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VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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Vizsgálat ideje:

3

↖
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4
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62,50%

Kezelési javaslat:

2 év

1 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, száraz ág, 

ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa állapota még megfelelő, az általános fenntartási munkákon 

kívül, az előírt ápolási munkák elvégzésével, a termőhely 

adottságaihoz mérten megtartható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

1

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 5

A lombveszteség 11-25 % közötti

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 7

Törzs magasság:

12TAR011001

Tilia tomentosa

Fa távoli képe

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 22

Korona átmérő: 2

2019. október 29., kedd

50

75

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérnyak palack szerűen deformálódott.

A törzsön sarjak, beforrt sebhely és ághelyseb található.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Ezüsthárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT
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Vizsgálat ideje:

2

2

↖

2

50 cm

182 cm

2

25,00%

Kezelési javaslat:

1 év

3 1 Oldalszám: 2

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:

tomogram (9cm széles)

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató:

IFJÍTÁS, SEBKEZELÉS

A vizsgált magasságban a tomogram több, a paláston  és 

decentrikusan elhelyezkedő belső szerkezeti elváltozást jelez.

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Értékszám:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt. 

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt 

vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk, sejtburjánzás, rákos elváltozás 

található.

A korona féloldalas és nagy mennyiségű vízhajtás található.

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

A fa egészségi állapota és életképessége

25

Törzskerület:

Pozícióséma: Kör

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, sejtburjánzás, 

rákos elváltozás, rovar kártétel található.

A törzsön fagyléc található.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

25

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. Rovar kártétel látható. 

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.

Diagnózis:

Törzs magasság: 2 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 56

Törzskerület 1 m-en: 176

Korona átmérő: 10

2019. október 29., kedd

Fa távoli képe

Terület: Tartsay Vilmos utca

Fa kódja: 12TAR011003

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 18

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység: Budapest, XII. Kerület



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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Vizsgálat ideje:

3

3

3

3

50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

4 1

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

A törzsön több mechanikai sérülés - köztük állat által okozott is - 

található. 

Magas kőris

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

Korona átmérő: 7

2019. október 29., kedd

50

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

jellemző kép

1,6

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 63

3

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 8

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 20

Törzs magasság:

12TAR011004

Fraxinus excelsior

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak és ághelyseb található. A korona 

épülethez ér.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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Vizsgálat ideje:

3

4

3

3

56,25%

Kezelési javaslat:

2 év

5 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból 

kitörő több vázág, sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

4

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 6

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 17

Törzs magasság:

12TAR011005

Fraxinus excelsior

Fa távoli képe

1,7

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 53

Korona átmérő: 6

2019. október 29., kedd

50

50

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön állat okozta mechanikai sérülés található.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Magas kőris

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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Vizsgálat ideje:
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50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

7 1

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön sarjak és fagyléc található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 10

2019. október 29., kedd

50

1,7

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 100

5

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 18

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 32

Törzs magasság:

12TAR011007

Populus nigra

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

STATIKAI HELYREÁLLÍTÓ GALLYAZÁS, 

SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

A fa állapota még megfelelő, azonban a beavatkozás elvégzése 

nélkül középtávon jelentős mértékben megnőhet a balesetveszély 

kockázata.

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

száraz ág, ágcsonk található.

A korona féloldalas. A koronában madárfészek, keresztbe növő 

ágak találhatóak.



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖

m
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Vizsgálat ideje:

2

1

↖

2

40 cm

209 cm

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

8 1

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység: Budapest, XII. Kerület

Fa távoli képe

Terület: Tartsay Vilmos utca

Fa kódja: 12TAR011008

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 20

Diagnózis:

Törzs magasság: 1,7 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 59

Törzskerület 1 m-en: 185

Korona átmérő: 8

2019. október 29., kedd

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású, benne odú található.

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

0,01Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási 

funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

25

A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar 

kártétel, gombakártétel, termőtest található.

A törzsön sarjak találhatóak és korhadékvíz-szivárgás látható.

Értékszám:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt. 

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

Törzskerület:

A fa egészségi állapota és életképessége

0,01

A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült 

vázág, korhadt vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk található.

A korona féloldalas és nagy mennyiségű vízhajtás található benne, 

valamint száradóban van.

