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„ Minden fában lélek lakik” 
Ratkó József 

 

Tisztelt Érdeklődő! 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2017 februárjától  

 

FAVIZSGÁLÓ ÉS FAÁPOLÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INDUL 

 

a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán, a Magyar Faápolók Egyesületének 

támogatásával és részvételével! 

 

 

A képzést azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek ezen új és izgalmas szakterület iránt. Azoknak 

ajánljuk, akik meg akarnak ismerkedni a fák, idős fák vizsgálatának legkorszerűbb módszereivel 

és gyógyításuk tudományával.  

Azoknak ajánljuk, aki nemcsak elméleti, hanem a gyakorlatban is alkalmazható favizsgálati és 

faápolási ismeretekre vágynak. 

 

A képzés két szakon indul:  

Favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzési szak  
Részvétel feltétele: A képzésben agrár képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai 

képzésben) szerzett nem mérnöki oklevéllel, vagy természettudomány képzési területen legalább 

alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A felvételi 

bizottság elbeszélgetés alapján dönt a jelentkezők felvételéről.  

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: favizsgáló és faápoló szakember  

 
 

Favizsgáló és faápoló szakmérnök szakirányú továbbképzési szak  
Részvétel feltétele: A képzésben agrár képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai 

képzésben) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A felvételi bizottság elbeszélgetés 

alapján dönt a jelentkezők felvételéről.  

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: favizsgáló és faápoló szakmérnök  

 

A két szakon oktatott ismeretek, a favizsgálat és a faápolás ismerete, csak itt, ebben az 
oktatási formában sajátítható el a magyar felsőoktatási rendszerben. 
 

  



Mindkét szakon: 

A képzési idő: két félév, félévenként 80 óra, összesen 160 óra 

A szakmai gyakorlat időtartama és jellege: 20 óra, tanulmányi szemle  

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 60 

A képzés gyakorisága: 2 hét/félév tömbösítve 

A képzés helye: Budapest 

A képzés költsége: 200 000 Ft/félév 

A képzés kezdete: 2017. február 13., 2017. szeptember 18. 

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: 

 a faápolás története, 

 a fabiológiai kutatások legújabb eredményei, 

 a fa odvasodásának biológiája, 

 a fák természetes védekezési mechanizmusa, a CODIT alapelve, 

 a favizsgálat legújabb módszerei, a fahibák, fabetegségek felismerése, 

 a fák életfeltételeinek javítási módszerei, 

 a gyökérkezelési módszerek, 

 a fasebészeti eljárások, 

 a díszfák metszésének technológiája, 

 a statikai megerősítő eljárások, 

 a fakivágási technika városi környezetben, 

 a faápolási technikák, 

 a faápolás eszközei és gépjei, 

 a dendrotaxonok, 

 a korszerű kataszterezési feladatok eljárásai, a fafelmérési és -értékbecslési 

módszerek. 

 

A képzés oktatói: A Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék oktatói és a Magyar 

Faápolók Egyesületének tagjai, a faápolás mesterségének neves hazai szakemberei  

 

A szakfelelős oktató, illetve kapcsolattartó: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna, adjunktus  

Elérhetősége: Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, 

Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék 

Az egyetem Budai Campusán: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., ’K’ épület, III. em., 317.  

Tel.: 305 7461; Fax: 305 7333; E-mail: dioszegi.magdolna@kertk.szie.hu  

 

A jelentkezési határidő: 2017. január 27., 2017. augusztus 21. 

A jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon, mely beküldendő vagy 

személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 

Budapest, Villányi út 29-43. 

A jelentkezési lap elérhető: http://kertk.szie.hu  

(„Felvételizőknek” menü, „Meghirdetett képzések”) 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat 
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