


Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

1

2

2

1

2

0

8,3

sorszám: 1 oldalszám: 15

nagy  sérülés, nagy  korhadás, erőteljesen  terhelt, vízzsák,  villás vázág elágazás

339

10

2022.01.28

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Királyok útja 178.

108

03KIRA0902001

Salix alba

Fehér fűz

1,9

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, a talajfelszint megemelte,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok,  ifjított, ághelysebek, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, 

száraz-, több keresztbenövő- ág, rovar-, gomba termőtest, kártétel

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

5Balesetveszélyes, fő részei rosszak, szét kéne csonkolni, hogy biztonságos 

legyen 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

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. 

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

kedvezőtlen termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, sok  sarj, enyhén  bordásan terpeszes lefutású

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, 

rovar-, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

11

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

1

1

1

2

0

0,3

sorszám: 2 oldalszám: 16

nagy  sérülés, nagy  korhadás, erőteljesen  terhelt,  egy pontból kitörő több vázág, 

gomba termőtest, kártétel

210

10

2022.01.28

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Királyok útja 178.

67

03KIRA0902002

Salix alba

Fehér fűz

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:

ágcsonkok,  ifjított, kevés  ághelyseb, kevés  madár fészek, sok  fattyúhajtás, nagy  

sérült-, nagy  korhadt-, száraz-, több keresztbenövő- ág, rovar-, nagy  gomba 

termőtest, kártétel

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, 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, rovar-, nagy  

gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

8

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



Vizsgálat ideje: 2022. január 25.

Észak
Budapest V. Ker. 1 m

Szent István körút 5. 1
25053/2

FV-01
Celtis occidentalis

nyugati ostorfa
10 m

7 m
3,5 m 1
31 cm

97,34 cm
7 m

Az élőhely leírása:
2

4

3

1

0%
3

Fasor
2

A fa élőhelyének minősége 1

Környezeti veszélyeztetettség 1

0,0%

Helység: Súlyponteltolódás mértéke:
Terület, utca: GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
HRSZ: A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 

rendelkező termőhelyenFa kódja:

Favizsgálati adatlap
Megrendelő: A favizsgálat eredménye:

Város-Teampannon Kft. 1053 Budapest, Veres Pálné u. 7. A fa statikai állapota
Kitérés iránya

Törzs átmérő 1m-en: A gyökérnyak súlyosan károsodott több irányban hasadt, kiterjedt 
korhadás és nyitott odvasodás alakult ki, benne rovarok kártétele 

látható.

Törzskerület 1m -en:
Korona átmérője:

A gyökérzónában a talaj erősen tömörödött, kutyavizelettel és 
időszakosan téli sózással terhelt. A fahely 1x1m, az élőhely beszűkült, 
aszfalt kolattal fedett, a közelben épületek, a talajban közművek  
helyezkednek el.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások

A törzsön kb. 2m magasságig nyitott odvasodás és kiterjedt korhadás 
alakult ki.

Fafaj - latin:
A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, élettere erősen beszűkült, súlyosan 

károsodott, nagyobb részben elhalt, korhad.
Magyar név:
Fa magassága:
Alsó koronaszint:
Törzs magassága: A gyökérnyak jellemzése és értékelése:

Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, épületek, úttest
A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a 
fa kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:
A fa ápoltsági mutatója:

KORONAALAP jellemzése és állapota:

A koronaalapon ághelysebek láthatóak, egyéb elváltozás nem alakult ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Jelentős lombveszteség, 26-50% között

A sudáron korhadó ághelyek, a koronában ághelysebek és száraz ágak 
látható.

Epifiton növény a fán:

Kockázat arányos megtarthatósági mutató:

KEZELÉSI JAVASLAT

Kivágás

MEGJEGYZÉS

A favizsgálat idejében az aktuális időjárási körülmények miatt 
műszeres mérést nem lehetett elvégezni.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
A fa helyzete
A fa környezete

A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)

A fa élőhelyi adottságai nagyon rosszak

Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök

©Minden jog fenntartva.
favizsgalo@gmail.com

2022.01.26



Vizsgálat ideje: 2022. január 25.

10 m
7 m

3,5 m
31 cm

97,34 cm
7 m

Favédelmi zónák mérete:
279 cm átmérő

10 m átmérő

x
-
-
x
x
á
-

-
-
-
-
-
x

-

-
-
-
-
-
-

Favédelmi adatlap

Fa jellemzői
Helység: Budapest V. Ker.
Terület: Szent István körút 5.

Törzs magassága:
Törzs átmérő 1m-en:
Törzskerület 1m -en:
Korona átmérője:

Statikai v.zóna:
Favédelmi zóna:

Fafaj - latin: Celtis occidentalis
Magyar név: nyugati ostorfa
Fa magassága:
Alsó koronaszint:

Földmunkák (talaj le- és felhordása, szállítás)
Az építési árkok és gödör ásása
A vegyi szennyeződés
Erózió
A talaj felső 30 cm-es rétegének mechanikai károsítása vagy 
tönkretétele

-

A favédelmi zóna érintettsége:

A munkálatok érintik a csurgó zónát. Kézi munkavégzés és szakfelügyelet szükséges!

Fát veszélyeztető hatások

A talaj tömörödése
Az építmény alap tömörítése
A gyökérterület leburkolása

* x: releváns    |   - nem releváns    |    á: általános óvintézkedés esetén nem releváns  

Favédelmi intézkedések Javasolt intézkedés
Háromrétegű törzsvédelem (1.réteg: törzs jutaszövettel takarása; 

2.réteg: rugalmas réteg; 3.réteg: 2,5 m magas fa kaloda) Károkozás vagy balesetveszély miatt azonnali 
kivágását javaslom!Gép munkaterében a korona érintett részeinek visszametszése

Koronaemelés
Faápolási munkák

A fák árnyékolásának megszüntetése
A talajvíz szintjének csökkentése
Túlzott nedvesség, elárasztás, pangó víz  
Gyökérzet kiszáradása
Rendkívüli hőhatás
Fák mechanikai sérülése

x - szükséges        |        o - nem szükséges        |         K - későbbi döntést igényel

Gyökér szakszerű metszése, sebészeti kezelése Megjegyzés
Gyökérzár Ellenőrzés szükséges a munkálatokat követő 1 év 

elteltével.Egyedi gyökérvédelem 5 cm-nél vastagabb gyökerekre

Vizsgálatot végezte:         Fonai László 
                                             Kertészmérnök
                                             Favizsgáló szakmérnök

©Minden jog fenntartva.
favizsgalo@gmail.com

2022.01.26



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

↖

1

1

1

0,01%

Kezelési javaslat:

0 év

1 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. 

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, 

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

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, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

18

Weisz JánosFelvételező:

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: 27

Törzs magasság:

16VER071008

Prunus cerasus

Fa távoli képe

1,8

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 85

Korona átmérő: 6

2020. augusztus 31., hétfő

0,01

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.

A gyökérnyak repedt.

A törzs repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, 

kéregleválás, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.

jellemző kép

Meggy

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XVI. Kerület

Veres Péter út 23e.

Fafaj (magyar)

Megrendelő: Főkert Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

1

1

2

1

1

0

2,7

sorszám: 2 oldalszám: 16

nagy  sérülés, nagy  korhadás, odú, terhelt,  egy pontból kitörő több vázág, rovar 

kártétel, gomba termőtest, kártétel

154

8

2022.03.02

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. XVIII.ker. Cziffra György utca 64-66 határa.

49

18CIGY0902004

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, kis odú

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok, ághelysebek, vitalitása csökkent, sérült-, korhadt-, sok  száraz-, több 

keresztbenövő-, összenőtt- ág, légvezeték, oszlop köré nőtt, rovar-, kis  gomba 

termőtest, kártétel

Jakob Mercédesz Andrea, Sipos Ádám

KIVÁGÁS

5Balesetveszélyes, fő részei rosszak, szét kéne csonkolni, hogy biztonságos 

legyen 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

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. 

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:

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, kis  odú, kevés  sarj, rovar-, 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, 

kevés  ágcsonk, repedés, nagy  rovar-, nagy  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,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

2

1

1

0

0,3

sorszám: 3 oldalszám: 17

9

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, nagy  odú, enyhén  bordásan terpeszes lefutású, 

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, 

kevés  ágcsonk, enyhén  ferde növekedésű, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, 

kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok, enyhén  visszaszáradóban, vitalitása csökkent, sérült-, korhadt-, kis  

lehasadt-, sok  száraz-, kevés  keresztbenövő-,  villás elágazású- ág, enyhén  

légvezeték köré nőtt, rovar-, gomba termőtest, kártétel

Jakob Mercédesz Andrea, Sipos Ádám

KIVÁGÁS

5Balesetveszélyes, fő részei rosszak, szét kéne csonkolni, hogy biztonságos 

legyen 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

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. 

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, nagy  odú, terhelt,  egy pontból kitörő több vázág, 

nagy  rovar kártétel, nagy  gomba termőtest, kártétel
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Robinia pseudoacacia

Fehér akác

2,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, odú

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:


