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N1 JELENLEGI ÁLLAPOT 

N1_1.1.1 MEGLÉVŐ HÁROMSZINTES NÖVÉNYÁLLOMÁNY SZERKEZETE 

N1_1.1.2 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE_2016. MÁJUSI ÁLLAPOT 

N1_1.1.2/2 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE_TÖMBÖNKÉNTI ELOSZLÁSOK 

N1_1.1.3 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE  

N1_1.1.3/2 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE  

N1_1.2.1 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE_FASOROK ELHELYEZKEDÉSE 

N1_1.2.1/1-5 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE_FASOROK KÉPES MELLÉKLETE 

N1_1.2.2 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE_ERDŐS RÉSZEK KÉPES MELLÉKLETE 

N1_1.2.3 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE_LIGETEK, SZOLITEREK KÉPES 

MELLÉKLETE 

N1_1.2.4 MEGLÉVŐ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_CSERJÉK ELHELYEZKEDÉSE 

N1_1.2.4/1-14 MEGLÉVŐ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_CSERJÉK KÉPES MELLÉKLETE 

N1_1.2.5 MEGLÉVŐ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_ÉVELŐK ELHELYEZKEDÉSE 

N1_1.2.5/1-4 MEGLÉVŐ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_ÉVELŐK KÉPES MELLÉKLETE 

N1_1.2.6 MEGLÉVŐ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_GYEPEK KÉPES MELLÉKLETE 

N1_2.1.1 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY KORÖSSZETÉTELE_TERÜLETI ELOSZLÁS 

N1_2.1.1/2 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY KORÖSSZETÉTELE_TERÜLETI ELOSZLÁS 

N1_2.1.1/3 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY KORÖSSZETÉTEL 

N1_2.1.2 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY ELHELYEZKEDÉSE 

N1_2.2 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE (DIAGRAMOK) 

N1_2.2.1 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_ACER 

N1_2.2.2 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_AILANTHUS ALTISSIMA 

N1_2.2.3 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_CATALPA BIGNONIOIDES 

N1_2.2.4 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_CELTIS OCCIDENTALIS 

N1_2.2.5 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_FRAXINUS 

N1_2.2.6 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_GLEDITSIA TRIACANTHOS 

N1_2.2.7 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_KOELREUTERIA PANICULATA 

N1_2.2.8 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE _PINUS NIGRA 

N1_2.2.9 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_PLATANUS HISPANICA 
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N1_2.2.10 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_POPULUS 

N1_2.2.11 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_QUERCUS ROBUR 

N1_2.2.12 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_ROBINIA PSEUDOACACIA 

N1_2.2.13 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_SALIX 

N1_2.2.14 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_SOPHORA JAPONICA 

N1_2.2.15 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_TILIA 

N1_2.2.16 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_ULMUS LAEVIS 

N1_2.2.17 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_VEGYES 

N1_2.3 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 

N1_2.3.1 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA_FASOROK 

N1_2.3.1/2 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA_FASOROK (DIAGRAMOK) 

N1_2.3.2 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA_KORONKÉNT 

N1_2.3.3 MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA_FAJONKÉNT 

N2 TÖRTÉNETI ÁLLAPOT 

N2_1 FŐBB ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE 

N2_1.1.1 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1803 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.2.1 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1816 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.2.2 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1818 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.2.3 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1820 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.2.4 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1851 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.2.5 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1850-ES ÉVEK 

(JELEN ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.3.1 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1871 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.3.1/2 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1871 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.3.2 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1872 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.3.2/2 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1872 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.3.3 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1882 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.3.3/2 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1882 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.3.4 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1885 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.3.4/2 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1885 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.4.1 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1893 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.4.1/2 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1893 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.4.2 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1896 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.4.2/2 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1896 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.4.3 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1903 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.4.3/2 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1903 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.4.4 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1908 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.4.4/2 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1908 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 
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N2_1.5.1 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1928 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.5.1/2 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1928 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.6.1 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1962 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_1.6.1/2 ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1962 (JELEN 

ÁLLAPOTRA VETÍTVE) 

N2_2 A NÖVÉNYÁLLOMÁNY ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI ÉS KERTMŰVÉSZETI SZEMPONTÚ 

ELEMZÉSE, RENDSZEREZÉSE 

N2_2.1 TÖRTÉNETI NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMEK _FASOROK 

N2_2.2 TÖRTÉNETI NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMEK _ERDŐS TERÜLETEK 

N2_2.3 TÖRTÉNETI NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMEK _LIGETEK 

N2_2.4 TÖRTÉNETI NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMEK _SZOLITEREK 

N2_2.5.1-5 TÖRTÉNETI NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMEK _SZABAD GYEPES TERÜLETEK 

N2_3 A FENNMARADT TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY DIFFERENCIÁLT 

MEGHATÁROZÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

N2_3.1 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY ELHELYEZKEDÉSE_75CM FELETTI EGYEDEK 

N2_3.2 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_ACEREK 

N2_3.3 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_AESCULUS HIPPOCASTANUM 

N2_3.4 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_CELTIS OCCIDENTALIS 

N2_3.5 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_GLEDITSIA TRIACANTHOS 

N2_3.6 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_PLATANUS X HISPANICA 

N2_3.7 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_POPULUS 

N2_3.8 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_QUERCUS ROBUR 

N2_3.9 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_ROBINIA PSEUDOACACIA 

