














Fafaj (latin): 

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Azonosító szám:

Törzsátmérő (1m-en):

Betula pendula

0000698SV

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

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

kivágása vált indokoltá.

40 cm

Környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

2021.08.04

Helyrajzi szám (hrsz)

2 db

IX. kerület Nagyvárad tér

38290



Fafaj (latin): Betula pendula
Azonosító szám: 0000607MI

Törzsátmérő (1m-en): 37 (15+22) cm

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

kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

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



Fafaj (latin): 

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Azonosító szám:

Törzsátmérő (1m-en):

Robinia pseudoacacia (kiszáradt fa)

0037821BO

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

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

kivágása vált indokoltá.

20 cm

Környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

2021.08.04

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

IX. kerület ,Könyves Kálmán krt. (Gubacsi út - Mester utca osztósáv)

38025/4



Fafaj (latin): 

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Azonosító szám:

Törzsátmérő (1m-en):

Polulus alba 

0000405HA

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

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

kivágása vált indokoltá.

57 cm

Környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

2021.08.04

Helyrajzi szám (hrsz)

1db

IX. kerület Gizella sétány

38017/10


