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12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

94 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, odvas. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, 

korhadt vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk 

található.

A korona féloldalas.

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. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

94

Sipos ádámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 9

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 52

Törzs magasság:

12DIO071011

Koelreuteria paniculata

Fa távoli képe

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 163

Korona átmérő: 10

2019. október 1.

25

0,01

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

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

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

jellemző kép

Bugás csörgőfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, 12. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)
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6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

98 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, odvas. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, 

korhadt vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk 

található.

A korona féloldalas.

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. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. Gombakártétel, termőtest látható.

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

98

Sipos ádámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 10

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 54

Törzs magasság:

12DIO071015

Koelreuteria paniculata

Fa távoli képe

3,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 170

Korona átmérő: 11

2019. október 1.

25

0,01

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 gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar 

kártétel található.

jellemző kép

Bugás csörgőfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, 12. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)
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0,01%

Kezelési javaslat:

0 év

100 1

Kiszáradt fa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, 12. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

0,01

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.

jellemző kép

Korona átmérő: 3

2019. október 1.

0,01

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 57

100

Sipos ádámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 8

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 18

Törzs magasság:

12DIO071017

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

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 fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.
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18,76%

Kezelési javaslat:

0 év

112 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. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból 

kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas 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. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

112

Sipos ádámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 12

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 50

Törzs magasság:

12DIO071029

Koelreuteria paniculata

Fa távoli képe

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 157

Korona átmérő: 6

2019. október 1.

50

0,01

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás 

található.

jellemző kép

Bugás csörgőfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, 12. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)
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12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

72 2

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. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, 

ágcsonk, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

72

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 5

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 25

Törzs magasság:

12DIO072001

Juglans regia

Fa távoli képe

1

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 79

Korona átmérő: 4

2019. szeptember 11.

25

0,01

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

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

Közönséges dió

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)
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12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

79 2

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. 

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. 

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt 

vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk található.

A korona légvezeték köré nőtt. A koronában keresztbe növő ágak 

találhatóak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

79

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 12

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 60

Törzs magasság:

12DIO072008

Koelreuteria paniculata

Fa távoli képe

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 188

Korona átmérő: 10

2019. szeptember 11.

25

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 gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.

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

gombakártétel, termőtest található.

jellemző kép

Bugás csörgőfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

↖

2

2

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

86 2

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 csak irreális mértékű 

beavatkozással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok 

elvégzése után sem megtartható. 

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

ágcsonk található.

A korona légvezeték köré nőtt. A korona féloldalas. A koronában 

fennakadt ág található.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. Gombakártétel, termőtest látható.

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

86

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 12

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 33

Törzs magasság:

12DIO072015

Koelreuteria paniculata

Fa távoli képe

3,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 104

Korona átmérő: 8

2019. szeptember 11.

0,01

25

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

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

rendelkező termőhelyen.

A törzsön ághelyseb található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Bugás csörgőfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)
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25,01%

Kezelési javaslat:

0 év

87 2

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, odvas. 

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. 

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, 

sérült vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk található.

A korona légvezeték köré nőtt. A korona féloldalas.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

87

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 12

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 33

Törzs magasság:

12DIO072016

Koelreuteria paniculata

Fa távoli képe

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 104

0,01

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

jellemző kép

A törzsön fagyléc található. A törzsön ághelyseb található.

Bugás csörgőfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

Korona átmérő: 7

2019. szeptember 11.

50



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

2

1

1

18,76%

Kezelési javaslat:

0 év

90 2

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, odvas. 

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, 

sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk 

található.

A korona légvezeték köré nőtt. A korona féloldalas.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

90

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 13

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 44

Törzs magasság:

12DIO072018

Koelreuteria paniculata

Fa távoli képe

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 138

Korona átmérő: 8

2019. szeptember 11.

50

0,01

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön fagyléc található.

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás 

található.

jellemző kép

Bugás csörgőfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

2

1

1

18,76%

Kezelési javaslat:

0 év

91 2

Bugás csörgőfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

0,01

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön madár kártétel található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 5

2019. szeptember 11.

