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 I.  ALAPADATOK, AZ ELJÁRÁS TÁRGYA, 
A FELEK ADATAI 

 
Ügyszám:   35/2009 
 
Az eljárás tárgya: Bp. VI., Nagymező utcában 19 utcai sorfa 

állapotvizsgálata 
 
Megbízó/kirendelő: Főkert Nonprofit Zrt 
 - címe: 1073 Bp. Dob u. 90. 
 - képviselője:  Kocsis László – vezérigazgató 
 
 
Megbízás, kirendelés száma: 35/2009  
 - kelte: 2009. március 25. 
 
 

II.  FELADATMEGHATÁROZÁS 
 
 
A szakvélemény az alábbi megbízói igénypont szerint került kiadmányozásra: 
 

Szakértő vizsgálja meg a Budapest Főváros  VI. kerület Nagymező utcában 
fellelhető utcai sorfa állományból a külön jegyzékben közölt, 19 egyedet. 
Vizsgálata során előzményként vegye figyelembe a Főkert nonprofit által 2008. 
08. havában, valamint 2009. március 30.-n végzett hangrezonanciás 
törzsvizsgálatokat, mérési eredményeket, valamint fotó-dokumentációt. 
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HITELESSÉGI NYILATKOZAT, VÉDETTSÉG 
 

 
Jelen szakvélemény az igazságügyi szakértők működésére vonatkozó előírások szerint 
került kiadmányozásra, felhasználása ennek megfelelően aggálytalan.  
 

 
Szerzői jog: 
 
A szakvélemény szerzői jogi védelem alá tartozik. Közhiteles másolása, sokszorosítása 
csak a szerző külön, írásos nyilatkozata alapján engedélyezett, de szokványos irodai 
duplikációjára szakértés megbízó számára kifejezett jogosultságot biztosít.  
 
 
Titkosság-nyilvánosságra hozatal:  
 
Szakértő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szakvéleményben foglaltakat a 
megbízó közérdekű információnak minősítse, és az abban foglaltakat változatlan 
formában, vagy a szakvélemény tartalmi elemeinek megtartása mellett rövidített 
formában harmadik személy számára kiadja. 
 
 
Felhasználhatósági korlátozás:  
 
Jelen szakvélemény metodikájának, az abban foglalt adatoknak és levezetéseknek más 
ügyekben történő felhasználása tilos. 
 
 
 

A nem rendeltetésszerű felhasználásából származó valamennyi 
jogkövetkezményért a szakértés mindennemű felelősséget elhárít! 
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III.  VIZSGÁLATI METODIKA, ESZKÖZÖK ELJÁRÁSOK, 
MÓDSZEREK 

 

III. 1. A szakértői tevékenység során követett általános módszertan 
 
Az ügy eddigi folyásának, a szakvélemény kiadmányozása iránti igény 
szükségességnek, a megbízó által előadott előzményeknek; beadványoknak – a 
szakértői gyakorlatban megszokott - bevezetőkénti ismertetésétől, mivel e bekezdések 
a megbízói munkát nem segítik, ellenkezőleg áttanulmányozásuk és esetleges javításuk 
terhes lehet - eltekintünk! 
 
A bizonyítási eljárás során a vizsgálatokat a jogszabályok szerint, a tudomány 
állásának és a korszerű szakmai ismereteknek megfelelő eszközök, eljárások és 
módszerek felhasználásával, a gazdaságosság figyelembevételével végeztük. 
 
Az alkalmazott szakértői tevékenység-elemeket, a jelen ügyre vonatkozó 
meghatározás szerint alkalmaztuk úgy, hogy a leginkább fontos tényezők felismerését 
eredményezze, s egyben irányt mutasson a megoldás útjához. 
 

III. 2. A szakértői tevékenység során alkalmazott eseti módszertan 
 
A szakértő az egyedek utcán belüli fekvését, kitettségét, biomechanikai és egészségügyi 
állapotát, törzs és korona állapotát szemrevételezéssel vizsgálja meg. Ezen belül 
vizsgálat tárgyát képezi az esetleges gombásodás, repedés, odvasodás felvételezése, a 
korábbi kezelések hatásának vizsgálata. A megbízásban foglaltaknak megfelelően a 
törzs szemrevételezéses állapotvizsgálata egybevetésre kerül a hangrezonanciás 
készülékkel történt átvilágítás eredményeivel. A hang terjedési sebessége ugyanis jelzi 
a korhadás mértékét. Az alacsony sebességű foltok tekintendők korhadtaknak. A 
nyolcérzékelős hangrezonanciás vizsgálat már 10 cm-es átmérőjű korhadást is kimutat 
a törzsben, mely korhadt területek a színes grafikus megjelenítésben vörös színnel 
jelzettek.  
 
Mivel a vizsgálatra a tenyészidőszakon kívül kerül sor, a lombozat vitalitása és 
egészségi állapotának vizsgálata az előzményi felvételek alapján lehetséges. 
Ugyanakkor a szemle időpontja a törzs és az ágrendszer vonatkozásában kedvező, 
mivel lombozat a betekintést nem akadályozza. 

