
Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

2

3

3

2

2

1

33,0

sorszám: 1 oldalszám: 15

sérülés, kis  korhadás,  villás vázág elágazás, villanyoszlopba nőtt

213 (97+116)

6

2022.12.12

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Virág Benedek utca 18.

68 (31+37)

03VIBE0202002

Ailanthus altissima

Mirigyes bálványfa

0,3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, enyhén a talajfelszint megemelte, bolygatott,  fejlődése korlátolt, 

területén  kerítés található, villanyoszlopba nőtt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, fattyúhajtások, kis  sérült-, kis  korhadt-, kevés  

száraz-, több keresztbenövő- ág, erőteljesen  légvezeték, erőteljesen  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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, erőteljesen  élettere beszűkült, villanyoszlopba nőtt

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kis  kéregleválás, kis  háncshiány, kis  korhadás, villanyoszlopba nőtt

A koronaalap állapota:

75

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

2

3

2

2

1

28,7

sorszám: 1 oldalszám: 15

sérülés, kis  korhadás,  egy pontból kitörő több vázág, villanyoszlopba nőtt

316 (88+56+31+31+47+63)

8

2022.12.12

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Batthyány út 68.

101 (28+18+10+10+15+20)

03BATH0102001

Acer negundo

Zöld juhar

0,1

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás,  fejlődése korlátolt, villanyoszlopba nőtt, épületalapzatba nőtt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ághelyseb, sok  fattyúhajtás, kis  sérült-, kis  korhadt-, száraz-, sok  

keresztbenövő-,  egy pontból kitörő több- ág, erőteljesen  légvezeték, erőteljesen  

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, erőteljesen  élettere beszűkült, villanyoszlopba nőtt

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kis  kéregleválás, kis  háncshiány, kis  korhadás, villanyoszlopba nőtt

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

2

3

3

2

2

1

33,0

sorszám: 1 oldalszám: 15

kis  sérülés, kis  korhadás, terhelt, fattyúhajtások,  villás vázág elágazás

173

7

2022.10.26

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Mozaik utca Szentendrei út 75-el szemben.

55

03MOZA01001

Acer negundo

Zöld juhar

1,3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, erőteljesen a talajfelszint megemelte, erőteljesen tömörödött,  

fejlődése korlátolt, területén  kerítés található

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, ághelysebek, kevés  sejtburjánzás, rákos elváltozás, sok  

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

elágazású-,  egy pontból kitörő több- ág, kis  rovar-, kis  gomba termőtest, kártétel, 

felüljáróhoz ér

Sipos Ádám

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, sok  sarj, erőteljesen  élettere beszűkült, nagy  fojtógyökér 

körülötte, kerítésbe nőtt

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, korhadás, ághelysebek, beforrt sebhelyek, kevés  sejtburjánzás, rákos 

elváltozás, sok  sarj, enyhén  befűződött,  kerítés köré nőtt

A koronaalap állapota:

12

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

3

3

1

2

0

10,9

sorszám: 1 oldalszám: 15

11

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, 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, odú, kevés  

sarj, mély  repedés, erőteljesen  ferde növekedésű, kis  rovar-, kis  gomba 

termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, erőteljesen  külpontos, fattyúhajtások, kis  

sérült-, kis  korhadt-, száraz-, több keresztbenövő- ág, közvilágítás, enyhén  

légvezeték köré nőtt

Szabó Apor Örs

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis  sérülés, kis  korhadás

113

8

2022.10.24

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Régi Bécsi út 411..

36

03RBEC0201001

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, területén  rézsű található

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

2

3

1

2

0

1,0

sorszám: 2 oldalszám: 16

12

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező 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, odú, 

ágcsonkok, repedés, enyhén  ferde növekedésű, kis  rovar-, kis  gomba termőtest, 

kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, száraz-, több 

keresztbenövő- ág, légvezeték köré nőtt

Szabó Apor Örs

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

sérülés, korhadás

138

8

2022.10.24

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Régi Bécsi út 411..

44

03RBEC0201002

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

6

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, 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

2

2

1

1

2

0

8,3

sorszám: 3 oldalszám: 17

10

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kéregleválás, kis  háncshiány, korhadás

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, enyhén  külpontos, visszaszáradóban, 

vitalitása csökkent,  fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, fattyúhajtások, nagy  

sérült-, nagy  korhadt-, kis  odvas-, száraz-, több keresztbenövő-,  villás elágazású- 

ág, légvezeték köré nőtt, rovar-, kis  gomba termőtest, kártétel

Szabó Apor Örs

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

sérülés, korhadás, enyhén  terhelt,  villás vázág elágazás

151(106+44)

8

2022.10.24

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Régi Bécsi út 411.

48(34+14)

03RBEC0201003

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

0,3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, területén  rézsű található

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

1

1

2

1

2

0

2,7

sorszám: 4 oldalszám: 18

7,5

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

kedvezőtlen termőhelyen.

nagy  sérülés, 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, kis  odú, 

ágcsonkok, ferde növekedésű, rovar-, kis  gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, erőteljesen  alászorult, erőteljesen  külpontos,  

fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, száraz-, 

több keresztbenövő- ág, légvezeték köré nőtt, kis  rovar-, kis  gomba termőtest, 

kártétel

Szabó Apor Örs

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

nagy  sérülés, nagy  korhadás, kis  rovar kártétel, kis  gomba termőtest, kártétel

94

7

2022.10.24

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Régi Bécsi út 411..

30

03RBEC0201004

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, korhadás, területén  rézsű található

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

1

1

1

0

0,1

sorszám: 1 oldalszám: 16

31

1

2022.10.26

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Pacsirtamező utca 1.

10

03PACS0101002

Sorbus sp.

Berkenye

1,4

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

Szabó Apor Örs

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:

3,2

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:

3

3

1

2

2

1

1

0

10,9

sorszám: 2 oldalszám: 17

sérülés, korhadás,  egy pontból kitörő több vázág

35

3,5

2022.10.26

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Pacsirtamező utca 3.

11

03PACS0101006

Fraxinus excelsior

Magas kőris

1,6

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, kis korhadás

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, enyhén  visszaszáradóban, vitalitása csökkent, 

fattyúhajtások, sérült-, kis  korhadt-, száraz- ág

Szabó Apor Örs

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

sérülés, kis  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, repedés, kis  

rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

4

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:

3

3

1

3

2

1

1

0

12,6

sorszám: 3 oldalszám: 18

4,4

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

sérülés, kis  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, 

repedés, kis  rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, enyhén  vitalitása csökkent, fattyúhajtások, 

sérült sudár, sérült-, kis  korhadt-, száraz- ág

Szabó Apor Örs

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

sérülés, kis  korhadás

31

3,5

2022.10.26

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Pacsirtamező utca 3.

10

03PACS0101009

Fraxinus excelsior

Magas kőris

1,8

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, kis korhadás

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

2

4

3

1

2

0

3,9

sorszám: 5 oldalszám: 20

kis  sérülés

119

10

2022.10.26

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Pacsirtamező utca 47.

38

03PACS0301004

Populus alba

Fehér nyár

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, üreg található

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, ághelysebek,  fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, 

fattyúhajtások, kis  sérült-, kis  korhadt-, száraz-, több keresztbenövő- ág

Szabó Apor Örs

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

Diagnózis:

A lombveszteség 11-25 % közötti

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, kis  rovar-, gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

nagy  sérülés, kis  kéregleválás, kis  háncshiány, nagy  korhadás, kevés  

ághelyseb, erőteljesen  befűződött, kis  rovar-, gomba termőtest, kártétel, zárt 

csőszerű üreg

A koronaalap állapota:

16

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

3

2

2

2

1

28,7

sorszám: 1 oldalszám: 15

9

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

nagy  sérülés, korhadás, befűződött, rovar- kártétel

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kéregleválás, kis  háncshiány, korhadás, erőteljesen  ferde növekedésű, 

befűződött

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, erőteljesen  alászorult,  féloldalas, erőteljesen  külpontos, épületre 

ránőtt, sérült-, korhadt-, száraz-, több keresztbenövő- ág, enyhén  űrszelvénybe 

benőtt

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

kis  sérülés, kis  korhadás, ághelyseb

82

8

2022.10.24

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Flórián téri felüljáró K&H Bank.

26

03FLOF0101009

Ailanthus altissima

Mirigyes bálványfa

4,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, korhadás, kevés a felszínre került, bolygatott

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

3

3

3

2

2

1

37,9

sorszám: 2 oldalszám: 16

kis  sérülés, kis  korhadás

44

5

2022.10.24

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Flórián téri felüljáró K&H Bank.

