
Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:0000216GP

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus ornus
Magyar név: virágos kőris 0 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 7 cm
Törzskerület 1m -en: 21,98 cm 3
Korona átmérője: 1 m

2

2

2

40,0%

A fa károsodtt, állapota leromlott, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A koronában rovar kártétel és csúcsszáradás látható.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön jelentős rovar kártétel, annak nyomán korhadások és kéregsérülések 
alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon rovar kártétel és kéregsérülés látható.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodásásra utaló jelek nem 
láthatóak.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
részben aszfalt burkolattal fedett.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:0000217GP

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Kismértékű
Fafaj - latin: Acer platanoides Dél
Magyar név: korai juhar 1 m
Fa magassága: 7 m
Alsó koronaszint: 3 m
Törzs magassága: 2,5 m
Törzs átmérő 1m-en: 21 cm
Törzskerület 1m -en: 65,94 cm 4
Korona átmérője: 5 m

4

3

3

60,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Ápoló gallyazás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A korona erősen szárad.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb 

A törzsön záródott kéregsérülés alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon ághelysebek és korhadások láthatóak.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodására utaló jelek nem 
láthatóak.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak 

nem sérült

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyakon nem látható jelentős elváltozás.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:0001597S0

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia pseudacacia Dél-Nyugat
Magyar név: fehér akác 1 m
Fa magassága: 6,5 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 3 m
Törzs átmérő 1m-en: 13 cm
Törzskerület 1m -en: 40,82 cm 3
Korona átmérője: 3 m

3

4

3

60,0%

Tuskóból sarjadt fa, ugyanaz, mint 001884600. Fasor rekonstrukció esetén 
kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

A lombveszteség 11-25% közötti

A korona külpontos.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzs ferde növekedésű, ághelysebek alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon nem látható elváltozás.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:0002333S0

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 6 cm
Törzskerület 1m -en: 18,84 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, tuskómarás, pótlás

Megjegyzés:

Üres fahely

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:0005147S0

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: 1,5 m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

-

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskózás, pótlás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, elhalt, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna szórt burkolattal 
fedett.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001793300

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Kismértékű
Fafaj - latin: Acer platanoides Kelet
Magyar név: korai juhar 0,5 m
Fa magassága: 7 m
Alsó koronaszint: 2,2 m
Törzs magassága: 2,5 m
Törzs átmérő 1m-en: 18 cm
Törzskerület 1m -en: 56,52 cm 3
Korona átmérője: 6 m

3

4

3

40,0%

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodására utaló jelek nem 
láthatóak.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön ághelysebek és kéregpusztulás látható.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon kéregpusztulás látható.

Megjegyzés:

A lombveszteség 11-25% közötti

A koronában kéregpusztulás és száraz ágak láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Ápoló gallyazás

A fa károsodott, beteg, fasor rekonstrukció esetén cseréje javasolt.

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001793400

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Acer platanoides Columnare
Magyar név: oszlopos korai uhar 0 m
Fa magassága: 8 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 1,8 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 2
Korona átmérője: 3,5 m

3

3

3

60,0%

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak erősen károsodott, kéreghiány és korhadás alakult ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön korhadások és kéregleválások, héjaszás alakult ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon kéregpusztulás alakult ki.

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A koronaában ághelysebek és száraz ágak láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Szárazgallyazás

A fa károsodott, fasor rekonstrukció esetén cseréje javasolt.

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001793600

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Acer platanoides Columnare
Magyar név: oszlopos korai juhar 0 m
Fa magassága: 8 m
Alsó koronaszint: 2,2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 22 cm
Törzskerület 1m -en: 69,08 cm 3
Korona átmérője: 3 m

4

2

3

60,0%

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodására utaló jelek nem 
láthatóak.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyakon nem látható jelentős elváltozás.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb 

A törzsön ághelysebek alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon kéregelhalások és korhadások alakultak ki.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A sudáron és vázágakon kéregelhalások, korhadások

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Ápoló gallyazás

A fa károsodott, fasor rekonstrukció esetén cseréje javasolt.

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001793800

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Acer platanoides Columnare
Magyar név: oszlopos korai juhar 0 m
Fa magassága: 8 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 2
Korona átmérője: 3 m

3

3

2

40,0%

A fa károsodott, fasor rekonstrukció esetén cseréje javasolt.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Ápoló gallyazás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A sudáron és vázágakon kéregelhalások, korhadások

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön ághelysebek alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon kéregelhalások és korhadások alakultak ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, odvasodás alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001793900

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Acer platanoides
Magyar név: korai juhar 0 m
Fa magassága: 7 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 4
Korona átmérője: 7 m

5

4

3

60,0%

A fa károsodott, fasor rekonstrukció esetén cseréje javasolt.

A fa egészségi állapota és életképessége:

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Ápoló gallyazás

Megjegyzés:

A lombveszteség 11-25% közötti

A vázágakon kéregelhalások, korhadások

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs ép, nincs károsodás

A törzsön ághelysebek alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon korhadások alakultak ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodására utaló jelek nem 
láthatóak.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak 

nem sérült

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyakon nem látható jelentős elváltozás.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001794000

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 11 cm
Törzskerület 1m -en: 34,54 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

-

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskózás, pótlás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001794200

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus ornus Mecsek
Magyar név: gömbkőris 0 m
Fa magassága: 3 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 10 cm
Törzskerület 1m -en: 31,4 cm 3
Korona átmérője: 1 m

3

2

1

0,0%

A fa fertőzött, állapota eromlott, a betegség tovább terjedésének 
megakadályozása érdekében kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A lombozat fertőzött, torzult növekedésű és szárad.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzs megdőlt, korhadások, ághelysebek és rovar kártétele látható.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon ághelysebek alakultak ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, kéregsérülések alakultak ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001794300

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Kismértékű
Fafaj - latin: Fraxinus ornus Mecsek Nyugat
Magyar név: gömbkőris 0,5 m
Fa magassága: 3 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 10 cm
Törzskerület 1m -en: 31,4 cm 3
Korona átmérője: 1 m

3

2

1

0,0%

A fa fertőzött, állapota súlyosan leromlott, a betegség tovább terjedésének 
megakadályozása érdekében kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A lombozat fertőzött, torzult növekedésű és szárad.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzs megdőlt, korhadások, ághelysebek és rovar kártétele látható.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon ághelysebek alakultak ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, kéregsérülések alakultak ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001794600

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus excelsior
Magyar név: magas kőris 0 m
Fa magassága: 6 m
Alsó koronaszint: 1,5 m
Törzs magassága: 1,5 m
Törzs átmérő 1m-en: 3x8cm, 3x10cm, 13cm cm
Törzskerület 1m -en: szum. 67 cm 2
Korona átmérője: 4 m

3

3

1

0,0%

A fa tuskóból sarjadt, nem tartható meg biztonsággal, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A koronában nem látható jelentős elvátzosá.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

Több törzsű, ferde növekedésű, a törzsön ághelysebek alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon ághelysebek alakultak ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhad.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001795200