Pozícióséma: Kör

tomogram (9cm széles)
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

Megtarthatósági mutató:

KIVÁGÁS 

A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű, a 

keresztmetszet több, mint 30%-át elérő, aszimmetrikus 

elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez. 
Következő favizsgálat javasolt ideje:

Oldalszám: 6

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

4

4

4

4

75,00%

Kezelési javaslat:

3 év

9 1

Nagylevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

75

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a 

gyökérnyak nem sérült.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 9

2019. október 29., kedd

75

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 19

7

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 6

A lombveszteség 11-25 % közötti

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 6

Törzs magasság:

12TAR011009

Tilia platyphyllos

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

75

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely 

által meghatározott maximális életkort 

megközelíti

A koronaalap sérült. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy 

pontból kitörő több vázág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa jó állapotban van, az általános fenntartási munkákon kívül az 

előírt ápolási munkák elvégzésével hosszútávon megtartható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm
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Vizsgálat ideje:

3

↖

4

4

3

62,50%

Kezelési javaslat:

2 év

10 1

Ezüsthárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

75

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérnyak palack szerűen deformálódott.

A törzsön ághelyseb és sarjak találhatóak.

jellemző kép

Korona átmérő: 2

2019. október 29., kedd

50

2,3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 25

8

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 7

A lombveszteség 11-25 % közötti

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 8

Törzs magasság:

12TAR012001

Tilia tomentosa

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

Az ágrendszerben sérült vázág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

3

↖

2

120 cm

206 cm

2

37,50%

Kezelési javaslat:

1 év

11 1 Oldalszám: 9

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:

tomogram (9cm széles)

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató:

IFJÍTÁS, SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS 

A vizsgált magasságban a tomogram több, a paláston  és 

decentrikusan elhelyezkedő belső szerkezeti elváltozást jelez.

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Értékszám:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

Törzskerület:

A fa egészségi állapota és életképessége

25

Pozícióséma: Kör

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt 

vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak, ághelyseb és nagy mennyiségű 

vízhajtás található. A korona a lámpatestet takarja.

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

50Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

A törzsön korhadékvíz-szivárgás látható.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

25

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

50Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. Rovar kártétel látható. 

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.

Diagnózis:

Törzs magasság: 3 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 64

Törzskerület 1 m-en: 201

Korona átmérő: 14

2019. október 29., kedd

Fa távoli képe

Terület: Tartsay Vilmos utca

Fa kódja: 12TAR012002

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 21

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység: Budapest, XII. Kerület



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

4

↖

3

3

3

56,25%

Kezelési javaslat:

2 év

12 1

Gömb kőris

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a 

gyökérnyak nem sérült.

A törzsön ághelyseb található.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 2

2019. október 29., kedd

75

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 16

10

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 4

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 5

Törzs magasság:

12TAR012003

Fraxinus ornus 'Mecsek'

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, száraz ág, 

ágcsonk található.

A korona a lámpatestet takarja.

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

↖

2

2

2

25,00%

Kezelési javaslat:

0 év

13 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült. 

Nem tervezett ültetésű, magról kelt, leromlott állapotú fa. Általános 

fenntartási, illetve ápoló célzatú kertészeti beavatkozás nem indokolt. 

A fa kivágása javasolt.

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, száraz ág, 

ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak. A korona a 

lámpatestet takarja.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

11

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 9

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 38 (18+20)

Törzs magasság:

12TAR012003A

Ailanthus altissima

Fa távoli képe

0,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 119 (57+63)

Korona átmérő: 9

2019. október 29., kedd

25

25

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Mirigyes bálványfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

4

↖

4

4

4

75,00%

Kezelési javaslat:

3 év

14 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

75

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely 

által meghatározott maximális életkort 

megközelíti

A fa jó állapotban van, azonban a vizsgálatok alapján kijelenthető, 

hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl, az előírt ápolási 

munkák elvégzése hiányában a fa leromlása várható.

Az ágrendszerben sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A korona féloldalas. A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

12

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 8

A lombveszteség 11-25 % közötti

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 13

Törzs magasság:

12TAR012004

Fraxinus angustifolia 'Raywood'

Fa távoli képe

1,6

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 41

Korona átmérő: 6

2019. október 29., kedd

75

75

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a 

gyökérnyak nem sérült.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Keskenylevelű kőris 'Raywood'

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

3

3

3

50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

15 1

Magas kőris

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön ághelyseb található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, rovar kártétel található.

jellemző kép

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 91

Korona átmérő: 12

2019. október 29., kedd

13

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 12

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 29

Törzs magasság:

12TAR012005

Fraxinus excelsior

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású, köré fojtógyökér nőtt.

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt 

vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

4

↖

3

3

3

56,25%

Kezelési javaslat:

2 év

16 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

14

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 4,5

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 9

Törzs magasság:

12TAR012006

Tilia platyphyllos

Fa távoli képe

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 28

Korona átmérő: 2

2019. október 29., kedd

75

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a 

gyökérnyak nem sérült.

A törzsön állat okozta mechanikai sérülés található.

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Nagylevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

3

3

3

50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

17 1

Nagylevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön ághelyseb található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 5

2019. október 29., kedd

50

1

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 44

15

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 7

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 14

Törzs magasság:

12TAR012007

Tilia platyphyllos

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte. 

A gyökérnyak sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, 

lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak és gubacsatka (Eriophyes sp.) 

károsítás található.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

4

↖

4

3

3

62,50%

Kezelési javaslat:

2 év

18 1

Nagylevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a 

gyökérnyak nem sérült.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 6

2019. október 29., kedd

75

1,1

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 44

16

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 7

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 14

Törzs magasság:

12TAR012008

Tilia platyphyllos

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben száraz ág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

4

↖

4

3

3

62,50%

Kezelési javaslat:

2 év

19 1

Nagylevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a 

gyökérnyak nem sérült.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 7

2019. október 29., kedd

75

1,1

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 63

17

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 8

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 20

Törzs magasság:

12TAR012009

Tilia platyphyllos

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy 

pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, 

ágcsonk található.

Egy vázágon befűződés található.

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

3

3

3

50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

20 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, 

sérült vázág, korhadt vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk 

található.

A koronában keresztbe növő ágak, fennakadt ágak és ághelyseb 

található.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

18

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 7

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 15

Törzs magasság:

12TAR012010

Tilia platyphyllos

Fa távoli képe

1,4

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 47

Korona átmérő: 6

2019. október 29., kedd

50

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön korhadékvíz-szivárgás és ághelyseb található.

A törzs felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos elváltozás 

található.

jellemző kép

Nagylevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

2

1

1

18,76%

Kezelési javaslat:

0 év

21 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0,01

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

A koronaalap sérült. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, 

száraz ág, ágcsonk található.

A korona száradóban van.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő 

szerkezeti részekre terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti 

beavatkozással nem javítható, ezért a fa kivágása javasolt.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

19

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 3,5

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 7

Törzs magasság:

12TAR021001

Tilia platyphyllos

Fa távoli képe

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 22

Korona átmérő: 1

2019. október 29., kedd

50

0,01

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön ághelyseb és sarjak találhatóak.

A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Nagylevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

3

3

3

50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

22 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

STATIKAI HELYREÁLLÍTÓ GALLYAZÁS, 

SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

A fa állapota még megfelelő, azonban a beavatkozás elvégzése 

nélkül középtávon jelentős mértékben megnőhet a balesetveszély 

kockázata.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült 

vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A korona féloldalas.  A koronában nagy mennyiségű vízhajtás 

található.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

20

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 18

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 30

Törzs magasság:

12TAR021002

Acer saccharinum

Fa távoli képe

1,8

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 94

Korona átmérő: 9

2019. október 29., kedd

50

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.

A törzsön ághelyseb található.

A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Ezüst juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

3

3

3

50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

23 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült 

vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

21

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 18

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 34

Törzs magasság:

12TAR021003

Acer saccharinum

Fa távoli képe

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 107

Korona átmérő: 9

2019. október 29., kedd

50

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Ezüst juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

4

4

3

3

62,50%

Kezelési javaslat:

2 év

24 1

Nagylevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a 

gyökérnyak nem sérült.

