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SZAKVÉLEMÉNY 
Előzmények: 

 

Fót Város Polgármesteri Hivatal (2151 Fót Vörösmarty tér 1.) megkeresett és felkért, hogy adjak 

szakvéleményt a város belterületén, a Somlyó-tó mellett álló egyes fák állapotáról illetve arról, hogy 

szükséges-e azok kivágása. 

 

Módszertan: 

 

A felkérést elfogadtam és 2022. március 31-én helyszíni szemlét tartottam, amely során 

fényképfelvételeket készítettem és szemrevételezéssel állapítottam meg a fák állapotát. 

 

A fák elhelyezkedése és azonosítása: 

 

A fákat az adatlapokon sorszámmal, ill. a feltalálási hely nevével azonosítottam. 

 

Mérési eredmények feldolgozása: 

 

A mérési eredményekről faegyedenként „Favizsgálati adatlap”-ot készítettem. Az adatlapok a 

szakvélemény mellékletében találhatók. 

 

A mérés és a vizsgálat alapján az alábbi kategóriákba soroltam a fákat: 

 

1. Kivágásra javasolt 

 

2. Javasolt kezelés hiányában veszélyes 

 

A kivágásra javasolt fák egészségi állapota, törzs- és koronaalakja és az elhelyezkedése indokolja 

a beavatkozást. 

 

A 2. sorszámú nyífa a kezelés elmaradása esetén kivágandó, ezért mindkét kategóriába jelöltem. 

 

A kivágott fákat korai juhar (Acer platanoides), szivarfa (Catalpa bigonioides) vagy nyír (Betula 

pendula) fajokkal javasolom pótolni. 

 

A pótláshoz 2-3 m magas és 8-10 cm törzsátmérőjű sorfa minőségű szaporítóanyagot 

használjanak. 



 

Eredmények összefoglalása: 

 

Az eredmények rövid táblázatos összefoglalása az alábbi: 

 

Fa azonosító 
Kivágásra 

javasolt 
Kezelést igénylő 

Javasolt kezelés 

hiányában 

veszélyes 

1 X   

2  X X 

3 X   

4 X   

ÖSSZESEN (db):    
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Tanúsítvány: 

 

BUCSAI CSABA ezennel legjobb tudása és meggyőződése alapján az alábbiakat 

tanúsítja: 

A ténybeli megállapítások, melyeket e szakvélemény tartalmaz, igazak és 

helytállóak. 

A szakvéleményben foglalt elemzéseket, véleményalkotásokat és következtetéseket 

csak a szakvéleményben megfogalmazott előfeltételek határolják be, és azok a szakértő 

személyes, részrehajlástól mentes elemzése, véleménye és következtetése. 

Nincsenek sem jelenlegi sem jövőbeni érdekeltségeim azon eszközökben, melyek a 

szakvélemény tárgyát képezik, nem vagyok részrehajló és nincsenek személyes 

érdekeim egyik fél irányában sem. 

Javadalmazásom nem függ semmilyen intézkedéstől vagy eseménytől, mely e 

szakvéleményben foglalt elemzések, vélemények, és következtetések megjelenítése 

vagy felhasználása eredményeként jöhet létre. 
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ADATLAPOK 
faegyedenként 

 



ER-TERV Bt. 

1. 

2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6. I. em. 12.  

Tel.: +36209658134   

e-mail: info@erterv.hu   

Favizsgálati adatlap 
 

Dátum:  2022. május 4.  

Hely:  Fót   

Azonosító: Somlyó-tó  

Latin név: Salix alba  

Magyar név: Fűz   

   

Gyökér és környezet állapota: Törzs állapota:  

feltöltésben kéregsérülés  
lehordásban repedés  

talajzárás: föld fatest sérülése  
talajszennyezés korhadás  

gyökérzónában közmű odvasodás  
gyökérsérülés ferde növekedés  

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés  
gyökérnyak odvasodás több törzs  

talajfelszínt a gyökér megemete   

gyökérzet a helyéről kimozdult Korona állapota:  

 féloldalas  

Koronaalap állapota: külpontos  

fatest sérülése száraz ágak  
korhadás száraz vázág  

száradó vázág odvas vázág  
gombás vázág visszavágott  
csonkolt vázág légvezeték a koronában  

víz-zsák   

 Törzs kezelése:  

Gyökér kezelése: kéreg kezelés  

tápanyag utánpótlás fagyrepedés kezelése  
talajszellőztetés fatest kezelése  

talajcsere odvak kezelése  
gyökérkezelés statikai megerősítés  
gyökér metszés   

gyökérnyak sérülés kezelése Korona kezelése:  

gyökérnyak odvasodás kezelése gallyazás  
öntözés korona ritkítása  

 szárazgallyazás  

Koronaalap kezelése: űrszelvény gallyazás  

fatest kezelése korona könnyítés  
odvak kezelése ifjítás  

statikai megerősítés vázágak összekötése  
   

Kezelés nem szükséges.  
A fa kezelést igényel.  

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül veszélyes.  
A fa veszélyes, kivágását javasolom.  

 



ER-TERV Bt. 

2. 

2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6. I. em. 12.  

Tel.: +36209658134   

e-mail: info@erterv.hu   

Favizsgálati adatlap 
 

Dátum:  2022. május 4.  

Hely:  Fót   

Azonosító: Somlyó-tó  

Latin név: Betula pendula  

Magyar név: Nyír   

   

Gyökér és környezet állapota: Törzs állapota:  

feltöltésben kéregsérülés  
lehordásban repedés  

talajzárás: föld fatest sérülése  
talajszennyezés korhadás  

gyökérzónában közmű odvasodás  
gyökérsérülés ferde növekedés  

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés  
gyökérnyak odvasodás több törzs  

talajfelszínt a gyökér megemete   

gyökérzet a helyéről kimozdult Korona állapota:  

 féloldalas  

Koronaalap állapota: külpontos  

ép száraz ágak  
korhadás száraz vázág  

fatest sérülése odvas vázág  
gombás vázág visszavágott  
csonkolt vázág légvezeték a koronában  

víz-zsák   

 Törzs kezelése:  

Gyökér kezelése: kéreg kezelés  

tápanyag utánpótlás fagyrepedés kezelése  
talajszellőztetés fatest kezelése  

talajcsere odvak kezelése  
gyökérkezelés statikai megerősítés  
gyökér metszés   

gyökérnyak sérülés kezelése Korona kezelése:  

gyökérnyak odvasodás kezelése gallyazás  
öntözés korona ritkítása  

 szárazgallyazás  

Koronaalap kezelése: űrszelvény gallyazás  

fatest kezelése korona könnyítés  
odvak kezelése ifjítás  

statikai megerősítés vázágak összekötése  
   

Kezelés nem szükséges.  
A fa kezelést igényel.  

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül veszélyes.  
A fa veszélyes, kivágását javasolom.  

 



ER-TERV Bt. 

3. 

2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6. I. em. 12.  

Tel.: +36209658134   

e-mail: info@erterv.hu   

Favizsgálati adatlap 
 

Dátum:  2022. május 4.  

Hely:  Fót   

Azonosító: Somlyó-tó  

Latin név: Populus x euramericana  

Magyar név: Nemesnyár   

   

Gyökér és környezet állapota: Törzs állapota:  

feltöltésben kéregsérülés  
lehordásban repedés  

talajzárás: föld fatest sérülése  
talajszennyezés korhadás  

gyökérzónában közmű odvasodás  
gyökérsérülés ferde növekedés  

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés  
gyökérnyak odvasodás több törzs  

talajfelszínt a gyökér megemete   

gyökérzet a helyéről kimozdult Korona állapota:  

 féloldalas  

Koronaalap állapota: külpontos  

ép száraz ágak  
korhadás száraz vázág  

fatest sérülése odvas vázág  
gombás vázág törött vázág  
csonkolt vázág légvezeték a koronában  

víz-zsák   

 Törzs kezelése:  

Gyökér kezelése: kéreg kezelés  

tápanyag utánpótlás fagyrepedés kezelése  
talajszellőztetés fatest kezelése  

talajcsere odvak kezelése  
gyökérkezelés statikai megerősítés  
gyökér metszés   

gyökérnyak sérülés kezelése Korona kezelése:  

gyökérnyak odvasodás kezelése gallyazás  
öntözés korona ritkítása  

 szárazgallyazás  

Koronaalap kezelése: űrszelvény gallyazás  

fatest kezelése korona könnyítés  
odvak kezelése ifjítás  

statikai megerősítés vázágak összekötése  
   

Kezelés nem szükséges.  
A fa kezelést igényel.  

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül veszélyes.  
A fa veszélyes, kivágását javasolom.  

 



ER-TERV Bt. 

4. 

2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6. I. em. 12.  

Tel.: +36209658134   

e-mail: info@erterv.hu   

Favizsgálati adatlap 
 

Dátum:  2022. május 4.  

Hely:  Fót   

Azonosító: Somlyó-tó  

Latin név: Populus x euramericana  

Magyar név: Nemesnyár   

   

Gyökér és környezet állapota: Törzs állapota:  

feltöltésben kéregsérülés  
lehordásban repedés  

talajzárás: föld fatest sérülése  
talajszennyezés korhadás  

gyökérzónában közmű odvasodás  
gyökérsérülés ferde növekedés  

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés  
gyökérnyak odvasodás több törzs  

talajfelszínt a gyökér megemete   

gyökérzet a helyéről kimozdult Korona állapota:  

 féloldalas  

Koronaalap állapota: külpontos  

ép száraz ágak  
korhadás száraz vázág  

fatest sérülése odvas vázág  
gombás vázág törött vázág  
csonkolt vázág légvezeték a koronában  

víz-zsák   

 Törzs kezelése:  

Gyökér kezelése: kéreg kezelés  

tápanyag utánpótlás fagyrepedés kezelése  
talajszellőztetés fatest kezelése  

talajcsere odvak kezelése  
gyökérkezelés statikai megerősítés  
gyökér metszés   

gyökérnyak sérülés kezelése Korona kezelése:  

gyökérnyak odvasodás kezelése gallyazás  
öntözés korona ritkítása  

 szárazgallyazás  

Koronaalap kezelése: űrszelvény gallyazás  

fatest kezelése korona könnyítés  
odvak kezelése ifjítás  

statikai megerősítés vázágak összekötése  
   

Kezelés nem szükséges.  
A fa kezelést igényel.  

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül veszélyes.  
A fa veszélyes, kivágását javasolom.  
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