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus excelsior
Magyar név: magas kőris 0 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 10 cm
Törzskerület 1m -en: 31,4 cm 2
Korona átmérője: 2 m

2

2

2

40,0%

A fa állapota leromlott, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A koronában ágcsonkok láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások, ághelysebek, kéregleválások és rovar kártétel látható.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap sérült.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, mechanikai kéregsérülés és korhadások alakultak ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001795300

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus ornus Mecsek
Magyar név: gömb kőris 0 m
Fa magassága: 3,5 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 10 cm
Törzskerület 1m -en: 31,4 cm 1
Korona átmérője: 1 m

2

3

2

40,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

Vázágon sérülések és ágcsonkok láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások és kéregsérülések alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap károsodott, az oltásnál korhadás alakult ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 

termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, kéregsérülés és korhadás alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001795400

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Fraxinus excelsior Dél
Magyar név: magas kőris 1 m
Fa magassága: 6 m
Alsó koronaszint: 3 m
Törzs magassága: 2,5 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 2
Korona átmérője: 5 m

2

4

2

40,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

A lombveszteség 11-25% közötti

A koronában száraz ágak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások és kiterjedt kéregpusztulás alakult ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap károsodott, korhadás és kéregpusztulás alakult ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadás, kéregpusztulás és gomba kártétel látható.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001795500

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus excelsior
Magyar név: magas kőris 0 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 1 m
Törzs átmérő 1m-en: 13 cm
Törzskerület 1m -en: 40,82 cm 2
Korona átmérője: 3 m

3

4

2

40,0%

A fa tuskóból sarjadt, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

A lombveszteség 11-25% közötti

A koronában nem látható jelentős elváltozás.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön korhadások és kéregpusztulás alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon nem látható jelentős elváltozás.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, odvasodás és korhadás alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001795600

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus excelsior
Magyar név: magas kőris 0 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 1,6 m
Törzs átmérő 1m-en: 15 cm
Törzskerület 1m -en: 47,1 cm 3
Korona átmérője: 2,5 m

2

4

2

40,0%

A fa tuskóból sarjadt, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

A lombveszteség 11-25% közötti

Vázágon sérülés és korhadás látható.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások, kéregpusztulás és rovar kártétel látható.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon nem látható jelentős elváltozás.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, odvasodás és korhadás alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001795800

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: üres fahely 0 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: - cm
Törzskerület 1m -en: - cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

-

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

-

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

Üres fahely

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

-

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001796400

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia Dél
Magyar név: fehér akác 1 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 1 m
Törzs átmérő 1m-en: 15 cm
Törzskerület 1m -en: 47,1 cm 2
Korona átmérője: 3 m

2

2

2

40,0%

Sarj vagy magonc eredetű fa, fasor-rekonstrukció esetén kivágandó

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Jelenleg nem igényel beavatkozást

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

Vázágakon sérülések, korhadások.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások, ághelysebek és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap terhelt, korhadó ághelyek láthatóak.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhad és odvasodik, sarjképzés látható.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001796100

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 8 cm
Törzskerület 1m -en: 25,12 cm 1
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

-

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskómarás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 

termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001796200

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél-Kelet
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 17 cm
Törzskerület 1m -en: 53,38 cm 3
Korona átmérője: 3,5 m

2

2

2

40,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, hosszú távon nem tartható meg 
biztonsággal, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona külpontos, vázágakon korhadások és ághelysebek, és száraz ágak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs dőlt és hajlott, korhadás alakult ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhad.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001796400

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Kismértékű
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 3 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 14 cm
Törzskerület 1m -en: 43,96 cm 2
Korona átmérője: 2 m

2

3

2

40,0%

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap terhelt, az ágvillában korhadó vízzsák alakult ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Megjegyzés:

A korona csonkolt, a vázágakon korhadások alakultak ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, épületek

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Súlyponteltolódás mértéke:

A fa állapota súlyosan leromlott, kivágandó.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet terpeszes, erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodására és a fa 
mozgására utaló jelek nem láthatóak. 

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv. A gyökérnyak előrehaladottan 

károsodott, korhadás, odvasodás és kéregelhalás alakult ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs ferde növekedésű, korhadás, odvasodás és kéregleválás alakultki, sarjképzés 
látható.

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001796600

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 1,5 m
Fa magassága: 9 m
Alsó koronaszint: 4 m
Törzs magassága: 3 m
Törzs átmérő 1m-en: 50 cm
Törzskerület 1m -en: 157 cm 2
Korona átmérője: 7 m

2

2

1

0,0%

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Erős koronakárosodás, 50% fölött

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet terpeszes, erősen gátolt fejlődésű. A fa mozgására utaló jelek nem 
láthatóak, a gyökérzet károsodott.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv. A gyökérnyak előrehaladottan 

károsodott, korhadás, odvasodás és kéregelhalás alakult ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs súlyosan károsodott, kiterjedt, hosszanti korhadás és odvasodás valamint 
kéregleválás alakult ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás és odvasodás alakult ki. 
Törésveszélyes.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A korona erősen redukálódott, a vázágak korhadnak, ághelysebek és száraz ágak 
láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001796600

Réteg magassága 180 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 53 cm
Átmérő 2 35 cm
Törzskerület - cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

43%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

396%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT
MAGAS KOCKÁZAT

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001796900

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Kismértékű
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél-Kelet
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 1,8 m
Törzs átmérő 1m-en: 31 cm
Törzskerület 1m -en: 97,34 cm 3
Korona átmérője: 6 m

1

3

1

0,0%

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet terpeszes, erősen gátolt fejlődésű. A fa mozgására utaló jelek nem 
láthatóak, a gyökérzet károsodott.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv. A gyökérnyak károsodott.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzs súlyosan károsodott, kiterjedt, hosszanti hasadás látható a koronaalap felől, 
korhadás és odvasodás valamint kéregleválás alakult ki. Törésveszélyes.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, széthasadt. Kiterjedt korhadás és odvasodás alakult 
ki. Törésveszélyes.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A korona torz habitusú, a vázágakon korhadások, ághelysebek és száraz ágak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001796900

Réteg magassága 90 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma ellipszis
Átmérő 1 34,5 cm
Átmérő 2 27 cm
Törzskerület 100 cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

36%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

1046%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT
MAGAS KOCKÁZAT

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001797000

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 1,5 m
Fa magassága: 3,5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 1,7 m
Törzs átmérő 1m-en: 20 cm
Törzskerület 1m -en: 62,8 cm 3
Korona átmérője: 3,5 m

3

2

1

0,0%

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Erős koronakárosodás, 50% fölött

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv. A gyökérnyak  károsodott.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzs dőlt és hajlott, rajta korhadások és kéregleválás alakult ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap terhelt, az oltásnál károsodott. Korhadás és odvasodás alakult ki. 
Törésveszélyes.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A korona torz habitusú, féloldalas. A sudáson és vázágakon korhadások, ághelysebek 
és száraz ágak láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001797100

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia Dél
Magyar név: fehér akác 1,5 m
Fa magassága: 8 m
Alsó koronaszint: 3 m
Törzs magassága: 3 m
Törzs átmérő 1m-en: 49 cm
Törzskerület 1m -en: 153,86 cm 3
Korona átmérője: 6 m

2

3

1

0,0%

Súlyponteltolódás mértéke:

A gyökérnyak  károsodott, korhadások és kéregleválás alakult ki.

