
Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

1

1

1

0

0,1

sorszám: 1 oldalszám: 15

8

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, csőszerűen üregesedett

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, 

ághelysebek, mély  repedés, nagy  rovar- kártétel, csőszerűen üregesedett

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

 csonkolt,  torz, sok  ághelyseb, sok  fattyúhajtás, erőteljesen sérült sudár, nagy  

sérült-, nagy  korhadt-, nagy  lehasadt-, fennakadt-, sok  keresztbenövő- ág, 

erőteljesen  légvezeték köré nőtt, rovar- kártétel, korona hiányos

Weisz János

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

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, fattyúhajtások,  villás vázág elágazás, 

csőszerűen üregesedett

173

4

2022.11.18

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. XVII.ker. Ferihegyi út 236..

55

17FERI2804006

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

1,6

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, odú, területén  rézsű található

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

1

2

1

1

1

0

2,7

sorszám: 2 oldalszám: 16

nagy  sérülés, korhadás, erőteljesen  terhelt, kevés  fattyúhajtás,  villás vázág 

elágazás, rovar kártétel

157

4

2022.11.18

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. XVII.ker. Ferihegyi út 236..

50

17FERI2804007

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

3,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, területén  rézsű található

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

sok  ágcsonk,  csonkolt,  torz, ághelysebek, külpontos, vitalitása csökkent, sok  

harkály vájta odú, fattyúhajtások, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, nagy  odvas-, 

száraz-,  villás elágazású- ág, erőteljesen  légvezeték köré nőtt, nagy  rovar-, nagy  

gomba termőtest, kártétel, szakszerűtlen visszavágás nyomai

Weisz János

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás

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, 

sok  ághelyseb, mély  repedés, ferde növekedésű, rovar-, kis  gomba termőtest, 

kártétel, csőszerűen üregesedett

A koronaalap állapota:

8

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

2

1

1

2

1

2

0

2,7

sorszám: 1 oldalszám: 15

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, terhelt, nagy  rovar kártétel, nagy  

gomba termőtest, kártétel, repedés, ágcsonk

97

4,5

2022.12.06

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. XXIII.ker. Tárcsás utca 23.

31

23TARC0401004

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

2,3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, tömörödött,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok,  csonkolt,  torz, ághelysebek, enyhén  külpontos, vitalitása csökkent, 

sok  fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés  száraz-, több keresztbenövő-,  villás 

elágazású-,  egy pontból kitörő több- ág, erőteljesen  légvezeték köré nőtt

Weisz János

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

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  ághelyseb, kevés  beforrt sebhely, enyhén  csavarodott, repedés, enyhén  

ferde növekedésű, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

7,5

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

2

1

1

2

1

2

0

2,7

sorszám: 2 oldalszám: 16

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, terhelt,  villás vázág elágazás, nagy  

rovar kártétel, nagy  gomba termőtest, kártétel, repedés

107

4,5

2022.12.06

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. XXIII.ker. Tárcsás utca 23.

34

23TARC0401005

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

2,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, kis odú, tömörödött,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok,  csonkolt,  torz, ághelysebek, enyhén  külpontos, erőteljesen  vitalitása 

csökkent, fattyúhajtások, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, kis  lehasadt-, kevés  száraz-

, több keresztbenövő-,  villás elágazású- ág, légvezeték köré nőtt, rovar-, gomba 

termőtest, kártétel

Weisz János

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.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, odú, enyhén  palackszerűen megvastagodott , 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  ághelyseb, enyhén  csavarodott, repedés, enyhén  ferde növekedésű, 

enyhén  konzolosan megvastagodott, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

7

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



EGYSZERŰSÍTETT KÖRNYEZETBIZTONSÁGI ADATLAP 
 
 
          

Helyszín: Budapest II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor  

    

Helyrajzi szám: (11636/3)  

    

Kivágandó fák mennyisége: 1 db  

         

Fafaj (latin): közönséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum)                 

Azonosítószám: 0004271KK                 

Törzsátmérő (1 méteren): 66 cm                 

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

 
Fényképfelvétel a kivágandó fáról: 
 

 
          
 
Budapest, 2022. 11. 30. 
          

       

         

         

         
 



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

1

1

0

0

0,1

sorszám: 1 oldalszám: 15

31

2

2022.03.30

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. II.ker. Budakeszi út 49/c.

10

02BUD051017

Fraxinus sp.

Kőris

3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

 elszáradt

Weisz János

KIVÁGÁS

6kiszáradt fa egyéb

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes. 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.

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap állapota:

4,5

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

2

2

4

3

2

2

1

35,8

sorszám: 1 oldalszám: 15

kis  sérülés

57

6

2022.09.07

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. II.ker. Budakeszi út 93.

18

02BUD091012

Acer campestre

Mezei juhar

1,6

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás,  fejlődése korlátolt, villanyoszlopba nőtt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, enyhén  külpontos, kevés  fattyúhajtás, kis  

sérült-, kis  korhadt-, kevés  száraz- ág, légvezeték, oszlop köré nőtt

Sipos Ádám, Szabó Apor Örs

KIVÁGÁS

Villanyoszlopból kinövő fa 7(állapotértéktől függetlenül) egyéb

A vizuális vizsgálat értékelése:

Nem fahelyben növő, nem fasori ültetésű, hanem magoncként, gyökérsarjként 

fejlődő fa. Az élet- és balesetveszély megszüntetése, valamint az anyagi kár 

elkerülése érdekében a fa kivágása javasolt.

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Egészségügyi értéke (0-5):

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

Diagnózis:

A lombveszteség 11-25 % közötti

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, kevés  sarj, villanyoszlopba nőtt

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kis  kéregleválás, kis  háncshiány, korhadás, kevés  ághelyseb, enyhén  

ferde növekedésű, villanyoszlopba nőtt

A koronaalap állapota:

6

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):



2022.11.25

Fafaj (latin): 

Fényképfelvételek a kivágott fáról:

Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):

Styphnolobium sp.
12ALK062009

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.

8 cm

Környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín: 

Kivágott fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, XII. kerület Alkotás utca 56-58.
(7931/1)


