


A FAKATASZTER

A fakataszter leegyszerűsítve egy leltár,

• elsődleges feladata az adott területen található fák
kertészeti szakmai nyilvántartása,

• elősegítve a fenntartási munkák technológiai
tervezhetőségét, időrendi meghatározását.

A fakataszter felállításának módját, 
technológiai leírását és kötelező adattartalmát 

jelenleg nem szabályozza jogszabály.



A FAKATASZTER

Tekintettel arra, hogy egy 

adott területen a faállomány 
(élő szervezetek lévén)

folyamatosan változik, 

a fakataszter pontossága nem lehet 100%-os,

több ezres egyedszámnál a

2-5% eltérés megengedett.



A FAKATASZTER

A kataszter elkészítéséhez 
a Magyar Faápolók Egyesülete 
által 2013-ban kiadott útmutató 
egyszerűsített adatfelvételét 
alkalmaztuk.





„Minden fa fásszárú, 
de nem minden fásszárú növény fa.” 

A fakataszter egy kertészeti szakmai nyilvántartási
adathalmaz, ezért csak a kertészeti értelemben is fának
minősülő fásszárú növényeket tartalmazza.

• Fa:
• 1 m magasságban mért átlagos törzsátmérője minimum 10

cm,

• törzsátmérőtől függetlenül minden fává fejlődő növény, ha az
államilag elismert faiskolából származik és tervezetten,
kertészeti technológiával lett ültetve.



„Minden fa fásszárú, 
de nem minden fásszárú növény fa.” 

A fakataszter nem tartalmazza:
• A kertészeti gyakorlatban cserjekén számon tartott,

cserjeként ültetett, vagy technológiailag cserjeként
fenntartott fásszárú növényeket.

• Az egy m magasságban mért 10 cm-nél kisebb
törzsátmérőjű, nem kertészeti technológiával ültetett, nem
államilag elismert faiskolából származó fásszárú
növényeket,

például a
• helyben, magról kelt,

• 1 m magasságban legalább 10 cm átlagos törzsátmérőt el
nem érő fásszárú növényt,

• továbbá a gyökér-, tő-, és törzssarjakat.



Fák helyszíni beazonosítása

• A városliget területe a főutak által határolt 3 tömbre van osztva
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Fák helyszíni beazonosítása

• A fasorok külön (az útra utaló) jelölést kaptak

• Fasor: az úttest mellett álló fák egyedi, vagy zöldsávos fahelyben
helyezkednek el, amelyet a parktól szilárd burkolatú járda választ el.

• intenzívebb fenntartást igényelnek.



Fák helyszíni beazonosítása

• A fasorok külön (az útra utaló) jelölést kaptak



Az egyes tömbökön belül a sétányok által határolt 
területek táblásítva lettek



Fák helyszíni beazonosítása

„Beszédes kódok”



Fák helyszíni beazonosítása



Fák helyszíni beazonosítása



Fák helyszíni beazonosítása



Fák jelölése a kataszterben



Fafaj felvétele

A felvett fák nevei latin taxonómia alapján vannak megadva. Szinonim neveket
kiszűrtük, egy fafajra csak egy faj (fajta) nevet használtunk.
A nevezéktan Schmidt Gábor – Tóth Imre: Kertészeti dendrológia című munkája alapján
készült.



A fa fontosabb méretei

Törzsátmérő 
A fa törzsének átlagos átmérője 1 m magasságban, centiméterben megadva. 
Amennyiben 1 méternél alacsonyabban elágazó parkfa adatait vettünk fel, abban 
az esetben az elágazás alatt mértük a magasságot.  A több, különálló törzset 
nevelő, egymáshoz érő (összenőtt) fák esetében a törzseket külön-külön felmértük 
és rögzítettük, ezek esetében az átmérőt jelölő számok között „+” jel látható.

Famagasság
A fa magassága méterben megadva.

Korona átmérő
A korona átlagos átmérője méterben megadva.



A fa állapotjelzői

A FA ÁLLAPOTÁNAK FELVÉTELE
A szemrevételezés során felmértük a gyökérzet, a törzs és a korona általános 
állapotát, 
valamint a környezeti adottságok figyelembevételével az egészségi állapotát ezt a 
Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben adtuk meg 



A fa állapotjelzői
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A fa állapotjelzői







A fa állapotjelzői





A fa ápolására tett javaslatok

A vizsgálat eredményét kiértékelve a fára vonatkozó kezelési javaslatot is megadtuk, ez
tartalmazza a fán alkalmazandó ápolási munkákat. A kezelési javaslatban előírt ápolási
munkák a fán végzett munkálatok során módosulhatnak, mert az ápolás kivitelezése
során láthatóvá válhatnak a talajszintről nem észlelhető tünetek is.