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs dőlt, rajta ághelysebek és kiterjedt bekorhadás valamint kéregleválások 
láthatóak

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás és odvasodás alakult ki, 
törésveszélyes.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A korona torz habitusú, a sudáron korhadások, a vázágakon ághelysebek, ágcsonkok és 
száraz ágak láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001797100

Réteg magassága 170 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 51 cm
Átmérő 2 35 cm
Törzskerület - cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

0%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

287%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT
MAGAS KOCKÁZAT

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001797200

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Elhanyagolható
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia Nyugat
Magyar név: fehér akác 0,5 m
Fa magassága: 3 m
Alsó koronaszint: 1,8 m
Törzs magassága: 1,8 m
Törzs átmérő 1m-en: 13 cm
Törzskerület 1m -en: 40,82 cm 2
Korona átmérője: 1,5 m

2

1

1

0,0%

Súlyponteltolódás mértéke:

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak  károsodott, korhad.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Elhalt korona, teljes lombveszteség, élettani funkcióját nem képes ellátni

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodására és a fa mozgására utaló 
jelek nem láthatóak. 

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsben gesztkorhadás, rajta  ághelysebek, bekorhadások láthatóak.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, csonkolt.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A fa állapota súlyosan leromlott, kivágandó.

A korona eltávolítva, sarjképzés indult.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001797400

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Nyugat
Magyar név: gömbakác 1,5 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 3
Korona átmérője: 3,5 m

3

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, kivágandó. Törésveszélyes.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona torz habitusú, a vázágakon korhadások és bekorhadó ághelybek alakultak ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön korhadások, ághelysebek és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet terpeszes, erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodására és a fa 
mozgására utaló jelek nem láthatóak. 

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001797600

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Kismértékű
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia Nyugat
Magyar név: fehér akár 1 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 47 cm
Törzskerület 1m -en: 147,58 cm 3
Korona átmérője: 3 m

2

2

2

40,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona csonkolt, az alany sarjadt ki és erősödött meg, a visszavágásnál kiterjedt 
korhadás alakult ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad, sarjképzés indult.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsben kiterjedt gesztkorhadás és odvasodás, ághelysebek és kéregleválások 
alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, nagyrészt korhadt. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001797600

Réteg magassága 180 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 50 cm
Átmérő 2 35 cm
Törzskerület - cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

MAGAS KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

36%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

13365%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001798000

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: 2 m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 0
Korona átmérője: - m

1

1

1

0,0%

A fa elhalt, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Elhalt korona, teljes lombveszteség, élettani funkcióját nem képes ellátni

A fa koronáját vesztette.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzs károsodott, elhalt.

KORONAALAP jellemzése:

A koronalap csonkolt, hiányzik.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet elhalt.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, elhalt.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001798100

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Elhanyagolható
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Észak
Magyar név: gömbakác 0,5 m
Fa magassága: 2,5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 1,8 m
Törzs átmérő 1m-en: 26 cm
Törzskerület 1m -en: 81,64 cm 3
Korona átmérője: 2 m

2

2

2

40,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona csonkolt, ágrendszerét vesztette, erős sarjképzés indult.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhad.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsben gesztkorhadás és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, az oltásnál torzult növekedés és korhadás alakult ki. 
A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001798600

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 3
Korona átmérője: 5 m

3

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona torz habitusú, vázágakon korhadások és ághelysebek, valamint száraz ágak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön korhadások, ághelysebek és kéregleválások alakultak ki, rovar kártétellel.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodására utaló jelek nem 
láthatóak.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001798900

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél-Kelet
Magyar név: gömbakác 1,5 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 24 cm
Törzskerület 1m -en: 75,36 cm 3
Korona átmérője: 5,5 m

3

3

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A korona torz habitusú, a vázágakon korhadások, ághelysebek és száraz ágak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön korhadások és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001799000

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia Dél
Magyar név: fehér akác 1,5 m
Fa magassága: 7 m
Alsó koronaszint: 3 m
Törzs magassága: 3 m
Törzs átmérő 1m-en: 27 cm
Törzskerület 1m -en: 84,78 cm 2
Korona átmérője: 5 m

2

2

2

40,0%

A fa állapota leromlott, a nemes elhalt, az alany hajtott ki, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A sudáron korhadás, vázágakon korhadások és száraz ágak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs ferde növekedésű, rajta korhadások, ághelysebek és kéregleválások alakultak 
ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon ághelysebek alakultak ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhad és odvas, benne rovar kártétel.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001799300

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Észak
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 8 m
Alsó koronaszint: 3 m
Törzs magassága: 3 m
Törzs átmérő 1m-en: 50 cm
Törzskerület 1m -en: 157 cm 2
Korona átmérője: 4 m

2

2

2

40,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona csonolt, a vázág alapjánál korhad, ághelysebek, korhadások alakultak ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, a felszínen sérült, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhad és odvas.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások, ághelysebek és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, korhadás és odvasodás alakult ki. A koronaalap 
csonkolt, a nemes eltávolítva, az alany hajtott ki. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001799300

Réteg magassága 170 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 42 cm
Átmérő 2 44 cm
Törzskerület - cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

MAGAS KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

37%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

1498%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001799400

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: - Dél
Magyar név: kiszáradt fa 1 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: 3 m
Törzs átmérő 1m-en: 27 cm
Törzskerület 1m -en: 84,78 cm 0
Korona átmérője: - m

1

1

1

0,0%

A fa elhalt, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

Elhalt korona, teljes lombveszteség, élettani funkcióját nem képes ellátni

A korona száraz, elhalt.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet elhalt.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak elhalt, száraz.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzs elhalt, száraz.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, elhalt. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001799500

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Észak
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 25 cm
Törzskerület 1m -en: 78,5 cm 3
Korona átmérője: 6 m

3

3

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A korona torz habitusú, a vázágakon korhadások, ághelysebek és száraz ágak láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön korhadások, kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, terhelt, benne bekorhadó és gombafertőzött 
vízzsák és ághelysebek láthatóak. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001799800

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: - Dél
Magyar név: tuskó 1 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 65 cm
Törzskerület 1m -en: 204,1 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

-

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskómarás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet előrehaladottan károsodott, korhad. Erős sarjképzés indult meg.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak elhalt.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001799900

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera
Magyar név: gömbakác 0 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 15 cm
Törzskerület 1m -en: 47,1 cm 3
Korona átmérője: 3 m

3

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona torz habitusú, vázág lehasadt. Vázágakon korhadások, ágcsonkok és száraz 
ágak alakultak ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzs megdőlt, kisebb korhadások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhad.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001800000

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera
Magyar név: gömbakác 0 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 3
Korona átmérője: 5 m