 

III. 3. Az utcai sorfák kivágására vonatkozó fontos, új jogi szabályozás 
 
A szakértői tevékenység jelen ügyben szaktanácsadásra és döntés előkészítésre 
szorítkozik. A szakértés felhívja a megbízó figyelmét arra, hogy a 346/2008. (XII. 30.) 
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Korm. rendelet előírásai szerint a közterületen fellelhető fák kivágásának 
engedélyezése 2009. január 1.-t követően az illetékes Önkormányzat jegyzőjének 
hatásköre. 
  
A benyújtandó engedélykérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia:  
- a kivágás indokát  
- az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló 
nyilatkozatát  
- az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú növény ingatlanon 
belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését  
- a fás szárú növény darabszámát, faját, fa esetében annak 1 m magasságban mért 
törzsátmérőjét  
- a kivágás kivitelezésének részletes leírását  
- a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével 
 
A közutak mellett elhelyezkedő fasorok hiányainak pótlását - amennyiben annak 
környezeti feltételei adottak - kizárólag a fasor vonalába történő telepítéssel, az arra 
jellemző faj, fajta felhasználásával lehet megtenni. Ezért a jegyző alapos vizsgálat után 
az engedélyt azzal a feltétellel adhatja ki, hogy főszabályként a kivágandó fával 
azonos helyen, de ha ez valamilyen szakmai vagy településfejlesztési ok miatt nem 
lehetséges, akkor a település más, arra alkalmas helyére pótlási kötelezettséget ír elő, 
melyet 1 éven belül kell teljesíteni. 
 
Fás szárú növény telepítési helyének kiválasztásakor és a telepítés elvégzésekor 
maximálisan figyelemmel kell lenni arra, hogy a telepített növény az emberi életet és 
egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, 
illetve nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem 
akadályozhatja azok biztonságos működését. 
 

III. 4. Záradék 
 
A szakértői javaslatot a kiadmányozó legjobb szakmai tudása szerint adja meg, 
ugyanakkor tekintetbe kell venni, hogy: 
- a vizsgálat objektíve nem teljes körű, pl. nem terjed ki a gyökérzetre, melynek 
feltárásos vizsgálata a fák állékonyságát veszélyeztetné, jelen esetben csak közvetett 
módon volt vizsgálható a lombozat;  
- az élő szervezetek és a meteorológiai tényezők (pl. viharos erejű szél) kölcsönhatása 
még egészséges fák esetében is okozhat havária jelenséget. 
Ezért a szakvéleményben foglaltak alapján hozott döntés tekintetében a kiadmányozó 
szakértő és a szakértői iroda mindennemű büntetőjogi, anyagi és kártérítési felelősség 
érvényesíthetőségét előzetesen kizárja. 
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IV.  HELYSZÍNI SZEMLE 
 

IV. 1. Főszemle 
 
Szabályszerűen előzetesen írásban kitűzött helyszíni szemlére a feladat sajátosságai 
okán – ellenérdekű fél hiányában - nem került sor. A megbízó által előírt 
szemrevételezést a megbízott szakértő és asszisztencia az alábbiak szerint tartotta meg: 
 

A szakértői helyszíni szemle 
- kitűzésének módja: Szóban 
- ideje: 2009. március 31. 10 óra 
- résztvevői:  
Szakértő Dr. Kovács Tibor igazságügyi szakértő 
 Lak Gergely szakértői asszisztens 
 
- megközelítése: személygépkocsival 
 
A helyszíni szemlén végzett vizsgálatok és azok eredményét a további fejezetekben 
fejtettük ki részletesen! 
 
- További helyszíni szemle kitűzése a fényképfelvételeknek a pótlólagos 
hangrezonanciás mérések eredményeivel történő egybevetését követően szükségessé 
vált. 
  

IV. 2. Pótszemle 
 

A szakértői helyszíni szemle 
- kitűzésének módja: - 
- ideje: 2009. április 9.   
- résztvevői:  
Szakértő Dr. Kovács Tibor igazságügyi szakértő 
 Lak Gergely szakértői asszisztens 
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V.  A FAEGYEDEK LEÍRÁSA 
 
A szakvélemény kialakítása során az egybevethetőség érdekében az előzményi Főkert 
szakvélemény kialakítása során alkalmazott jelölő kódokat alkalmaztuk. 
 

 

Állományalkotó egyed  

- faja: Platanus x acerifolia 

- jelölő kódja: 06NAG01101 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 15 m 

o korona átmérő 15 m  

o legkisebb törzsátmérő 65 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 83 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 237 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 
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Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérés eredményei 2009. március 31: 

 

 
 

1. mérés eredménye 5 m-es magasságban 
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2. mérés eredménye 2 m-es magasságban 
 
Jelen szakértés által készített fotók: 
 

    
 
 

Szakértői megállapítás: A fototrópikus jellegű fák (minden állományalkotó sorfa 
ilyen) fejlődésük során természetes élettani okra visszavezethetően a kedvezőbb 
fényellátási adottsággal rendelkező oldal felé törekszenek. Ebben az esetben a 
fényellátást korlátozó tényező a 3 szintes lakóépület. Az egyed törzse a növekedési 
viszonynak megfelelően az épület árnyékából az úttest felé hajlik. Lombkoronája a 
korábbi – az útpálya biztosítása érdekében tett, és közlekedésbiztonsági szempontból 
szükséges - alakító metszések következtében asszimetrikus. A fa súlypontja a 
gyökérnyakban felvételezhető törzsközépvonalhoz viszonyítva mintegy 3 m-re tér el a 
függőlegestől. Ez a tény önmagában kérdésessé teszi az egyed hosszú távú 
állékonyságát, más szóval kiemelt kockázati tényező. 
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A törzsön cca 5 m magasságban egy korábbi nem jól beforradt vezérág lemetszése 
helyén kiterjedt, odvasodott ághely-korhadás lelhető fel, mely a törzs szilárdságát 
nagymértékben rontja. 

