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A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. az elmúlt héten 2014. április 9-én és 10-én 
fagallyazási munkálatokat végzett a Tiszaújváros, Építők útja 1-5. és 2-6. szám közötti 
útszakaszon lévő platánfákon. 
A munkálatok elvégzését számos egyeztetés, favizsgálat, különböző szempontok kiértékelése, 
a lakók igényeinek, kéréseinek figyelembe vétele előzte meg.  
 
A gallyazási munkák elvégzését egyrészt az indokolta, hogy a Tiszaújváros Építők útja 1-5. és 
2-6. számú épületeknél elhelyezkedő fasor, - ami többségében platánokból áll - az épülethez 
túl közel lett ültetve, s így nem lett biztosítva a fák számára a megfelelő élettér. A fák a 
rendelkezésükre álló kis életteret már teljesen kitöltik, elérik a házak falait, - melyet akár meg 
is rongálhatnak-, ill. akadályozzák a lakásokba a napfény bejutását. Az ott élő lakosok egy 
része is ilyen problémákkal kereste meg Tiszaújváros Önkormányzatát és a Városgazda Kft.-t, 
tehát ezek a tényezők már zavarták az ott élőket, emiatt a lakók egy része szerette volna a fák 
eltávolítását, kivágását. 
Másrészt viszont nagyon fontos szempontot kellett szem előtt tartani, hogy az utcában 
közlekedő, nemcsak a közvetlenül a fák közelében élő emberek a túlkoros fák által nyújtott 
esztétikai élmény rabjai, hiszen naponta gyönyörködhetnek a csodálatos fasorokban, ők a 
végletekig ragaszkodnak a platánfákhoz 
 
A fák vizsgálatát szemrevételezéssel és Fakopp műszeres vizsgálattal végeztük el. A fák 
szemrevételezésénél pár darab kisebb odút és néhány felületi sérülést találtunk. 
Megállapítottuk, hogy az Építők útja 1-5. előtt a fák a ház falától 4 méterre, az Építők útja 2-
6. mögött a ház falától 3,5 méterre vannak ültetve. A sérült fákon végzett Fakopp műszeres 
vizsgálat néhány százalékos korhadást jelzett az egyes fák törzsén, ami alapján a fák törzse 
biztonságosnak tekinthető, a kivágását nem indokolja, ezért mi sem javasoltuk a fák 
kivágását, hanem csak a fák épület felé eső oldalainak felgallyazását az épületek teljes 
magasságában. 
 

 
 



 
 

 
A gallyazást alvállalkozó bevonásával kosaras gépjárműből végeztük el. A friss sebzési 
felületeket sebkezelésben részesítettük. A munkálatokat az ott élők folyamatosan figyelemmel 
kisérték. 
 

    
 
A munkák befejeztével a fák házak felőli oldala teljesen fel lett gallyazva, így szellősebbé vált 
az ablakok előtti tér, jobb lett a lakások benapozása, amivel remélhetőleg elégedettek lesznek 
a közvetlenül a fák szomszédságában élők. 
 
Tiszaújváros, 2014. április 18. 
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