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6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

123 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 korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból 

kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk 

található.

A korona légvezeték köré nőtt.

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. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

123

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 14

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 39

Törzs magasság:

12FOD061012

Sophora japonica

Fa távoli képe

4

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 122

Korona átmérő: 10

2019. október 10., csütörtök

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 törzsön gomba (Inonotus sp.) termőtest található.

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

kártétel, gombakártétel, termőtest található.

jellemző kép

Közönséges japánakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)
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6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

124 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 csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból 

kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk 

található.

A korona légvezeték köré nőtt.

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. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Gombakártétel, termőtest látható.

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

124

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 10

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 50

Törzs magasság:

12FOD061013

Sophora japonica

Fa távoli képe

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 157

Korona átmérő: 10

2019. október 10., csütörtök

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 gyökérnyakon nektria gomba (Nectria sp.) található.

A törzsön nektria gomba (Nectria sp.) található.

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, gombakártétel, 

termőtest található.

jellemző kép

Közönséges japánakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)
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6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

125 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 csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból 

kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk 

található.

A korona légvezeték köré nőtt.

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. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Gombakártétel, termőtest látható.

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

125

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 9

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 56

Törzs magasság:

12FOD061014

Sophora japonica

Fa távoli képe

1,8

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 176

Korona átmérő: 10

2019. október 10., csütörtök

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 gyökérnyakon nektria gomba (Nectria sp.) található.

A törzsön nektria gomba (Nectria sp.) található.

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, gombakártétel, 

termőtest található.

jellemző kép

Közönséges japánakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)
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6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

128 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 csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronaalapban nektria gomba (Nectria sp.) 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. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

128

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 11

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 44

Törzs magasság:

12FOD061017

Sophora japonica

Fa távoli képe

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 138

Korona átmérő: 7

2019. október 10., csütörtök

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 törzsön nektria gomba (Nectria sp.) található.

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, gombakártétel, 

termőtest található.

jellemző kép

Közönséges japánakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)
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Kezelési javaslat:

0 év

130 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 fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

130

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: 42

Törzs magasság:

12FOD061019

Fa távoli képe

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 132

Korona átmérő: 4

2019. október 10., csütörtök

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 környékén gyökérsarjak találhatóak.

jellemző kép

Kiszáradt fa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

133 1

A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, 

gombakártétel, termőtest található.

A törzsön Schizophyllum commune termőteste látható.

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 egy pontból 

kitörő több vázág, sérült 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. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

133

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 3

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 16

Törzs magasság:

12FOD061022

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Fa távoli képe

1,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 50

Korona átmérő: 1

2019. október 10., csütörtök

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 gyökérnyak élettere beszűkült.

jellemző kép

Gömbakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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Vizsgálat ideje:

2

1

2

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

14 1

Gömbakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

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 törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar 

kártétel található.

jellemző kép

Korona átmérő: 3

2019. október 10.

25

1,8

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 63

14

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 3,5

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 20

Törzs magasság:

12FOD061023

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

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:

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 egy pontból 

kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk 

található.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

135 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 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 egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest 

található.

A koronában ághelyseb, nektria gomba (Nectria sp.) és nagy 

mennyiségű vízhajtás található.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

135

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 6

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 17

Törzs magasság:

12FOD061024

Prunus cerasifera 'Nigra'

Fa távoli képe

1,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 53

Korona átmérő: 4

2019. október 10., csütörtök

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 gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzsön nektria gomba (Nectria sp.) található.

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, 

gombakártétel, termőtest található.

jellemző kép

Vérszilva

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

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

136 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 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 egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest 

található.

A koronában ághelyseb, nektria gomba (Nectria sp.) és nagy 

mennyiségű vízhajtás található.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

136

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 7

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 17

Törzs magasság:

12FOD061025

Prunus cerasifera 'Nigra'

Fa távoli képe

1,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 53

Korona átmérő: 6

2019. október 10., csütörtök

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 gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzsön nektria gomba (Nectria sp.) található.

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, 

gombakártétel, termőtest található.

jellemző kép

Vérszilva

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

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

137 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 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 egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest 

található.

A koronában ághelyseb, nektria gomba (Nectria sp.) és nagy 

mennyiségű vízhajtás található.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

137

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 7

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 19

Törzs magasság:

12FOD061026

Prunus cerasifera 'Nigra'

Fa távoli képe

1,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 60

Korona átmérő: 6

2019. október 10., csütörtök

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 gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzsön nektria gomba (Nectria sp.) található.

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, 

gombakártétel, termőtest található.

jellemző kép

Vérszilva

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

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

140 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 villás vázág 

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

ágcsonk található.

A korona légvezeték köré nőtt.

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 a talajfelszínt megemelte. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

140

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: 23

Törzs magasság:

12FOD061029

Tilia cordata

Fa távoli képe

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 72

Korona átmérő: 5

2019. október 10., csütörtök

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 gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, 

sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

jellemző kép

Kislevelű hárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

↖

1

1

1

0,01%

Kezelési javaslat:

0 év

21 1

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

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: 0

2019. október 10., csütörtök

0,01

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 50

21

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 2

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 16

Törzs magasság:

12FOD061030

Kiszáradt fa

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.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

↖

1

2

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

142 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 csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból 

kitörő több vázág, száraz ág található.

A korona légvezeték köré nőtt.

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 a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

142

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 7

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 35

Törzs magasság:

12FOD061031

Sophora japonica

Fa távoli képe

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 110

Korona átmérő: 5

2019. október 10., csütörtök

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 törzsben idegen test (szeg) található.

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

rovar kártétel található.

jellemző kép

Közönséges japánakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

↖

1

2

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

143 1

A koronaalap sérült. 

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

található.

A korona légvezeték köré nőtt.