A két tényező hatása kumulálódik, fokozott kárveszélyt okoz, baleseti kockázattal jár. 
 
Szakértői javaslat: Az egyed kivágása. Ezt követően, amennyiben az újratelepítés a 
Bp. Főváros VI., HÉSZ-be és a területre vonatkozó Rendezési terv előírásaiba, 
Szabályozási kerettervébe nem ütközik, szükséges az egyed újratelepítése a 346/2008. 
(XII. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint. Szakértés felhívja a figyelmet arra, hogy a 
fotótropizmus hatásainak csökkentése érdekében a törzsnevelés során karózással, 
kikötözéssel törekedni kell a törzs függőleges irányultságú kialakítására. A koronába 
metszés és korona kialakítása során tekintettel kell lenni a közlekedési űrszelvényre, 
valamint a légkábelek elhelyezkedésére. 
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Állományalkotó egyed  

- faja: Platanus x acerifolia 

- jelölő kódja: 06NAG01103 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 15 m 

o korona átmérő 15 m  

o legkisebb törzsátmérő 61 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 65 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 194 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 
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Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérés eredményei 2009. március 31: 
 

 
2. mérés 2m-es magasságban  
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Jelen szakértés által készített fotók 
 

 
 

Szakértői megállapítás: A f. már részletesen körülírt fotótropizmus hatása ennél az 
egyednél is érvényesült. Az egyed törzse a növekedési viszonynak megfelelően az 
épület árnyékából az úttest felé hajlik. Az egyed az épület és a mellette lévő, nagyobb 
vitalitással rendelkező 2 állományalkotó fa árnyékoló hatása következtében 
felnyurgult. Bár a korábban – az útpálya biztosítása érdekében tett, és 
közlekedésbiztonsági szempontból szükséges - alakító metszések ághelyei beforradtak, 
egyébként is aszimmetrikus lombkoronájának volumene az árnyékoló hatás 
következtében további életfunkciói kielégítéséhez elégtelen.  

A fa súlypontja a gyökérnyakban felvételezhető törzsközépvonalhoz viszonyítva 
mintegy 2,5 m-re tér el a függőlegestől, a törzsszövet károsodása élettani okra 
visszavezethetően jelentős. Ez a két tényező önmagában kérdésessé teszi az egyed 
hosszú távú állékonyságát, más szóval kiemelt kockázati tényező. 

A három tényező hatása kumulálódik, fokozott kárveszélyt okoz, baleseti kockázattal 
jár. 
 
Szakértői javaslat: Az egyed kivágása. Továbbiakban az újratelepítésre és ápolásra 
vonatkozó javaslat megegyezik a f. egyed vizsgálata során körülírt javaslattal. 
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Állományalkotó egyed  

- faja: Platanus x acerifolia 

- jelölő kódja: 06NAG01111 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 10 m 

o korona átmérő 10 m  

o legkisebb törzsátmérő 28 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 33 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 96 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 

   

 
 



  IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 
 
Tárgy:  Bp. VI., Nagymező utcában 19 utcai sorfa állapotvizsgálata   
Ügyszám: 35/2009 
Készítette:  Dr. Kovács Tibor igazságügyi szakértő  

16 
 

Jelen szakértés által készített fotók 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szakértői megállapítás: A f. már részletesen körülírt fotótropizmus hatása ennél az 
egyednél is érvényesült. Az egyed törzse a növekedési viszonynak megfelelően az 
épület árnyékából – saroktelek – a két útpálya felé hajlik. Lombkoronája 
aszimmetrikus. A fa súlypontja a gyökérnyakban felvételezhető törzsközépvonalhoz 
viszonyítva mintegy 1,0 m-re tér el a függőlegestől 

Gyökérnyaktól mérve 2 m magasságig a törzskerület 50%-os mértékében mechanikai 
sérülésre és gombásodásra visszavezethetően kéreghiányos. Feltételezhetően a 
törzsszövet belseje sem egészséges, bár a hangrezonanciás vizsgálat eredménye 
elhalásra még nem utal. A fa állapota kertészeti beavatkozással nem javítható. 

A gombásodás, kéregelhalás azonnali kárveszéllyel, fokozott1 baleseti kockázattal nem 
jár. 
 