A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 3

2019. október 29., kedd

75

1,7

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 28

22

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 6

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 9

Törzs magasság:

12TAR021004

Tilia platyphyllos

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

4

4

4

4

75,00%

Kezelési javaslat:

3 év

25 1

Nagylevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

75

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a 

gyökérnyak nem sérült.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 2

2019. október 29., kedd

75

1,8

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 25

23

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 6

A lombveszteség 11-25 % közötti

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 8

Törzs magasság:

12TAR021005

Tilia platyphyllos

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

75

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely 

által meghatározott maximális életkort 

megközelíti

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

száraz ág, ágcsonk található.

A fa jó állapotban van, az általános fenntartási munkákon kívül az 

előírt ápolási munkák elvégzésével hosszútávon megtartható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

2

1

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

26 1

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

0,01

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.

A törzsön beforrt sebhely található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 12

2019. október 29., kedd

25

8

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 232

24

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 20

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 74

Törzs magasság:

12TAR021006

Populus nigra

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0,01

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

A koronaalap sérült, korhadt, odvas. 

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő 

szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű 

beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon 

azok elvégzése után sem megtartható. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból 

kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz 

ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás és ághelyseb található. A 

korona épülethez ér.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

2

2

2

25,00%

Kezelési javaslat:

0 év

27 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült, korhadt. 

A fa leromlott állapotú, valamint az idő előrehaladtával állapotromlása 

hatványozódik és fő szerkezeti részekre terjed ki, ezért csak irreális 

mértékű beavatkozással lassítható, tehető biztonságossá. Azonban 

a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból 

kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk 

található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A korona 

épülethez ér.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

25

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 18

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 53

Törzs magasság:

12TAR021007

Populus nigra

Fa távoli képe

6

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 166

Korona átmérő: 12

2019. október 29., kedd

25

25

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzsön sarjak és beforrt sebhely található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

3

3

3

50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

28 1

Hárs hibrid 'Szent István'

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 1

2019. október 29., kedd

50

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 19

26

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 4,5

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 6

Törzs magasság:

12TAR021008

Tilia 'Szent István'

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben sérült vázág található.

A koronában ághelyseb és csúcsszáradás jelei láthatóak.

A fa állapota még megfelelő, az általános fenntartási munkákon 

kívül, az előírt ápolási munkák elvégzésével, a termőhely 

adottságaihoz mérten megtartható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

4

3

3

56,25%

Kezelési javaslat:

2 év

29 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS, 

TALAJFELTÖLTÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, száraz ág, 

ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak és fennakadt ág található.

A fa állapota még megfelelő, azonban az előírt ápolási munkák 

elmaradása a fa leromlásához, a kockázati tényezők 

súlyosbodásához vezethet. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

27

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 6

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 12

Törzs magasság:

12TAR021009

Tilia platyphyllos

Fa távoli képe

1,8

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 38

Korona átmérő: 4

2019. október 29., kedd

50

50

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzetről a talajfelszint lehordták.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Nagylevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

2

2

2

25,00%

Kezelési javaslat:

0 év

30 1

Jegenye nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

25

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású, benne odú található.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 10

2019. október 29., kedd

25

6

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 176

28

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 19

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 56

Törzs magasság:

12TAR021010

Populus nigra 'Italica'

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült, korhadt. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból 

kitörő több vázág, sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A korona épülethez ér.

A fa leromlott állapotú, valamint az idő előrehaladtával állapotromlása 

hatványozódik és fő szerkezeti részekre terjed ki, ezért csak irreális 

mértékű beavatkozással lassítható, tehető biztonságossá. Azonban 

a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható. 



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

3

3

3

50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

31 1

Hárs hibrid 'Szent István'

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A fa mellett korábbi fa tuskója található.

A törzsön ághelyseb található.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 1

2019. október 29., kedd

50

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 19

29

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 4,5

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 6

Törzs magasság:

12TAR021011

Tilia 'Szent István'

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben sérült vázág, lehasadt ág, ágcsonk található.

A fa állapota még megfelelő, az általános fenntartási munkákon 

kívül, az előírt ápolási munkák elvégzésével, a termőhely 

adottságaihoz mérten megtartható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

4

3

3

56,25%

Kezelési javaslat:

2 év

32 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, 

sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában ághelyseb található.

