
A faállomány vizsgálata vegetációs időszakban, 2019 júliusában történt. A vizsgálat célja az volt, hogy 

a tervezett útfelújításhoz támpontot adjunk, véleményezzük a fákat az alábbi szempontok szerint: 

1. Melyek azok a fák, amelyek ökológiai és településképi szempontból jelentős értéket 

képviselnek, ezért megtartásuk mindenképpen indokolt, továbbá, tervezés során figyelembe 

kell venni, hogy nem javasolt a gyökérzónába és az űrszelvénybe történő beavatkozás; 

2. melyek azok a fák, amelyek állapotuk, fajuk, helyzetük miatt semlegesek, vagyis szükség 

esetén kivághatók, amennyiben más lehetőség nem adódik az útszerkezet és a vízelvezetés 

megoldására; 

3. melyek azok a fák, amelyek állapotuknál fogva balesetveszélyesek, vagy építmény állagát 

rongálják, vagy egyéb módon jelentenek veszélyt a közterület biztonságos használatára, ezért 

mindenképpen kivágandók. 

A fákat vizuálisan vizsgáltuk. A vizsgálati módszer a gyökér/gyökérzóna, a törzs, valamint a 

lombkorona állapotának vizsgálatán, és összességében az életképesség értékelésén alapul.  

Az értékelési szempontokat az alábbi táblázat tartalmazza. 

A kivágandó fák szükség szerinti pótlásának előírása jegyzői hatáskörbe tartozik. 

Gyökér vizuális osztályozás  osztályzat  

Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen 5 

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen  4 

A gyökérzeten látható károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező 
termőhelyen  

3 

Gyökérzet látható erős felszíni károsodása, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen  2 

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

1 

  

Törzs vizuális osztályozás  osztályzat  

A törzs nem károsult  5 

Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)  4 

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

A törzs erős károsodása (több nagyfelületű vagy mély rothadási seb, korhadások)  2 

A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (oly mértékben, hogy statikai vagy 
tápanyag ellátási funkcióját nem képes ellátni)  

1 

  

Korona vizuális osztályozás  osztályzat  

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

A lombveszteség 11-25 % közötti  4 

Jelentős a lombveszteség 3 



Erős koronakárosodás  2 

Elhalt korona, teljes lombveszteség 1 

  

  

Életképesség értékelése osztályzat 

A fa kitűnő állapotban van 5 

Beavatkozással még hosszú ideig megtartható 4 

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő 3 

Egy évtizeden belül lecserélendő  2 

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt (baleset vagy építmény-
rongálás veszélye)  

1 

 


