
VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

1

1

1

0,01%

Kezelési javaslat:

0 év

1 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 fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

1

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 13

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes 

ellátni

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 74

Törzs magasság:

03KIR012007

Fa távoli képe

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 232

Korona átmérő: 5

2020. július 3.

0,01

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.

jellemző kép

Kiszáradt fa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest,III.kerület

Királyok útja 14

Fafaj (magyar)

Megrendelő: Főkert NZRT.

Helység:

Fafaj (latin)
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Vizsgálat ideje:

1

1

1

1

0,01%

Kezelési javaslat:

0 év

2 1

Kiszáradt fa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest,III.kerület

Királyok útja 38

Fafaj (magyar)

Megrendelő: Főkert NZRT.

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.

jellemző kép

Korona átmérő: 5

2020. július 3.

0,01

5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 188

2

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 13

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes 

ellátni

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 60

Törzs magasság:

03KIR022010

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)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0,01

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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m

Vizsgálat ideje:

1

1

1

1

0,01%

Kezelési javaslat:

0 év

3 1

Kiszáradt fa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest,III.kerület

Királyok útja 42

Fafaj (magyar)

Megrendelő: Főkert NZRT.

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.

jellemző kép

Korona átmérő: 5

2020. július 3.

0,01

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 166

3

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 10

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes 

ellátni

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 53

Törzs magasság:

03KIR022012

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)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0,01

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

1

1

1

0,01%

Kezelési javaslat:

0 év

4 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 fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

4

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 10

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes 

ellátni

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 70

Törzs magasság:

03KIR032001

Fa távoli képe

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 220

Korona átmérő: 5

2020. július 3.

0,01

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.

jellemző kép

Kiszáradt fa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest,III.kerület

Királyok útja 58

Fafaj (magyar)

Megrendelő: Főkert NZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m
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cm

cm
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Vizsgálat ideje:

1

1

1

1

0,01%

Kezelési javaslat:

0 év

5 1

Kiszáradt fa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest,III.kerület

Királyok útja 98

Fafaj (magyar)

Megrendelő: Főkert NZRT.

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.

jellemző kép

Korona átmérő: 5

2020. július 3.

0,01

6

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 157

5

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 10

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes 

ellátni

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 50

Törzs magasság:

03KIR052001

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)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0,01

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm
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Vizsgálat ideje:

1

1

1

1

0,01%

Kezelési javaslat:

0 év

6 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 fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

6

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 3

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes 

ellátni

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 20

Törzs magasság:

03KIR072002

Fa távoli képe

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 63

Korona átmérő: 3

2020. július 3.

0,01

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.

jellemző kép

Kiszáradt fa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest,III.kerület

Királyok útja 158

Fafaj (magyar)

Megrendelő: Főkert NZRT.

Helység:

Fafaj (latin)
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Vizsgálat ideje:

1

↖

1

1

1

0,01%

Kezelési javaslat:

0 év

27 1

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, III. kerület

Királyok útja

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.

jellemző kép

Korona átmérő: 0

2019. augusztus 22., csütörtök

0,01

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 69

27

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 2,5

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 22

Törzs magasság:

03KIR092027

Kiszáradt fa

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)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0,01

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.


