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Főkert Nonprofit Zrt. fennállásának 150 éve óta fő szolgáltatásként zöldfelület fenntartási 

tevékenységet folyatat a Főváros területén. Ez kerekítve 6 millió négyzetméter zöldfelület és 

100 000 fa teljes körű ellátását jelenti parkjainkban, valamint kiemelt fasorainkban. A 

növények ápolásán túl a játszóterek, sportterek, szökőkutak, ivó-kutak, egyéb épített elemek és 

parkbútorok gondozása, karbantartása is a feladataink közé tartozik.  

Az ehhez szükséges munkák tervezéséhez, koordinálásához, kivitelezéséhez 

elengedhetetlen a gondozásunkra bízott növényzet, parki berendezések és a területek pontos 

ismerete. A parkadat nyilvántartás régen papír alapon kézzel történt, majd a számítógépek 

bevezetésével a táblázatszerű gépi nyilvántartások vették át a szerepet. Napjainkban az egyre 

nagyobb fontosságot kapó vagyonnyilvántartás és a zöldterületekről készülő adatbázisok 

korszerű kezelésére a térinformatika rohamos fejlődése kínál lehetőséget.  

A Társaságunknál növényállományokról készülő kataszterek két csoportba sorolhatók, 

a fák, valamint a parki területek (illetve zöldterületek) nyilvántartásának csoportjába.  

A térinformatikai nyilvántartás geodéziai felmérésen alapul, ezáltal a kataszterben az összes 

objektum valós fizikai kiterjedését megtekinthetjük a térképi nézetben. Az ábrázolt 

objektumokhoz adattáblák kapcsolódnak, ahol minden adat (mennyiségi, érték- és állapot adat) 

eltárolható az egyes elemekről. Ezek az adattáblák folyamatosan frissíthetők, így az alapadatok 

rögzítésén túl lehetőség van a változások nyilvántartására is. A naprakész nyilvántartás 

megfelelő segítséget nyújt a mindennapi munkák során és a tervezési folyamatokhoz. Az 

adatokból listák képezhetők, amik lehetővé teszik a rendszerezést és a szükséges szempontok 

szerinti szűrések elvégzését is. Ezeknek egyik jelentősége a zöldfelületek fenntartási és 

faápolási technológiájának felállításában, valamint annak költségtervezésében mutatkozik meg.  

 Fakataszter nyilvántartás: A faállomány felmérése során pont felvételezéssel kerül (GPS 

vagy geodéziai felmérés szerint) meghatározásra az adott fahely, mely aztán a térképi 

felületen is megjelenik. Ehhez rendeljük hozzá a fahely aktuális állapotával kapcsolatos 

adatsort, mely által minden egyes fahelyről külön adatlap születik a meghatározott 

információkkal. Alapesetben ezek az információk a fafaj nevét latin és magyar 

megnevezéssel, a fa törzs- és koronaátmérőjét, magasságát, a gyökér-, törzs-, korona 

szemrevételezéssel történő állapotát, ápoltságát, a fahely jellegét, a fa becsült értékét, 

korát és fényképét is tartalmazza. A fahelyek adatlapja a munkálatok során kiegészíthető 

a kezelési adatlappal. A kezelési adatlapra kerülnek felvezetésre az adott fán elvégzett 

beavatkozások, faápolási munkálatok, melyekhez minden jelentős beavatkozás 

alkalmával új fényképet célszerű csatolni. 



 Parkkataszter nyilvántartás: A munkálatok egy geodéziai felméréssel történő 

helymeghatározással kezdődnek, melyhez rendeljük hozzá a szakmai felmérés adatait.  

A teljes zöldterület növényzetének és élettelen elemeinek mennyiségi, minőségi és érték 

nyilvántartására szolgál. Az adatlapon az adott felület, növény vagy objektum minden 

szükséges adata szerepeltetésre kerül.  A felületek (pl. burkolatok, gyepfelületek), 

valamint az objektumok esetében elsősorban a megnevezésük, mennyiségi, minőségi 

adataik és állapotuk, míg a növényzet a fákhoz hasonlóan kerülnek felmérésre.  


