
2022.08.01

Fafaj (latin): 

Fényképfelvételek a kivágott fáról:

Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):

Fraxinus sp.
06POD042001

Kertészeti szempontból 
elkerülhetetlenül 
szükséges fakivágások 
aka(i):

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.

11 cm

Környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágott fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, VI. kerület Podmaniczky utca 33-mal szemben
(28227/1)



2022.08.01

Fafaj (latin): 

Fényképfelvételek a kivágott fáról:

Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):

Fraxinus sp.
06POD042002

Kertészeti szempontból 
elkerülhetetlenül 
szükséges fakivágások 
aka(i):

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.

10 cm

Környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágott fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, VI. kerület Podmaniczky utca 33-mal szemben
(28227/1)



2022.08.01

Fafaj (latin): 

Fényképfelvételek a kivágott fáról:

Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):

Fraxinus sp.
08BARO0501005

Kertészeti szempontból 
elkerülhetetlenül 
szükséges fakivágások 
aka(i):

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.

10 cm

Környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágott fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

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



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

2

2

1

1

1

0

2,7

sorszám: 2 oldalszám: 19

sérülés, korhadás,  villás vázág elágazás

63

6

2022.04.12

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. VIII.ker. Baross utca 71.

20

08BARO0501001

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

2,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, korhadás,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok, erőteljesen  visszaszáradóban, erőteljesen  vitalitása csökkent, nagy  

sérült-, nagy  korhadt-, sok  száraz- ág, enyhén  légvezeték köré nőtt

Szabó Apor Örs

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:

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

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, enyhén  bordásan terpeszes lefutású, kis  rovar- 

kártétel

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, ferde 

növekedésű

A koronaalap állapota:

7,5

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



EGYSZERŰSÍTETT KÖRNYEZETBIZTONSÁGI ADATLAP 
 
          

Helyszín: Budapest XI. kerület, Feneketlen-tavi park  

    

Helyrajzi szám: (4465)  

    

Kivágandó fák mennyisége: 1 db  

         

Fafaj (latin): vérszilva (Prunus cerasifera ’Nigra’)                 

Azonosítószám: 0000008SV                 

Törzsátmérő (1 méteren): 34 cm                

Kertészeti szempontból elkerülhetetlenül szükséges fakivágás oka: 100%-ban kiszáradt. 

 
Fényképfelvétel a kivágandó fáról:        
 

 
 

Budapest, 2022. július 14. 
 
 
Majkút Gabriella 
Üzemegység-vezető helyettes 
Gellérthegy, XI-XXII. kerület         

 



EGYSZERŰSÍTETT KÖRNYEZETBIZTONSÁGI ADATLAP 
 
          

Helyszín: Budapest XI. kerület, Kosztolányi Dezső tér  

    

Helyrajzi szám: (4465)  

    

Kivágandó fák mennyisége: 1 db  

         

Fafaj (latin): fehér akác (Robinia pseudoacacia)                 

Azonosítószám: 0000139SV                 

Törzsátmérő (1 méteren): 20 cm                

Kertészeti szempontból elkerülhetetlenül szükséges fakivágás oka: 100%-ban kiszáradt. 

 
Fényképfelvétel a kivágandó fáról:        
 

 
 

Budapest, 2022. július 14. 
 
 
Majkút Gabriella 
Üzemegység-vezető helyettes 
Gellérthegy, XI-XXII. kerület         

 



EGYSZERŰSÍTETT KÖRNYEZETBIZTONSÁGI ADATLAP 
 
          

Helyszín: Budapest XI. kerület, Etele tér  

    

Helyrajzi szám: (2860/1)  

    

Kivágandó fák mennyisége: 1 db  

         

Fafaj (latin): lisztes berkenye (Sorbus aria)                 

Azonosítószám: 0006161MG                 

Törzsátmérő (1 méteren): 40 cm                

Kertészeti szempontból elkerülhetetlenül szükséges fakivágás oka: 100%-ban kiszáradt. 

 
Fényképfelvétel a kivágandó fáról:        
 

 
 
Budapest, 2022. július 14. 
 
Majkút Gabriella 
Üzemegység-vezető helyettes 
Gellérthegy, XI-XXII. kerület         

 



EGYSZERŰSÍTETT KÖRNYEZETBIZTONSÁGI ADATLAP 
 
          

Helyszín: Budapest XI. kerület, Etele tér  

    

Helyrajzi szám: (2860/1)  

    

Kivágandó fák mennyisége: 1 db  

         

Fafaj (latin): bibircses nyír (Betula pendula)                 

Azonosítószám: 0006233MG                 

Törzsátmérő (1 méteren):  24 cm                

Kertészeti szempontból elkerülhetetlenül szükséges fakivágás oka: 100%-ban kiszáradt. 

 
Fényképfelvétel a kivágandó fáról:        
 

 
 

Budapest, 2022. július 14. 
 
 
Majkút Gabriella 
Üzemegység-vezető helyettes 
Gellérthegy, XI-XXII. kerület         

 



2022.07.25

Környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágott fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, XIV. kerület Dózsa György út 86/b-vel szemben
(29732/10)

Fafaj (latin): 

Fényképfelvételek a kivágott fáról:

Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):

Styphnolobium sp.
14DOZ091005

Kertészeti szempontból 
elkerülhetetlenül 
szükséges fakivágások 
aka(i):

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.

22 cm