14

03FLOF0101014

Acer negundo

Zöld juhar

1,8

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, a talajfelszint megemelte,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, erőteljesen  külpontos,  fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, 

fattyúhajtások, kis  sérült-, kis  korhadt-, száraz-, több keresztbenövő- ág, enyhén  

űrszelvénybe benőtt

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, erőteljesen  élettere beszűkült

A törzs állapota:

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

kis  sérülés, kis  kéregleválás, kevés  sejtburjánzás, rákos elváltozás, erőteljesen  

ferde növekedésű

A koronaalap állapota:

5,2

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

3

3

2

2

1

33,0

sorszám: 3 oldalszám: 17

6

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, erőteljesen  élettere beszűkült

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kis  kéregleválás, kis  háncshiány, korhadás, kevés  sejtburjánzás, rákos 

elváltozás

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb,  fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, 

fattyúhajtások, kis  sérült-, kis  korhadt-, száraz-, több keresztbenövő- ág, enyhén  

űrszelvénybe benőtt

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%)

kis  sérülés, kis  korhadás, terhelt,  egy pontból kitörő több vázág

153 (41+53+41+18)

8

2022.10.24

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Flórián téri felüljáró K&H Bank.

49 (13+17+13+6)

03FLOF0101015

Acer negundo

Zöld juhar

0,3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, a talajfelszint megemelte,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

2

3

3

2

2

1

33,0

sorszám: 4 oldalszám: 18

kis  sérülés, kis  korhadás, enyhén  terhelt,  egy pontból kitörő több vázág

94

7

2022.10.24

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Flórián téri felüljáró K&H Bank.

30

03FLOF0101016

Ailanthus altissima

Mirigyes bálványfa

1

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, a talajfelszint megemelte,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb,  féloldalas, külpontos,  fejlődése a szomszédos 

fa miatt korlátolt, fattyúhajtások, kis  sérült-, kis  korhadt-, száraz-, több 

keresztbenövő- ág, enyhén  űrszelvénybe benőtt

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, erőteljesen  élettere beszűkült

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kis  kéregleválás, kis  háncshiány, korhadás

A koronaalap állapota:

6

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

2

3

2

2

1

28,7

sorszám: 5 oldalszám: 19

7

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):

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, erőteljesen  élettere beszűkült

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kis  kéregleválás, kis  háncshiány, korhadás, kevés  sarj

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, enyhén  külpontos,  fejlődése a szomszédos fa 

miatt korlátolt, fattyúhajtások, kis  sérült-, kis  korhadt-, száraz-, több keresztbenövő- 

ág, enyhén  űrszelvénybe benőtt

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%)

sérülés, kis  korhadás, enyhén  terhelt,  villás vázág elágazás

113 (37+75)

8

2022.10.24

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Flórián téri felüljáró K&H Bank.

36 (12+24)

03FLOF0101017

Acer negundo

Zöld juhar

0,3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, több felszínre került, a talajfelszint megemelte,  

fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

3

3

2

2

2

1

33,0

sorszám: 6 oldalszám: 20

4

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, erőteljesen  élettere beszűkült

A törzs állapota:

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

kis  sérülés, kis  kéregleválás, kis  háncshiány, kis  korhadás

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, alászorult,  féloldalas, enyhén  külpontos,  

fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, fattyúhajtások, sérült-, kis  korhadt-, 

száraz-, több keresztbenövő-,  egy pontból kitörő több- ág, enyhén  űrszelvénybe 

benőtt

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

kis  sérülés, kis  korhadás, enyhén  terhelt,  villás vázág elágazás

66 (41+25)

5

2022.10.24

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Flórián téri felüljáró K&H Bank.

21 (13+8)

03FLOF0101018

Acer negundo

Zöld juhar

0,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, több felszínre került, a talajfelszint megemelte,  

fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

1

1

1

1

1

0

0,9

sorszám: 1 oldalszám: 22

nagy  sérülés, nagy  korhadás, sok  fattyúhajtás, rovar kártétel, gomba termőtest, 

kártétel

286

7

2022.03.24

BKM-FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III. ker. Rozgonyi Piroska utca Római strandfürdővel szem.

91

03RPI011031

Platanus × hispanica

Közönséges platán

7

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, korhadás, a talajfelszint megemelte, tömörödött,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

sok  ágcsonk,  ifjított, erőteljesen  vitalitása csökkent, sok  harkály vájta odú, nagy  

sérült-, nagy  korhadt-, odvas-, sok  száraz-, sok  keresztbenövő- ág, nagy  rovar-, 

nagy  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:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, sok  sarj, erőteljesen  bordásan terpeszes lefutású, 

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, sok  

ághelyseb, beforrt sebhelyek, sok  sarj, fagyléc, nagy  rovar-, gomba termőtest, 

kártétel

A koronaalap állapota:

17

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

1

1

2

2

1

1

0

2,7

sorszám: 2 oldalszám: 23

nagy  sérülés, korhadás, sok  fattyúhajtás, rovar kártétel

261

6

2022.03.24

BKM-FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III. ker. Rozgonyi Piroska utca 2.

