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Szakmai alapok
 Elsődleges adatok:

Fafaj

Fa állása 

Vitalitás

Magasság

Korona átmérő

Törzs átmérő

Elhelyezkedés

 Vizsgált fafajok:

 Platán

 Vadgesztenye

 Kislevelű hárs

 Olasznyár

 Mezei juhar

 Jegenye nyár

 Kocsánytalan tölgy

 Fehérfűz

 Celtis

 Közönséges dió

 Zöld juhar, cseresznye, akác, 
fehér eper, ezüst juhar, 
császárfa



Adat rögzítés



Sorszámozás



Műszeres vizsgálatok eszközei
 TruPulse 200B (famagasság)

 Fakopp (Arbor Sonic 3D – szövettérkép, statikai elemzés)

 Húzásos gyökérvizsgálat 

 Fúrásellenállásmérés (Resistograph)



Vizsgálattal érintett közterületek

 Kvassay sétány

 Somogyi Béla utca 

 Rákóczi Ferenc utca

 Bajcsy-Zsilinszky utca

 Széchenyi utca

 Kőröshegyi út

 Arany János utca



Számok

 Szemrevételezett fák: 1477 db

 Fakopp műszerrel vizsgált: 139 db

 Resistograph-al vizsgált: 29 db

 Húzásos gyökérvizsgálat: 50 db



Eredmények

















Okok

 Természeti hatások/

 Kor

 Fafaj jellemzők

 Talajvíz

 Tápanyag utánpótlás hiány (részben kertészeti)

 Urbanista hatások (helyenként eltérő):

 Áramszolgáltató behatásai

 Utak, járdák sózásának hatásai

 Közművek építésének hatásai

 Gondozatlanság



Szakvélemény jogi kérdései

 A 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről kimondja, hogy:

„Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 
1991. évi XXXIII. törvény 42. §-a alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) * Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról az e rendelet 1-5. számú melléklete 
szerinti ingatlanvagyon-katasztert (a továbbiakban: katasztert) kell felfektetni és folyamatosan 
vezetni.”

 A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) 
kormányrendelet.

 Kateszter jogállása:

NEM KELETKEZTET VÉGREHAJTÁSI 
KÖTELEZETTSÉGET



Köszönöm a figyelmet!

(Dóczi Annamária fotója, Sopron 
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