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BEVEZETÉS  

A szakvélemény, illetve a vizsgálatok célja a gödi Fácán Óvoda területén álló fák teljes vizuális vizsgálata, 

egészségi állapotának, a környezetre veszélyességének meghatározása és az esetleges veszély elhárításának 

érdekében szükséges beavatkozások, kezelések megtervezése. Az első egészségi állapotfelvétel 2018-ban készült 

el. A jelen dokumentáció a korábbi állapotfelvétel felülvizsgálatát tartalmazza. 

A vizsgálattal kapcsolatos kiemelendő szempontok: 

• a jelen vizsgálat csak a címben is jelzett egészségi állapot, stabilitás és veszélyesség tekintetében 

vizsgálja a fákat; megállapításai az egyes fafajok biológiai tulajdonságai, egészségi állapota, szerkezeti 

stabilitása következtében várható veszélyességével számol  

• a fákról – nagyobb vihar esetén – akár teljesen egészséges ágak is letörhetnek, illetve nagyobb vihar 

esetén olyan esemény is bekövetkezhet, amellyel a tanulmány – az egészségi állapot és a stabilitás 

vizsgálata ellenére – sem tud számolni 

• a beavatkozásoknak nem az a célja, hogy minden a későbbiekben potenciálisan veszélyt jelentő fát 

eltávolítson a területről, hiszen ez – a fák korát és helyzetét tekintve – a terület faállományának jelentős 

csökkentésével és a terület biológiai, ökológiai értékének, vonzerejének csökkenésével járna 

• fontos szempont a megmaradó és potenciálisan veszélyt hordozó fák folyamatos megfigyelése és 

amennyiben szükséges a megfelelő intézkedések megtétele.  

• a kivágott, legallyazott, elpusztult vagy a közeljövőben kikerülő fák pótlása, a területen álló fák, fasorok, 

cserjék, cserjesorok felújítása, pótlása vagy esetleges cseréje ennek a szakértői vizsgálatnak nem része. 

Hosszú távon elkerülhetetlen egy általános zöldfelületi terv elkészítése, amellyel javítható a terület állapota, 

illetve funkciói segíthetők a zöldfelületek fejlesztésével, valamint az eltávolítandó vagy kiöregedő fák pótlásának 

megtervezése is fontos feladat lesz.  

 

SZAKMAI HÁTTÉR, TAPASZTALAT 

Magyarország 1987-ben indította el a hazai erdők egészségi állapotát monitorozó programot, csatlakozva a 

nemzetközi „International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on 

Forests” (ICP Forests) programhoz, amely a levegőszennyezés erdőkre gyakorolt hatását volt hivatott elsősorban 

vizsgálni. 

Az akkori Állami Erdészeti Szolgálat munkatársaként 15 éven keresztül vettem részt ebben az évenként 

megismételt vizsgálatban. Az említett időszak alatt évi 1200 db, mindösszesen mintegy 18 000 db egyedi fa 

egészségügyi vizsgálatát végeztem el.  

A magyarországi vizsgálatok célja - az európai gyakorlattól kissé eltérően – nem csak a légszennyezés hatására 

bekövetkezett koronaállapot változások mérése, hanem egy részletes és átfogó, kétszintű monitoring rendszer 

kialakítása volt. 

Az 1988-ban elindított I. szintű Nagyterületű kárfelvételi rendszer (EVH I.), célja a hazai erdők évenkénti egészségi 

állapotváltozásának, egyes megbetegedések és károsodások időbeli előfordulásának és térbeli 

elhelyezkedésének megállapítása, a bekövetkezett változások nyomon követése, adatgyűjtés és 

információszolgáltatás. 
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Az ország erdeit lefedő 4x4 km-es hálózat minden pontján (ma már csak 16x16 km-es hálózatban) négy 

mintakörben 6-6 db egyedi fa egészségi állapotának vizsgálatára és rögzítésére kerül sor. A vizsgálat az abiotikus, 

biotikus és ember által okozott károkat méri fel 5 %-os pontossággal. Ez a három nagy kategória gyakorlati 

szempontból a károsítás faegyeden megjelenő helye szerint kerül további felosztásra. Az egyedi felvételek során 

szisztematikusan haladva, a teljes faegyed vizsgálata megtörténik, beleértve a korona (lombozat és ágak), a törzs 

(kéreg) és a gyökfő teljes egészét. Ennek során a kiváltó okok lehető legpontosabb meghatározás a cél. 

Az ICP Forest protokoll keretében részletesen vizsgált paraméterek: 

• A korona vizsgálata két kiemelt jellemzőre terjed ki: 

• a lombvesztésre – amely megmutatja, hogy egy egészséges, azonos fafajú és azonos termőhelyen 

álló fa lombkoronájához képest hány százalék a lombvesztés aránya (10 % pontossággal) 

• a koronaelhalásra – amely megmutatja, hogy a teljes, egészséges koronához képest hány százalék 

száradt el, illetve hiányzik a korona vékonyabb-vastagabb ágai közül (10 % pontossággal). 

• a megadott százalékos értékekben a következő károsodások, károsítások összevont értéke szerepel: 

o Koronakárok: a leveleken, ágakon megjelenő lombrágó rovarok, hernyók, tetűszívás, 

csúcsszáradás, fagyöngy, hajtástorzulás, gubacsok, abnormálisan kis levél, gubacs, 

lombkárosító gombák, hajtáskárosodás, lerágás, koronatörés, imissziók, egyéb 

koronakárosodás. 

• A törzs vizsgálata során szintén egy összevont értékben fejezik ki az alábbi törzs-károk összesített 

hatását (10 % pontossággal) 

o Törzskárok: a korona és a gyökfő közötti törzsrészen megjelenő törzstaplók, golyvák és rákos 

sebek, bekorhadt ággöcs, fekélyek, deformációk, kéregtetvek és pajzstetvek, farontó rovarok, 

gyantafolyás, fagyléc, fagyrepedés, villámkár. 

• A gyökérzet- és a gyökfő vizsgálata esetében szintén egy összevont értékben fejezik ki a fellépő 

károsítások együttes hatását (10 % pontossággal) 

o Gyökfő (gyökérnyak) károk: a talajfelszín feletti, maximum 30-40 cm magas törzsrészleten, 

felszíni gyökérzeten bekorhadás, azonosítható gombakár, pajor, pocokkárosítás, egyéb gyökfő 

vagy gyökérkárosodás. 

• Egyéb károsodások: talaj eredetű károsodás (erózió, magas talajvíz, pangóvíz, talajszennyeződés, 

talajtömörödés, talajvízsüllyedés, egyéb) tűzkár, széldöntés, kidőlés, törzstörés, aszály, hőség, 

hervadásos pusztulás, helytelen gazdálkodás, egyéb károsodás. 

• Vad általokozott károk: természetes felújítás akadályozása, makkvetéses erdősítések károsítása, rügyek, 

hajtások és lomb rágáskára, kéreghántás, rágás, dörzsölés, töréskár; egyéb vadkár. 

• Ismeretlen eredetű vagy egyértelműen nem meghatározható károsodások: ez a kategória kerül 

alkalmazásra valamennyi olyan esetben, amikor a fa állapotában bekövetkezett általános leromlásos 

tünetek okát nem lehet egyértelműen meghatározni. 