3

4

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

A lombveszteség 11-25% közötti

A lombozat ép, néhány száraz ág a koronában.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön korhadások, ághelysebek és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, gombafertőzés és korhadás alakult ki. A koronaalap 
terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodására utaló jeleket nem 
tapasztaltam.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhad.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001800100

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus excelsior
Magyar név: magas kőris 0 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 14 cm
Törzskerület 1m -en: 43,96 cm 2
Korona átmérője: 3 m

2

3

2

40,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A korona metszett, csúcsszáradás miatt a sudár visszavágott.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások, ághelysebek és kéregsérülések alakultak ki súlyos rovar kártétel 
következtében.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap károsodott, korhadás alakult ki rovar kártétel következtében.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak súlyosan károsodott, mechanikai sérülés miatt a kéreg nagy része elhalt, 
korhadás alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001800200

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 8 m
Alsó koronaszint: 3 m
Törzs magassága: 3 m
Törzs átmérő 1m-en: 40 cm
Törzskerület 1m -en: 125,6 cm 2
Korona átmérője: 7 m

2

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona redukálódott, a sudáron és vázágakon korhadás, korhadó ághelysebek és 
száraz ágak alakultak ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadás és odvasodás alakult ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs ferde növekedésű, korhadások, ághelysebek és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001800200

Réteg magassága 180 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 59 cm
Átmérő 2 50 cm
Törzskerület - cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

MAGAS KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

13%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

2653%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001800400

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Kismértékű
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia Kelet
Magyar név: fehér akác 0,5 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 3 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 21 cm
Törzskerület 1m -en: 65,94 cm 3
Korona átmérője: 2,5 m

2

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona erősen redukálódott, a nemes elhalt, eltávolítva, az alany hajtott ki. A 
vázágon korhadás alakult ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs ferde növekedésű, a koronaalaptól hosszanti bekorhadás és kéregleválások 
alakultak ki gomba kártétellel.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó 
vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodására utaló jeleket nem 
tapasztaltam.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001800500

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera
Magyar név: gömbakác 0 m
Fa magassága: 3,5 m
Alsó koronaszint: 2,2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 27 cm
Törzskerület 1m -en: 84,78 cm 3
Korona átmérője: 2 m

3

2

2

40,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona csonkolt, a visszavágásoknál korhadás alakult ki és erős sarjképzés indult 
meg.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodására utaló jelek nem 
láthatóak.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhad.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön korhadások, kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap károsodott, korhadás alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó 
vízzsák látható. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001800800

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera
Magyar név: gömbakác 0 m
Fa magassága: 9 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 57 cm
Törzskerület 1m -en: 178,98 cm 2
Korona átmérője: 9 m

2

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A vázágakon kiterjedt korhadások és ághelysebek, ágcsonkok és száraz ágak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad, gyökérsarjak 
fejlődnek.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak erősen károsodott, korhadás, odvasodás és kéregleválás alakult ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön kiterjedt, hossaznti korhadás, kéreglevlás és odvasodás alakult ki. 

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001800900

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 75 cm
Törzskerület 1m -en: 235,5 cm 0
Korona átmérője: - m

0

1

0

0,0%

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskómarás

Megjegyzés:

Elhalt korona, teljes lombveszteség, élettani funkcióját nem képes ellátni

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet károsodott, elhalt.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001801000

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 65 cm
Törzskerület 1m -en: 204,1 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskómarás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, elhalt.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001801100

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 70 cm
Törzskerület 1m -en: 219,8 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskómarás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, elhalt.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001801200

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 75 cm
Törzskerület 1m -en: 235,5 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskómarás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, nagyrészben elhalt, erős 
sarjképzés alakult ki.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001796400

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus excelsior
Magyar név: magas kőris 1 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 2,2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 14 cm
Törzskerület 1m -en: 43,96 cm 1
Korona átmérője: 2,5 m

3

4

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, hosszú távon nem tartható meg, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

A lombveszteség 11-25% közötti

A korona ápolt.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön jelentős rovar kártétel látható, korhadások, ághelysebek és kéregleválások 
alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap károsodott, rovar kártétel nyomán kialakult korhadás és kéregsérülés.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 

termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak súlyosan károsodott, a kéreg  károsodott, mechanikai sérülés miatt 
nagyrészben elhalt.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001801600

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 16 cm
Törzskerület 1m -en: 50,24 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskómarás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet károsodott, elhalt.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001801700

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 30 cm
Törzskerület 1m -en: 94,2 cm 3
Korona átmérője: 3 m

2

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona erősen csonkolt, torz habitusú, a vázágakon korhadások alakultak ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet a felszínen károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhad.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs megdőlt, a koronaalaptól hasadt, korhadások, ághelysebek és kéregleválások 
alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001801700

Réteg magassága 180 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 30,5 cm
Átmérő 2 31 cm
Törzskerület 98 cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

MAGAS KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

56%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

2970%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001801800

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 3
Korona átmérője: 3,5 m

2

2

2

40,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A koronakárosodott, torz habitusú, a vázágakon korhadások alakultak ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások, ághelysebek és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:
A koronaalap súlyosan károsodott, széthasadt, az oltásnál torzult növekedés és 

korhadás alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. 
Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001801900

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: - Dél
Magyar név: tuskó 1 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 11 cm
Törzskerület 1m -en: 34,54 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

-

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskómarás-kiszedés

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet károsodott, elhalt.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001879100

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera
Magyar név: gömbakác 0 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 2,2 m
Törzs magassága: 2,3 m
Törzs átmérő 1m-en: 27 cm
Törzskerület 1m -en: 84,78 cm 2
Korona átmérője: 5 m

2

3

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A koronában száraz ágak és ágcsonkok.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadás és odvasodás alakult ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön gesztkorhadás, odvasodás és kéregleválás alakult ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap károsodott, korhadás alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó 
vízzsák látható. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001879300

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 25 cm
Törzskerület 1m -en: 78,5 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

A kihajtott és megerősödött sarj 0000213GP azonosítóval szerepel az 
adatbázisban.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Nem lehet eltávolítani

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet károsodott, elhalt.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001879500

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 1,5 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 1,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 24 cm
Törzskerület 1m -en: 75,36 cm 3
Korona átmérője: 2,5 m

4

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona torz ahbitusú, nagyobb részben lehasadt. A vázágakon korhadások s száraz 
ágak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb 

A törzs az uralkodó széltől enyhén hajlott.

