének vagy ágainak sérülése esetén a CODIT-nak köszönhetően, 

működik az úgynevezett elrekesztés, amelynek során a védekezési zónák időben 

és térben egyaránt megállítják, vagy legalábbis korlátozzák a korhadás 

kiterjedését. Addig ez a fajta elrekesztés a gyökérzet esetében nem működik, 

ennek következtében a korhadás a sérült gyökéren keresztül felhatol a 

gyökérnyakra és a törzsre. A meggyengült statika ellenére kívülről vitálisnak 

tűnhet a vizsgálat alá vont fa, ami azonban csak hamis biztonságérzetet kelt a 

laikus szemlélőben. A vizsgálat alá vont fákról készült fényképfelvételeken 

látottak teljes összhangban állnak a leírtakkal. 

 A parazita gombák jelentősen károsítják a fa belső szerkezetét, ez kihat a fa 

állékonyságára, stabilitására. Ezért a fa megfertőződését el kell kerülni, ehhez a 

faállomány egészségi állapotát megfelelő szinten kell tartani, a leromlott, fertőzött 

egyedeket ki kell szelektálni, a fertőzési gócokat el kell távolítani. El kell kerülni 

– a munkagépek, egyéb eszközök és tárgyak okozta – mechanikai sérüléseket, ha 

mégis keletkeznek, a sebfelületeket megfelelően kezelni kell. 
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FAVÉDELMI ÖVEZETEK 

 

Favédelmi zóna 

 Mindhárom területet (statikai 

védőzónát, a csurgó területet és a 

favédelmi területet) magában 

foglaló védendő terület (Stefanics et 

al, 2021). 

Statikai- biztonsági védőzóna 

Átmérője a törzs átmérőjének 

kilencszerese, de minimum 2,5 

méter. Itt található fa vastag, tartó- 

és támasztó gyökereinek jelentős 

része. Ezen a területen a kézi 

földmunkák végzése is tilos, 

kivételes esetekben csak 

szakfelügyelet mellett megengedett 

(Lukács, 2019). 

Csurgó terület 

 Területe a talajszinten 

megegyezik a korona 

kiterjedésének függőleges 

vetületével. Az itt elhelyezkedő 

külső támasztó- és szállító gyökérrendszer, valamint a felszívó gyökérzet 

védelmének érdekében földmunka csak kézi erő igénybevételével és 

szakfelügyelet mellett történhet (Lukács, 2019). 

Favédelmi terület: 

 Gömb koronájú fák esetben a csurgó terület sugarát 1,5-2 méterrel meghaladó 

sugarú, kör alakú terület (Lukács, 2019). 

 

 

 

Favédelmi zónák egyesített rajza 
(Stefanics et al, 2021) 
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001AH: 

 

 A gyökérnyak körkörösen lécesen vastagodott, 

melyen kéreghiány és háncselhalás látható. 

Körkörösen lécesen vastagodott gyökérnyak akkor 

alakul ki, ha a fa instabil. A felszínen lévő torlódott 

gyökerek sérülése folytán kialakult korhadás felhatolt 

a gyökérnyakra és a törzsre is. Közműaknák jelenléte 

megfigyelhető a fa statikai-biztonsági védőzónájában. 

 

 

 A ferde törzsön kétirányú korhadás látható. A 

gyökérről jövő korhadás 1,6 méter magasságig 

felhatolt, amíg a koronaalapból jövő 80 cm hosszan ér 

le a törzsön; e pont felett 10 centiméterrel nyitott a 

csőfal. Így a nyitott csőfal alatt a törzsben pangó víz 

gyűlhet össze. 

 

 

 A csonkolt fa koronaalapjában "U” elágazás látható, 

amely korábban a vázág eltávolítása előtt terhelt volt. 

Az eltávolított vázág helyén 40cm mély és 80cm 

hosszú bekorhadás alakult ki, ami összeér a nyitottá 

vált a csőfallal. Az odúban belső gyökerek fejlődtek, 

amelyek az ott lévő korhadékból táplálkoznak. 

Nagyfokú belső szerkezeti elváltozás látható, ütésre 

kong, nagyfokú törésveszély! Az vázágon a 

kéreghiány, a háncs és a kambium sérülése eléri a 

kerület 50%-át. A csonkolt vázágak a folyadékszállítás 

zsákutcái, rendre elhalnak és bekorhadnak. 
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002AH: 

 Az átalakított fahelyben láthatóak a felszínen lévő 

sérült, torlódó gyökerek, melyben idegen test (korábbi 

szegélykő) megfigyelhető. A gyökérsérülések folytán 

kialakult korhadás felhatolt a gyökérnyakra és a 

törzsre. A gyökérnyak körkörösen lécesen vastagodott, 

amely akkor alakul ki, ha a fa instabil. A fa lefejezése 

okán a tartó és támasztó gyökerek korhadásával kell 

számolni. 

 A törzset irreguláris geometria jellemzi, melyen 

kambiumsérülés, konkáv felületek, bakteriális 

fertőzés, kéreghiány, háncs-, szíjács- és gesztkorhadás 

látható. 

 

 Az eltávolított vázág metszlapja nem 

kalluszosodott, bekorhadt. Koronaalapban közönséges 

mahónia és közönséges fagyal magoncok 

gyökereznek, melyek az ott lévő korhadékból 

táplálkoznak. 

 

 

 A koronaalapi 

„odúkezelést” purhabbal 

oldották meg, azonban a 

felfelé nyitott odúban 

pangó víz gyűlt össze. 

Ideális feltételeket 

teremtve a szaprobionta 

gombák számára. 