A felvételek pontossága és részletessége kielégíti azokat a szakmai követelményeket, amelyeket a Magyar 

Faápolók Egyesülete ajánlásaiban a vizsgálatokat végzőkkel szemben tesz. A gyökérzetre, törzsre, koronára 

összesített és 10 %-os pontossággal leírt károk könnyen besorolhatók, illetve konvertálhatók az Radó-féle EU-s 

kategóriákra, melyekkel a bevett gyakorlatban a fák egészségi állapotának vizsgálata során számolnak, és 

amelyeket ebben a szakértői anyagban is használok.  

Az ICP Forests programban eltöltött 15 év és az utána következő belterületi favizsgálatok alatt mindösszesen 18-

20 000 faegyed egyedi favizsgálatát végeztem el. 

Jelen dokumentumban a belterületi fák, fasorok vizsgálatát céljául kitűző Magyar Faápolók Egyesületének 

ajánlása alapján, az ott leírt metodikát alkalmazva végeztem el a fák egészségi állapotának felvételét.  
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ANYAG ÉS MÓDSZER  

A fák állapotáért, biztonságosságukért és az esetleges károkozásért a fa tulajdonosa a felelős. Ennek fényében 

ma már elengedhetetlen, hogy a fafenntartási munkák, ezen belül a faápolás tervezésénél figyelembe vegyék a 

favizsgálatok eredményeit, tapasztalatait. 

A favizsgálatok rendszeres elvégzésének módszerét és időpontját ma már Európa legtöbb országában törvény 

vagy szabvány írja elő, elmulasztása büntetőjogi felelősséggel jár. Magyarországon a favizsgálatokra nem 

vonatkozik semmilyen szabályozás. Nincs szabályozva a favizsgálatok módszere, időpontja, a favizsgálói 

jogosultságok típusa, rendszere. 

A vizsgálók különböző módszereket alkalmaznak képzettségük és gyakorlati tapasztalataik alapján. Ennek a 

sokféleségnek valamilyen szabályozására, egységesítésére a Magyar Faápolók Szövetsége ajánlásokat 

fogalmazott meg. Az ajánlásokat két útmutatóban rögzítették: „Útmutató a fák nyilvántartásához és egyedi 

értékük kiszámításához” (2013) és „Útmutató a vizuális és műszeres favizsgálatok elvégzéséhez és 

dokumentálásához” (2017). Az itt bemutatott vizsgálatok – az előző fejezetben írt szakmai tapasztalatokkal és 

eljárással kiegészítve – ezeken Útmutatók ajánlásai alapján készült el. 

Az Útmutatók a favizsgálatok rendszerében három részletességi szintet különítenek el: 

• a fakataszter készítéssel együtt járó fa-állapot felvétel 

• környezetbiztonsági favizsgálat 

• teljes körű favizsgálat. 

A teljes körű favizsgálati módszerek a következők: 

• vizuális favizsgálat 

• vizuális favizsgálat fastatikai elemzéssel 

• vizuális és műszeres favizsgálat 

• vizuális és műszeres favizsgálat fastatikai elemzéssel 

• vizuális és műszeres favizsgálat gyökérstatikai elemzéssel 

A jelen szakértői vizsgálat során teljes körű vizuális favizsgálatot végeztem el. 

A fák vizsgálata a következő szempontokra terjedt ki: 

• a fák egészségi állapotának vizsgálata 

• a fák statikai helyzetének, állóképességének vizsgálata 

• a veszélyhelyzetek feltérképezése és 

• az elhárításukhoz szükséges intézkedések, beavatkozások javaslata. 

A FÁK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA 

Az egészségi állapot vizsgálata magába foglalja a teljes fa látható vagy mérhető egészségi-állapot jellemzőinek 

felmérését és felvételét. Ezen adatok együtteséből jól lehet következtetni az egyes fák általános egészségi 

állapotára és ezzel a további élettartamára és a – jelen vizsgálatban kiemelt fontosságú - szilárdsági, stabilitási, 

állóképességi jellemzőire is. 

Minden favizsgálat alapja a fa szemrevételezéses vizsgálata, a fa elváltozásainak felismerése, azok hatásainak és 

kezelésének meghatározása, valamint a döntéshozatal előkészítése és a faápolási munkák megfelelő minőségű 

kivitelezése érdekében a pontos dokumentációja. 
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A MEGBETEGEDÉSEK TÜNETEI, TÜNETCSOPORTJAI  

A fa egyes részein az alábbi tünetek, illetve tünet-együttesek megjelenéséből lehet a fa egészségi állapotára 

következtetni: 

• elszíneződés: főleg a leveleken, de a törzsön és az ágakon is megjelenik, utalva az adott fa-rész 

károsodására, betegségére 

• elhalás (nekrózis): erőteljesebb károsodás, mivel már a fa adott részének a szöveteiben is elváltozást 

okoz; elsősorban a leveleken jelenik meg 

• pusztulás: teljes elhalás az adott szervben vagy szövetben, amely már semmilyen életfunkciót nem 

mutat; megjelenhet a levélzetben, ágakon, törzsön és a gyökéren is 

• alakváltozások (deformációk): a természetes formához, alakhoz képest valamilyen elváltozást mutat az 

adott szerv, amely nem minden esetben kóros jelenség, de pl. a stabilitásra, statikai állapotra hatással 

lehet; megjelenhet a leveleken, törzsön (görbület, torzulás), ágakon vagy akár a gyökérzeten is 

(rendellenesen nőtt gyökér) 

• megújulás (regeneráció): mindig valamilyen gyengülésre, egészségi állapot romlásra, korábbi 

pusztulásra, károsodásra utal, a károsított helyen lép fel és a fa regenerációs képességét mutatja; lehet 

a levélzeten (új, apróbb levelek megjelenése), törzsön és gyökérzeten (sarjak, vízhajtások megjelenése).  

A VIZSGÁLAT TÉNYEZŐI  

A részletes vizsgálatok a következő tényezők vizsgálatára és értékelésére terjednek ki: 

• Élettelen (abiotikus) károk: időjárás okozta károk (szél, zápor, jégeső, hó, téli fagy, zúzmara, jégpáncél, 

napégés, tűz, mechanikai sérülés, villámcsapás, hirtelen felmelegedés), utcai világítás, áramütés, 

fényhiány, légszennyezés, talajállapot (talajszerkezeti hibák, talaj fel- és lehordás, kedvezőtlen 

kémhatás, levegőtlenség), víz- és tápanyag-ellátási problémák (vízhiány, pangóvíz (fulladás), 

tápanyaghiány). 

• Élő (biotikus) károsító tényezők: vírusok, baktériumok, gombák (korhadás, kéreg károsító gombák, 

levélkárosító gombák, kéregkárosító gombák, fatest károsító gombák), magasabb rendű növények 

(fagyöngy, fakín, vicsorgó, aranka, borostyán, iszalag stb.), atkák (gubacsatkák, pajzstetvek, 

levéltetvek), rovarok (fa- és lombkárosító rovarok), egyéb állati kártevők (madarak, emlősállatok), 

• Emberi károkozások (közlekedés, parkolás, építkezés, útépítés, tudatos rongálás stb.) 