83

03RPI011031A

Platanus × hispanica

Közönséges platán

12

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, korhadás, odú, a talajfelszint megemelte, csonkolt,  fejlődése 

korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

sok  ágcsonk,  ifjított, sok  ághelyseb, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  korhadt-

, nagy  odvas-, sok  száraz-, sok  keresztbenövő- ág, rovar- 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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, erőteljesen  élettere beszűkült, nagy  

rovar-, 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, 

sok  ághelyseb, beforrt sebhelyek, sok  sarj, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

27

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:

3

3

1

2

2

1

1

0

10,9

sorszám: 4 oldalszám: 26

nagy  sérülés, kis  korhadás, fattyúhajtások

226

6

2022.03.24

BKM-FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III. ker. Rozgonyi Piroska utca Római strandfürdő.

72

03RPI012030

Platanus × hispanica

Közönséges platán

10

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés,  fejlődése korlátolt

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

 ifjított, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, korhadt-, száraz-, sok  keresztbenövő- ág, 

rovar- kártétel

Weisz János

KIVÁGÁS

10Balesetveszélyes, de madár odú miatt ideiglenesen megtartandó 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, de mivel 

madár odú van a fában így ezt a költési időszak végén ill. az odú faendoszkópos  

vizsgálata után javasolt végezni.

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

sérülés

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, 

nagy  korhadékvíz szivárgás, ághelysebek, beforrt sebhelyek, sok  sejtburjánzás, 

rákos elváltozás, ferde növekedésű, sok  harkály vájta odú, nagy  rovar-, gomba 

termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

25

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:

1

1

1

1

1

1

1

0

0,1

sorszám: 5 oldalszám: 27

6,5

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, odú,  injektálás, erőteljesen  élettere beszűkült, 

enyhén  bordásan terpeszes lefutású, rovar-, 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, 

ágcsonkok, ághelysebek, beforrt sebhelyek, sok  sarj, sok  harkály vájta odú, nagy  

rovar-, nagy  gomba termőtest, kártétel, csőszerűen kiüregesedett

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

sok  ágcsonk,  ifjított, kevés  ághelyseb, erőteljesen  vitalitása csökkent, sok  

harkály vájta odú, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, nagy  odvas-, sok  

száraz-, sok  keresztbenövő- ág, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, kártétel

Weisz János

KIVÁGÁS

10Balesetveszélyes, de madár odú miatt ideiglenesen megtartandó 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, de mivel 

madár odú van a fában így ezt a költési időszak végén ill. az odú faendoszkópos  

vizsgálata után javasolt végezni.

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, terhelt, fattyúhajtások, nagy  rovar 

kártétel, nagy  gomba termőtest, kártétel

188

2

2022.03.24

BKM-FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III. ker. Rozgonyi Piroska utca Római strandfürdő.

60

03RPI012042

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

5,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, odú, a talajfelszint megemelte, csonkolt,  fejlődése 

korlátolt

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:

1

1

1

2

1

1

1

0

0,3

sorszám: 6 oldalszám: 28

8

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, odú,  injektálás, erőteljesen  élettere beszűkült, 

enyhén  bordásan terpeszes lefutású, rovar-, 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, 

ágcsonkok, ághelysebek, beforrt sebhelyek, sok  sarj, nagy  rovar-, gomba 

termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

 ifjított, erőteljesen  vitalitása csökkent, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  

korhadt-, sok  száraz-, sok  keresztbenövő- ág, 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:

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

nagy  sérülés, korhadás, fattyúhajtások, rovar kártétel

176

3

2022.03.24

BKM-FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III. ker. Rozgonyi Piroska utca Római strandfürdő.

56

03RPI012044

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, erőteljesen a talajfelszint megemelte, csonkolt,  

fejlődése korlátolt

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:

1

1

1

1

1

1

1

0

0,1

sorszám: 7 oldalszám: 29

14

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, odú,  injektálás, erőteljesen  élettere beszűkült, 

rovar-, gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  korhadás, nagy  rovar-, nagy  gomba 

termőtest, kártétel, csőszerűen kiüregesedett

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok,  csonkolt,  ifjított, sok  ághelyseb, erőteljesen  vitalitása csökkent, sok  

fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, nagy  odvas-, sok  száraz-, sok  

keresztbenövő- ág, 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:

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

nagy  sérülés, nagy  korhadás, kevés  fattyúhajtás, rovar kártétel, nagy  gomba 

termőtest, kártétel

214

2

2022.03.24

BKM-FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III. ker. Rozgonyi Piroska utca 25.

