
 
 

 

 

„ Minden fában lélek lakik” 
Ratkó József 

 

Tisztelt Érdeklődő! 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2022 márciusától ismét 

 

FAVIZSGÁLÓ ÉS FAÁPOLÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INDUL 

 

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti 

Intézetében 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  
A 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.  

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: favizsgáló és faápoló szakember  

Favizsgáló és faápoló szakmérnök szakirányú továbbképzési szak  
A 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.  

A 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. 
 

  

https://uni-mate.hu/k%C3%A9pz%C3%A9s/-/content-viewer/favizsg%C3%A1l%C3%B3-%C3%A9s-fa%C3%A1pol%C3%B3-szakm%C3%A9rn%C3%B6k-favizsg%C3%A1l%C3%B3-%C3%A9s-fa%C3%A1pol%C3%B3-szakir%C3%A1ny%C3%BA-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9s/20123
https://uni-mate.hu/k%C3%A9pz%C3%A9s/-/content-viewer/favizsg%C3%A1l%C3%B3-%C3%A9s-fa%C3%A1pol%C3%B3-szakm%C3%A9rn%C3%B6k-favizsg%C3%A1l%C3%B3-%C3%A9s-fa%C3%A1pol%C3%B3-szakir%C3%A1ny%C3%BA-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9s/20123


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: félévente 2×1 hét 

A képzés helye: Budapest 

A képzés költsége: 230 000 Ft/félév 

A képzés kezdete: 2022 márciusa 

 

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 korszerű kataszterezési feladatok eljárásai, a fafelmérési és -értékbecslési 

módszerek 

 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 gépei, 

 a dísznövényként alkalmazott fafajok és –fajták, 

 favédelem, favédelem tervezése. 

 

A képzés oktatói: A Magyar Faápolók Egyesületének tagjai, a faápolás mesterségének neves 

hazai szakemberei, valamint a MATE TTDI Dísznövénytermesztési és Dendrológia Tanszéke 

oktatói 

 

A szakfelelős oktató, illetve kapcsolattartó: 

Sütöriné dr. Diószegi Magdolna, adjunktus  

Elérhetősége: 

Magyar Agrár- és Élettudomány Egyetem, Budai Campus, Tájépítészeti, Településtervezési és 

Díszkertészeti Intézet, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék 

1118 Budapest, Villányi út 29-43. 

’K’ épület, III. emelet, 317. szoba 

Tel.: 305 7461 

E-mail: sutorine.dioszegi.magdolna@uni-mate.hu 

  

mailto:sutorine.dioszegi.magdolna@uni-mate.hu


A jelentkezési határidő: 2022. január 14.  

A jelentkezés módja: online, az egyetem központi honlapján, a Felvételi – Szakirányú 

továbbképzések menüpontja alatt elérhető elektronikus jelentkezési felületen. 

Kérjük, ügyeljenek rá, hogy a jelentkezési felületen képzési helynél a „Budapest” képzési 

helyet, a kezdés félévénél pedig a „tavaszi félév”-et kell megadni. A képzés választásánál 

fokozottan ügyeljenek rá, hogy szakmérnöki vagy nem szakmérnöki szakra jelentkeznek, 

azaz megvan-e a szakmérnöki képzés előfeltétele, az agrár képzési területen szerzett mérnöki 

oklevél. 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, motivációs levél 

 

https://uni-mate.hu/jelentkez%C3%A9si-lap-szakir%C3%A1ny%C3%BA-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9sre