A FA ELVÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA  

A fák számos tünettel és látható elváltozással jelzik az egészségi állapotukban bekövetkezett változásokat. A 

vizsgálatok során az alábbi jelek, elváltozások felismerésére és értékelésére kerül sor: 

• A fa egészén látható elváltozások: ferdén álló fa (hajlott, elhajló fa, megdőlt fa), újra felegyenesedő fa 

(S görbület), geotropizmus, látható elváltozás, torz növekedés 

• A gyökérzetet érintő károk és elváltozások: talajrepedések, gyökértorlódás, sekély gyökérzet 

(aerotropizmus), felszínre került gyökér, feltöltött gyökér, csavarodott (fojtó) gyökér, gyökérsarjak, 

abiotikus, biotikus és emberi eredetű gyökér károsítások, pajor- és pocokkárok 

• A gyökérnyakat érintő károk és elváltozások: bekorhadt tő (gyökérnyak), gyökérnyak gombafertőzése, 

gyökérnyak léces vastagodása, gyökérnyak kéregsérülése, gyökérnyak háncs sérülése, gyökérnyak farész 

sérülése, gyökérnyak odvasodása, palack törzs, gyökérnyakba nőtt tárgy, tősarjak 

• A törzset érintő károk és elváltozások: elhajlott törzs, felegyenesedett törzs, csavarodott törzs, 

törzsdudor, sejtburjánzás, rákos elváltozás, oltási hely, törzshorpadás, szabálytalan törzs, lécesen 

megvastagodott törzs, fagyléc, fagyrepedés, mézga megjelenése a törzsön, gyanta megjelenése a 
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törzsön, nedves váladék megjelenése a törzsön, gesztkorhadás, törzsodvasodás (száraz odú), 

törzsodvasodás (nedves odú), törzsfekély, törzs gombafertőzése, törzskorhadás, törzs rovarkárosítása, 

sarjak a törzsön, farontó bogarak, villámkár  

• A kérget érintő károk és elváltozások: kéregrepedés, törzshasadás, fatest keresztirányú repedése, 

héjaszás (napperzselés), kéregelfagyás, kéreg égési sérülése, gyógyult kéregseb, kéreggyűrődés, 

kéreggyűrű, kéregzúzódás, kéregfelszakadás, háncskorhadás, szíjács korhadás, kéreg- és pajzstetvek 

• A koronaalapot érintő károk és elváltozások: terhelt koronaalap, ’U’ elágazás, ’V’ elágazás, hasadt 

koronaalap, vízzsák, odvas koronaalap, koronaalap korhadása 

• A koronát érintő károk és elváltozások: elveszett sudár, csúcsszáradás, ferde korona, féloldalas korona, 

koronatörés, sérült korona – ágsérülések, repedt vázág, lehasadt vázág, gerendaszerű vázág, ágsérülés, 

hajtástorzulás, gubacsok, megújító hajtások, boszorkányseprű, hajtáskárosító rovarok, élősködők, 

félélősködők (fagyöngy, fakín), fagy- és zúzmara károsítások, egyéb koronakárosodás 

• A lombozatot érintő károsodások: lombsérülés, lombrágó rovarok (lerágás), hernyók, tetűszívás, 

fagyöngy, levélgubacsok, abnormálisan kis levél, lombkárosító gombák, imissziók, egyéb lombkárosodás 

 

EGYENSÚLYI (STATIKAI) VIZSGÁLAT  

Jelentősen növeli a veszély-állapotot, amikor a fák dőlnek, illetve a törzsük kisebb-nagyobb mértékben meghajlik. 

A dőlés, hajlás iránya alapvetően az uralkodó szél hatására alakult ki, de vannak olyan fák is, amelyek olyan 

közelre lettek ültetve egymáshoz, hogy elnyomva egymást, egymástól elfelé, kifelé dőlnek. 

Itt kell megemlíteni a fák gyökérzetét is. A sekély, tányér gyökerű fajok - jellemzően a fenyők – potenciálisan 

nagyobb veszélyt jelentenek a kidőlés szempontjából, mint a mély karógyökérzettel rendelkező, a talajba mélyen 

gyökerező fajok. Több esetben megfigyelhető, amikor egy ilyen sekélyen gyökerező fa egyben dől is, akkor a 

dőléssel ellentétes oldalon lévő gyökerek megemelik a talajt vagy akár ki is emelkedhetnek a földből. Ezek a 

„púpok” szintén azt jelzik, hogy a fa stabilitása csökkent és a kidőlés veszélye fokozott.   

Egyes erőteljesen dőlő, idős, nagytermetű, de alapvetően egészséges fák esetében – a jobb egészségi állapot 

ellenére is – nagy a potenciális kockázat arra, hogy kifordulhat a földből. A kockázat tovább erősödik a talajt 

megemelt gyökérzet esetében, ahol éppen a dőlést ellensúlyozó gyökerek emelkedtek ki vagy kerültek a felszínre 

és lényegesen vékonyabb földréteg tartja őket. 

További kockázatot jelent a fák törzsének csavarodása. A csavarodás adódhat a törzs szövetének 

megcsavarodásából (pl. vadgesztenye jellegzetesen csavarodott törzse) vagy a törzs ide-oda dőléséből adódó 

térben görbült törzsre is. Az ide-oda görbülő, megcsavarodott törzsek esetében nagyon nehéz kiszámolni a törzs 

súlypontját és ezzel megbecsülni a dőlés irányát. 

Az egyensúlyi vizsgálat során három tényező elemzésére kerül sor: 

• Dőlésveszély megállapítása: a fa kidőlésének, földből való kifordulásának a kockázata (a fa ferdesége, 

talajállapot stb. alapján) 

o a fa dőlése (a megdőlés iránya és mértéke) 

o a fa súlypontjának megállapítása (a fa súlypontjának helyzete a dőlés és a korona egyensúlyi 

helyzettől való eltérése (féloldalasság) függvényében) 

• Törésveszély megállapítása: a fatest (törzs és vázágak) károsodása, szilárdságának csökkenése alapján  

HELYSZÍNRAJZ, TÉRKÉP  
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A fák egyértelmű beazonosíthatósága érdekében a területről térképvázlat készült (4. sz. melléklet).  

A vizsgált – de kivágásra nem kerülő fák piros „pont”, míg a kivágandó fák piros „X” jelölést kaptak. 

RÉSZLETES FAVIZSGÁLATI ADATLAPOK  

Minden egyes fáról „Favizsgálati adatlap” készült. A fák az adatlapon 1-től növekvő, folyamatos sorszámozást 

kaptak. A sorszámok a fákon nem kerültek feltüntetésre. A fák számozása és ezzel azonosítása a mellékelt 

térképvázlat segítségével történt meg. Az egyes fák közötti kis távolságok miatt a GPS koordináták használata 

nem lett volna egyértelmű, így nem alkalmaztam őket. 

A „Favizsgálati adatlap”-ok az 1. sz. mellékletben találhatók. 

Az adatlapok értékeléséhez egy összefoglaló táblázat készült el, amely minden egyes adathoz megadja a 

választható értékeket, az értékelés általános szempontjait. 

A „Favizsgálati adatlapok értékelési szempontjai” táblázatok a 2. sz. mellékletben találhatók. 

ÖSSZEGZÉS  

A teljes körű vizuális favizsgálat alapján az értékelésről és a javasolt intézkedésekről egy összefoglaló táblázat 

készült el. „A fák állapotfelmérése és a kezelésekre, beavatkozásokra tett javaslatok összesítő táblázata” a 3. 

sz. mellékletben található.  

FOLYAMATOS ÉS IDŐSZAKOS SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLAT  

A szakértői véleményben leírt intézkedések elvégzése önmagában még nem elégséges a veszélyhelyzetek 

elhárítására. A területen álló fák egészségi állapotának vizsgálatára és a veszélyt okozó tényezők további 

fellépésének megakadályozására folyamatos, illetve időszakos szakértői felülvizsgálatra és – szükség esetén - új, 

megváltoztatott intézkedési tervekre van szükség. 

