
Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

1

1

1

1

0

0,3

sorszám: 1 oldalszám: 20

7

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):

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, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, kevés  sarj, 

mély  repedés, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk,  torz,  féloldalas, külpontos, sok  fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, 

száraz-, több keresztbenövő- ág, erőteljesen  légvezeték köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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, terhelt, fattyúhajtások,  egy pontból kitörő több 

vázág

91

5
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BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

XIII.kerület Dózsa György út 55.

29

13DOZ041001

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

3,6

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

1

2

1

1

0

0,9

sorszám: 2 oldalszám: 21

7

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):

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, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

repedés, enyhén  hajlott, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  madár fészek, sok  fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, száraz-, 

több keresztbenövő- ág, enyhén  légvezeték, oszlop köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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, terhelt,  villás vázág elágazás

75

5

2021.10.01

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

XIII.kerület Dózsa György út 53.

24

13DOZ031008

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

3,6

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

1

1

1

1

0

0,3

sorszám: 3 oldalszám: 22

nagy  sérülés, nagy  korhadás

82

6
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BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

XIII.kerület Dózsa György út 53.

26

13DOZ031006

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk,  torz, sok  fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, száraz-, több 

keresztbenövő- ág, erőteljesen  légvezeték köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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

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, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

repedés, enyhén  hajlott, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

7

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

2

4

1

1

0

1,1

sorszám: 4 oldalszám: 23

nagy  sérülés, kis  korhadás

12+12+16+16+22

4

2021.10.01

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

XIII.kerület Dózsa György út 53.

4+4+5+5+7

13DOZ031005A

Ailanthus altissima

Mirigyes bálványfa

0,1

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, kis korhadás, enyhén a talajfelszint megemelte,  fejlődése korlátolt

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

több keresztbenövő- ág, légvezeték, erőteljesen  oszlop köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

Villanyoszlopból kinövő fa 7(állapotértéktől függetlenül) egyéb

A vizuális vizsgálat értékelése:

Nem fahelyben növő, nem fasori ültetésű, hanem magoncként, gyökérsarjként 

fejlődő fa. Az élet- és balesetveszély megszüntetése, valamint az anyagi kár 

elkerülése érdekében a fa kivágása javasolt.

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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 lombveszteség 11-25 % közötti

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, kis  korhadás

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, kis  korhadás

A koronaalap állapota:

4

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

1

1

1

1

0

0,3

sorszám: 6 oldalszám: 25

nagy  sérülés, nagy  korhadás, enyhén  terhelt,  villás vázág elágazás

7

6
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BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

XIII.kerület Dózsa György út 49.

2,2

13DOZ021007

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, száraz-, több 

keresztbenövő- ág, erőteljesen  légvezeték, enyhén  oszlop köré nőtt, épület

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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

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, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

mély  repedés, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

7

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

1

1

1

1

0

0,3

sorszám: 7 oldalszám: 26

nagy  sérülés, nagy  korhadás, terhelt,  villás vázág elágazás

100

5
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BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

XIII.kerület Dózsa György út 49.

32

13DOZ021006

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  madár fészek, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  

korhadt-, száraz-, több keresztbenövő- ág, erőteljesen  légvezeték köré nőtt, épület

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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

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, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

repedés, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

8

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

2

2

1

1

0

2,7

sorszám: 8 oldalszám: 27

sérülés, korhadás, terhelt,  villás vázág elágazás

63

6
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XIII.kerület Dózsa György út 49.

20

13DOZ021005

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

4,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, sok  fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, száraz-, több keresztbenövő- 

ág, erőteljesen  légvezeték, erőteljesen  oszlop köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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)

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

repedés, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

8

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

3

3

1

1

0

3,6

sorszám: 9 oldalszám: 28

kis  sérülés, kis  korhadás

60

3
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XIII.kerület Dózsa György út 124.