Amennyiben nem dönthető el egyértelműen az ápolás mértéke/típusa, akkor a
favizsgálatot szerepel ápolási javaslatként.



A FAVIZSGÁLAT METÓDUSA A FŐKERT-nél











Fatest belső szerkezeti vizsgálata 
Fakopp 3D akusztikus tomográffal









Fatest szerkezeti statikai 
(törés) vizsgálata 

Fakopp 3D akusztikus 
tomográffal









A FAÁPOLÁS CÉLJA

A fa erősítése, 

egészségének védelme,

biztonságának megőrzése, helyreállítása 
vagy javítása 



A fa esetleges károkozásáért a tulajdonos a felelős!

Fával szembeni elvárások:
• 100 %-os biztonság
• tökéletes esztétikai megjelenés
• maximális környezeti hasznosság
• környezeti alkalmazkodás
• igénytelenség

Ezt a túlzott biztonságot azonban lehetetlen elérni, hiszen
folyamatosan változó körülményeknek kitett élőlényekről
beszélünk.

El kell fogadnunk, hogy olyan fákkal kell együtt élnünk, amelyek
nem 100 %-ig biztonságosak.



A metszés

A városban élő fáknak, különösen azoknak, amelyek
forgalmas helyeken állnak, kezdettől fogva, tehát fiatal
koruktól öreg korukig szükségük van a megfelelő
metszésre.

A korona metszésének céljai:

• Ápolás

• Statikai egyensúly

• Fiziológiai egyensúly

• Koronaalakítás



Koronarögzítés

Vázágak dinamikus összekötése
• Csak roncsolásmentes technológia!

(COBRA SYSTEM®)





Odútisztítás, -kezelés és fedés

Bekorhadt, száraz odúk
kitisztítása, lekezelése és
hálóval történő lezárása



Pangóvíz kivezetés
• Bekorhadt, nedves odúk kitisztítása, a pangó víz

kivezetése, az üreg lekezelése és hálóval történő
lezárása



Csőfalpótlás

Veszélyes mértékben
megnyílt, mélyen
bekorhadt odúk falának
stabil rögzítése , odú
kezelése és hálóval
történő lezárása















Dendrológia érték

A fafaj „értéke” a kertészeti felhasználás tekintetében. A fajok besorolása a
kertészeti dendrológiai, táj- és kertépítészeti szakkönyvek, valamint a favédelmi
törvények alapján történt.
Ezek:

• Dendrológiailag értékes fafaj
• Dendrológiailag közepesen értékes fafaj
• Dendrológiailag kevésbé értékes/Invazív fafaj



Dendrológia érték



Egyéb szempontok

Ebben a mezőben a fa kiemelendően értékes tulajdonságait adjuk meg.

• Dendrológialag értékes/ dendrológiai ritkaság: azok a fafajok, melyek az
adott területen ritkák, nagyrészt arborétumokban, gyűjteményes kertekben
fordulnak elő.

• Történelmi érték: azok a fák, melyek kora meghaladja a száz évet, és/vagy
kertépítészeti hivatkozások találhatóak a távoli múltjukra.



Egyéb szempontok



A legidősebb faállományú táblák 

14VL110  - 45,5 cm Ø



A legidősebb faállományú táblák 

14VL103  - 49,5 cm Ø



A legidősebb faállományú táblák 

14VL205  - 68 cm Ø



Dendrológiailag kiemelt értékű területek

Kis botanikus kert



Dendrológiailag kiemelt értékű területek

Vakok kertje



Dendrológiailag kiemelt értékű területek

Platános



Dendrológiailag kiemelt értékű területek

A sziget és környéke



A 150 cm-nél vastagabb törzsátmérőjű platánok

220 cm



Csörgőfák a Károly körútról





Platanus × hispanica „Sutnerii”





Idős mocsári ciprusok



Megjegyzés

Ebben mezőben tüntettük fel a fa olyan kiemelendő tulajdonságait, melyek az ápolását,
fenntartását, statikai állapotát, életterét jelentősen befolyásolják.





Összesítés táblánként



Összesítés táblánként



Összesítés tömbönként



Teljes terület összesítése