Csak rendszeres ellenőrzéssel és felülvizsgálattal biztosítható, hogy a további megőrzésre javasolt fák ne 

okozzanak újabb kritikus veszélyhelyzeteket. Számos olyan idős, méretes fa áll a területen, amelyeknél az 

intézkedések elvégzése után is fenn kell tartani a folyamatos megfigyelést, hiszen az egészségi állapot romlásával 

vagy a statikai helyzet kedvezőtlen változásával újabb veszélyhelyzetek állhatnak elő. A sokszor apró, de a 

veszélyesség szempontjából jelentős változások számos esetben csak a szakértő szemével fedezhetők fel. Egy-egy 

fellépő havaira-esetben szintén a szakértő adhat választ a további intézkedésekre. 

A területen álló fák esetében a felülvizsgálat javasolt időpontja: a vizsgálat elvégzéséhez viszonyított egy év vagy 

fél év a fák egészségi állapota vagy veszélyessége mértékében. 

A szakértő sem vállalhatja a felelősséget a továbbiakban, amennyiben az egyes fára előírt időszakos vagy 

folyamatos megfigyelés elmarad és ennek következtében veszély-helyzet áll elő. 

TOVÁBBI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK, LÉPÉSEK  

FAKATASZTER ÉS A TERÜLET  KEZELÉSI-FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE  
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Mint a szakvélemény elején leírtam, a jelen szakvélemény csak a fák veszélyességére és a veszély elhárításával 

kapcsolatos intézkedésekre tért ki. A terület jövőjét azonban csak egy részletes kezelési-fejlesztési tervvel lehet 

előrelátó módon megtervezni. Ennek a tervnek ki kell térnie a következő elemekre lehetőségekre: 

• a terület fejlesztési koncepciója és részletes kezelési terve 

o távlati fejlesztési célkitűzések 

o a terület növényzetének katasztere 

o részletes kert-kezelési terv, amely tartalmazza 

▪ az egyes fák, fasorok, cserjék és cserjesorok kezelésére, felújítására, ütemezett 

cseréjére, a kivágandó fák pótlására vonatkozó terveket, figyelembe véve a jelen 

szakvélemény veszélyességre vonatkozó megállapításait és intézkedéseit is 

▪ a szükséges új fás szárú telepítéseket, esetlegesen fátlan zöld területek kialakítását is 

a jelenleg fával vagy cserjével borított területek helyén. 

 

Göd, 2021. szeptember 17.   

Készítette:  

         

 

                                                                                                    Sódor Márton 

erdőmérnök - természetvédelmi ökológus 

erdészeti szakirányító 

ICP Forest szakértő, favizsgáló 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 
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1. SZ. MELLÉKLET                                                                                             

A RÉSZLETES VIZSGÁLATTAL ÉRINTETT FÁK 

ADATLAPJAI   
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Megrendelő:

Helység:

Helyszín:

Fa kódja/sorszáma:

Vizsgálat időpontja:

Fafaj (latin)

Fafaj (magyar)

Fa magasság: m

Törzs magasság: m

Törzsátmérő (1,3 m-en): cm

Törzskerület (1,3 m-en): cm

Korona-átmérő: m

3

gyökérkárosodás:

3

törzskár: 15%

kéregkár: 0%

4

lombvesztés: 25%

koronaelhalás: 15%

2

60,00%

Kitérés iránya, mértéke:-

- m

1 Erdő/Park

Értékszám: 3

Értékszám: 3

Értékszám: 3 Kezelési Javaslat

60,00%

a beavatkozás előtt: a beavtakozás után:

Megjegyzés: 3

0,5 év

Felvételező: Sódor Márton

erdőmérnök - ICP Forest szakértő

Következő favizsgálat javasolt ideje: 

A fa élőhelyének minősége

A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek

Környezet veszélyztetése

A fa a környzetét időszakosan veszélyezteti ÁPOLÓ METSZÉS - KORONAFELÜLET RÉSZLEGES 

CSÖKKENTÉSEKockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa számított értéke:

A fa környezete

A fa környezetében néhány (1-2) épített környezeti 

elem van (épület, út stb.)

265 125 Ft 265 125 Ft

A fa folyamatos megfigyelést igényel.

A fa egészségi állapota és életképessége Általános leírás: -

Gyökérzet, gyökérnyak: emberi eredetű 

gyökérkárosítások - bekorhadt tő (gyökérnyak)

Törzs: törzsdudor - odú (nedves) - bekorhadt ágcsonk - 

folyás a törzsön - emberi eredetű törzskárosítás

Kéreg: -

Korona-alap: -

Korona, lombozat: sérült korona - ágsérülés

Veszély: dőlés - ágtörés - száraz ágak

Életképesség értékszám:

Egy évtizeden belül lecserélendő

A fa általános állapot mutatója:

A fa statikai állapota

Kitérés a függőlegestől

-

Súlypont eltolódás mértéke:

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők

Fa elhelyezkedése

Vizuális vizsgálat összegzése

20%

A törzs állapota

Radó EU-s törzs értékszám:

A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb 

és korhadási helyek)

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható 

kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély 

A koronaalap és a korona állapota

Radó EU-s korona értékszám:

A lombveszteség 11–25 százalék közötti

176

7

Állapot-értékelés

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

    Radó EU-s gyökérzet értékszám:

56

Favizsgálati adatlap és kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Göd Város Önkormányzata

Göd

Fácán Óvoda

1

2021.09.17

Populus x euramericana

Nemes nyár

22

6
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Megrendelő:

Helység:

Helyszín:

Fa kódja/sorszáma:

Vizsgálat időpontja:

Fafaj (latin)

Fafaj (magyar)

Fa magasság: m

Törzs magasság: m

Törzsátmérő (1,3 m-en): cm

Törzskerület (1,3 m-en): cm

Korona-átmérő: m

3

gyökérkárosodás:

2

törzskár: 50%

kéregkár: 0%

2

lombvesztés: 20%

koronaelhalás: 65%

2

45,00%

Kitérés iránya, mértéke:-

- m

1 Erdő/Park

Értékszám: 3

Értékszám: 3

Értékszám: 3 Kezelési Javaslat

60,00%

a beavatkozás előtt: a beavtakozás után:

Megjegyzés: 3

0,5 év

Felvételező: Sódor Márton

erdőmérnök - ICP Forest szakértő

Következő favizsgálat javasolt ideje: 

A fa élőhelyének minősége

A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek

Környezet veszélyztetése

A fa a környzetét időszakosan veszélyezteti ÁPOLÓ METSZÉS - KORONAFELÜLET RÉSZLEGES 

CSÖKKENTÉSEKockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa számított értéke:

A fa környezete

A fa környezetében néhány (1-2) épített környezeti 

elem van (épület, út stb.)

93 750 Ft 93 750 Ft

A fa folyamatos megfigyelést igényel.