Szakértői javaslat: Az egyed azonnali kivágása nem szükséges, de az egyed 
megtartása sem indokolt. A betegség ugyanis vissza nem fordítható, és néhány év 
múlva a fát mindenképpen el kell távolítani. Amennyiben a fenntartó az egyed 
megtartása mellett dönt, úgy a kárveszély csökkentése érdekében 2 évente 
szemrevételezéses, és hangrezonanciás vizsgálat végzése szükséges. 
Az azonnali kivágás mellett még az újratelepítés egységességének szempontja, és 
gazdaságossági okok szólnak. 
Továbbiakban az esetleges újratelepítésre és ápolásra vonatkozó javaslat megegyezik a 
f. egyedek vizsgálata során körülírt javaslattal. 
                                                 
1 Bizonyos – átlagosnak tekinthető – kockázattal minden növénytelepítés és fenntartás jár. Még csak nem is 
extrém időjárási körülmények között is találkozik a szakértés „megmagyarázhatatlan” okra (általában ezekben az 
előre nem jelezhető esetekben a gyökeresedés felszínes, a növény csekély fizikai hatásra haváriaszerűen veszti el 
állékonyságát, azaz kifordul) visszavezethető kidőléssel. Az esetek többségében azonban a kockázat éppen 
szakértői módszerekkel, vizsgálatokkal csökkenthető.   
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Állományalkotó egyed  

- faja: Platanus x acerifolia 

- jelölő kódja: 06NAG01201 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 15 m 

o korona átmérő 12 m  

o legkisebb törzsátmérő 69 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 71 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 224 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 
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Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2009. 03. 

 

5m 
 

1. mérés 5 m-es magasságban 
 
 

 

 



  IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 
 
Tárgy:  Bp. VI., Nagymező utcában 19 utcai sorfa állapotvizsgálata   
Ügyszám: 35/2009 
Készítette:  Dr. Kovács Tibor igazságügyi szakértő  

19 
 

Jelen szakértés által készített fotók 

 

   
 

Szakértői megállapítás: A f. már részletesen körülírt fotótropizmus hatása ennél az 
egyednél is érvényesült. Az egyed törzse a növekedési viszonynak megfelelően az 
épület árnyékából kisebb mértékben az úttest felé hajlik. A fa súlypontja a 
gyökérnyakban felvételezhető törzsközépvonalhoz viszonyítva mintegy 1,0 m-re tér el 
a függőlegestől. Az egyed az épület és a mellette lévő állományalkotó fák árnyékoló 
hatása következtében közepes mértékben felnyurgult. A korábban – az útpálya 
biztosítása érdekében tett, és közlekedésbiztonsági szempontból szükséges - alakító 
metszéssel érintett két ághely, ebből az egyik vezérág-hely nem forradt be, hanem az 
idővel terjedő koronaalapi odvasodás tapasztalható. A fa állékonysága a műszeres 
mérés szerint ma még megfelelőnek minősíthető. Ugyanakkor (és ez a leginkább jelen 
szakértés által készített fotón látható – a törzs az eltávolított vezérágnál mintegy 40o-os 
szögben törik. Esztétikai állapota – szubjektív szakértői véleményem szerint – utcai 
sorfánál elfogadhatatlan.   

A koronaalapi odvasodás – kezelés hiányában - fokozott kárveszélyt okoz, baleseti 
kockázattal jár. 
 
Szakértői javaslat: 1. Az egyed kezelése. Rendkívül időigényes, kosaras eszközzel 
végezhető szakmunka! Részletesen: Az odvat fel kell tárni. A feltárás során az élő 
szövetben a lehető legkevesebb roncsolást végezzük. Az odvakat ki kell tisztítani. A 
tisztítás az élő részekhez közeledve egyre kíméletesebb eszközzel végezhető. A törzs 
csontkemény védekezési zónáját már nem szabad megsérteni. A kitisztított odú 
felületét sebkezelő anyaggal (pl. méhviasz, lenolaj és Orthocid gombaölőszer 



  IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 
 
Tárgy:  Bp. VI., Nagymező utcában 19 utcai sorfa állapotvizsgálata   
Ügyszám: 35/2009 
Készítette:  Dr. Kovács Tibor igazságügyi szakértő  

20 
 

keverékével) kezelni kell, de az odú kitömedékelése bár helyenként alkalmazott, de 
nem szerencsés megoldás, mert az odút nem engedi lélegezni, és ha mégis nedvesség 
kerül be, kiszáradni, valamint az odú utókezelését megakadályozza. Ezzel szemben a 
befolyó csapadékvíz mennyisége az odú – az utókezeléseknél könnyen eltávolítható - 
lemez fedéssel csökkenthető. Az egyed felülvizsgálatát, és a kezelést kétévente le kell 
folytatni. 
 
2. Amennyiben az 1. sz. pontban előírt kezelés személyi és anyagi feltételei nem állnak 
rendelkezésre, vagy nem biztosíthatók, illetőleg a döntéshozó egyetért azzal a 
szubjektív szakértői véleménnyel, miszerint az egyed kivágása esztétikai ok miatt 
szükséges, a javaslat egyértelműen a kivágás. Az esztétikumtól függetlenül a 
kezeletlen és terjedő odú előbb utóbb az egyébként is aszimmetrikus koronaformájú fa 
állékonyságát koronanyakban megszünteti. 
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Állományalkotó egyed  

- faja: Platanus x acerifolia 

- jelölő kódja: 06NAG01202 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 15 m 

o korona átmérő 14 m  

o legkisebb törzsátmérő 56 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 59 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 189 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 
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Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2009. 03. 