A fa állapota még megfelelő, azonban az előírt ápolási munkák 

elmaradása a fa leromlásához, a kockázati tényezők 

súlyosbodásához vezethet. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

30

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 8

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 9

Törzs magasság:

12TAR021012

Acer platanoides

Fa távoli képe

1,6

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 28

Korona átmérő: 4

2019. október 29., kedd

50

50

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön beforrt sebhely található.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korai juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

2

2

2

25,00%

Kezelési javaslat:

0 év

33 1

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

25

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 12

2019. október 29., kedd

25

6

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 192

31

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 21

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 61

Törzs magasság:

12TAR021013

Populus nigra

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. Rovar kártétel látható. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült, korhadt. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, 

ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás és fennakadt ág található. 

A korona épülethez ér.

A fa leromlott állapotú, valamint az idő előrehaladtával állapotromlása 

hatványozódik és fő szerkezeti részekre terjed ki, ezért csak irreális 

mértékű beavatkozással lassítható, tehető biztonságossá. Azonban 

a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható. 



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

2

2

2

25,00%

Kezelési javaslat:

1 év

34 1

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

25

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökér szegélykőbe nőtt.

A törzsön beforrt sebhely és sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 8

2019. október 29., kedd

25

5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 113

32

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 16

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 36

Törzs magasság:

12TAR021014

Populus nigra

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

IFJÍTÁS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült. 

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több 

vázág, sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A korona 

épülethez ér.

A fa leromlott állapotú. Az előírt beavatkozás elvégzése nélkül nagy 

mértékben megnőhet a balesetveszély kockázata.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

2

2

2

25,00%

Kezelési javaslat:

0 év

35 1

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

25

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzsön sarjak találhatóak. A törzs idegen test (szövet) köré nőtt.

A törzs hajlott, felületén sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 8

2019. október 29., kedd

25

5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 163

33

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 15

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 52

Törzs magasság:

12TAR021015

Populus nigra

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült, korhadt. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, 

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás és ághelyseb található. A 

korona épülethez ér.

A fa leromlott állapotú, valamint az idő előrehaladtával állapotromlása 

hatványozódik és fő szerkezeti részekre terjed ki, ezért csak irreális 

mértékű beavatkozással lassítható, tehető biztonságossá. Azonban 

a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható. 



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

2

2

5 cm

2

25,00%

Kezelési javaslat:

0 év

36 1

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység: Budapest, XII. Kerület

Fa távoli képe

Terület: Tartsay Vilmos utca

Fa kódja: 12TAR021016

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 18

Diagnózis:

Törzs magasság: 5 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 63

Törzskerület 1 m-en: 198

Korona átmérő: 8

2019. október 29., kedd

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

A gyökérnyakon befűződés található.

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

A törzsön befűződés és sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

25

Értékszám:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

A fa egészségi állapota és életképessége

25

Pozíció séma: Irreguláris

tomogram (9cm széles)

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató:

KIVÁGÁS 

A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű,  a 

keresztmetszet több, mint 60%-át elérő, aszimmetrikus belső 

szerkezeti elváltozást jelez.
Következő favizsgálat javasolt ideje:

Oldalszám: 34

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

↖

2

2

2

25,00%

Kezelési javaslat:

0 év

37 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, 

száraz ág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak. A sudár kivágva.

A fa jelen állapotában nem teljesértékű. Mielőbbi megfelelő fával 

történő pótlása javasolt.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

35

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 4

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 7

Törzs magasság:

12TAR021017

Fraxinus excelsior

Fa távoli képe

0,4

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 22

Korona átmérő: 2

2019. október 29., kedd

25

25

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A fa tuskóból hajtott ki. A gyökérnyak környékén gyökérsarjak 

találhatóak.

A törzsön ághelyseb és sarjak találhatóak.

A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Magas kőris

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

4

↖

4

3

3

62,50%

Kezelési javaslat:

2 év

38 1

Bugás csörgőfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a 

gyökérnyak nem sérült.