A fa egészségi állapota és életképessége Általános leírás: -

Gyökérzet, gyökérnyak: felszínen futó gyökér - emberi 

eredetű gyökérkárosítások - bekorhadt tő 

(gyökérnyak)

Törzs: törzstörés - viharkár - bekorhadt ágcsonk

Kéreg: -

Korona-alap: koronaalap törése

Korona, lombozat: vázág törés - koronatörés - sérült 

korona - ágsérülés

Veszély: koronaalap törése - ágtörés - száraz ágak

Életképesség értékszám:

Egy évtizeden belül lecserélendő

A fa általános állapot mutatója:

A fa statikai állapota

Kitérés a függőlegestől

-

Súlypont eltolódás mértéke:

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők

Fa elhelyezkedése

Vizuális vizsgálat összegzése

20%

A törzs állapota

Radó EU-s törzs értékszám:

A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély 

bekorhadások)

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható 

kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély 

A koronaalap és a korona állapota

Radó EU-s korona értékszám:

Erős koronakárosodás (50% felett)

182

7

Állapot-értékelés

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

    Radó EU-s gyökérzet értékszám:

58

Favizsgálati adatlap és kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Göd Város Önkormányzata

Göd

Fácán Óvoda

2

2021.09.17

Populus x euramericana

Nemes nyár

23

7
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Megrendelő:

Helység:

Helyszín:

Fa kódja/sorszáma:

Vizsgálat időpontja:

Fafaj (latin)

Fafaj (magyar)

Fa magasság: m

Törzs magasság: m

Törzsátmérő (1,3 m-en): cm

Törzskerület (1,3 m-en): cm

Korona-átmérő: m

4

gyökérkárosodás:

4

törzskár: 10%

kéregkár: 10%

4

lombvesztés: 10%

koronaelhalás: 0%

4

80,00%

Kitérés iránya, mértéke:-

- m

1 Erdő/Park

Értékszám: 3

Értékszám: 3

Értékszám: 4 Kezelési Javaslat

66,67%

a beavatkozás előtt: a beavtakozás után:

Megjegyzés: 2

1 év

Felvételező: Sódor Márton

erdőmérnök - ICP Forest szakértő

Következő favizsgálat javasolt ideje: 

A fa élőhelyének minősége

A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek

Környezet veszélyztetése

A fa a környezetére esetenként veszélyt jelenthet ÁPOLÓ METSZÉS

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa számított értéke:

A fa környezete

A fa környezetében néhány (1-2) épített környezeti 

elem van (épület, út stb.)

59 063 Ft 59 063 Ft

A fa időszakos megfigyelést igényel.

A fa egészségi állapota és életképessége Általános leírás: -

Gyökérzet, gyökérnyak: emberi eredetű 

gyökérkárosítások - gyökérnyakba benőtt tárgy

Törzs: bekorhadt ágcsonk

Kéreg: kéregsebzés

Korona-alap: terhelt koronaalap - vízzsák - 

Korona, lombozat: száraz ágak

Veszély: koronaalap törése - ágtörés - száraz ágak

Életképesség értékszám:

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által 

meghatározott maximális életkort megközelíti

A fa általános állapot mutatója:

A fa statikai állapota

Kitérés a függőlegestől

-

Súlypont eltolódás mértéke:

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők

Fa elhelyezkedése

Vizuális vizsgálat összegzése

10%

A törzs állapota

Radó EU-s törzs értékszám:

Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, 

elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült

A koronaalap és a korona állapota

Radó EU-s korona értékszám:

A lombveszteség 11–25 százalék közötti

88

6

Állapot-értékelés

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

    Radó EU-s gyökérzet értékszám:

28

Favizsgálati adatlap és kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Göd Város Önkormányzata

Göd

Fácán Óvoda

3

2021.09.17

Acer saccharinum

Ezüst juhar

10

2
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Megrendelő:

Helység:

Helyszín:

Fa kódja/sorszáma:

Vizsgálat időpontja:

Fafaj (latin)

Fafaj (magyar)

Fa magasság: m

Törzs magasság: m

Törzsátmérő (1,3 m-en): cm

Törzskerület (1,3 m-en): cm

Korona-átmérő: m

3

gyökérkárosodás:

4

törzskár: 15%

kéregkár: 15%

2

lombvesztés: 50%

koronaelhalás: 25%

3

60,00%

Kitérés iránya, mértéke:É

- m

1 Erdő/Park

Értékszám: 3

Értékszám: 3

Értékszám: 4 Kezelési Javaslat

66,67%

a beavatkozás előtt: a beavtakozás után:

Megjegyzés: 2

1 év

Felvételező: Sódor Márton

erdőmérnök - ICP Forest szakértő

Következő favizsgálat javasolt ideje: 

A fa élőhelyének minősége

A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek

Környezet veszélyztetése

A fa a környezetére esetenként veszélyt jelenthet ÁPOLÓ METSZÉS

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa számított értéke:

A fa környezete

A fa környezetében néhány (1-2) épített környezeti 

elem van (épület, út stb.)

7 969 Ft 7 969 Ft

A fa időszakos megfigyelést igényel.

A fa egészségi állapota és életképessége Általános leírás: -

Gyökérzet, gyökérnyak: emberi eredetű 

gyökérkárosítások

Törzs: bekorhadt ágcsonk

Kéreg: kéregsebzés - kéregleválás

Korona-alap: terhelt koronaalap

Korona, lombozat: elveszett sudár (csúcsszáradás) - 

féloldalas korona - - koronatörés - sérült korona - 

száraz ágak

Veszély: koronaalap törése - ágtörés - száraz ágak

Életképesség értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A fa általános állapot mutatója:

A fa statikai állapota

Kitérés a függőlegestől

elhanyagolható

Súlypont eltolódás mértéke:

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők

Fa elhelyezkedése

Vizuális vizsgálat összegzése

20%

A törzs állapota

Radó EU-s törzs értékszám:

Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható 

kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély 

A koronaalap és a korona állapota

Radó EU-s korona értékszám:

Erős koronakárosodás (50% felett)

69

5

Állapot-értékelés

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

    Radó EU-s gyökérzet értékszám:

22

Favizsgálati adatlap és kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Göd Város Önkormányzata

Göd

Fácán Óvoda

4

2021.09.17

Cerasus domesticus

Cseresznye

6

1
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Megrendelő:

Helység:

Helyszín:

Fa kódja/sorszáma:

Vizsgálat időpontja:

Fafaj (latin)

Fafaj (magyar)

Fa magasság: m

Törzs magasság: m

Törzsátmérő (1,3 m-en): cm

Törzskerület (1,3 m-en): cm

Korona-átmérő: m

3

gyökérkárosodás:

4

törzskár: 10%

kéregkár: 0%

4

lombvesztés: 15%

koronaelhalás: 0%

4

75,00%

Kitérés iránya, mértéke:-

- m

1 Erdő/Park

Értékszám: 3

Értékszám: 3

Értékszám: 4 Kezelési Javaslat

66,67%

a beavatkozás előtt: a beavtakozás után:

Megjegyzés: 2

1 év

Felvételező: Sódor Márton

erdőmérnök - ICP Forest szakértő

Következő favizsgálat javasolt ideje: 

A fa élőhelyének minősége

A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek

Környezet veszélyztetése

A fa a környezetére esetenként veszélyt jelenthet ÁPOLÓ METSZÉS

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa számított értéke:

A fa környezete

A fa környezetében néhány (1-2) épített környezeti 

elem van (épület, út stb.)

92 813 Ft 92 813 Ft

A fa időszakos megfigyelést igényel.

