
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

Sophora japonica (Kiszáradt fa)

0311U012136

32 cm

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, III. Batthyány 11.sz főút befelé

65554/10



Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, III. Batthyány 11.sz főút kifelé

65554/10

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

Sophora japonica (Kiszáradt fa)

0311U021137

40 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

Fraxinus excelsior (Kiszáradt fa)

06AND084001

8 cm

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, VI. Andrássy út 66.

29587



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

Fraxinus excelsior (Kiszáradt fa)

06AND093002

22 cm

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, VI. Andrássy út 73.-75.

29587



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

Fraxinus excelsior (Kiszáradt fa)

06AND104002

6 cm

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, VI. Andrássy út 78.

29587



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

Fraxinus excelsior (Kiszáradt fa)

06AND113004

23 cm

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, VI. Andrássy út 83.-85.

29587



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

Fraxinus excelsior (Kiszáradt fa)

06AND131005

17 cm

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, VI. Andrássy út 101.

29633/2



Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, VII. Városligeti fasor 9.-13.

33529

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

Aesculus hippocastanum (Kiszáradt fa)

07VFS015018

22 cm



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

1

1

1

1

1

0

0,9

sorszám: 4 oldalszám: 19

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

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, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, kéregleválás, háncshiány, kis  odú,  korhadékvíz szivárgás, sok  

ágcsonk, sok  ághelyseb, sekély  repedés,  harkály vájta odú, nagy  rovar-, nagy  

gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

sok  ágcsonk, torz, kevés  ághelyseb, kevés  sejtburjánzás, rákos elváltozás, 

enyhén  visszaszáradóban,  vitalitása csökkent, sok  harkály vájta odú, nagy  sérült-

, nagy  korhadt-, nagy  odvas-, nagy  lehasadt-, sok  száraz-, kis fennakadt-,  villás 

elágazású-,  egy pontból kitörő több- ág, rovar-, gomba termőtest, kártétel

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

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, erőteljesen  terhelt,  villás vázág 

elágazás, nagy  rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel

163

8

2021.06.23

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. XII.ker. Kútvölgyi út 1-5.

52

12KUT011039

Tilia tomentosa

Ezüsthárs

16

2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

2

1

1

0

0,3

sorszám: 1 oldalszám: 16

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

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.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, 

kártétel, harkály vájta odú

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú, 

sok  sarj, mély  repedés,  harkály vájta odú, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, 

kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

sok  ágcsonk, kevés  ághelyseb, sok  harkály vájta odú, nagy  sérült-, nagy  

korhadt-, nagy  odvas-, nagy  lehasadt-, sok  száraz-, több keresztbenövő-,  egy 

pontból kitörő több- ág, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, kártétel

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, erőteljesen  terhelt, sok  fattyúhajtás, 

nagy  rovar kártétel, nagy  gomba termőtest, kártétel, harkály vájta odú

132

8

2021.06.17

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. XII.ker. Kútvölgyi út 17/B.

42

12KUT031032

Tilia tomentosa

Ezüsthárs

18

2,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, kevés a felszínre került, enyhén a talajfelszint 

megemelte

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

rendelkező termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

2

1

1

0

0,3

sorszám: 3 oldalszám: 18

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

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.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, 

kártétel

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú, 

sok  sarj, mély  repedés,  harkály vájta odú, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, 

kártétel, kereszt irányban kiüregesedett

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok,  torz, kevés  ághelyseb,  elszáradt, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, nagy  

odvas-, lehasadt-, száraz-, kis fennakadt-, több keresztbenövő-,  egy pontból kitörő 

több- ág

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, erőteljesen  terhelt, sok  fattyúhajtás, 

nagy  rovar kártétel, nagy  gomba termőtest, kártétel

129

7

2021.06.17

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. XII.ker. Kútvölgyi út 19.

41

12KUT031038

Tilia tomentosa

Ezüsthárs

16

2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, sok a felszínre került, erőteljesen a talajfelszint 

megemelte, erőteljesen bolygatott,  fejlődése korlátolt, sok sarj

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

rendelkező termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

3

1

1

0

0,3

sorszám: 2 oldalszám: 17

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

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.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, 

kártétel, harkály vájta odú

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú, 

mély  repedés, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk,  torz, kis  sérült-, korhadt-, kis  odvas-, kis  lehasadt-, kevés  

száraz-, több keresztbenövő- ág

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, erőteljesen  terhelt, nagy  rovar kártétel, 

nagy  gomba termőtest, kártétel

116

8

2021.06.17

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. XII.ker. Kútvölgyi út 19.

37

12KUT031036

Tilia tomentosa

Ezüsthárs

15

2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, kevés a felszínre került, a talajfelszint 

megemelte, sok sarj

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

rendelkező termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

3

3

1

1

0

1,2

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, sok  sarj, rovar-, kis  gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás,  

sejtburjánzás, rákos elváltozás, kevés  sarj, repedés, rovar-, gomba termőtest, 

kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, sérült-, korhadt-, kis  lehasadt-, kevés  száraz-, 

kis fennakadt-,  villás elágazású-,  egy pontból kitörő több- ág

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

sérülés, korhadás, erőteljesen  terhelt,  villás vázág elágazás

88

7

2021.06.23

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. XII.ker. Virányos út 1.

28

12VIR011001

Tilia tomentosa

Ezüsthárs

16

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás

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

rendelkező termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

1

2

2

1

3

0

8,3

sorszám: 1 oldalszám: 15

sérülés, korhadás

69

4

2021.07.01

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. XIX.ker. Hunyadi utca 60.

22

19HNY012026

Robinia viscosa

Szuros akác

9

6

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, enyhén a talajfelszint megemelte, enyhén bolygatott,  fejlődése 

korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk,  torz, kis  sérült-, kis  korhadt-, kis  lehasadt-, kevés  száraz- ág, 

légvezeték köré nőtt

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, kevés  sarj

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

sérülés, kéregleválás, háncshiány, nagy  korhadás, kevés  ágcsonk, kevés  

ághelyseb,  sejtburjánzás, rákos elváltozás, hajlott, rovar-, gomba termőtest, 

kártétel

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

1

2

3

1

2

0

9,5

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

kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

sérülés, kéregleválás, háncshiány, korhadás, odú, kevés  ághelyseb,  

sejtburjánzás, rákos elváltozás, repedés, enyhén  hajlott, rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

sérült-, korhadt-, kevés  száraz- ág, enyhén  légvezeték, enyhén  oszlop köré nőtt

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

sérülés, korhadás, enyhén  terhelt,  egy pontból kitörő több vázág

82

5,5

2021.07.01

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. XV.ker. Rákos út 113.

26

15RAKO0401006

Koelreuteria paniculata

Bugás csörgőfa

6

3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.