 

5m 

5 m mérési magasságban 
 

2m 

2 m mérési magasságban 
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Jelen szakértés által készített felvételek 
 

  
 
Szakértői megállapítás: A f. már részletesen körülírt fotótropizmus hatása ennél az 
egyednél két irányban is érvényesült. Az egyed törzse kisebb mértékben az úttest felé, 
nagyobb mértékben a Nagymező utcával párhuzamos síkban is hajlik. Ehhez még a 
hajlás irányában aszimmetrikus lombkorona-fejlődés is tapasztalható. A fa súlypontja 
a gyökérnyakban felvételezhető törzsközépvonalhoz viszonyítva a két hatás 
halmozódása miatt jelentős mértékben, mintegy 2,5-3,0 m-re tér el a függőlegestől. Az 
egyed közepes mértékben felnyurgult. A korábban – az útpálya biztosítása érdekében 
tett, és közlekedésbiztonsági szempontból szükséges - alakító metszéssel érintett két 
ághely, ebből az egyik vezérág-hely nem forradt be, idővel terjedő törzsi odvasodás 
tapasztalható. A fa állékonysága – bár esztétikai állapota kielégítő – a f. jelzett 
tényezők kumulatív hatása miatt nem kielégítő, az egyed megtartása fokozott 
kárveszélyt okoz, baleseti kockázattal jár. 
 
Szakértői javaslat: Az egyed odúkezelése nem vezetne kielégítő eredményre. Bár az 
odvasodás terjedése az előzőekben körülírt munkálatokkal 
megakadályozható/lassítható, de nem oldja meg a súlyponti eltolódás, aszimmetrikus 
lombfejlődés kérdését. Ezért a javaslat egyértelműen kivágás, és a már jelzett 
újratelepítés rendezése.  
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Állományalkotó egyed  

- faja: Platanus x acerifolia 

- jelölő kódja: 06NAG01203 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 15 m 

o korona átmérő 12 m  

o legkisebb törzsátmérő 53 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 61 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 179 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 
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Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2009. 03. 

 

6m 
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Jelen szakértés által készített felvételek 
 

  
 
Szakértői megállapítás: A f. már részletesen körülírt fotótropizmus hatása ennél az 
egyednél is két irányban érvényesült. Az egyed törzse az úttest felé, és hasonló 
mértékben a Nagymező utcával párhuzamos síkban is hajlik. Extrém mértékben 
felnyurgult egyed. Ehhez még a hajlás irányában aszimmetrikus lombkorona-fejlődés 
is tapasztalható. A fa súlypontja a gyökérnyakban felvételezhető törzsközépvonalhoz 
viszonyítva a két hatás halmozódása miatt mintegy 1,0 m-re tér el a függőlegestől.  
A korábban – az útpálya biztosítása érdekében tett, és közlekedésbiztonsági 
szempontból szükséges - alakító metszéssel érintett ághelyek, ebből az egyik vezérág-
hely nem forradtak be, idővel terjedő, jelenleg 3 m hosszú, mélységében 5-8 cm, azaz 
jelentős mértékű felszíni törzs-odvasodás tapasztalható. A fa állékonysága és esztétikai 
állapota a f. jelzett tényezők kumulatív hatása miatt nem kielégítő, az egyed 
megtartása fokozott kárveszélyt okoz, baleseti kockázattal jár. 
 
Szakértői javaslat: Az egyed törzsi és odúkezelése nem vezetne kielégítő eredményre. 
Bár a külső sebesedés és odvasodás terjedése az előzőekben körülírt munkálatokkal 
megakadályozható/lassítható, de nem oldja meg a súlyponti eltolódás, felnyurgulás, 
sem az aszimmetrikus lombfejlődés kérdését. Ezért a javaslat egyértelműen kivágás, és 
a már jelzett újratelepítés rendezése.  
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Állományalkotó egyed  

- faja: Tilia argentea 

- jelölő kódja: 06NAG01206 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 8 m 

o korona átmérő 8 m  

o legkisebb törzsátmérő 29 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 30 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 96 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 
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Jelen szakértés által készített felvételek 

 
 

Szakértői megállapítás: A fotótropizmus hatása ennél az egyednél kisebb mértékben 
érvényesül. Az egyed törzse az úttest felé kis mértékben hajlik. Közepes mértékben 
felnyurgult egyed. A fa súlypontja a gyökérnyakban felvételezhető 
törzsközépvonalhoz viszonyítva mintegy 0,5 m-re tér el a függőlegestől.  
A törzsön mély, 1 m hosszú, mélységében 5-8 cm, azaz jelentős mértékű felszíni törzs-
odvasodás tapasztalható. A műszeres vizsgálat szerint a törzsi korhadás mértéke 
meghaladja a 60 %-ot. A fa állékonysága és esztétikai állapota a f. jelzett tényezők 
kumulatív hatása miatt nem kielégítő, az egyed megtartása fokozott kárveszélyt okoz, 
baleseti kockázattal jár. 
 
Szakértői javaslat: Az egyed törzsi és odúkezelése nem vezetne kielégítő eredményre. 
Bár a külső sebesedés és odvasodás terjedése az előzőekben körülírt munkálatokkal 
megakadályozható/lassítható, de a kezelés nem oldja meg az extrém mértékű 
törzselhalást, korhadást, mely a mai napra már elfogadhatatlan, az egyed megtartása 
szempontjából. 
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Állományalkotó egyed  

- faja: Tilia argentea 

- jelölő kódja: 06NAG01207 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 10 m 

o korona átmérő 8 m  

o legkisebb törzsátmérő 30 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 35 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 105 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 
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Jelen szakértés által készített felvételek 

 
 

Szakértői megállapítás: A fotótropizmus hatása ennél az egyednél kisebb mértékben, 
alig érvényesült. A törzs közepén az ágakat (részben láthatóan indokoltan, a 
közlekedési úrszelvény védelme érdekében, részben ma már ismeretlennek tekinthető 
okból) eltávolították, ezért az egyed felnyurgult. A műszeres vizsgálat szerint a törzsi 
korhadás mértéke meghaladja az 50 %-ot. A fa állékonysága a műszeres vizsgálat 
szerint nem kielégítő, az egyed megtartása fokozott kárveszélyt okoz, baleseti 
kockázattal jár. 
 
Szakértői javaslat: Kertészeti módszerekkel az egyed nem kezelhető, ezért kivágás. 
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Állományalkotó egyed  

- faja: Tilia argentea 

- jelölő kódja: 06NAG01208 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 12 m 

o korona átmérő 8 m  

o legkisebb törzsátmérő 36 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 37 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 115 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 
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Jelen szakértés által készített felvételek 

 

  
 

Szakértői megállapítás: A fotótropizmus hatása ennél az egyednél vízszintes irányba 
kisebb mértékben, alig érvényesült. A törzs közepén az ágakat (részben láthatóan 
indokoltan, a közlekedési úrszelvény védelme érdekében, részben ma már 
ismeretlennek tekinthető okból) eltávolították, ezért az egyed extrém mértékben, ide 
tudhatóan a függőleges irányú fotótropizmust, mint kiváltó okot is - felnyurgult. A 
műszeres vizsgálat szerint a kéreg alatti szövetek gyűrűszerűen elhaltak, a korhadás 
mértéke meghaladja az 50 %-ot. A fa állékonysága a műszeres vizsgálat szerint nem 
kielégítő, az egyed megtartása fokozott kárveszélyt okoz, baleseti kockázattal jár. 
 
Szakértői javaslat: Kertészeti módszerekkel az egyed nem kezelhető, ezért kivágás. 
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Állományalkotó egyed  

- faja: Platanus x acerifolia 

- jelölő kódja: 06NAG01210 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 14 m 

o korona átmérő 16 m  

o legkisebb törzsátmérő 61 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 69 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 205 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 
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Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2009. 03. 

6m 

4m 

 

 

 

 



  IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 
 
Tárgy:  Bp. VI., Nagymező utcában 19 utcai sorfa állapotvizsgálata   
Ügyszám: 35/2009 
Készítette:  Dr. Kovács Tibor igazságügyi szakértő  

35 
 

Jelen szakértés által készített felvételek 

 

  
 

Szakértői megállapítás: A f. már részletesen körülírt fotótropizmus hatása ennél az 
egyednél is érvényesült. Az egyed törzse a növekedési viszonynak megfelelően az 
épület árnyékából az úttest felé hajlik. A fa súlypontja a gyökérnyakban felvételezhető 
törzsközépvonalhoz viszonyítva mintegy 1,0 m-re tér el a függőlegestől. Az egyed 
vezérága azonban kitört, így a törzs és a csonkolt korona aránytalanná vált a törzs 
javára. A kritikus pontban ezen felül ághelyi bekorhadás lelhető fel, melynek kezelése 
– tekintettel a fa esztétikai szempontból vett meg nem felelésére – nem célszerű. A 
torzult koronaformájú fa esztétikailag utcai díszfa funkcióra alkalmatlanná vált, bár a 
törzsszövet károsodása önmagában elhanyagolható lett volna. A korhadás miatt a 
koronalapból kinőtt ágak állékonysága is kérdéses, a fa megtartása baleseti 
kárveszéllyel jár. 

 
Szakértői javaslat: Az egyed kivágása. Továbbiakban az újratelepítésre és ápolásra 
vonatkozó javaslat megegyezik a f. egyed vizsgálata során körülírt javaslattal. 
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Állományalkotó egyed  

- faja: Platanus x acerifolia 

- jelölő kódja: 06NAG01211 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 15 m 

o korona átmérő 8 m  

o legkisebb törzsátmérő 47 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 48 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 154 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 
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Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2009. 03. 

 
1. mérés 6m-es magasságban  

 
2. mérés 4m-es magasságban  
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Jelen szakértés által készített felvételek 

 

  
 

Szakértői megállapítás: A f. már részletesen körülírt fotótropizmus hatása ennél az 
egyednél is érvényesült. Az egyed törzse a növekedési viszonynak megfelelően az 
épület árnyékából nagymértékben az úttest felé hajlik. A fa súlypontja a 
gyökérnyakban felvételezhető törzsközépvonalhoz viszonyítva mintegy 1,5 m-re tér el 
a függőlegestől. Az egyed az épület és a mellette lévő állományalkotó fa árnyékoló 
hatása következtében jelentős mértékben felnyurgult. A korábban – az útpálya 
biztosítása érdekében tett, és közlekedésbiztonsági szempontból szükséges - alakító 
metszéssel érintett ághelyek nem forradt be egészségesen, 3 helyről induló, a törzsben 
egyesülni látszó csőszerűen kiterjedt koronaalapi odvasodás tapasztalható. A fa 
állékonysága a műszeres mérés szerint ma még megfelelőnek minősíthető. 
Ugyanakkor a törzs az eltávolított 3 vezérágnál mintegy 35o-os szögben törik, torzult. 
Esztétikai állapota – szubjektív szakértői véleményem szerint – utcai sorfánál 
elfogadhatatlan.   

A 3 helyről kiinduló koronaalapi odvasodás kezelhetetlen. A fa fenntartása korona 
alapi törés valószínűsége miatt fokozott kárveszéllyel, baleseti kockázattal jár. 

 

Szakértői javaslat: Az egyed kivágása. Továbbiakban az újratelepítésre és ápolásra 
vonatkozó javaslat megegyezik a korábbi egyedek vizsgálata során körülírt javaslattal. 
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Állományalkotó egyed  

- faja: Tilia argentea 

- jelölő kódja: 06NAG01212 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 9 m 

o korona átmérő 8 m  

o legkisebb törzsátmérő 23 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 25 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 77 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 
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Jelen szakértés által készített felvételek 

 

  
 
Szakértői megállapítás: A fotótropizmus hatása ennél az egyednél közepes mértékben 
érvényesült. A törzs közepén az ágakat a közlekedési úrszelvény védelme érdekében 
eltávolították, ezért az egyed felnyurgult. A felnyurgult fa esztétikai értékkel 
korlátozott mértékben rendelkezik. A műszeres vizsgálat szerint a törzsi kéreg alatti 
korhadásának mértéke meghaladja az 60 %-ot. A fa állékonysága a műszeres vizsgálat 
szerint nem kielégítő, az egyed megtartása fokozott kárveszélyt okoz, baleseti 
kockázattal jár. 
 
Szakértői javaslat: Kertészeti módszerekkel az egyed nem kezelhető, ezért kivágás. 
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Állományalkotó egyed  

- faja: Tilia argentea 

- jelölő kódja: 06NAG02101 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 4 m 

o korona átmérő - m  

o legkisebb törzsátmérő 45 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 50 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 157 cm 

 

Előzményi fotó 2008. 08. 

 

  
 

 

Szakértői megállapítás: Az „egyed” egy elhalt platántörzs. Eltávolítása lakott 
környezetből több mint időszerű. 

Szakértői javaslat: Haladéktalan eltávolítás, majd újratelepítés.  
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Állományalkotó egyed  

- faja: Platanus x acerifolia 

- jelölő kódja: 06NAG02102 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 11 m 

o korona átmérő 16 m  

o legkisebb törzsátmérő 40 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 44 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 134 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 
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Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2009. 03. 

 

 
1. mérés 4 m-es magasságban  

 

 
2. mérés 0,3m-es magasságban  
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Jelen szakértés által készített felvételek 

 

 
 
Szakértői megállapítás: A fotótropizmus hatása ennél az egyednél közepes mértékben 
érvényesült. A törzs közepén az ágakat a közlekedési űrszelvény védelme érdekében 
eltávolították, ezért az egyed számottevő mértékben felnyurgult, esztétikai értéke 
elenyészett. A törzsön hosszában függőlegesen vsz. fagyelhalásra visszavezethető 
elhalás, kielégítő eredményességgel kezelt és korhadt ághelyek egyaránt felellhetők.   
 
Szakértői javaslat: A műszeres vizsgálat szerint a törzsi elhalása már gyökérnyakban 
jelentkezik, ezért a fa állékonysága a műszeres vizsgálat szerint nem kielégítő, az 
egyed megtartása fokozott kárveszélyt okoz, baleseti kockázattal jár. 
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Állományalkotó egyed  

- faja: Platanus x acerifolia 

- jelölő kódja: 06NAG02103 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 4 m 

o korona átmérő - m  

o legkisebb törzsátmérő 40 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 45 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 132 cm 

 

Előzményi fotó 2008. 08. 

 
 

Szakértői megállapítás: Az „egyed” egy elhalt platántörzs. Eltávolítása lakott 
környezetből több mint időszerű. 

 

Szakértői javaslat: Haladéktalan eltávolítás, majd újratelepítés.  
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Állományalkotó egyed  

- faja: Platanus x acerifolia 

- jelölő kódja: 06NAG02104 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 4 m 

o korona átmérő - m  

o legkisebb törzsátmérő 38 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 45 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 132 cm 

 

Előzményi fotó 2008. 08. 

 

 

 

Szakértői megállapítás: Az „egyed” egy elhalt platántörzs. Eltávolítása lakott 
környezetből több mint időszerű. 

 

Szakértői javaslat: Haladéktalan eltávolítás, majd újratelepítés.  
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Állományalkotó egyed  

- faja: Platanus x acerifolia 

- jelölő kódja: 06NAG02105 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 15 m 

o korona átmérő 16 m  

o legkisebb törzsátmérő 55 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 60 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 192 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 
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Jelen szakértés által készített felvételek: 

 

 
 

Szakértői megállapítás: A fotótropizmus hatása ennél az egyednél jelentős mértékben 
(30 fokos eltérés a függőlegestől!) érvényesült. Az egyébként egészséges törzs 
benyúlik a közlekedőút űrszelvényébe, emiatt már számos mechanikai sérülést 
szenvedett el, ezek nyomai a törzsön fellelhetőek. A fa több szempontból is 
balesetveszélyes:  
Amennyiben személygépjárműnél nagyobb gépjármű halad el a fa mellett, annak 
szerelvényei sérülhetnek; illetőleg: 
A súrlódástól megriadó, vagy az akadályt váratlanul észlelő vezető hirtelen 
kormánymozdulatával okozhat nagyobb balesetet a mellette elhaladó gépjárművek 
(gyalogosok) kárára. Súlyosan balesetveszélyes helyzet folyamatosan fennáll 
(úthasználattal járó közlekedés esetén) 
 
Szakértői javaslat: Azonnali kivágás közlekedési űrszelvény biztosítása céljából. 
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Állományalkotó egyed  

 

- faja: Fraxinus excelsior 

- jelölő kódja: 06NAG02204 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 6 m 

o korona átmérő 2 m  

o legkisebb törzsátmérő 10 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 12 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 33 cm 

 

 

Előzményi fotók 2008. 08. 
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Jelen szakértés által készített felvételek: 

 

 
 
Szakértői megállapítás: A csemetekorú egyed törzse jelentős mértékben farontó lepke 
kártétel által érintett, szövetkárosodott.  
 
Szakértői javaslat: Mivel az egyed fiatal, de súlyosan sérült, fenntartása nem célszerű, 
bár esetleg még évekig, évtizednyi élettartamban is elvegetálnia. Kivágás és pótlás 
célszerű.  
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Állományalkotó egyed  

- faja: Platanus x acerifolia 

- jelölő kódja: 06NAG02105 

- fizikai paraméterei: 

o magassága 15 m 

o korona átmérő 15 m  

o legkisebb törzsátmérő 74 cm 

o legnagyobb törzsátmérő 75 cm 

o törzskerület 1 m magasságban mérve 235 cm 

 

Előzményi fotók és hangfrekvenciás mérések eredményei 2008. 08. 
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Jelen szakértés által készített felvételek: 

 

  
 

Szakértői megállapítás: A fotótropizmus hatása ennél az egyednél jelentős mértékben 
(30 fokos eltérés a függőlegestől!) érvényesült. Az egyébként egészséges törzs 
benyúlik a közlekedőút űrszelvényébe, emiatt már számos mechanikai sérülést 
szenvedett el, ezek nyomai a törzsön fellelhetőek. A fa több szempontból is 
balesetveszélyes:  
Amennyiben személygépjárműnél nagyobb gépjármű halad el a fa mellett, annak 
szerelvényei sérülhetnek; illetőleg: 
A súrlódástól megriadó, vagy az akadályt váratlanul észlelő vezető hirtelen 
kormánymozdulatával okozhat nagyobb balesetet a mellette elhaladó gépjárművek 
(gyalogosok) kárára. Súlyosan balesetveszélyes helyzet folyamatosan fennáll 
(úthasználattal járó közlekedés esetén) 
 
Szakértői javaslat: Azonnali kivágás közlekedési űrszelvény biztosítása céljából. 
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Összefoglalásul megállapítható, hogy a szakértői bizonyítási eljárás során, a jelen ügyre 
alkalmazott leginkább alkalmas metodikával, a szükséges és - gazdaságossági valamint 
eredményességi szempontok figyelembevételével - elégséges vizsgálatok elvégzésével, a 
szakmai ténymegállapítások, elemzések után levont konzekvenciák megfogalmazásával, a 
szakértői álláspont kialakítása és a feltett kérdés megválaszolása, kétséget kizáróan, 
aggálymentesen történt, s így a szakértői vélemény a megbízásban meghatározott célra 
felhasználható. 
 
Az írásbeli igazságügyi szakértői véleménybe foglalt részadatok és információk és a 
kimunkált összesített adatok együttesen és külön - külön is felhasználhatóak. 
 
A megbízónak megköszönöm, hogy nyilatkozataival, elősegítette a szakértői válasz 
kialakítását. 
 
Az előzőekben részletezett és összefoglalt szakértői álláspontunkat rögzítő írásos igazságügyi 
szakvéleményünket előterjesztjük, szíves felhasználásra. 
 
 
Budapest, 2009. április 6. 
 
 
 
 

Dr. Kovács Tibor 
Aranykoszorús Igazságügyi szakértő 

Kertészet, Egyéb mezőgazdaság, Kisajátítás 
Eng. sz: 1699 

 