19

13DOZ012006

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, erőteljesen  külpontos, sok  fattyúhajtás, kis  sérült-, kis  korhadt-, 

kevés  száraz-, több keresztbenövő- ág, erőteljesen  légvezeték köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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%)

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

repedés, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

7

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

2

3

1

2

0

3,2

sorszám: 10 oldalszám: 29

sérülés, korhadás

66

5

2021.10.01

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

XIII.kerület Dózsa György út 128.

21

13DOZ022005

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, kevés  száraz-, több 

keresztbenövő- ág, erőteljesen  légvezeték köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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%)

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

repedés, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

8

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

2

3

1

2

0

3,2

sorszám: 11 oldalszám: 30

sérülés, korhadás, enyhén  terhelt,  villás vázág elágazás

72

5

2021.10.01

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

XIII.kerület Dózsa György út 136.

23

13DOZ032003

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, sok  fattyúhajtás, kis  sérült-, kis  korhadt-, száraz-, több 

keresztbenövő- ág, erőteljesen  légvezeték köré nőtt, épület

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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%)

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

repedés, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

7

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

1

1

1

2

0

0,3

sorszám: 12 oldalszám: 31

nagy  sérülés, nagy  korhadás, enyhén  terhelt,  villás vázág elágazás

94

6
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BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

XIII.kerület Dózsa György út 142.

30

13DOZ032008

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

2,8

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, enyhén  külpontos, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, 

száraz-, több keresztbenövő- ág, erőteljesen  légvezeték köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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

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, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

repedés, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

8

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

1

1

1

1

0

0,3

sorszám: 13 oldalszám: 32

nagy  sérülés, nagy  korhadás

85

6
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XIII.kerület Dózsa György út 142.
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13DOZ032010

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

2,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, sok  fattyúhajtás, kis  sérült-, kis  korhadt-, száraz-, több 

keresztbenövő- ág, erőteljesen  légvezeték, erőteljesen  oszlop köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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

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, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

repedés, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

8

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

2

2

1

2

0

2,7

sorszám: 14 oldalszám: 33

sérülés, korhadás, terhelt,  villás vázág elágazás

110

6

2021.10.01

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

XIII.kerület Dózsa György út 144.

35

13DOZ042006

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

3,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, külpontos, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, sok  

száraz-, több keresztbenövő- ág, erőteljesen  légvezeték köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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)

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

repedés, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

8

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

2

2

1

2

0

2,7

sorszám: 15 oldalszám: 34

sérülés, korhadás, terhelt,  egy pontból kitörő több vázág

82

8
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BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

XIII.kerület Dózsa György út 150.
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13DOZ052003

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

3,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, sok  fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, sok  száraz-, több 

keresztbenövő- ág, enyhén  légvezeték köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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)

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

repedés, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

8

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

3

3

1

2

0

3,6

sorszám: 16 oldalszám: 35

kis  sérülés,  villás vázág elágazás

79

6
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BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

XIII.kerület Dózsa György út 152.
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Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

4,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, sok  fattyúhajtás, kis  sérült-, kis  korhadt-, száraz-, több 

keresztbenövő- ág, erőteljesen  légvezeték, erőteljesen  oszlop köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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%)

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

ághelyseb, enyhén  csavarodott, mély  repedés, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

9

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

2

2

1

2

0

2,7

sorszám: 17 oldalszám: 36

nagy  sérülés, nagy  korhadás, terhelt,  villás vázág elágazás

85

4,5
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13DOZ062002

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

2,7

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, sok  fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, száraz-, több keresztbenövő- 

ág, forgalom technikai objektum köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

2Balesetveszély 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.
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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)

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, repedt

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

csavarodott, mély  repedés, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

7

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

1

1

1

0

0,1

sorszám: 18 oldalszám: 37

50

3
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Styphnolobium sp.

Japánakác

3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

 elszáradt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

6kiszáradt fa egyéb

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes. BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

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

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:

6

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):