KORONAALAP jellemzése:
A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 

alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó és odvasodó vízzsák látható. 
Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001879800

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus excelsior
Magyar név: magas kőris 0 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2,5 m
Törzs átmérő 1m-en: 11 cm
Törzskerület 1m -en: 34,54 cm 1
Korona átmérője: 1 m

3

2

1

0,0%

A fa állapota súlyos mértékben károsodott, nem tartható meg hosszú távon, 
kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona metszett, a sudáron ághelysbek, száraz ágak és csúcsszáradás alakult ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön ághelysebek és kéregsérülések láthatóak.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon ághelysebek.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 

termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak súloysan károsodott. Körben mechanikai sérülés, kéreghántás történt, 
korhad. Gyapjastetü fertőzés jelent meg.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001880200

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: - Dél
Magyar név: tuskó 1 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 28 cm
Törzskerület 1m -en: 87,92 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskómarás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad, erősen sarjad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001880300

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: - Dél
Magyar név: tuskó 1 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 29 cm
Törzskerület 1m -en: 91,06 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskómarás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja001880400

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera
Magyar név: gömbakác 0 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 34 cm
Törzskerület 1m -en: 106,76 cm 3
Korona átmérője: 7 m

1

5

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10%-ot

A koronában a vázágakon korhadások és odvasodások alakultak ki, száraz ágak 
láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodására utaló jelek nem 
láthatóak.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadások alakultak ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzs megdőlt, a koronaalaptól hosszanti, odvasodó hasadás, korhadások, 
ághelysebek és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:
A koronaalap súlyosan károsodott, széthasadt, az oltásnál torzult növekedés és 

korhadás alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. 
Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja001880400

Réteg magassága 150 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma ellipszis
Átmérő 1 42 cm
Átmérő 2 39 cm
Törzskerület 124,5 cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

MAGAS KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

65%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

1309%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001880500

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 25 cm
Törzskerület 1m -en: 78,5 cm 2
Korona átmérője: 6 m

2

4

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

A lombveszteség 11-25% közötti

A koronában száraz ágak, csúcsszáradás látható.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs megdőlt és hajlott, hosszanti repedés, korhadások és kéregleválások alakultak 
ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, korhadás alakult ki. A koronaalap terhelt, benne 
bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001880500

Réteg magassága 200 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 36 cm
Átmérő 2 35 cm
Törzskerület - cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

MAGAS KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

57%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

579%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001880600

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: - Dél
Magyar név: tuskó 1 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 30 cm
Törzskerület 1m -en: 94,2 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskómarás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad, erősen sarjad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001880700

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: - Dél
Magyar név: tuskó 1 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 32 cm
Törzskerület 1m -en: 100,48 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskómarás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001881500

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus excelsior
Magyar név: magas köris 0 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 12 cm
Törzskerület 1m -en: 37,68 cm 1
Korona átmérője: 2 m

3

3

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, nem tartható meg hosszú távon 
biztonsággal, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A koronában száraz ágak és csúcsszáradás alakult ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön korhadások és ághelysebek alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon nem látható elváltozás.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 

termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak súlyosan károsodott. Mechanikai kéregsérülés miatt a kéreg nagyobb 
része elhalt, korhadás indult meg.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001881700

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Elhanyagolható
Fafaj - latin: Fraxinus excelsior Kelet
Magyar név: magas köris 0,5 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 12 cm
Törzskerület 1m -en: 37,68 cm 2
Korona átmérője: 2 m

2

3

2

40,0%

A fa állapota leromlott, nem tartható meg hosszú távon biztonsággal, 
kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A korona metszett, jelentős elváltozás nem látható.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs dőlt, rajta korhadások és ághelysebek alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon nem látható elváltozás.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak súlyosan károsodott. Mechanikai kéregsérülés miatt a kéreg nagyobb 
része elhalt, korhadás indult meg.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001881800

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél-Kelet
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 1,8 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 24 cm
Törzskerület 1m -en: 75,36 cm 3
Korona átmérője: 4 m

3

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona torz habitusú, vázág lehasadt. Vázágakon korhadások és száraz ágak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön korhadások, ághelysebek és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt és korhadás alakult ki. A koronaalap terhelt, 
benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadások alakultak ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001881900

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Kelet
Magyar név: gömbakác 1,5 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 27 cm
Törzskerület 1m -en: 84,78 cm 3
Korona átmérője: 3,5 m

2

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona csonkolt, torz habitusú, erősen szárad. Elhalt, korhadó vázágak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhad.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs megdőlt, korhadások és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001881900

Réteg magassága 120 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 25 cm
Átmérő 2 21 cm
Törzskerület - cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

MAGAS KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

0%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

1576%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001882000

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Veszélyes
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 2 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 3
Korona átmérője: 4,5 m

2

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona torz habitusú, féloldalas, a sudáron és vázágakon korhadások, ághelysebek, 
ágcsonkok és száraz ágak láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhad.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs megdőlt és hajlott, korhadások és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001882000

Réteg magassága 150 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 34 cm
Átmérő 2 22 cm
Törzskerület - cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

MAGAS KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

19%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

1538%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001882100

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 3,5 m
Alsó koronaszint: 2,2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 28 cm
Törzskerület 1m -en: 87,92 cm 3
Korona átmérője: 2 m

3

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona csonkolt, a vázágakon korhadások alakultak ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzeten nem láthatóak károsodásra utaló 
jelek.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadás alakult ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzs dőlt és hajlott, korhadások, kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001882100

Réteg magassága 170 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma ellipszis
Átmérő 1 27 cm
Átmérő 2 25 cm
Törzskerület 83,5 cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

MAGAS KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

48%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

2932%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001882200

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Nyugat
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 5,5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 26 cm
Törzskerület 1m -en: 81,64 cm 3
Korona átmérője: 6 m

2

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona csonkolt, a vázágakon korhadások alakultak ki, ágcsonkok és száraz ágak 
láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások, ághelysebek és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001882200

Réteg magassága 10 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma ellipszis
Átmérő 1 30 cm
Átmérő 2 29 cm
Törzskerület 95 cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

MAGAS KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

0%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

862%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001882600

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 31 cm
Törzskerület 1m -en: 97,34 cm 1
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

A tuskóból sarjadt kis fa gyökérnyaka és gyökérzete károsodott, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, tuskómarás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 

termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

Gyökérnyakból kisarjadt, fává erősödött

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001882800

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Veszélyes
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél-Nyugat
Magyar név: gömbakác 2,5 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 28 cm
Törzskerület 1m -en: 87,92 cm 3
Korona átmérője: 5 m

2

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona csonkolt, torz habitusú, a vázágak sérültek. Ágcsonkok és száraz ágak a 
koronában.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, kéregleválás alakult ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások, kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001882900

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Veszélyes
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Nyugat
Magyar név: gömbakác 2 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 2,2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 26 cm
Törzskerület 1m -en: 81,64 cm 3
Korona átmérője: 3 m

3

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

Sérült, hasadt, korhadásnak indult vázágak, és száraz ágak a koronában.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, kéregleválás alakult ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön korhadások, kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001882900

Réteg magassága 170 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 34 cm
Átmérő 2 35 cm
Törzskerület - cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

MAGAS KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

28%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

1698%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001883500

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 32 cm
Törzskerület 1m -en: 100,48 cm 3
Korona átmérője: 3 m

2

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona csonkolt torz habitusú, a sudáron és vázágon korhadás alakult ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodására utaló jelek nem 
láthatóak.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadás alakult ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs megdőlt, korhadások, ághelysebek és kéregleválások alakultak ki, rovar 
kártétellel.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, korhadás alakult ki. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001883500