A törzsön beforrt sebhely található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 4

2019. október 29., kedd

75

1,3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 25

36

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 5

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 8

Törzs magasság:

12TAR022001

Koelreuteria paniculata

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt 

vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A kornona alászorult helyzetű, féloldalas növekedésű, benne 

keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa állapota még megfelelő, az általános fenntartási munkákon 

kívül, az előírt ápolási munkák elvégzésével, a termőhely 

adottságaihoz mérten megtartható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

3

3

3

50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

39 1

Ezüsthárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérnyak környékén gyökrésarjak találhatóak, a gyökérnyak 

köré fojtógyökér nőtt.

A törzsön beforrt sebhely található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 8

2019. október 29., kedd

50

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 100

37

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 9

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 32

Törzs magasság:

12TAR022002

Tilia tomentosa

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak. A korona 

lámpaoszlop köré nőtt.

A fa állapota még megfelelő, az általános fenntartási munkákon 

kívül, az előírt ápolási munkák elvégzésével, a termőhely 

adottságaihoz mérten megtartható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

↖

1

1

1

0,01%

Kezelési javaslat:

0 év

40 1

Ezüsthárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

0,01

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját 

nem képes ellátni).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:0,01

Diagnózis:

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 

rendelkező termőhelyen.

A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzs hajlott, repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, 

kéregleválás, rovar kártétel található.

jellemző kép

Korona átmérő: 4

2019. október 29., kedd

0,01

1,7

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 57

38

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 4

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 18

Törzs magasság:

12TAR022003

Tilia tomentosa

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0,01

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

A koronaalap sérült, korhadt, odvas. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült 

vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

4

3

3

56,25%

Kezelési javaslat:

2 év

41 1

Hegyi juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérnyakon befűződés található.

A törzsön beforrt sebhely és befűződés található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 10

2019. október 29., kedd

50

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 94

39

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 9

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 30

Törzs magasság:

12TAR022004

Acer pseudoplatanus

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, 15%-OS KORONAKURTÍTÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa állapota még megfelelő, azonban a beavatkozás elvégzése 

nélkül középtávon jelentős mértékben megnőhet a balesetveszély 

kockázata.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

3

3

3

50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

42 1

Hegyi juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön ághelyseb található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás, sejtburjánzás, 

rákos elváltozás, rovar kártétel található.

jellemző kép

Korona átmérő: 8

2019. október 29., kedd

50

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 66

40

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 8

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 21

Törzs magasság:

12TAR022005

Acer pseudoplatanus

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa állapota még megfelelő, az általános fenntartási munkákon 

kívül, az előírt ápolási munkák elvégzésével, a termőhely 

adottságaihoz mérten megtartható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

4

↖

4

4

4

75,00%

Kezelési javaslat:

3 év

43 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

75

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely 

által meghatározott maximális életkort 

megközelíti

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa jó állapotban van,  az általános fenntartási munkákon kívül, 

jelentős ápolási munkákat nem szükséges végezni rajta.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

41

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 7

A lombveszteség 11-25 % közötti

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 10

Törzs magasság:

12TAR022006

Tilia tomentosa

Fa távoli képe

2,1

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 31

Korona átmérő: 4

2019. október 29., kedd

75

75

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a 

gyökérnyak nem sérült.

A törzsön beforrt sebhely található.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Ezüsthárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

3

3

3

50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

44 1

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

A törzsön beffort sebhely és ághelyseb található. A törzsbe a favédő 

rács belenőtt.

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

száraz ág, ágcsonk található.

A korona féloldalas növekedésű, benne keresztbe növő ágak 

találhatóak.

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

A vizuális vizsgálat értékelése

A koronaalap sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

42

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 8

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 12

Törzs magasság:

12TAR022007A

Tilia tomentosa

Fa távoli képe

3,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 38

Korona átmérő: 3

2019. október 29., kedd

50

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

jellemző kép

A törzs állapota

Ezüsthárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

3

3

3

50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

45 1

(7,5 cm széles)

A koronaalap sérült. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, 

sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A korona féloldalas növekedésű és lámpaoszlop köré nőtt.

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás 

található.

A törzsön beffort sebhely és ághelyseb található. A törzsbe a favédő 

rács belenőtt.

