
Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 19

tudományos név: Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)

magyar név: kínai pagodafa

Øtörzs: 40 cm     hfa:9m Kataszteri kód: 118/042

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep, járda fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 2

Radó-féle oszályzat (A): 3 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák

Radó-féle oszályzat (C): 2

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 2

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=25%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 18

tudományos név: Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)

magyar név: kínai pagodafa

Øtörzs: 52 cm     hfa:12m Kataszteri kód: 118/044

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte Nectria ditissima

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 2

Radó-féle oszályzat (A): 3 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák

Radó-féle oszályzat (C): 2

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 2

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=25%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 21

tudományos név: Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)

magyar név: kínai pagodafa

Øtörzs: 58 cm     hfa:8m Kataszteri kód: 118/073

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep, járda fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 2

Radó-féle oszályzat (A): 2 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák

Radó-féle oszályzat (C): 2

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 2

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=20%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 23

tudományos név: Acer platanoides

magyar név: korai juhar

Øtörzs: 55 cm     hfa:14m Kataszteri kód: 118/083

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep, járda fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 3

Radó-féle oszályzat (A): 3 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák elhaló korona

Radó-féle oszályzat (C): 2

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 2

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=30%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 24

tudományos név: Robinia pseudoacacia

magyar név: fehér akác

Øtörzs: 60 cm     hfa:6m Kataszteri kód: 118/084

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep, járda fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 2

Radó-féle oszályzat (A): 3 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák

Radó-féle oszályzat (C): 2

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 2

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=25%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 26

tudományos név: kiszáradt fa

magyar név: kiszáradt fa

Øtörzs: 4 cm     hfa:4m Kataszteri kód: 118/108A

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 1

Radó-féle oszályzat (A): 1 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák

Radó-féle oszályzat (C): 1

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 1

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=0%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 8

tudományos név: Acer tataricum

magyar név: tatár juhar

Øtörzs: 13 cm     hfa:7m Kataszteri kód: 118/165

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep, járda fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 2

Radó-féle oszályzat (A): 4 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák

Radó-féle oszályzat (C): 3

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 2

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=35%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 9

tudományos név: Acer tataricum

magyar név: tatár juhar

Øtörzs: 30, 13, 15 cm     hfa:7m Kataszteri kód: 118/165A

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep, járda fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 2

Radó-féle oszályzat (A): 2 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák

Radó-féle oszályzat (C): 3

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 2

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=25%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 17

tudományos név: Populus simonii

magyar név: kínai nyár

Øtörzs: 66 cm     hfa:10m Kataszteri kód: 118/173

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 2

Radó-féle oszályzat (A): 2 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák gomba termőtestek

Radó-féle oszályzat (C): 2

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 2

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=20%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 16

tudományos név: Pseudotsuga menziesii

magyar név: amerikai duglászfenyő

Øtörzs: 11 cm     hfa:5m Kataszteri kód: 118/176

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 2

Radó-féle oszályzat (A): 2 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák elhaló korona

Radó-féle oszályzat (C): 2

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 2

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=20%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 13

tudományos név: Robinia pseudoacacia

magyar név: fehér akác

Øtörzs: 63 cm     hfa:10m Kataszteri kód: 118/178

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 2

Radó-féle oszályzat (A): 2 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák

Radó-féle oszályzat (C): 2

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 2

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=20%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 14

tudományos név: Robinia pseudoacacia

magyar név: fehér akác

Øtörzs: 58 cm     hfa:8m Kataszteri kód: 118/181

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 2

Radó-féle oszályzat (A): 3 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák

Radó-féle oszályzat (C): 2

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 2

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=25%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 15

tudományos név: kiszáradt fa

magyar név: kiszáradt fa

Øtörzs: 38, 18, 20 cm     hfa:7m Kataszteri kód: 118/182

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 1

Radó-féle oszályzat (A): 1 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák

Radó-féle oszályzat (C): 1

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 1

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=0%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 28

tudományos név: kiszáradt fa

magyar név: hungarian name

Øtörzs: 10, 5, 5 cm     hfa:4m Kataszteri kód: 119/008

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 1

Radó-féle oszályzat (A): 1 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák

Radó-féle oszályzat (C): 1

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 1

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=0%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 36

tudományos név: Tilia cordata

magyar név: kislevelű hárs

Øtörzs: 6 cm     hfa:2m Kataszteri kód: 119/013A

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep, járda fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte rovarkár

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 2

Radó-féle oszályzat (A): 2 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák lehasadt sudár

Radó-féle oszályzat (C): 2

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 2

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=20%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/


Garden Faápoló Kft
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

dátum: 2019. szeptember 1.

hely: Városliget

azonosító: 29

tudományos név: Ptelea trifoliata

magyar név: alásfa

Øtörzs: 16 cm     hfa:6m Kataszteri kód: 119/069

Gyökér és környezet állapota Törzs állapota

feltöltésben kéregsérülés:

lehordásban fagyrepedés

talajzárás: gyep fatest sérülése

talajszennyezés korhadás

gyökérzónában közmű odvasodás

gyökérsérülés ferde növekedés

gyökérnyaksérülés csavarodott növekedés

gyökérnyak odvasodás több törzs

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult Radó-féle oszályzat (B): 3

Radó-féle oszályzat (A): 2 Korona állapota

féloldalas

Koronaalap állapota külpontos

fatest sérülése száraz ágak

korhadás sérült vázág

odvasodás odvas vázág

villás elágazás visszavágott

egy pontból több vázág légvezeték a koronában

víz-zsák száradó korona

Radó-féle oszályzat (C): 2

Radó-féle életképességi oszályzat (E): 1 Radó-féle ápoltsági oszályzat (D): 2

Gyökér kezelése Törzs kezelése

tápanyag-utánpótlás kéregkezelés A fa EU-módszer szerinti értékelése

talajszellőztetés fagyrepedés kezelése (A+B+C+D+E)/5=25%

talajcsere fatest kezelése

gyökérkezelés odvak kezelése

gyökér metszés statikai megerősítés

gyökérnyak sérülés kezelése 

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

Koronaalap kezelése korona könnyítése:

fatest kezelése ifjítás:

odvak kezelése vázág sérülés kezelése

statikai megerősítés vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Favizsgálati adatlap

A fa veszélyes, kivágását javasolom.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvézése nékül, veszélyes.

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

http://www.gardenkft.hu/

