Környezetbiztonsági adatlap:
Budapest, VIII. kerület Baross utca 73.
(35528/2)

Helyszín:
Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Kivágott fák mennyisége:

Fafaj (latin):
Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):
Kertészeti szempontból
elkerülhetetlenül
szükséges fakivágások
aka(i):

Fraxinus sp.
08BARO0501005
10 cm
Kiszáradt fa - balesetveszélyes
Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes
Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem volt javítható. Azonnali
kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágott fáról:

2022.08.01

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:
Budapest, VIII. Fiumei út 9.
34593/4

Helyszín:
Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Kivágandó fák mennyisége:

Fafaj (latin):
Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):
Kertészeti szempontból
elkerülhetetlenül
szükséges fakivágások
aka(i):

Sophora japonica (kiszáradt fa)
08FIUM0101008
39 cm
Kiszáradt fa - balesetveszélyes

Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes
Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem javítható. Azonnali
kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Készült: 2022.08.08.

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:
Budapest, VIII. Fiumei út 9.
34593/4

Helyszín:
Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Kivágandó fák mennyisége:

Fafaj (latin):
Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):
Kertészeti szempontból
elkerülhetetlenül
szükséges fakivágások
aka(i):

Sophora japonica (kiszáradt fa)
08FIUM0101009
61 cm
Kiszáradt fa - balesetveszélyes

Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes
Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem javítható. Azonnali
kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Készült: 2022.08.08.

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
08BARO0501001
Robinia pseudoacacia
Fehér akác
7,5
2,5
20
63
6

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. VIII.ker. Baross utca 71.

Vizsgálat időpontja:

2022.04.12

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

2

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

nagy sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota:

1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel
rendelkező termőhelyen.
nagy sérülés, nagy korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású, kis rovarkártétel

A törzs állapota:

2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, ferde
növekedésű

A koronaalap állapota:

2

Erős koronakárosodás (50% felett)

sérülés, korhadás, villás vázág elágazás

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

1
KIVÁGÁS

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

ágcsonkok, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, nagy
sérült-, nagy korhadt-, sok száraz- ág, enyhén légvezeték köré nőtt
5Balesetveszélyes, fő részei rosszak, szét kéne csonkolni, hogy biztonságos
legyen 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
Ápoltsági értéke (1-5):
Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

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.

1

0
2,7

Szabó Apor Örs

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

2

oldalszám:

19

Környezetbiztonsági adatlap:
Budapest, XI. kerület Budafoki út 68.
(4003)

Helyszín:
Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Kivágott fák mennyisége:

Fafaj (latin):
Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):
Kertészeti szempontból
elkerülhetetlenül
szükséges fakivágások
aka(i):

Robinia sp.
11BFOK1302013
40 cm
Kiszáradt fa - balesetveszélyes
Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes
Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem volt javítható. Azonnali
kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágott fáról:

2022.07.14

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
11BFOK1302012
Robinia pseudoacacia
Fehér akác
12
3,5
60
188
8

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. XI.ker. Budafoki út 68.

Vizsgálat időpontja:

2022.07.18

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

2

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

nagy sérülés, korhadás, kevés a felszínre került, tömörödött, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota:

2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen
kedvezőtlen termőhelyen.
nagy sérülés, korhadás, befűződött, enyhén élettere beszűkült, enyhén bordásan
terpeszes lefutású, kis fojtógyökér körülötte

A törzs állapota:

2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy korhadás, kis odú, kevés ágcsonk,
kevés ághelyseb, kevés beforrt sebhely, sarjak, enyhén ferde növekedésű,
enyhén befűződött, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

2

Erős koronakárosodás (50% felett)

sérülés, kis korhadás, terhelt, kevés fattyúhajtás, villás vázág elágazás

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

1
KIVÁGÁS

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni
ágcsonkok, ághelysebek, enyhén külpontos, erőteljesen visszaszáradóban,
erőteljesen vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-,
nagy odvas-, lehasadt-, sok száraz-, több keresztbenövő-, villás elágazású-, egy
pontból kitörő több- ág, enyhén űrszelvénybe benőtt, nagy rovar-, nagy gomba
5Balesetveszélyes, fő részei rosszak,
kéne csonkolni, hogy biztonságos
termőtest,szét
kártétel
legyen 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
Ápoltsági értéke (1-5):
Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

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.

