
Fafaj (latin): 

Azonosító szám:

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem javítható. Azonnali 

kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Törzsátmérő (1m-en):

Kertészeti szempontból 

elkerülhetetlenül 

szükséges fakivágások 

aka(i):

Kiszáradt fa - balesetveszélyes

Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes

Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

Kiszáradt fa

03EMO072007

80 cm

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, III. Emőd utca 60.

23694



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

↖

1

2

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

1 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0,01

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

A koronaalap sérült, korhadt. 

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő 

szerkezeti részekre terjed ki, ezért ápoló célzatú kertészeti 

beavatkozás nem indokolt. Továbbá objektumot veszélyeztet. A fa 

mielőbbi kivágása javasolt. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült 

vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk, rovar kártétel, 

gombakártétel, termőtest található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A korona 

légvezeték köré nőtt.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

Gombakártétel, termőtest látható.

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

12

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 27

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 61

Törzs magasság:

06NAG011003

Platanus x hispanica

Fa távoli képe

4,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 192

Korona átmérő: 12

2020. augusztus 13., csütörtök

0,01

25

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási 

funkcióját nem képes ellátni).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:0,01

Diagnózis:

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.

A törzsön beforratlant sebhely és sarjak találhatóak.

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

kéregleválás, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.

jellemző kép

Közönséges platán

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, VI. kerület

Nagymező utca 1.

Fafaj (magyar)

Megrendelő: Főkert Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



Fafaj (latin): 

Azonosító szám:

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem javítható. Azonnali 

kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Törzsátmérő (1m-en):

Kertészeti szempontból 

elkerülhetetlenül 

szükséges fakivágások 

aka(i):

Kiszáradt fa - balesetveszélyes

Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes

Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

Kiszáradt fa

06BJZ011004

8 cm

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, VI. Bajza utca 19.

29616



Fafaj (latin): 

Azonosító szám:

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem javítható. Azonnali 

kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Törzsátmérő (1m-en):

Kertészeti szempontból 

elkerülhetetlenül 

szükséges fakivágások 

aka(i):

Kiszáradt fa - balesetveszélyes

Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes

Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

Kiszáradt fa

06BJZ011003

8 cm

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, VI. Bajza utca 17.

29616



Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, XI. Hegyalja út 82.

2674/1

Fafaj (latin): 

Azonosító szám:

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem javítható. Azonnali 

kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Törzsátmérő (1m-en):

Kertészeti szempontból 

elkerülhetetlenül 

szükséges fakivágások 

aka(i):

Kiszáradt fa - balesetveszélyes

Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes

Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

Kiszáradt fa

11HEG022014

15 cm



Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, XI. Hegyalja út 70.

2734/9

Fafaj (latin): 

Azonosító szám:

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem javítható. Azonnali 

kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Törzsátmérő (1m-en):

Kertészeti szempontból 

elkerülhetetlenül 

szükséges fakivágások 

aka(i):

Kiszáradt fa - balesetveszélyes

Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes

Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

Kiszáradt fa

11HEG022001

25 cm



Fafaj (latin): 

Azonosító szám:

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem javítható. Azonnali 

kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Törzsátmérő (1m-en):

Kertészeti szempontból 

elkerülhetetlenül 

szükséges fakivágások 

aka(i):

Kiszáradt fa - balesetveszélyes

Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes

Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

Kiszáradt fa

14FOG152004

30 cm

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, XIV. Fogarasi út 112.

39572/26



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

1

1

1

0

0,1

sorszám: 1 oldalszám: 15

38

2

2021.05.25

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Budapest XIV .kerület Nagy Lajos király útja 213-215.

12

14NAG201006

Robinia sp.

Akác

3,5

1,7

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

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

rendelkező termőhelyen.

Kezelési javaslat:

kevés  madár fészek,  elszáradt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

kiszáradt fa egyéb

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes. 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 gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 

rendelkező termőhelyen.

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):



Fafaj (latin): 

Azonosító szám:

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem javítható. Azonnali 

kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Törzsátmérő (1m-en):

Kertészeti szempontból 

elkerülhetetlenül 

szükséges fakivágások 

aka(i):

Kiszáradt fa - balesetveszélyes

Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes

Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

Kiszáradt fa

14NAG042020

19 cm

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, XIV. Nagy Lajos király útja 46.

39219/2



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

1

1

1

0

0,1

sorszám: 1 oldalszám: 15

110

4

2021.05.25

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Budapest XVI .kerület Csömöri út 44.

35

16CSOM0302007

Acer sp.

Juhar

5

2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

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

rendelkező termőhelyen.

Kezelési javaslat:

 elszáradt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

kiszáradt fa egyéb

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes. 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 gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 

rendelkező termőhelyen.

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):