A fa egészségi állapota és életképessége Általános leírás:  4 törzsből álló sarjcsokor (12,12,12,8 

cm)

Gyökérzet, gyökérnyak: emberi eredetű 

gyökérkárosítások - bekorhadt tő (gyökérnyak)

Törzs: bekorhadt ágcsonk

Kéreg: -

Korona-alap: -

Korona, lombozat: lombkárosító gombák

Veszély: száraz ágak

Életképesség értékszám:

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által 

meghatározott maximális életkort megközelíti

A fa általános állapot mutatója:

A fa statikai állapota

Kitérés a függőlegestől

-

Súlypont eltolódás mértéke:

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők

Fa elhelyezkedése

Vizuális vizsgálat összegzése

20%

A törzs állapota

Radó EU-s törzs értékszám:

Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható 

kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély 

A koronaalap és a korona állapota

Radó EU-s korona értékszám:

A lombveszteség 11–25 százalék közötti

44

2

Állapot-értékelés

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

    Radó EU-s gyökérzet értékszám:

14

Favizsgálati adatlap és kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Göd Város Önkormányzata

Göd

Fácán Óvoda

5

2021.09.17

Thuja occidentalis

Nyugati tuja

10

1
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Megrendelő:

Helység:

Helyszín:

Fa kódja/sorszáma:

Vizsgálat időpontja:

Fafaj (latin)

Fafaj (magyar)

Fa magasság: m

Törzs magasság: m

Törzsátmérő (1,3 m-en): cm

Törzskerület (1,3 m-en): cm

Korona-átmérő: m

4

gyökérkárosodás:

5

törzskár: 0%

kéregkár: 5%

4

lombvesztés: 5%

koronaelhalás: 0%

4

85,00%

Kitérés iránya, mértéke:-

- m

1 Erdő/Park

Értékszám: 3

Értékszám: 3

Értékszám: 4 Kezelési Javaslat

66,67%

a beavatkozás előtt: a beavtakozás után:

Megjegyzés: 2

1 év

Felvételező: Sódor Márton

erdőmérnök - ICP Forest szakértő

Következő favizsgálat javasolt ideje: 

A fa élőhelyének minősége

A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek

Környezet veszélyztetése

A fa a környezetére esetenként veszélyt jelenthet ÁPOLÓ METSZÉS

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa számított értéke:

A fa környezete

A fa környezetében néhány (1-2) épített környezeti 

elem van (épület, út stb.)

118 125 Ft 118 125 Ft

A fa időszakos megfigyelést igényel.

A fa egészségi állapota és életképessége Általános leírás: -

Gyökérzet, gyökérnyak: emberi eredetű 

gyökérkárosítások - bekorhadt tő (gyökérnyak)

Törzs: -

Kéreg: kéregsebzés

Korona-alap: -

Korona, lombozat: lombkárosító gombák

Veszély: száraz ágak

Életképesség értékszám:

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által 

meghatározott maximális életkort megközelíti

A fa általános állapot mutatója:

A fa statikai állapota

Kitérés a függőlegestől

-

Súlypont eltolódás mértéke:

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők

Fa elhelyezkedése

Vizuális vizsgálat összegzése

10%

A törzs állapota

Radó EU-s törzs értékszám:

A törzs nem károsult

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, 

elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült

4

Radó EU-s korona értékszám:

A lombveszteség 11–25 százalék közötti

50

2

Állapot-értékelés

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

    Radó EU-s gyökérzet értékszám:

16

Favizsgálati adatlap és kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Göd Város Önkormányzata

Göd

Fácán Óvoda

6
2021.09.17

Thuja occidentalis

Nyugati tuja

10

1
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2. sz. melléklet                                                                                          

A FAVIZSGÁLATI ADATLAP TARTALMA, AZ 

EGYES ADATOK ÉRTELMEZÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES MAGYARÁZATOK ÉS 

MEGJEGYZÉSEK ISMERTETÉSE  

 



1. sz. melléklet 

 

Meghatározás Megjegyzés

A megrendelő neve, egyéb azonosítói

A vizsgálat helyszíne (helyiség)

A vizsgált fa pontos helyszíne(utca, házszám, HRSZ, 

park stb.)

a vizsgálat időpontja

A vizsgálatot végző(k) neve

Meghatározás Megjegyzés

A vizsgált fa egyedi azonosítója (több fa vizsgálata 

esetén)

A fafaj (fajta) tudományos neve

A fafaj (változat, fajta) szakirodalmi magyar 

elnevezése

A fa magassága a talajszinntől a legmagasabb pontjáig 

mérve (méterben)

Az ágtiszta törzs magassága a gyökérnyaktól a 

koronaalapig mérve (méterben)

Az 1,3 m magasban mért legnagyobb és legkisebb 

törzsátmérő átlaga (centiméterben)

A törzsátmérő alapján számított kerület 

(centiméterben)

A korona legszélesebb és legkeskenyebb mért 

függőleges vetületének átlaga (méterben)

Törzsmagasság

Famagasság

Törzsátmérő

Törzs kerület

Koronaátmérő

A vizsgáló(k) adatai

Adat

A fa kódja/sorszáma

Fafaj (latin név)

Fafaj (magyar név)

Adat

Megrendelő

Helyiség

Helyszín

Időpont

A favizsgálati adatlap adattartalma
Azonosító adatok

A fa adatai
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Adat Kód Meghatározás Megjegyzés

1 Természetvédelmi oltalom alatt álló (védett) fa

2 Védett természeti területen álló fa

3 Jelentős városképi környezetben élő fa

4 Magas lakósűrűségű, környezeti ártalmakkal terhelt 

területen (lakótelep, ipari létesítmény védőfásítása 

stb.) lévő fa vagy faállomány egyede 

5 Kertes beépítésű, alacsony lakósűrűségű területen álló 

fa vagy faállomány egyede

1 Erdő/Park Erdő: fával borított terület

Park min. 110 db fa/ha

2 Fasor Vonalas elrendezésben ültetett fák csoportja

3 Szoliter Önállóan, egyedül álló fa, a fajra jellemző teljes 

koronával

1 A fa természetes környezetében él Erdő

2 A fa környezete természetközeli állapotú Telepített erdő, park-erdő

3 A fa környezetében néhány (1-2) épített környezeti 

elem van (épület, út stb.)

4 A fa környezetében több (3-4) épített környezeti elem 

található (épület, út stb.)

5 A fa környezetében sok (5-nél több) épített környezeti 

elem található (erősen beépített környezet)

A fa környezeti adatai

A fa védettsége

A fa elhelyezkedése

A fa környezete 
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Adat Kód Meghatározás Megjegyzés

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

További szükséges megjegyzések

A gyökérzet állapotának 

jellemzői

A gyökérnyak állapotának 

Megjegyzés

A gyökérzet és a 

gyökérnyak állapotának 

értéke és meghatározása

Radó-MFE besorolás szerinti érték és meghatározás

A fa állapotának meghatározása
A gyökérzet és gyökérnyak állapotának meghatározása

talajrepedések -  gyökértorlódás - sekély gyökérzet (aerotropizmus ) - felszínre került gyökér - feltöltött gyökér - csavarodott 

(fojtó) gyökér - gyökérsarjak - abiotikus gy. károsítások -  biotikus gy. károsítások - emberi eredetű gyökér károsítások - pajor- és 

pocokkárok

bekorhadt tő (gyökérnyak), gyökérnyak gombafertőzése, gyökérnyak léces vastagodása, gyökérnyak kéregsérülése, gyökérnyak 

háncs sérülése - gyökérnyak farész sérülése - gyökérnyak odvasodása - palack törzs - gyökérnyakba nőtt tárgy - tősarjak
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Adat Kód Meghatározás Megjegyzés

1 A fa élőhelyi adottságai kiválóak A fa számára ideális termőhelyen áll (természetes 

élőhely).