 

 A terhelt koronaalap odvas, ütésre kong. A 

vetélkedő vázágak miatt nagy a széthasadás veszély! 
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003AH: 

 

 A gyökérzóna közművekkel terhelt és a fahely 

kivételével burkolt. Az átalakított fahelyben láthatóak 

a felszínen lévő sérült, korábban torlódó gyökerek. A 

gyökérnyak lécesen vastagodott, melyen kéreghiány, 

háncs és szíjács elhalás látható. 

 

 

 

 

 

 A ferde törzsön, több helyen korábbi mechanikai 

sérülésekből fakadó kéreghiány, mögötte háncs és 

szíjács elhalás látható. A csonkolt, lefejezett fa 

koronaalapja terhelt. A korábban eltávolított vázágak 

metszlapjai nem kalluszosodtak. 

 

 

 A koronaalapi „odúkezelést” ebben az esetben 

purhabbal oldották meg, azonban a felfelé nyitott 

mindkét odúban nagymennyiségű pangó víz gyűlt 

össze. Ideális feltételeket teremtve a szaprobionta 

gombák számára. A vázágakon nyitottá vált a csőfal, 

melynek következtében nagy a törésveszély! 
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A vizsgálat alá vont fák vitalitási maximuma* urbanizált körülmények között: 

 Közönséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum): 40 ~ 50 év. 
*Vitalitási maximum: Amikor a fa még biztonságos ágrendszerrel és a fajra jellemző, nagy és szép 

lombfelülettel rendelkezik. 

 Utak, sétányok, nagyobb kertek, parkok ültetett díszfái közé tartozik, de 

elsősorban szoliter parkfának alkalmas. Idős korában törékennyé válik, puha fája 

miatt korhadások jellemzik, várostűrése gyenge, ezért útfásításra nem 

használatos. A szennyezett levegőt, a száraz, meleg klímát nehezen viseli. A 

vadgesztenyelevél-aknázómoly rendszeresen fertőzi, de problémát okozhatnak az 

atkák, és a levélbarnulást okozó gombabetegségek is; rendszeres növényvédelem 

nélkül díszítő értéke lecsökken. 

 

 El kell kerülni – a munkagépek, egyéb eszközök és tárgyak okozta – 

mechanikai sérüléseket, ha mégis keletkeznek, a sebfelületeket megfelelően 

kezelni kell. Ugyanis nedves környezetben a parazita gombák jelentősen 

károsítják a fa belső szerkezetét, ez kihat a fa állékonyságára, stabilitására. Ezért 

a fák egészségi állapotát megfelelő szinten kell tartani, a fertőzési gócokat el kell 

távolítani. 

 

ÁPOLÁSI JAVASLAT 

 A mért és rögzített adatok alapján a fák hosszú távú és biztonságos 

állományban tartását a gondos faápolói tevékenység sem garantálná, hiszen a 

nagymértékű gombakártétel, mind a gyökérzónában, mind a talajszín feletti 

részek esetében irreverzibilis folyamat. 

 

 Tekintettel arra, hogy a vizsgálat alá vont fák jelenlegi állapotukban 

veszélyt jelentenek az épített és természetes környezet elemeire, továbbá az 

azokat használó személyekre, ezért javaslom – a vegetációs időszak kezdetéig 

– sürgősen elvégezni, a 001AH, a 002AH és a 003AH egyedi azonosító jelű fák 

kivágását, azok egészségi állapota okán! 
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ÉLETTÉR BIZTOSÍTÁSA 

 A kivágásra jelölt fák pótlásakor megfelelő életteret kell biztosítani az ültetésre 

kerülő facsemeték számára. Ültetés előtt figyelembe kell venni a kifejlett fa 

habitusát, térigényét – talajszint alatt és felett –, amit minden körülmények között 

biztosítani kell. 2019. október 1-jén megjelent a Díszfák és díszcserjék ültetése 

települések közterületein című MSZ 12172:2019 számú magyar szabvány, amely 

hasznos információkkal szolgál a faültetési program levezényléséhez. 

 A közművekkel terhelt termőhelyen a szabványos ültetőgödör egyidejű 

kialakítása során gondoskodni kell a megfelelő gyökérterelésről, amely mind az 

ültetésre kerülő facsemete, mind pedig a közművek hosszú távú védelmét 

szolgálja. 

 A kivágott fák pótlásaként nem ültethető fás szárú inváziós és termőhely idegen 

növényfaj (fehér akác, amerikai kőris, bálványfa, keskenylevelű ezüstfa, fekete 

fenyő, erdei fenyő, lucfenyő, gyalogakác, kései meggy, zöld juhar). 

 A pótlásként használt szaporítóanyag legalább kétszer iskolázott, 12/14 cm-es 

törzskörméretű, elsősorban a területen honos fák, illetve azok kertészeti 

változatának valamelyike legyen. 

A FAVIZSGÁLAT HATÁLYÁNAK RÖGZÍTÉSE 

 Jelen favizsgálati dokumentáció maximális érvényességi ideje 1 év. 

Amennyiben a vizsgálat időpontjában a talajszintről rögzített állapottól eltérő, 

újabb biotikus- vagy abiotikus károsító tényező(k) hatására megváltozik a fa 

fiziológiai- és/vagy statikai egyensúlya, úgy abban az esetben a favizsgálati 

dokumentáció hatályát veszti. 

 

A FELMÉRÉST KÉSZÍTETTE:  

 

 

 

 

 Sümegi Imre István 

 MFE által minősített favizsgáló és faápoló 

 (FV-22/019; FA-19/016) 

 

2023. február 25. 

 34

https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/172821
https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/172821


 

 35


