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Fehér akác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, II-III. kerület
Árpád fejedelem útja

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját 

nem képes ellátni).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Diagnózis:

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

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 11

2019. augusztus 7., szerda

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 138

52

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:
Fa kódja:

Fa magasság: 9

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 44

Törzs magasság:

03ARP072007

Robinia pseudoacacia

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 
veszélye miatt

A koronaalap sérült. 

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több 
vázág, sérült vázág, korhadt vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk 

található.

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. 
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12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

53 1

Fehér akác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, II-III. kerület
Árpád fejedelem útja

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját 

nem képes ellátni).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Diagnózis:

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

A törzs repedt, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás 
található.

jellemző kép

Korona átmérő: 10

2019. augusztus 7., szerda

0,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 126 (107+41)

53

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:
Fa kódja:

Fa magasság: 9

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 40 (34+13)

Törzs magasság:

03ARP072010

Robinia pseudoacacia

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 
veszélye miatt

A koronaalap sérült, korhadt. 

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, 
sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

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. 
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Kezelési javaslat:
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Fehér akác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, II-III. kerület
Árpád fejedelem útja

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját 

nem képes ellátni).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Diagnózis:

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

A törzs repedt, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás 
található.

jellemző kép

Korona átmérő: 5

2019. augusztus 7., szerda

1

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 66

54

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:
Fa kódja:

Fa magasság: 5

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 21

Törzs magasság:

03ARP072011

Robinia pseudoacacia

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 
veszélye miatt

A koronaalap sérült. 

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, száraz ág, 
ágcsonk található.

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. 
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Kezelési javaslat:

0 év

13 1

Kislevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, II-III. kerület
Árpád fejedelem útja

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját 

nem képes ellátni).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Diagnózis:

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

A törzs repedt, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar 
kártétel található.

jellemző kép

Korona átmérő: 4

2019. augusztus 7., szerda

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 41

13

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:
Fa kódja:

Fa magasság: 5,5

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 13

Törzs magasság:

03ARP031024

Tilia cordata

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 
veszélye miatt

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, 
korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, az idő előrehaladtával a 
súlyos mechanikai sérülésből eredő állapotromlása hatványozódik és 

fő szerkezeti részekre terjed ki, ezért csak irreális mértékű 
beavatkozással lassítható, tehető biztonságossá. Azonban a fa 

hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható. 
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Kezelési javaslat:
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Nagylevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, II-III. kerület
Árpád fejedelem útja

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját 

nem képes ellátni).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Diagnózis:

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

A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, 
gombakártétel, termőtest található.

jellemző kép

Korona átmérő: 3

2019. augusztus 7., szerda

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 38

23

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:
Fa kódja:

Fa magasság: 5,5

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 12

Törzs magasság:

03ARP061008

Tilia platyphyllos

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 
veszélye miatt

A koronaalap sérült, korhadt. 

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt 
vázág, odvas vázág, száraz ág található.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, az idő előrehaladtával a 
súlyos mechanikai sérülésből eredő állapotromlása hatványozódik és 

fő szerkezeti részekre terjed ki, ezért csak irreális mértékű 
beavatkozással lassítható, tehető biztonságossá. Azonban a fa 

hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható. 
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Kezelési javaslat:
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Nagylevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, II-III. kerület
Árpád fejedelem útja

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját 

nem képes ellátni).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Diagnózis:

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

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel 
található.

jellemző kép

Korona átmérő: 2

2019. augusztus 7., szerda

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 38

26

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:
Fa kódja:

Fa magasság: 4,5

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 12

Törzs magasság:

03ARP061016

Tilia platyphyllos

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 
veszélye miatt

A koronaalap sérült, korhadt. 

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, száraz ág, 
ágcsonk található.

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. 
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Kezelési javaslat:
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29 1

Nagylevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, II-III. kerület
Árpád fejedelem útja

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját 

nem képes ellátni).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Diagnózis:

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

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 4

2019. augusztus 7., szerda

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 35

29

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:
Fa kódja:

Fa magasság: 4

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 11

Törzs magasság:

03ARP061021

Tilia platyphyllos

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 
veszélye miatt

A koronaalap sérült, korhadt. 

Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk 
található.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő 
szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással 

lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem 
megtartható. 
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Kezelési javaslat:
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36 1

Kislevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, II-III. kerület
Árpád fejedelem útja

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját 

nem képes ellátni).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Diagnózis:

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

A gyökérnyak környékén idegen sarjak fejlődnek.

A törzs repedt, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar 
kártétel található.

jellemző kép

Korona átmérő: 4

2019. augusztus 7., szerda

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 38

36

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:
Fa kódja:

Fa magasság: 4

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 12

Törzs magasság:

03ARP061033

Tilia cordata

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 
veszélye miatt

A koronaalap sérült, korhadt. 

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt 
vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő 
szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással 

lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem 
megtartható. 