2 A fa élőhelyi adottságai jók Az élőhely nem természetes, de az adottságai a fa 

számára még jók.

3 A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek Az élőhely adottságai a fa igényeit éppen még 

kielégítik.

4 A fa élőhelyi adottságai rosszak
Az élőhely, a termőhely a fa adottságainak nem felel 

meg vagy erősen művi, szennyezett környezetben él.

5 A fa élőhelyi adottságai nagyon rosszak Az adott hely a fa számára alkalmatlan.

1 A fa a környezetére nem jelent veszélyt.

2 A fa a környezetére esetenként veszélyt jelenthet

3 A fa a környzetét időszakosan veszélyezteti

4 A fa a környezetét gyakran veszélyezteti

5 A fa a környezetére egyértelmű veszélyt jelent

A fa környezeti adatai (folytatás)

Élőhelyi adottságok 

(élőhely minősége)

Környezet veszélyeztetése



Szakértői vélemény a gödi Fácán Óvoda területén 

 álló egyes veszélyt jelentő fák egészségi állapotáról, veszélyességéről és a szükséges intézkedésekről 

__________________________________________________________________________________ 

23 

  

 

 

 

 

 

 

Adat Kód Meghatározás Megjegyzés

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

További szükséges megjegyzések

A gyökérzet állapotának 

jellemzői

A gyökérnyak állapotának 

Megjegyzés

A gyökérzet és a 

gyökérnyak állapotának 

értéke és meghatározása

Radó-MFE besorolás szerinti érték és meghatározás

A fa állapotának meghatározása
A gyökérzet és gyökérnyak állapotának meghatározása

talajrepedések -  gyökértorlódás - sekély gyökérzet (aerotropizmus ) - felszínre került gyökér - feltöltött gyökér - csavarodott 

(fojtó) gyökér - gyökérsarjak - abiotikus gy. károsítások -  biotikus gy. károsítások - emberi eredetű gyökér károsítások - pajor- és 

pocokkárok

bekorhadt tő (gyökérnyak), gyökérnyak gombafertőzése, gyökérnyak léces vastagodása, gyökérnyak kéregsérülése, gyökérnyak 

háncs sérülése - gyökérnyak farész sérülése - gyökérnyak odvasodása - palack törzs - gyökérnyakba nőtt tárgy - tősarjak
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Adat Kód Meghatározás Megjegyzés

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

További szükséges megjegyzések

A gyökérzet állapotának 

jellemzői

A gyökérnyak állapotának 

Megjegyzés

A gyökérzet és a 

gyökérnyak állapotának 

értéke és meghatározása

Radó-MFE besorolás szerinti érték és meghatározás

A fa állapotának meghatározása
A gyökérzet és gyökérnyak állapotának meghatározása

talajrepedések -  gyökértorlódás - sekély gyökérzet (aerotropizmus ) - felszínre került gyökér - feltöltött gyökér - csavarodott 

(fojtó) gyökér - gyökérsarjak - abiotikus gy. károsítások -  biotikus gy. károsítások - emberi eredetű gyökér károsítások - pajor- és 

pocokkárok

bekorhadt tő (gyökérnyak), gyökérnyak gombafertőzése, gyökérnyak léces vastagodása, gyökérnyak kéregsérülése, gyökérnyak 

háncs sérülése - gyökérnyak farész sérülése - gyökérnyak odvasodása - palack törzs - gyökérnyakba nőtt tárgy - tősarjak
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Adat Kód Meghatározás Megjegyzés

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 (26-50%)

2 Erős koronakárosodás (50% felett)

1 Elhalt korona, teljes lombveszteség

0 Üres fahely

További szükséges megjegyzések

Adat Kód Meghatározás Megjegyzés

5 Optimálisan ápolt fa

4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat

2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat

1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát 

nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy 

nagyon hosszú ideje nem végeztek)

0 Üres fahely

További szükséges megjegyzések

A korona-alap állapotának 

A korona állapotának jellemzői 

A lombozat állapotának 

Megjegyzés

terhelt koronaalap - ’U’ elágazás - ’V’ elágazás - hasadt koronaalap - vízzsák - odvas koronaalap - koronaalap korhadása

elveszett sudár - csúcsszáradás - ferde korona - féloldalas korona - koronatörés - sérült korona  - repedt vázág - lehasadt vázág - 

gerendaszerű vázág - ágsérülés - hajtástorzulás - gubacsok - megújító hajtások - boszorkányseprű - hajtáskárosító rovarok - 

élősködők, félélősködők (fagyöngy, fakín) - abiotikus károsítások (fagy-, zuzmara-, hó- és szél) - egyéb koronakárosodás

lombsérülés - lombrágó rovarok, hernyók - tetűszívás - levélgubacsok - abnormálisan kis levél - lombkárosító gombák -  immisszió 

okoztra károok - egyéb lombkárosodás

A fa ápoltságának értéke Radó-MFE besorolás szerinti érték és meghatározás

Megjegyzés

A korona-alap és a korona állapotának meghatározása

Radó-MFE besorolás szerinti érték és meghatározás

A fa ápoltságának meghatározása

A korona-alap és a 

korona állapotának 

értéke, meghatározása
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Adat Kód Meghatározás Megjegyzés

5 A fa kitűnő egészségi állapotú

4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által 

meghatározott maximális életkort megközelíti

3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

2 Egy évtizeden belül lecserélendő

1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás 

veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa 

kivágásával kerülhető el)

0 Üres fahely, tuskó

Megjegyzés További szükséges megjegyzések

Adat Kód Meghatározás Megjegyzés

A kitérés iránya a fő- és mellékégtájak szerint É, ÉK, K, DK, D, DNY, NY, ÉNY

5 Nincs kitérés

4 Elhanyagolható mértékű kitérés

3 Kismértékű kitérés

2 Jelentős mértékű kitérés

1 Veszélyes mértékű kitérés

A gyökérnyaktól mért súlyponteltolódás mértéke 

számmal kifejezve (méterben)
Csak pontos mérés esetén adjuk meg

A súlyponteltolódás mértéke

A fa általános egészségi 

állapotának értéke és 

meghatározása

Radó-MFE besorolás szerinti érték és meghatározás

A kitérés mértéke

A fa függőlegestől való 

A fa általános egészségi állapotának meghatározása

A fa statikai helyzetének meghatározása
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Kezelés, beavatkozás Megjegyzés

Fakivágás A fa kivágása elkerülhetetlen

Visszavágás A koronafelület nagymértékű, drasztikus csökkentése 

az ágrendszer kóros elváltozása vagy a fa főbb 

részeinek meggyengülése (pl. törzskorhadás) miatt, a 

fára ható erőhatások csökkentése érdekében. A 

korona eredeti alakja (a fa habitusa) nem tartható 

meg.

Ifjítás A fa fiziológiai állapotának nagymértékű leromlása 

miatt a fa megtartása érdekében - jelentős mértékű 

beavatkozásra, új de a fajra jelllemző koronaszerkezet 

kialakítására van szükség.

Koronafelület csökkentése (korona kurtítása) A fa állapota miatt a koronafelületet legfeljebb 20 %-

al csökkenteni kell.

Koronafelület részleges csökkentése A fa állapota miatt a koronafelületet legfeljebb 20 %-

al, asszimetrikusan csökkenteni kell (pl.: épületek, 

légvezetékek, űrszelvény-gallyazása).

Korona emelés A fa állapota miatt a korona alsó ágait el kell 

távolítani, a koronafelületet legfeljebb 15 %-al 

asszimetrikusan kell csökkenteni (pl.: közutak, járdák 

űrszelvény-gallyazása)

Korona ritkítás A korona belsejének ritkítása sűrűn álló, egymást 

keresztező, beteg, sérült ágainak eltávolítása. A 

koronafelület legfeljebb 5 %-al csökken.

Ápoló metszés A koronából a száraz, egymást keresztező, beteg, 

sérült ágak eltávolítása. A koronafelület nem 

csökken.

Koronaalakító metszés Fiatal fák (másodlagos korona kialakítás esetén 

ifjított fák, vagy alakra nyírt fák) metszése. Célja a 

fafajra vagy a felhasználási célra jellemző , 

környezethez alkalmazkodó koronaalak kialakítása. 

A javasolt kezelés, 

beavatkozás módja

Ápolási javaslatok
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Meghatározás Megjegyzés

Statikai helyreállítás A legtöbb esetben speciális metszés, amelynek célja a 

fa súlypontjának közelítése az egyensúlyi állapothoz 

(gyökérnyakhoz) a korona részleges, aszimmetrikus 

csökkentésével (kurtításával). 

Hajtásválogatás Nagy hajtástömeg esetén történő speciális metszés, 

melynek célja a fajra jellemző korona kialakítása.

Sarjak eltávolítása A fa gyökér- és tősarjainak eltávolítása.

Epifiton (kúszó) növények eltávolítása
A fán élősködő, azt élettérül használó kúszó növények 

(pl.: borostyán, vadszőlő), illetve a koronában 

élősködő (fagyöngy, fakín stb.) eltávolítása.

Vázágak rögzítése A vázágak statikus vagy dinamikus rögzítése (vázágak 

összekötése)

A fa statikus rögzítése A fa támasztórendszerhez történő rögzítése, alá-, 

vagy kitámasztása, esetleg függesztése.

Sebkezelés A fán található sebek kezelése. Csak abban az 

esetben, ha ezek nem az ápolási munkák része (pl.: 

baleset vagy romgálás okozta sérülések).

Seb-, odú- és üregkezelés A fák fasebészeti ellátása.

Száraz odú kezelése Odútisztítás, kezelés és amennyiben szükséges, 

odúzárás.

Nedves odú kezelése Odutisztítás, kezelés és odúzárás a további 

vízbefolyás megakadályozására.

Pangó víz kivezetése Odúkba, vízzsákokba összegyűlt pangóvíz kivezetése 

cső beépítésével.

Törzs rögzítése A törzs rögzítése fasebészeti módszerekkel (pl.: 

repedés esetén).

Csőfal pótlás Odúk falainak rögzítése.

Fahely átalakítása Beszűkült fahelyek optimális átalakítása.

Gyökérkezelés Sérült gyökérzet ellátása.

A javasolt kezelés,

beavatkozás módja

Ápolási javaslatok (folytatás)
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Meghatározás Megjegyzés

Gyökérzóna feltöltése Lehordott, tömörödött talajú gyökérzóna feltöltése.

Gyökérmetszés Sérült, rossz irányba haladő gyökérzet metszése, 

ellátása.

Gyökérfüggöny építése Részleges zárómű építése a gyökérzónában. Célja, 

hogy a gyökérzet más irányba, vagy a mélyebb 

talajrétegekbe hatoljon.

Gyökérzet lezárása Teljes zárómű építése, amely megakadályozza a 

gyökér áthatolását.

3 D favizsgálat készítés Javaslat akusztikus tomográffal történő favizsgálat 

készítésére.

Statikai vizsgálat készítése javasklat akusztikus tomográffal történő favizsgálat 

késítésére, statikai viszgálattal kiegészítve.

Gyökérzet vizsgálata húzóvizsgálattal Javaslat a gyökérzet stabilitásának vizsgálatára.

A javasolt kezelés,

beavatkozás módja

Ápolási javaslatok (folytatás)
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Meghatározás Megjegyzés

Minden favizsgálatot befolyásoló, vagy a 

körülményeket meghatározó adat.

A javsolt következő favizsgálat időpontja (1 év, fél év 

stb.) időtartamban megadva
Kötelezően megadandó!

A vizsgálatot elvégző(k) neve Nyomtatott formában.

Aláírás, esetleg elektronikus aláírás

A jogosultság, szakértelem igazolása

Megjegyzés

A következő favizsgálat 

időpontja

A favizsgáló (felvételező) neve

A favizsgáló (felvételező) 

aláírása

A favizsgáló (felvételező) 

titulusa

Adat

Egyéb adatok



 

 

 

 

 

 

 

3. sz. melléklet                                                                              

A FÁK ÁLLAPOTFELMÉRÉSE ÉS A 

KEZELÉSEKRE, BEAVATKOZÁSOKRA TETT 

JAVASLATOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA  

 

 

 

 

 

 



3.sz. melléklet 

A fák állapotfelmérése és a kezelésekre, beavatkozásokra tett javaslatok összesítő táblázata 

 

 

 

 

 

Azonosító Fafaj név (magyar) Fafaj név (latin) Fa- Kor* Életké- Radó Száza- Életképesség - élettartam

magasság

(m)

magasság

(m)

átmérő

(cm)

(év) gyökér törzs korona ápolás pesség átlag lék

(%)

Beavatkozás - kezelés

Egy évtizeden belül lecserélendő

ÁPOLÓ METSZÉS, KORONAFELÜLET 

RÉSZLEGES CSÖKKENTÉSE

Egy évtizeden belül lecserélendő

ÁPOLÓ METSZÉS, KORONAFELÜLET 

RÉSZLEGES CSÖKKENTÉSE

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely 

által meghatározott maximális életkort 

megközelíti
ÁPOLÓ METSZÉS

A fa a termőhely által meghatározott életkor 

előtt lecserélendő

ÁPOLÓ METSZÉS

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely 

által meghatározott maximális életkort 

megközelíti

FAKIVÁGÁS!, SARJAK ELTÁVOLÍTÁSA

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely 

által meghatározott maximális életkort FAKIVÁGÁS!, SARJAK ELTÁVOLÍTÁSA

Átlag 3,3 3,7 3,3 3,5 3,2 3,4 68%

4 4 4 4 3,8 76%5 Nyugati tuja Thuja occidentalis 10 1 14 19 3

5 4 4 4 4,2 84%

3,0 60%

6 Nyugati tuja Thuja occidentalis 10 1 16 19 4

28 3 4 2 3 34 Cseresznye Prunus domestica 6 1 22

4 4 4 4 4,0 80%

2,4 48%

3 Ezüst juhar Acer saccharinum 10 2 28 25 4

46 3 2 2 3 22 Nemes nyár Populus x euramericana 23 7 58

3 4 3 2 3,0 60%

Törzs- Radó EU-s állapotérték

1 Nemes nyár Populus x euramericana 22 6 56 46 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SZ. MELLÉKLET                                                                           

TÉRKÉPVÁZLAT – HELYSZÍNRAJZ 
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4.sz. melléklet 

A gödi Fácán Óvoda kertjében álló vizsgálatba bevont fák elhelyezkedése 

 

 



 


