
Robinia sp. (kiszáradt fa)

02HIDE0902010

63 cm

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

Készült: 2022.11.02.

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, II. Hidegkúti út 38.

52984

Fafaj (latin): 

Azonosító szám:

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

kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Törzsátmérő (1m-en):



Aesculus hippocastanum (kiszáradt fa)

02HIDE1402008

65 cm

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

Készült: 2022.11.02.

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, II. Hidegkúti út 116.

53920

Fafaj (latin): 

Azonosító szám:

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

kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Törzsátmérő (1m-en):



Fraxinus excelsior 'Altena' (kiszáradt fa)

02HUVO011030

7 cm

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

Készült: 2022.11.02.

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, II. Hűvösvölgyi út 21.-23.

11154/2

Fafaj (latin): 

Azonosító szám:

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

kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Törzsátmérő (1m-en):



Malus sp. (kiszáradt fa)

02HUVO1702003

40 cm

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

Készült: 2022.11.02.

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, II. Hűvösvölgyi út 207. szemben

11357

Fafaj (latin): 

Azonosító szám:

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

kivágása vált indokoltá.

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Törzsátmérő (1m-en):