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

43

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 8

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 14

Törzs magasság:

12TAR022007B

Tilia tomentosa

Fa távoli képe

3,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 44

Korona átmérő: 5

2019. október 29., kedd

50

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

jellemző kép

Ezüsthárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

↖

2

2

2

25,00%

Kezelési javaslat:

0 év

46 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült, korhadt. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült 

vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

A fa leromlott állapotú, fajtáját tekintve előrehaladott korú. Irreális 

mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban 

hosszútávon a beavatkozás elvégzése után sem megtartható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

44

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 15

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 51

Törzs magasság:

12TAR022008

Populus nigra 'Italica'

Fa távoli képe

1,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 160

Korona átmérő: 4

2019. október 29., kedd

25

25

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, 

rovar kártétel található.

jellemző kép

Jegenye nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

2

2

2

31,25%

Kezelési javaslat:

1 év

47 1

Gömbjuhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

25

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérnyakon befűződés található.

jellemző kép

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 60

Korona átmérő: 7

2019. október 29., kedd

45

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 7

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 19

Törzs magasság:

12TAR022009

Acer platanoides 'Globosum'

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

A vizuális vizsgálat értékelése

A koronaalap sérült, korhadt, odvas. 

A törzs állapota

(7,5 cm széles)

SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS 20%-OS 

KORONAKURTÍTÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A fa leromlott állapotú, az általános fenntartási és az előírt ápolási 

munkák elvégzésével ideiglenesen megtartható.

A törzs hajlott, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, 

sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

A törzsön befűződés és ághelyseb található, a törzsbe idegen test 

(műanyag kötöző) nőtt.

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A korona erősen szárad, benne keresztbe növő ágak és 

madárfészek található.

Radó EU-s favizsgálati értékszám:



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

3

2

2

37,50%

Kezelési javaslat:

1 év

48 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült, korhadt. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, 

sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa leromlott állapotú, az általános fenntartási és az előírt ápolási 

munkák elvégzésével ideiglenesen megtartható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

A gyökérnyakon befűződés, a gyökérnyak környékén gyökérsarjak 

találhatóak.

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

46

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 8

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 20

Törzs magasság:

12TAR022010

Tilia tomentosa

Fa távoli képe

2,4

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 63

Korona átmérő: 8

2019. október 29., kedd

50

25

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön befűződés található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Ezüsthárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

3

↖

2

5 cm

1

18,76%

Kezelési javaslat:

0 év

49 1

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység: Budapest, XII. Kerület

Fa távoli képe

Terület: Tartsay Vilmos utca

Fa kódja: 12TAR022011

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 18

Diagnózis:

Törzs magasság: 4 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 59

Törzskerület 1 m-en: 185

Korona átmérő: 12

2019. október 29., kedd

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

0,01Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású, benne odú található, 

éllettere beszűkült.

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

50Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel 

található.

A törzsön beforrt sebhely és sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

25

Értékszám:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, 

sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk 

található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

A fa egészségi állapota és életképessége

0,01

Pozícióséma: Irreguláris

tomogram (9cm széles)
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

Megtarthatósági mutató:

KIVÁGÁS 

A vizsgált magasságban a tomogram a palást irányából a 

középpont felé hatoló belső szerkezeti elváltozást jelez, 

melynek kiterjedése a keresztmetszet több, mint 20%-át érinti. 
Következő favizsgálat javasolt ideje:

Oldalszám: 47

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

↖

1

2

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

50 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0,01

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

A koronaalap sérült, korhadt, odvas. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, 

sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, fajtáját tekintve 

előrehaladott korú. Irreális mértékű beavatkozással tehető 

biztonságossá, azonban hosszútávon a beavatkozás elvégzése után 

sem megtartható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

A gyökrényak bordásan terepeszes lefutású, rajta befűződés, benne 

odú található.

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

48

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 16

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 59

Törzs magasság:

12TAR022012

Populus nigra

Fa távoli képe

4,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 185

Korona átmérő: 7

2019. október 29., kedd

0,01

25

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját 

nem képes ellátni).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:0,01

Diagnózis:

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 

rendelkező termőhelyen.

A törzsön befűződés, beforrt sebhely és sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, 

kéregleválás, rovar kártétel található.

jellemző kép

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

3

3

3

50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

51 1

Gömbjuhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön ághelyseb található.

A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 4

2019. október 29., kedd

50

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 35

49

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 4

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 11

Törzs magasság:

12TAR022013

Acer platanoides 'Globosum'

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

SEBKEZELÉS, 15%-OS KORONAKURTÍTÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült, korhadt. 