Réteg magassága 200 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 34,4 cm
Átmérő 2 29 cm
Törzskerület - cm

Kockázati értékek:
1 - 50% között

51 -100% között
101 - 150% között

151% felett

A fa helyzete Fasor
A fa környezete értékszám: 3

A fa élőhelyének minősége 2

Környezeti veszélyeztetettség 2

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

A fa élőhelyi adottságai rosszak

Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
35,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 
vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre 

nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)

MAGAS KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat metódusának rövid ismertetése
Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. 
Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg 

található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

A műszeres vizsgálat értékelése:
A korhadt terület aránya:

47%

Biztonsági faktor 
érték 26m/s 
szélsebesség 

esetén:

1508%

Alacsony kockázat

EXTRÉM KOCKÁZAT

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001883600

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera
Magyar név: gömbakác 0 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 3
Korona átmérője: 6 m

2

2

1

0,0%

A fa törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A koronaában száraz ágak láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások, odvasodások és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, korhadás alakult ki. A koronaalap terhelt, benne 
bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodására utaló jelek nem 
láthatóak.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadás és odvasodás alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001884000

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Veszélyes
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Észak
Magyar név: gömbakác 1,5 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 1,8 m
Törzs átmérő 1m-en: 26 cm
Törzskerület 1m -en: 81,64 cm 3
Korona átmérője: 3,5 m

2

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona torz habitusú, féloldalas, a vázágakon korhadások és ághelyen bekorhadások 
láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások, ághelysebek és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001884300

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Veszélyes
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél-Nyugat
Magyar név: gömbakác 2 m
Fa magassága: 6 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 1,6 m
Törzs átmérő 1m-en: 24 cm
Törzskerület 1m -en: 75,36 cm 3
Korona átmérője: 4 m

2

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona torz habitusú, féloldalas, a vázágakon korhadások és ághelyen bekorhadások 
láthatóak. Vázág a közvilágítás oszlopára dőlt, fennakadt, törésveszélyes.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001884400

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera
Magyar név: gömbakác 0 m
Fa magassága: 5,5 m
Alsó koronaszint: 3 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 22 cm
Törzskerület 1m -en: 69,08 cm 3
Korona átmérője: 4 m

2

2

2

40,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona torz habitusú, féloldalas, a vázágakon korhadások és ághelyen bekorhadások 
és száraz ágakláthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001884800

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél-Kelet
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 6 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 32 cm
Törzskerület 1m -en: 100,48 cm 2
Korona átmérője: 7 m

1

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona súlyosan károsodott, nagyrészt szárad. Vázágon lehasadt ághely, korhadások 
és száraz ágak alakultak ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadások alakultak ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzsön a  koronaalaptól induló hosszanti hasadás, kiterjedt odvadosás, korhadások 
és kéregleválások alakultak ki, rovar kártétellel.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001884900

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Észak-Nyugat
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 1,5 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 2
Korona átmérője: 2,5 m

2

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona jelentős mértékben redukálódott, a korona nagyrészt elhalt, csonkolt. 

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadás alakult ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások, kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001885000

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia Dél
Magyar név: fehér akác 1 m
Fa magassága: 8 m
Alsó koronaszint: 3 m
Törzs magassága: 1,3 m
Törzs átmérő 1m-en: 32 cm
Törzskerület 1m -en: 100,48 cm 3
Korona átmérője: 5 m

2

3

1

0,0%

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, kéregleválás és korhadás alakult ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadás és kéregleválás alakultak ki, sarjképzés látható.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, a koronaalap terhelt, villásan elágazó, benne 
bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A koronában nem látható jelentős elváltozás.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

A fa károsodott, törésveszélyes, kivágandó.

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001885400

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Nyugat
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 3 m
Törzs magassága: 1,8 m
Törzs átmérő 1m-en: 28 cm
Törzskerület 1m -en: 87,92 cm 3
Korona átmérője: 2 m

3

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona erősen redukálódott, csonkolt. Vázágakon korhadások és száraz ágak 
alakultak ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzs dőlt, korhadások és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001885900

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 3,5 m
Alsó koronaszint: 1,8 m
Törzs magassága: 1,6 m
Törzs átmérő 1m-en: 19 cm
Törzskerület 1m -en: 59,66 cm 2
Korona átmérője: 3 m

2

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona féloldalas, vázágban korhadás és odvasodás alakult ki.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs megdőlt, korhadások és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001886100

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: 1,8 m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 15 cm
Törzskerület 1m -en: 47,1 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

-

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, tuskómarás, pótlás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

A törzs elhalt.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak elhalt.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001886400

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus excelsior
Magyar név: magas kőris 0 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 10 cm
Törzskerület 1m -en: 31,4 cm 2
Korona átmérője: 2 m

4

3

2

40,0%

A fa súlyosan károsodott, nem tartható meg biztonsággal, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A korona metszett, a sudár villásan elágazó, nem látható egyéb elváltozás.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb 

A törzsön ághelysebekalakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon nem látható jelentős elváltozás.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak erősen károsodott, jelentős mértékű mechanikai kéregsérülés alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001886500

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia Dél-Nyugat
Magyar név: fehér akác 1 m
Fa magassága: 6,5 m
Alsó koronaszint: 1,5 m
Törzs magassága: 1,4 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 2
Korona átmérője: 6 m

2

3

2

40,0%

A fa károsodott, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A nemes károsodott, elhalt.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások odvasodás és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:
A koronaalap súlyosan károsodott, az oltásnál a nemes elhalt, az alany kihajtott. A 
visszavágásnál korhadás alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák 

látható. Törésveszélyes!
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadás odv asodás és kéregleválás alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001886800

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia Dél-Nyugat
Magyar név: fehér akác 1 m
Fa magassága: 6,5 m
Alsó koronaszint: 1,2 m
Törzs magassága: 1,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 15 cm
Törzskerület 1m -en: 47,1 cm 2
Korona átmérője: 3 m

2

3

2

40,0%

A fa súlyosan károsodott, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A nemes károsodott, elhalt.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön gesztkorhadás, odvasodás és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:
A koronaalap súlyosan károsodott, az oltásnál a nemes elhalt, az alany kihajtott. A 
visszavágásnál korhadás alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák 

látható. Törésveszélyes!
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadás odv asodás és kéregleválás alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001987200

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia Nyugat
Magyar név: fehér akác 2 m
Fa magassága: 10 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 34 cm
Törzskerület 1m -en: 106,76 cm 2
Korona átmérője: 7 m

2

2

1

0,0%

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet terpeszes, károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadás és kéregleválás alakult ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások, odvasodás és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt és korhadás alakult ki. A koronaalap terhelt, 
benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona erősen szárad, korhadó vázágak és száraz ágak láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001887600

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Nyugat
Magyar név: gömbakác 1,5 m
Fa magassága: 7 m
Alsó koronaszint: 3 m
Törzs magassága: 2,5 m
Törzs átmérő 1m-en: 28 cm
Törzskerület 1m -en: 87,92 cm 3
Korona átmérője: 4 m

2

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona csonkolt, súlyosan károsodott, erősen szárad, vázág hasadt és korhad. 
Törésveszélyes!