68

03RPI041018

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, odú, enyhén lehordott, csonkolt,  fejlődése korlátolt

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

3

1

1

1

1

1

0

1,0

sorszám: 8 oldalszám: 30

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, fattyúhajtások, rovar kártétel, gomba 

termőtest, kártétel

135

3

2022.03.24

BKM-FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III. ker. Rozgonyi Piroska utca 26.

43

03RPI042022

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

3,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, kis korhadás, területén  rézsű található

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok,  ifjított, kevés  ághelyseb, erőteljesen  visszaszáradóban, erőteljesen  

vitalitása csökkent, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, nagy  odvas-, 

sok  száraz-, sok  keresztbenövő- ág, 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:

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 gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

sérülés, kis  korhadás,  injektálás, erőteljesen  élettere beszűkült

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, beforrt sebhelyek, sok  sarj, enyhén  ferde növekedésű, rovar-, 

gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

7

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:

3

3

1

2

2

1

1

0

10,9

sorszám: 9 oldalszám: 31

12

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

sérülés, élettere beszűkült

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  ágcsonk, ághelysebek, beforrt sebhelyek, sok  sarj, enyhén  csavarodott, 

rovar-, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok,  csonkolt,  torz, kevés  ághelyseb, enyhén  külpontos, vitalitása 

csökkent, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, kis  korhadt-, sok  száraz-, sok  

keresztbenövő- ág, erőteljesen  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)

nagy  sérülés, fattyúhajtások, rovar kártétel

132

5

2022.03.24

BKM-FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III. ker. Rozgonyi Piroska utca 30-al szemben.

42

03RPI051005

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

2,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, területén rézsű található

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

3

3

1

1

1

1

0

3,6

sorszám: 12 oldalszám: 34

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, terhelt, kevés  fattyúhajtás, rovar 

kártétel, gomba termőtest, kártétel

214

5

2022.03.24

BKM-FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III. ker. Rozgonyi Piroska utca 30.

68

03RPI052005

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, kis korhadás, erőteljesen tömörödött,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok, csonkolt, erőteljesen  vitalitása csökkent, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-

, nagy  korhadt-, nagy  odvas-, sok  száraz-, sok  keresztbenövő- ág, nagy  rovar-, 

nagy  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:

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 gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

sérülés, kis  korhadás, erőteljesen  élettere beszűkült, enyhén  bordásan terpeszes 

lefutású

A törzs állapota:

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

sérülés, korhadás, kevés  ághelyseb, beforrt sebhelyek, erőteljesen  borostyánnal 

(Hedera sp.) benőtt

A koronaalap állapota:

16

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:

1

1

1

1

1

1

1

0

0,1

sorszám: 13 oldalszám: 35

nagy  sérülés, korhadás, fattyúhajtások

195

3

2022.03.24

BKM-FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III. ker. Rozgonyi Piroska utca 44.

62

03RPI052029

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, odú, enyhén a talajfelszint megemelte, fejlődése 

korlátolt

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok,  csonkolt,  torz, kevés  ághelyseb, erőteljesen  vitalitása csökkent, sok  

harkály vájta odú, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, nagy  odvas-, sok  

száraz-, sok  keresztbenövő- ág, rovar-, nagy  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:

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.

nagy  sérülés, korhadás, erőteljesen  élettere beszűkült, rovar-, 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, ágcsonkok, 

ághelysebek, kevés  beforrt sebhely, sok  sarj, mély  repedés, rovar-, gomba 

termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

5,5

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:

1

1

1

3

2

1

2

0

1,0

sorszám: 1 oldalszám: 16

kis  sérülés, kis  korhadás,  villás vázág elágazás

148

4

2022.03.23

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Ország út P+R.

47

03ORS011005

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

5,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, tömörödött, szakadt gyökérzet

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk,  csonkolt,  torz, ághelysebek, kevés  fattyúhajtás, kis  sérült-, kis  

korhadt-, kevés  száraz-, kevés  keresztbenövő- ág

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, kis  odú, rovar-, kis  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, odú, kevés  

ághelyseb, sarjak, repedés, rovar-, kis  gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

7

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:

1

1

2

3

2

1

2

0

3,2

sorszám: 2 oldalszám: 17

kis  sérülés, kis  korhadás

122

2,5

2022.03.23

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Ország út P+R.

39

03ORS011006

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, tömörödött, szakadt gyökérzet

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

 csonkolt,  torz, ághelysebek, sok  fattyúhajtás, kis  sérült-, kis  korhadt- ág

Szabó Apor Örs

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, rovar-, kis  gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kéregleválás, háncshiány, korhadás, sok  sarj, ferde növekedésű, kis  

rovar-, kis  gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

6,5

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:

1

1

2

3

2

1

2

0

3,2

sorszám: 3 oldalszám: 18

kis  sérülés, kis  korhadás, terhelt,  villás vázág elágazás

138

5

2022.03.23

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Ország út P+R.

44

03ORS011008

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, tömörödött, szakadt gyökérzet

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk,  ifjított, ághelysebek, sok  fattyúhajtás, kis  sérült-, kis  korhadt-, 

kevés  száraz-, kevés  keresztbenövő- ág

Szabó Apor Örs

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kéregleválás, háncshiány, korhadás, kevés  sarj, ferde növekedésű, kis  

rovar-, kis  gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

8,5

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: 4 oldalszám: 19

nagy  sérülés, nagy  korhadás, terhelt,  villás vázág elágazás, rovar kártétel, 

gomba termőtest, kártétel, repedt

236

6

2022.03.23

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Ország út P+R.

75

03ORS011010

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, tömörödött

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk,  ifjított, ághelysebek, fattyúhajtások, sérült-, kis  korhadt-, száraz-, 

több keresztbenövő- ág, 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:

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, sarjak, sejtburjánzás

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, odú, sok  

sarj, mély  repedés, enyhén  ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

11

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

1

1

1

0

0,9

sorszám: 5 oldalszám: 20

nagy  sérülés, nagy  korhadás, terhelt,  villás vázág elágazás, rovar kártétel, 

gomba termőtest, kártétel, repedt

195

9

2022.03.23

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Ország út P+R.

62

03ORS011012

Acer negundo

Zöld juhar

1,9

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, korhadás, enyhén a talajfelszint megemelte, tömörödött

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok,  ifjított, ághelysebek, sok  sejtburjánzás, rákos elváltozás, enyhén  

külpontos, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, száraz-, több 

keresztbenövő- ág, enyhén  légvezeték köré nőtt, kis  rovar-, kis  gomba termőtest, 

kártétel

Szabó Apor Örs

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:

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, korhadás, sok  sarj, sejtburjánzás

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  sarj, mély  repedés, enyhén  ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, 

kártétel

A koronaalap állapota:

10

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

1

1

1

0

0,9

sorszám: 6 oldalszám: 21

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

66

4

2022.03.23

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Ország út Csobánka Térrel szemben.

21

03ORS011036

Acer platanoides

Korai juhar

1,9

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, tömörödött,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok, kevés  ághelyseb, erőteljesen  visszaszáradóban, erőteljesen  

vitalitása csökkent, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, sok  száraz- ág, rovar-, kis  

gomba termőtest, kártétel

Szabó Apor Örs

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:

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

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, kis  odú, 

kevés  sarj, enyhén  ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel

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:

1

1

1

1

1

1

1

0

0,1

sorszám: 7 oldalszám: 22

4,8

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  fűnyíró okozta sérülés

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, repedés, 

enyhén  ferde növekedésű, kis  rovar-, kis  gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok, kevés  ághelyseb, erőteljesen  visszaszáradóban, erőteljesen  

vitalitása csökkent, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, sok  száraz-, kevés  

keresztbenövő- ág

Szabó Apor Örs

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

53

3

2022.03.23

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Ország út Csobánka Térrel szemben.

17

03ORS011041

Catalpa bignonioides

Szívlevelű szivarfa

2,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, tömörödött, fűnyíró okozta sérülés

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:

1

1

1

2

1

1

1

0

0,3

sorszám: 8 oldalszám: 23

sérülés, korhadás, kevés  fattyúhajtás

50

3

2022.03.23

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Ország út Csobánka Térrel szemben.

16

03ORS011042

Catalpa bignonioides

Szívlevelű szivarfa

2,1

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, tömörödött, fűnyíró okozta sérülés

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok, kevés  ághelyseb, enyhén  külpontos, visszaszáradóban, vitalitása 

csökkent, sérült-, korhadt-, sok  száraz-, kevés  keresztbenövő- ág, kis  rovar-, kis  

gomba termőtest, kártétel

Szabó Apor Örs

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  fűnyíró okozta sérülés

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

ághelysebek, repedés, enyhén  ferde növekedésű, kis  rovar-, kis  gomba 

termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

4

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:

1

1

1

1

2

1

1

0

0,3

sorszám: 9 oldalszám: 24

4,5

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  fűnyíró okozta sérülés

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, kevés  

ághelyseb, sarjak, repedés, kis  rovar-, kis  gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok, visszaszáradóban, vitalitása csökkent, kevés  fattyúhajtás, nagy  sérült-

, nagy  korhadt-, sok  száraz-, kevés  keresztbenövő- ág

Szabó Apor Örs

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

nagy  sérülés, nagy  korhadás

50

2,8

2022.03.23

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Ország út Csobánka Térrel szemben.

16

03ORS011049

Catalpa bignonioides

Szívlevelű szivarfa

2,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, tömörödött, fűnyíró okozta sérülés, szakadt 

gyökérzet

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

3

2

2

1

1

1

0

9,5

sorszám: 1 oldalszám: 16

nagy  sérülés, nagy  korhadás, enyhén  terhelt, fattyúhajtások,  villás vázág 

elágazás

245

10

2022.10.21

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Gázgyári lakótelep 12/II.

78

03GZGY0301012

Fraxinus pennsylvanica

Amerikai kőris

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, a talajfelszint megemelte,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok, enyhén  külpontos, több harkály vájta odú, sok  fattyúhajtás, nagy  

sérült-, nagy  korhadt-, nagy  lehasadt-, száraz-, több keresztbenövő- ág, kis  rovar-

, kis  gomba termőtest, kártétel

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 gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis  sérülés, kis  korhadás

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

nagy  sérülés, kéregleválás, kis  háncshiány, korhadás

A koronaalap állapota:

10

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

2

2

1

1

0

8,3

sorszám: 2 oldalszám: 17

sérülés, korhadás, sok  fattyúhajtás

185

5

2022.10.21

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Gázgyári lakótelep 12/II.

59

03GZGY0302011

Tilia platyphyllos

Nagylevelű hárs

7

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, enyhén bolygatott,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk,  ifjított, külpontos, enyhén  visszaszáradóban, enyhén  vitalitása 

csökkent, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, sok  száraz-, több 

keresztbenövő- ág

Szabó Apor Örs

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

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, 

kevés  ághelyseb, ferde növekedésű, kevés  harkály vájta odú, rovar-, gomba 

termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

14

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

3

1

2

2

1

2

0

9,5

sorszám: 3 oldalszám: 18

8

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis  sérülés, kis  korhadás

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, kéregleválás, kis  háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú, kevés  

ágcsonk, kevés  ághelyseb, kevés  beforrt sebhely, kevés  sejtburjánzás, rákos 

elváltozás, kevés  sarj, sekély  repedés, enyhén  ferde növekedésű, kevés  

Schizophyllum commune termőtest, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk,  csonkolt,  torz, kevés  ághelyseb, külpontos, enyhén  vitalitása 

csökkent, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, kis  odvas-, kevés  keresztbenövő- ág, 

kis  rovar-, kis  gomba termőtest, kártétel

Szabó Apor Örs

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

nagy  sérülés, nagy  korhadás, kevés  fattyúhajtás, kis  rovar kártétel, kis  gomba 

termőtest, kártétel

138

5

2022.10.21

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Gázgyári lakótelep ASR-Gázgyár pálya.

44

03GZGY0202003

Tilia × euchlora

Krími hárs

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, erőteljesen tömörödött,  fejlődése korlátolt

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

1

1

1

0

0,1

sorszám: 4 oldalszám: 19

138

5

2022.10.21

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Gázgyári lakótelep 1-3/II.

44

03GZGY0201015

Tilia sp.

Hárs

7

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

Szabó Apor Örs

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:

10

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

3

1

2

0

3,2

sorszám: 6 oldalszám: 21

15

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

kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, odú, befűződött, bordásan terpeszes lefutású, rovar-, gomba 

termőtest, kártétel

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, kéregleválás, háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú, beforrt 

sebhelyek, kevés  sarj, befűződött, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, ághelysebek, külpontos,  fejlődése a szomszédos fa miatt 

korlátolt, sok  fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kis  odvas-, száraz-, sok  

keresztbenövő-,  villás elágazású-,  egy pontból kitörő több- ág, enyhén  

közvilágítás köré nőtt, rovar-, gomba termőtest, kártétel

Szabó Apor Örs

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, erőteljesen  terhelt, kevés  fattyúhajtás, 

nagy  rovar kártétel, nagy  gomba termőtest, kártétel

270

11

2022.10.21

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Gázgyári lakótelep ASR-Gázgyár pálya mellett.

86

03GZGY0101013

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

2,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, kis odú, enyhén a talajfelszint megemelte, enyhén tömörödött,  

fejlődése korlátolt, tősarjak

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:



Fadiagnosztikai adatlap,

kezelési javaslat
Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

3

3

1

3

3

1

2

0

14,4

sorszám: 7 oldalszám: 22

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

elágazás

223

11

2022.10.21

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Bp. III.ker. Gázgyári lakótelep ASR-Gázgyár pálya mellett.

71

03GZGY0101012

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, kis korhadás, enyhén a talajfelszint megemelte, enyhén tömörödött,  

fejlődése korlátolt

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, enyhén  külpontos,  fejlődése a szomszédos fa 

miatt korlátolt, sok  fattyúhajtás, kis  sérült-, kis  korhadt-, kis  odvas-, száraz-, sok  

keresztbenövő-,  villás elágazású-,  egy pontból kitörő több- ág, kis  rovar-, kis  

gomba termőtest, kártétel

Szabó Apor Örs

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis  sérülés, kis  korhadás, erőteljesen  befűződött, erőteljesen  bordásan 

terpeszes lefutású

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú, kevés  

ághelyseb, sok  beforrt sebhely, sok  sarj, csavarodott, enyhén  ferde növekedésű, 

befűződött, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

16

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

1

1

3

3

1

2

0

3,6

sorszám: 8 oldalszám: 23

kis  sérülés, kis  korhadás, enyhén  terhelt, kevés  fattyúhajtás
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Bp. III.ker. Gázgyári lakótelep ASR-Gázgyár pálya mellett.

52

03GZGY0101006

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

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

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

kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, ághelysebek, fattyúhajtások, kis  sérült-, kis  korhadt-, kevés  

száraz-, több keresztbenövő-,  villás elágazású-,  egy pontból kitörő több- ág, rovar-

, kis  gomba termőtest, kártétel

Szabó Apor Örs

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, enyhén  befűződött, enyhén  bordásan 

terpeszes lefutású, 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, 

sok  ágcsonk, sok  ághelyseb, sok  beforrt sebhely, sarjak, nagy  rovar-, gomba 

termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

16

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:

1

1

1

2

3

1

1

0

1,0

sorszám: 9 oldalszám: 24

sérülés, korhadás, odú, terhelt,  egy pontból kitörő több vázág
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Bp. III.ker. Gázgyári lakótelep ASR-Gázgyár pálya mellett.

51

03GZGY0102008

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, kis odú,  fejlődése korlátolt

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, fattyúhajtások, kis  sérült-, kis  korhadt-, száraz-

, több keresztbenövő- ág

Szabó Apor Örs

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, rovar-, 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, 

rovar-, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

12

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:

1

1

1

3

3

1

2

0

1,2

sorszám: 10 oldalszám: 25

13

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, rovar-, 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, 

ághelysebek, beforrt sebhelyek, enyhén  ferde növekedésű, rovar-, gomba 

termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, ághelysebek, fattyúhajtások, kis  sérült-, kis  korhadt-, száraz-, 

több keresztbenövő-,  villás elágazású-,  egy pontból kitörő több- ág

Szabó Apor Örs

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis  sérülés, kis  korhadás
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Bp. III.ker. Gázgyári lakótelep ASR-Gázgyár pálya mellett.

55

03GZGY0102006

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

4,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, kis odú,  fejlődése korlátolt

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:

1

1

1

1

2

1

2

0

0,3

sorszám: 11 oldalszám: 26

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

kártétel, gomba termőtest, kártétel
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Bp. III.ker. Gázgyári lakótelep ASR-Gázgyár pálya mellett.

56

03GZGY0102005

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

2,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, sok a felszínre került,  fejlődése korlátolt,  

talpas deformáció

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok, kevés  ághelyseb, kevés  madár fészek, fattyúhajtások, nagy  sérült-, 

nagy  korhadt-, nagy  odvas-, száraz-, több keresztbenövő- ág, kis  rovar-, kis  

gomba termőtest, kártétel

Szabó Apor Örs

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:

Erős koronakárosodás (50% felett)

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, kis  odú, enyhén  bordásan terpeszes lefutású

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, 

rovar-, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

13

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):


