






Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

2

2

2

1

2

0

2,7

sorszám: 1 oldalszám: 15

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

sérülés, korhadás, odú, bordásan terpeszes lefutású, fojtógyökér körülötte

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

kis  sérülés, kis  kéregleválás, kis  háncshiány, korhadás, odú, sok  sarj,  idegen 

test köré nőtt, rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonk, csonkolt, torz, ifjított, madár fészek, sok  fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, 

odvas-, sok  száraz-, sok  keresztbenövő-,  villás elágazású- ág, erőteljesen  

légvezeték, erőteljesen  oszlop köré nőtt, rovar- kártétel

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

Balesetveszélyes, fő részei rosszak, szét kéne csonkolni, hogy biztonságos legyen 

1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre 

terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban 

a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható. 

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

Erős koronakárosodás (50% felett)

kis  sérülés, kis  korhadás, sok  fattyúhajtás,  villás vázág elágazás

276
11

2021.02.19

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Budapest, X .kerület Bihari utca 13/a.

88

10BIHA0301003

Populus nigra

Fekete nyár

22

3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, odú, sok a felszínre került, a talajfelszint megemelte, fejlődése 

korlátolt

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

rendelkező termőhelyen.
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nagy  sérülés, nagy  korhadás, terhelt, egy pontból kitörő több vázág, nagy  gomba 

termőtest, kártétel

220
3

2021.02.09

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Budapest, III .kerület Zaránd utca 23.

70

03ZAR021016

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

7

2,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás

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

kedvezőtlen termőhelyen.

Kezelési javaslat:

ágcsonk, csonkolt, torz, fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, kis  odvas-, 

kevés  száraz- ág, kis  rovar-, nagy  gomba termőtest, kártétel

Weisz János, Sipos Ádám

KIVÁGÁS

Balesetveszély 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú 

kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.
FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

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

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

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

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kevés  ághelyseb, kevés  sarj

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):
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Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1
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2
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2

0
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sorszám: 1 oldalszám: 1

Balesetveszélyes, fő részei rosszak, szét kéne csonkolni, hogy biztonságos legyen 

1-es egészségügyi érték Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése: Következő favizsgálat ideje (év múlva):

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre 

terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban 

a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható. 

Megtarthatósági mutató (0-100%):

Favizsgáló:
Szaller Vilmos

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

kis  sérülés, kevés  fattyúhajtás,  villás vázág elágazás

Kezelési javaslat:

A korona állapota:
KIVÁGÁS

Erős koronakárosodás (50% felett)

ágcsonk, ághelyseb,  féloldalas, enyhén  külpontos, kevés  madár fészek, sérült-, 

lehasadt-, száraz-, villás elágazású- ág, enyhén  légvezeték köré nőtt

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, sarj, befűződés,  élettere beszűkült, 

konkáv keresztmetszetű,  bordásan terpeszes lefutású

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, kevés  

beforrt sebhely, kevés  sarj, befűződés, konkáv, enyhén  konzolosan 

megvastagodott, kis  rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

Erős koronakárosodás (50% felett)

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, nagy korhadás, kis odú

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

Törzs átmérő 1 m-en (cm): 68

Törzs kerület 1 m-en (cm): 214
Korona átmérő (m): 7

Fafaj (magyar): Fehér akác 2021.02.04

Famagasság (m): 12

Törzsmagasság (m): 5

Fa azonosítója: 21CSOG0203039 FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Fafaj (latin): Robinia pseudoacacia Budapest, XXI .kerület Csőgyár utca
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sorszám: 1 oldalszám: 2

Átmérője (cm) -

A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű, a keresztmetszet több, mint 40%-át elérő, aszimmetrikus 

elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez. 

Favizsgáló:
Szaller Vilmos

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Magassága (cm)

Átmérője (cm) -

Átmérője merőlegesen (cm) -

Aszimmetrikus >40%

A műszeres vizsgálat érékelése a keresztmetszeten

Aszimmetrikus >40%

2. réteg:

Pozícióséma: Irreguláris

Átmérője merőlegesen (cm) -

A műszeres vizsgálat érékelése a keresztmetszeten

A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű, a keresztmetszet több, mint 40%-át elérő, aszimmetrikus 

elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez. 

70 Érzékelők száma: 8

Kerülete (cm) -

1. réteg:

Magassága (cm) 10 Érzékelők száma: 8

Kerülete (cm) - Pozícióséma: Irreguláris



Fadiagnosztikai adatlap
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Vizuális 
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 favizsgálat

sorszám: 1 oldalszám: 3
Favizsgáló:

Szaller Vilmos

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

A fa vizsgált belső szerkezetének 3 dimenziós képe

Aszimmetrikus nagy üreggel