1

0
8,3

Sipos Ádám

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

1

oldalszám:

15

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
14HUN074001
Platanus × hispanica
Közönséges platán
12
3
70
220
7

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. XIV.ker. Hungária körút 138 előtti osztósávban.

Vizsgálat időpontja:

2022.08.10

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

1

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

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, bolygatott, csonkolt, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota:

1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel
rendelkező termőhelyen.
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, nagy rovar-, nagy gomba termőtest,
kártétel

A törzs állapota:

1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú,
korhadékvíz szivárgás, sejtburjánzás, rákos elváltozás, enyhén csavarodott, mély
repedés, enyhén ferde növekedésű, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

2

Erős koronakárosodás (50% felett)

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

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

1
KIVÁGÁS

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni
kevés ágcsonk, csonkolt, torz, erőteljesen vitalitása csökkent, kevés madár
fészek, fattyúhajtások, nagy sérült-, nagy korhadt-, kis odvas-, száraz- ág,
erőteljesen légvezeték köré nőtt, rovar-, gomba termőtest, kártétel
5Balesetveszélyes, fő részei rosszak, szét kéne csonkolni, hogy biztonságos
legyen 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
Ápoltsági értéke (1-5):
Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

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.

1

0
0,3

Sipos Ádám

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

1

oldalszám:

15

Környezetbiztonsági adatlap:
Budapest, XIV. kerület Nagy Lajos király útja 16-18.
(39219/2)

Helyszín:
Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Kivágott fák mennyisége:

Fafaj (latin):
Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):
Kertészeti szempontból
elkerülhetetlenül
szükséges fakivágások
aka(i):

Acer sp.
14NAG022015
16 cm
Kiszáradt fa - balesetveszélyes
Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes
Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem volt javítható. Azonnali
kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágott fáról:

2022.08.02

Környezetbiztonsági adatlap:
Budapest, XIV. kerület Nagy Lajos király útja 16-18.
(39219/2)

Helyszín:
Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Kivágott fák mennyisége:

Fafaj (latin):
Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):
Kertészeti szempontból
elkerülhetetlenül
szükséges fakivágások
aka(i):

Acer sp.
14NAG022016
8 cm
Kiszáradt fa - balesetveszélyes
Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes
Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem volt javítható. Azonnali
kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágott fáról:

2022.08.02

Környezetbiztonsági adatlap:
Budapest, XIV. kerület Nagy Lajos király útja 153.
(31491/1)

Helyszín:
Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Kivágott fák mennyisége:

Fafaj (latin):
Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):
Kertészeti szempontból
elkerülhetetlenül
szükséges fakivágások
aka(i):

Catalpa bignonioides (kiszáradt fa)
14NAG141004
25 cm
Kiszáradt fa - balesetveszélyes
Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes
Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem volt javítható. Azonnali
kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágott fáról:

2022.08.02

Környezetbiztonsági adatlap:
Budapest, XIV. kerület Nagy Lajos király útja 195.
(29832)

Helyszín:
Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Kivágott fák mennyisége:

Fafaj (latin):
Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):
Kertészeti szempontból
elkerülhetetlenül
szükséges fakivágások
aka(i):

Robinia pseudoacacia
14NAG191002
63 cm
Kiszáradt fa - balesetveszélyes
Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes
Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem volt javítható. Azonnali
kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágott fáról:

2022.05.18

Környezetbiztonsági adatlap:
Budapest, XIV. kerület Nagy Lajos király útja 203.
(29832)

Helyszín:
Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Kivágott fák mennyisége:

Fafaj (latin):
Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):
Kertészeti szempontból
elkerülhetetlenül
szükséges fakivágások
aka(i):

Robinia pseudoacacia
14NAG191008
47 cm
Kiszáradt fa - balesetveszélyes
Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes
Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot

Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem volt javítható. Azonnali
kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágott fáról:

2022.05.18

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
001
Populus sp.
Nyárfa
20
4
45
141
7

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. XVI.ker. Ostoros út és az alsómalom utca sarkán.

Vizsgálat időpontja:

2022.08.05

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

1

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

A gyökérnyak állapota:

1

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

A törzs állapota:

1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap állapota:

1

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

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

1
KIVÁGÁS

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

Egészségügyi értéke (0-5):

külpontos, elszáradt

1

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
2Balesetveszély 1-es egészségügyi érték

Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése:

Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú
kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

0
0,1

Weisz János, Sipos Ádám

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

1

oldalszám:

15