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön korhadások és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001887700

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: - Dél
Magyar név: kiszáradt fa 1 m
Fa magassága: 3,5 m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 30 cm
Törzskerület 1m -en: 94,2 cm 0
Korona átmérője: 3 m

0

0

0

0,0%

A fa elhalt, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Üres fahely

A korona elhalt, törésveszélyes.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

A törzs elhalt.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap elhalt, törésveszélyes.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, elhalt, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak elhalt.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001887800

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Veszélyes
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 2 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 1,8 m
Törzs átmérő 1m-en: 26 cm
Törzskerület 1m -en: 81,64 cm 3
Korona átmérője: 4 m

3

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona csonkolt, féloldalas, torz habitusú, korhadó vázág látható.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzs megdőlt, korhadások és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadás alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001888000

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 42 cm
Törzskerület 1m -en: 131,88 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

-

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskómarás, pótlás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad, sarjad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001888100

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus excelsior
Magyar név: magas kőris 0 m
Fa magassága: 5,5 m
Alsó koronaszint: 2,2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 14 cm
Törzskerület 1m -en: 43,96 cm 2
Korona átmérője: 2,5 m

4

4

2

40,0%

A fa súlyosan károsodott, nem tartható meg biztonsággal, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

A lombveszteség 11-25% közötti

A korona ép, nem látható jelentős elváltozás.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb 

A törzsön ághelysebek alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon nem látható jelentős elváltozás.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak súlyosan károsodott, kiterjedt mechanikai kéregsérülés alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001888200

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: üres fahely 0 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: - cm
Törzskerület 1m -en: - cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0,0%

-

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Pótlás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

-

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001888300

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: - Dél
Magyar név: tuskó 1 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 28 cm
Törzskerület 1m -en: 87,92 cm 0
Korona átmérője: - m

1

1

1

0,0%

A fa elhalt, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Elhalt korona, teljes lombveszteség, élettani funkcióját nem képes ellátni

A korona csonkolt, elhalt.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzs elhalt.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap elhalt.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad, elhalt.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak elhalt.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001888500

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus excelsior
Magyar név: magas kőris 0 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 10 cm
Törzskerület 1m -en: 31,4 cm 1
Korona átmérője: 2,5 m

3

4

2

40,0%

A fa súlyosan károsodott, nem tartható meg biztonsággal, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

A lombveszteség 11-25% közötti

A korona ép, nem látható jelentős elváltozás.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön ághelysebek alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 

termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak súlyosan károsodott, kiterjedt mechanikai kéregsérülés alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001888600

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Nyugat
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 31 cm
Törzskerület 1m -en: 97,34 cm 3
Korona átmérője: 7 m

1

3

1

0,0%

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhad.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzsön hosszanti hasadás, odvasodás, korhadások és kéregleválások alakultak ki, 
törésveszélyes.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A korona torz habitusú, a vázágak korhadnak, száraz ágak láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001888700

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus excelsior
Magyar név: magas kőris 0 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 2,2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 11 cm
Törzskerület 1m -en: 34,54 cm 2
Korona átmérője: 3 m

5

4

2

40,0%

A fa súlyosan károsodott, nem tartható meg biztonsággal, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

A lombveszteség 11-25% közötti

Ápolt, metszett korona, csúcsszáradás látható.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs ép, nincs károsodás

A törzsön nem látható elváltozás.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon nem látható elváltozás.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak súlyosan károsodott, kiterjedt mechanikai kéregsérülés alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001889000

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Fraxinus angustifolia Dél
Magyar név: keskenylevelű kőris 1 m
Fa magassága: 11 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2,5 m
Törzs átmérő 1m-en: 30 cm
Törzskerület 1m -en: 94,2 cm 3
Korona átmérője: 8 m

4

5

4

80,0%

Súlyponteltolódás mértéke:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet a felszínen, jelentős elváltozás nem 
látható.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak ép, a vizuális és a műszeres vizsgálat szerint nem látható elváltozás.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb 

A törzs vizuális és műszeres vizsgálata szerint nem látható jelentős elváltozás, 
ághelysebek alakultak ki..

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap ép, nem láthtaó jelentős elváltozás.

Megjegyzés:

A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10%-ot

A korona ép, nem látható jelentős elváltozás.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

A fa egészségi állapota és életképessége:

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort 
megközelíti

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Ápoló gallyazás

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001889100

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: - m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 18 cm
Törzskerület 1m -en: 56,52 cm 0
Korona átmérője: - m

1

1

1

0,0%

-

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

tuskózás, pótlás

Megjegyzés:

Elhalt korona, teljes lombveszteség, élettani funkcióját nem képes ellátni

A korona csonkolt.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzs elhalt.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap elhalt.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet károsodott, elhalt, korhad, sarjképzés látható.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak elhalt.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001889200

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Kismértékű
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél-Kelet
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 3,5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 21 cm
Törzskerület 1m -en: 65,94 cm 2
Korona átmérője: 3 m

1

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona torz habitusú, a vázágak korhadtak, száraz ágak láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzs megdőlt, gesztkorhadás és odvasodás vakamint kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt,  és korhadás alakult ki. A koronaalap 
terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001889300

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Veszélyes
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Nyugat
Magyar név: gömbakác 1,5 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 1,6 m
Törzs magassága: 1,6 m
Törzs átmérő 1m-en: 25 cm
Törzskerület 1m -en: 78,5 cm 1
Korona átmérője: 3 m

1

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A korona torz habitusú, lehasadt vázág, vázágakoj korhadások láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzs megdőlt, teljes hosszában gesztkorhadás és odvasodás alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet súlyosan károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 

termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak súlyosan károsodott, odvasdás és korhadás alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001889400

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 4,5 m
Alsó koronaszint: 1,5 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 25 cm
Törzskerület 1m -en: 78,5 cm 3
Korona átmérője: 3,5 m

3

3

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A korona torz habitusú, vázágakon korhadások és odvasodások alakultak ki, száraz 
ágak láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzs megdőlt, korhadások és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhad.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001889500

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Fraxinus ornus Mecsek Dél
Magyar név: gömb kőris 1 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 2,2 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 10 cm
Törzskerület 1m -en: 31,4 cm 2
Korona átmérője: 1,5 m

5

3

2

40,0%

A fa állapota leromlott, károsodott, nem tartható meg biztonsággal, 
kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A koronában az alany kihajtott, konkurál a nemes hajtásokkal.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs ép, nincs károsodás

A törzsön nem látható elváltozás.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyakon kiterjedt mehanikai károsodás, kéregsérülés alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001889600

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Veszélyes
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Dél-Kelet
Magyar név: gömbakác 1,5 m
Fa magassága: 4 m
Alsó koronaszint: 1,8 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 26 cm
Törzskerület 1m -en: 81,64 cm 3
Korona átmérője: 4,5 m

3

4

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

A lombveszteség 11-25% közötti

A vázágakon korhadások, ágcsonkok és száraz ágak láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek

A törzsön korhadások és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, korhadások alakultak ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:001889800

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Jelentős
Fafaj - latin: Robinia ps. Umbraculifera Kelet
Magyar név: gömbakác 1 m
Fa magassága: 5 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 1,6 m
Törzs átmérő 1m-en: 22 cm
Törzskerület 1m -en: 69,08 cm 3
Korona átmérője: 6 m

2

4

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

A lombveszteség 11-25% közötti

A korona féloldalas, külpontos, vázágakon korhadások és száraz ágak láthatóak.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs megdőlt, korhadások és kéregleválások alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, hasadt, az oltásnál torzult növekedés és korhadás 
alakult ki. A koronaalap terhelt, benne bekorhadó vízzsák látható. Törésveszélyes!