50

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 88

91

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 10

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 28

Törzs magasság:

12DIO072019

Koelreuteria paniculata

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:

0,01

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 villás vázág elágazás, 

sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk 

található.

A korona légvezeték köré nőtt. A korona féloldalas. A koronában 

madár kártétel található.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

↖

1

2

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

94 2

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 korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, 

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A korona alászorult helyzetű. A korona féloldalas.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

94

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 10

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 40

Törzs magasság:

12DIO072022

Koelreuteria paniculata

Fa távoli képe

6

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 126

Korona átmérő: 6

2019. szeptember 11.

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 törzs hajlott, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, 

rovar kártétel található.

jellemző kép

Bugás csörgőfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

↖

2

1

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

95 2

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. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, 

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A korona alászorult helyzetű. A korona féloldalas.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

95

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 7

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 22

Törzs magasság:

12DIO072023

Koelreuteria paniculata

Fa távoli képe

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 69

Korona átmérő: 4

2019. szeptember 11.

25

0,01

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

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

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzsön beforrt sebhely található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Bugás csörgőfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

↖

1

2

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

98 2

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, odvas. 

Az ágrendszerben száraz ág, ágcsonk található.

A korona légvezeték köré nőtt.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális 

mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok 

elvégzése után sem megtartható. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

98

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 14

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 37 (12+10)

Törzs magasság:

12DIO072025A

Fraxinus excelsior

Fa távoli képe

0,1

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 116 (38+31)

Korona átmérő: 3

2019. szeptember 11.

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 gyökérnyakban odú található.

A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel található.

jellemző kép

Magas kőris

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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m

Vizsgálat ideje:
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↖

2

1

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

99 2

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, odvas. 

Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, 

lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk található.

A korona légvezeték köré nőtt. A koronában fennakadt ág található.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő 

szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű 

beavatkozással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok 

elvégzése után sem megtartható. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

99

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 12

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 49

Törzs magasság:

12DIO072026

Koelreuteria paniculata

Fa távoli képe

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 154

Korona átmérő: 11

2019. szeptember 11.

25

0,01

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

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

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzsön fagyléc található.

A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás 

található.

jellemző kép

Bugás csörgőfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖
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m

Vizsgálat ideje:
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↖

1

2

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

116 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

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, 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. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

116

Sipos ádámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 14

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 32

Törzs magasság:

12DIO081001

Robinia pseudoacacia

Fa távoli képe

5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 100

Korona átmérő: 6

2019. október 1.

25

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 gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A fa rézsűben található.

A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás 

található.

jellemző kép

Fehér akác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, 12. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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1

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

117 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. 

Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, 

lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest található.

A koronában fennakadt ág 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. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

117

Sipos ádámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 13

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 57

Törzs magasság:

12DIO081002

Salix alba

Fa távoli képe

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 179

Korona átmérő: 11

2019. október 1.

25

0,01

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

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

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A fa rézsűben található.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, gombakártétel, termőtest 

található.

jellemző kép

Fehér fűz

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, 12. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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m
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2

1

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

120 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. 

Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, lehasadt ág, száraz 

ág, ágcsonk, rovar kártétel található.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

120

Sipos ádámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 6

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 20

Törzs magasság:

12DIO081005

Prunus dulcis

Fa távoli képe

1,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 63

Korona átmérő: 6

2019. október 1.

25

0,01

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

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

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott. 

jellemző kép

Mandula

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, 12. kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

↖

2

1

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

122 1

Mandula

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, 12.kerület

Diós árok

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit ZRT.

Helység:

Fafaj (latin)

0,01

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

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

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

Vasalat veszi körbe amibe kezd bele nőni.

A törzs hajlott, felületén sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 4

2019. október 1.

25

1,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 91

122

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 6

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 29

Törzs magasság:

12DIO081007

Prunus dulcis

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:

0,01

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, lehasadt ág, száraz 

ág, ágcsonk található.

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. 