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. 

0,01

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 11

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 55

Törzs magasság:

12FOD061032

Sophora japonica

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

143

Sipos ÁdámFelvételező:

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 173

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 élettere beszűkült.

jellemző kép

25

A törzs konzolosan megvastagodott. A törszön idegen tárgy 

(égősor) található

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

kártétel található.

Közönséges japánakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

Korona átmérő: 11

2019. október 10., csütörtök

2,5



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

↖

1

2

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

144 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 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 légvezeték köré nőtt. A koronában ághelysebek 

találhatóak.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, 

száraz ág, ágcsonk található.

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

144

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 13

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 55

Törzs magasság:

12FOD061033

Sophora japonica

Fa távoli képe

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 173

Korona átmérő: 11

2019. október 10., csütörtök

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 korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel 

található.

jellemző kép

Közönséges japánakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

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

146 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 fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A korona 

űrszelvénybe nőtt.

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

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

146

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: 34

Törzs magasság:

12FOD061035

Populus simonii

Fa távoli képe

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 107

Korona átmérő: 6

2019. október 10., csütörtök

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 ághelyseb éstörzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott. 

jellemző kép

Kínai nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

↖

1

2

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

147 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 csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból 

kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk, 

rovar kártétel található.

A koronában több keresztbenőtt 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. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

147

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 9

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 32

Törzs magasság:

12FOD062001

Tilia tomentosa

Fa távoli képe

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 100

Korona átmérő: 6

2019. október 10., csütörtök

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 törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás 

található.

jellemző kép

Ezüsthárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

↖

1

1

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

148 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 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 koronában keresztbenőtt ágak találhatóak. A korona légvezeték 

köré nőtt.

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

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk, rovar kártétel található.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

148

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 11

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 30

Törzs magasság:

12FOD062002

Tilia tomentosa

Fa távoli képe

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 94

Korona átmérő: 7

2019. október 10., csütörtök

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 konzolosan megvastagodott.

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

kártétel található.

jellemző kép

Ezüsthárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

↖

1

1

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

149 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. 

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, rovar kártétel található.

A korona légvezeték, közvilágítás és oszlop köré nőtt.

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

149

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: 24

Törzs magasság:

12FOD062003

Tilia tomentosa

Fa távoli képe

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 75

Korona átmérő: 6

2019. október 10., csütörtök

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 törzsön sarjak találhatóak.

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

rovar kártétel található.

jellemző kép

Ezüsthárs

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

1

1

1

0,01%

Kezelési javaslat:

0 év

156 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 csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, 

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A korona féloldalas, légvezeték köré nőtt.

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 a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

A gyökérnyakon nektria gomba (Nectria sp.) található, köré 

fojtógyökér nőtt.

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

156

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: 58

Törzs magasság:

12FOD062010

Sophora japonica

Fa távoli képe

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 182

Korona átmérő: 10

2019. október 10., csütörtök

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 törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel, 

gombakártétel, termőtest található.

jellemző kép

Közönséges japánakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

1

2

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

161 1

Gömbakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

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 törzs hajlott, repedt, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás 

található.

jellemző kép

Korona átmérő: 3

2019. október 10.

25

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 66

161

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 3,5

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 21

Törzs magasság:

12FOD062014

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

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, korhadt. 

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt 

vázág, száraz 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. 



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

2

1

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

162 1

Közönséges japánakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

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.

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 9

2019. október 10.

25

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 154

162

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:

12FOD062015

Sophora japonica

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak. A gyökérnyak 

bordásan terpeszes lefutású.

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 tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon 

azok elvégzése után sem megtartható. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból 

kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, lehasadt ág, száraz 

ág, ágcsonk, rovar kártétel található.

A korona féloldalas. A korona légvezeték köré nőtt.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

2

1

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

163 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 fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el, de mivel madár odú van a fában így ezt a költési időszak 

végén ill. az odú faendoszkópos  vizsgálata után javasolt végezni.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, 

sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, gombakártétel, termőtest 

található.

A korona légvezeték köré nőtt, korhadt, sérült részében magának egy madár 

odút vájt lakhelyéül. A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

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

163

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: 53

Törzs magasság:

12FOD062016

Sophora japonica

Fa távoli képe

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 166

Korona átmérő: 8

2019. október 10.

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 korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel 

található.

jellemző kép

Közönséges japánakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

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

164 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, száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest 

található.

A korona légvezeték köré nőtt.

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 a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

164

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 14

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 61

Törzs magasság:

12FOD062017

Sophora japonica

Fa távoli képe

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 192

Korona átmérő: 10

2019. október 10., csütörtök

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 törzsön sarjak találhatóak.

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

Közönséges japánakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

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

165 1

Közönséges japánakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

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 gyökérnyak köré fojtógyökér nőtt.

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

rovar kártétel található.

jellemző kép

Korona átmérő: 11

2019. október 10., csütörtök

0,01

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 185

165

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 15

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 59

Törzs magasság:

12FOD062018

Sophora japonica

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

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. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, 

száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest található.

A korona féloldalas. A korona légvezeték és oszlop köré nőtt.

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. 



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

↖

1

2

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

167 1

Közönséges japánakác

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XII. kerület

Fodor utca

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

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 gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.

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

rovar kártétel található.

jellemző kép

Korona átmérő: 12

2019. október 10., csütörtök

0,01

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 204

167

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 18

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 65

Törzs magasság:

12FOD062020

Sophora japonica

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

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 ápoló célzatú kertészeti 

beavatkozás nem indokolt. Továbbá objektumot veszélyeztet. A fa 

mielőbbi kivágása javasolt. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, 

száraz ág, ágcsonk található.

A korona féloldalas, légvezeték köré nőtt. A koronában ághelyseb 

található.