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és 

korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyak károsodott, mechanikai kéregsérülés látható.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:002736200

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: Fraxinus exclesior
Magyar név: magas kőris 0 m
Fa magassága: 3 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2,5 m
Törzs átmérő 1m-en: 9 cm
Törzskerület 1m -en: 28,26 cm 1
Korona átmérője: 1 m

4

3

2

40,0%

A fa állapota súlyosan károsodott, nem tartható meg biztonsággal, 
kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A korona metszett, gyér ágrendszerű.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom, úttest

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb 

A törzsön ághelysebek alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalapon ághelysebek alakultak ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 

termőhelyen

A környező talaj tömörödött, téli sózással és kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna 
nagyrészben burkolattal fedett. A fahely 1,2m zöldsáv.

A gyökérnyakon kiterjedt mechanikai kéregsérülés látható.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök

























































































Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:kutyafuttató1

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: 1,5 m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 34 cm
Törzskerület 1m -en: 106,76 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

-

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskózás, pótlás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, elhalt, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna szórt burkolattal 
fedett.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:kutyafuttató2

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: kiszáradt fa 0 m
Fa magassága: 6 m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: 24 cm
Törzskerület 1m -en: 75,36 cm 0
Korona átmérője: - m

1

1

1

0,0%

-

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Elhalt korona, teljes lombveszteség, élettani funkcióját nem képes ellátni

A korona elhalt, száraz.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzs elhalt, korhad.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap elhalt, korhad.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, elhalt, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna szórt burkolattal 
fedett.

A gyökérnyak elhalt.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:kutyafuttató3

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Kismértékű
Fafaj - latin: Tilia cordata Kelet
Magyar név: kislevelű hárs 1 m
Fa magassága: 8 m
Alsó koronaszint: 1,8 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: 26 cm
Törzskerület 1m -en: 81,64 cm 1
Korona átmérője: 3 m

1

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A sudáron kiterjedt korhadás alakult ki, a korona szárad.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzs teljes hosszában kiterjedt korhadás alakult ki, a törzs hasadt, törésveszélyes.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás alakult ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 

termőhelyen

A környező talaj tömörödött, kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna szórt burkolattal 
fedett.

A gyökérnyak károsodott, kiterjedt korhadás alakut ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:kutyafuttató4

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Kismértékű
Fafaj - latin: Catalpa bignonioides Kelet
Magyar név: szivarfa 1 m
Fa magassága: 12 m
Alsó koronaszint: 3 m
Törzs magassága: 3 m
Törzs átmérő 1m-en: 45 cm
Törzskerület 1m -en: 141,3 cm 1
Korona átmérője: 7 m

2

2

2

40,0%

A fa károsodott, állapota leromlott.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Egy évtizeden belül lecserélendő a fa

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Ifjítás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A sudáron kiterjedt korhadás alakult ki, a vázágakon korhadások, a korona szárad.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzs ferde növekedésű, teljes hosszában kiterjedt korhadás alakult ki, 
kéregsérülések alakultak ki.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap károsodott, korhadás alakult ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet terpeszes, gátolt fejlődésű. A gyökérzet erősen károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 

termőhelyen

A környező talaj tömörödött, kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna szórt burkolattal 
fedett.

A gyökérnyak károsodott, kiterjedt korhadás és odvasodás alakult ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:kutyafuttató5

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Kismértékű
Fafaj - latin: Tilia cordata Kelet
Magyar név: kislevelű hárs 1 m
Fa magassága: 9 m
Alsó koronaszint: 1,2 m
Törzs magassága: 3 m
Törzs átmérő 1m-en: 25 cm
Törzskerület 1m -en: 78,5 cm 1
Korona átmérője: 3 m

1

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A sudáron kiterjedt korhadás alakult ki, a korona szárad.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzs teljes hosszában kiterjedt korhadás alakult ki, a törzs hasadt, törésveszélyes.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás alakult ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 

termőhelyen

A környező talaj tömörödött, kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna szórt burkolattal 
fedett.

A gyökérnyak károsodott, kiterjedt korhadás alakut ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:kutyafuttató6

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Nincs
Fafaj - latin: -
Magyar név: tuskó 0 m
Fa magassága: 1,5 m
Alsó koronaszint: - m
Törzs magassága: - m
Törzs átmérő 1m-en: 51 cm
Törzskerület 1m -en: 160,14 cm 0
Korona átmérője: - m

0

0

0

0,0%

-

A fa egészségi állapota és életképessége:

Üres fahely

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Tuskózás, pótlás

Megjegyzés:

Üres fahely

-

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Üres fahely

-

KORONAALAP jellemzése:

-

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, elhalt, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:

Elhalt gyökérzet/üres fahely

A környező talaj tömörödött, kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna szórt burkolattal 
fedett.

-

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök



Teljeskörű favizsgálati adatlap

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28.

Fa kódja:kutyafuttató8

Megrendelő:

Helység: Budapest XIII. Ker.
Terület: Újpesti rakpart Kismértékű
Fafaj - latin: Tilia cordata Dél
Magyar név: kislevelű hárs 1 m
Fa magassága: 9 m
Alsó koronaszint: 1,5 m
Törzs magassága: 3 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm 1
Korona átmérője: 4 m

1

2

1

0,0%

A fa állapota súlyosan leromlott, törésveszélyes, kivágandó.

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

Kivágás, pótlás

Megjegyzés:

Erős koronakárosodás, 50% fölött

A sudáron kiterjedt korhadás alakult ki, a korona szárad.

Epifiton növény a fán:
Veszélyeztetés gyalogos forgalom

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzs teljes hosszában kiterjedt korhadás alakult ki, törésveszélyes.

KORONAALAP jellemzése:

A koronaalap súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás alakult ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű. A gyökérzet károsodott, korhad.

GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 

termőhelyen

A környező talaj tömörödött, kutyavizelettel terhelt, a gyökérzóna szórt burkolattal 
fedett.

A gyökérnyak károsodott, kiterjedt korhadás alakut ki.

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke u. 65.
A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya
Súlyponteltolódás mértéke:

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök