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, száraz ág, 

ágcsonk, sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

A korona erősen szárad.

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

4

↖

4

4

4

75,00%

Kezelési javaslat:

3 év

52 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

75

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely 

által meghatározott maximális életkort 

megközelíti

Az ágrendszerben sérült vázág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa jó állapotban van, azonban a vizsgálatok alapján kijelenthető, 

hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl, az előírt ápolási 

munkák elvégzése hiányában a fa leromlása várható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

50

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 6

A lombveszteség 11-25 % közötti

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 7

Törzs magasság:

12TAR022014

Tilia tomentosa

Fa távoli képe

1,9

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 22

Korona átmérő: 3

2019. október 29., kedd

75

75

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a 

gyökérnyak nem sérült.

A törzsön beforrt sebhely található.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Ezüsthárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

3

3

3

50,00%

Kezelési javaslat:

2 év

53 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

STATIKAI HELYREÁLLÍTÓ GALLYAZÁS, 

SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

50

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt 

lecserélendő

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, száraz ág, 

ágcsonk található.

A korona féloldalas növekedésű.

A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján 

kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az 

előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása 

várható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

51

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 11

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 16

Törzs magasság:

12TAR022015

Populus nigra

Fa távoli képe

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 50

Korona átmérő: 7

2019. október 29., kedd

50

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön ághelyseb és sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. Kerület

Tartsay Vilmos utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

3

↖

3

5 cm

2

37,50%

Kezelési javaslat:

0 év

54 1

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység: Budapest, XII. Kerület

Fa távoli képe

Terület: Tartsay Vilmos utca

Fa kódja: 12TAR022016

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 20

Diagnózis:

Törzs magasság: 3 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 72

Törzskerület 1 m-en: 226

Korona átmérő: 15

2019. október 29., kedd

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

50Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

A törzsön sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

50

Értékszám:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap sérült. 

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

A fa egészségi állapota és életképessége

25

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt 

vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A korona épület felé nő, benne sarjak találhatóak és légvezeték fut.

Pozícióséma: Irreguláris

tomogram (9cm széles)

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató:

KIVÁGÁS 

A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű, 

aszimmetrikus elhelyezkedésű, a palástot érintő szerkezeti 

elváltozást jelez. 
Következő favizsgálat javasolt ideje:

Oldalszám: 52

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:



Korona

magasság 

(m)

átmérő

(cm)

átmérő

(m)
gyökér törzs korona

10,07 2,49 27,04 6,31 2,74 2,81 2,61 2,50

3

0

15

8

0

3

0

35

2

0

0

0

0

0

0

0

0

18

1

3

1

1

2019

A Budapest, XII. Kerület Tartsay Vilmos utca területén álló fák állapotfelmérése és a beavatkozásra tett javaslatok összesítése

(összesítés)

VIZSGÁLT 

FAÁLLOMÁNY 

ÁTLAGÉRTÉKEI

Fa

magasság

(m)

Törzs Radó EU-s állapot érték

Egészségi 

állapot érték

JAVASOLT 

BEAVATKOZÁSOK, 

ÁPOLÁSI MUNKÁK 

ÖSSZESÍTÉSE

BEAVATKOZÁS, ÁPOLÁSI MUNKA db

GALLYAZÁS

VISSZAVÁGÁS
KIVÁGÁS
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

SARJAK ELTÁVOLÍTÁSA
IFJÍTÁS
HAJTÁSVÁLOGATÁS
SEBKEZELÉS

SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS
VÁZÁGAK ÖSSZEKÖTÉSE
A FA STATIKUS RÖGZÍTÉSE
TÖRZS RÖGZÍTÉS
PANGÓ VÍZ KIVEZETÉSE

TUSKÓÍRTÁS
KORONAKURTÍTÁS
TALAJFELTÖLTÉS

ÜLTETÉS

GYÖKÉRKEZELÉS
GYÖKÉRZÓNA FELTÖLTÉSE

EPIFITON NÖVÉNYEK ELTÁVOLÍTÁSA
FAHELY ÁTALAKÍTÁSA
ÁPOLÓMETSZÉS