N2_3.10 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_SALIX 

N2_3.11 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_SOPHORA JAPONICA 

N2_3.12 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_ULMUS LAEVIS 

N2_3.13 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_VEGYES 

N2_4 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA UTALÓ ADATOK 

N2_4.1 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA UTALÓ ADATOK_19. SZÁZAD 

N2_4.1/2 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA UTALÓ ADATOK_19. SZÁZAD 

N2_4.2 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA UTALÓ ADATOK_20. SZÁZAD 

N2_4.2/2 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA UTALÓ ADATOK_20. SZÁZAD 

N2_5 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY ÁLLAPOTÁNAK ELEMZÉSE 

N2_5.1-3 TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY ELEMZÉSE_EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 

N3 JAVASLATOK 

N3_1 HELYREÁLLÍTÁSI JAVASLATOK_ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_1. TÖMB 

N3_2 HELYREÁLLÍTÁSI JAVASLATOK_ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_2. TÖMB 

N3_3 HELYREÁLLÍTÁSI JAVASLATOK_ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_3. TÖMB
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10.4.1. Értékleltár 

 

 

Műemléki azonosító adatok 

helyszín megnevezése Városliget 

település 

településrész 

Budapest 

XIV. kerület 

cím 1146 Budapest, XIV. kerület, Városliget 

helyrajzi szám(ok)1 29732/10 és 29732/11 

EOV vagy WGS84 koordináták 652784, 241268 (EOV) 

47.515335, 19.084430 (WGS84) 

műemléki törzsszám műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet2 (műemléki oltalom álló építményei: Szépművészeti Múzeum3, Műcsarnok4, Millenniumi Emlékmű5, a 

Történelmi Főcsoport: Vajdahunyadvár, Mezőgazdasági Múzeum, római katolikus kápolna6, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda épülete7 és a Korcsolyacsarnok8), 

régészeti lelőhely9 

adatfelvevő 

x neve 

x elérhetősége 

x aláírása 

 

Ombódi Ildikó 

ombodi.lili@gmail.com 

 

adatfelvétel dátuma: 2016. augusztus–október 

 

 

                                                 
1 A Városliget területe az 1800-as évek elején magába foglalta az Állatkert és a vasút, valamint a vasúton túli sávot is. Első ízben a vasút építése miatt csatoltak el területet az 1840-es években, majd az Állatkert területének kijelölésekor az 1860-as 
évek első felében alakult ki a Városliget mai kiterjedése. A megadott helyrajzi számok a Városliget jelenlegi kiterjedését tarkarja. A területcsökkenések térképes ábrázolását l. jelen dokumentáció 10.6. fejezetében. 
2 Bejegyző határozat: 44190/1/2016/16.02.05. 
3 Műemléki törzsszáma: 15764. 
4 Műemléki törzsszáma: 15765. 
5 Műemléki törzsszáma: 15766. 
6 Műemléki törzsszáma: 15771. 
7 Műemléki törzsszáma: 15983. 
8 Műemléki törzsszáma: 16096. 
9 Bejegyző határozat: 44190/1/2016/16.02.05. 
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Történeti kertegyüttes alapadatai 

kert kiterjedése 

x érintett földrészek helyrajzi számai 

29732/10 és 29732/11 (a Gundel Károly út, Állatkerti körút, Hermina út, Ajtósi Dürer sor, Dózsa György út által határolt terület, amelynek része a 

Hősök tere) 

típus városi közpark 

stílus érett tájképi kert historizáló és posztmodern részletekkel 

jellemző datálás első építési/telepítési ütem: 18. század közepe és 18. század vége (fásítási programok és Rudolf Witsch tevékenysége) 

második építési/telepítési ütem: 1817-től (Heinrich Nebbien tervei alapján végzett munkák) 

harmadik építési/telepítési ütem: 19. század utolsó évtizedei (főként az országos kiállításokhoz kapcsolódó munkák Fuchs Emil, Ilsemann 

Keresztély vezető szerepe mellett) 

negyedik építési/telepítési ütem: 20. század első harmada (korszerűsítés Räde Károly tervei alapján) 

ötödik építési/telepítési ütem: 1970-es évek (a földalatti nyomvonalának meghosszabbításához kapcsolható és a BNV kitelepítését követő 

rendezési munkák) 

eszmei értékek 

Pest városa a saját tulajdonú területén a polgárai számára pihenő- és üdülőhelyként alakította ki a Városligetet, amely Magyarország egyik első 

közparkja. A Városliget egyes részleteiben – pl. a tó kiterjedése, a Széchenyi-sziget, a rondó maradványa, egyes útvonalak, növényállományának egy 

része – őrzi a 19. század eleji kialakítását. Kiterjedése az állatkerti terület leválasztása óta nem változott. A Városliget speciális jellegéből adódóan 

folyamatosan gyarapodott épületekkel, de ezek minden esetben „középületek” voltak. Az épületek – pl. a Nyereg, a Széchenyi fürdő, az Olof Palme-ház 

és a múzeumok – hatással voltak a park szerkezetének alakulására, mára ezek a Városliget szerves részeivé váltak. A jelentős épületek őrzik eredeti 

építészeti kialakításukat, de ezek mellett egyéb építmények – pl. kiszolgáló épületek,  trafóházak – is megjelentek, amelyek építészeti megfogalmazása 

nem minden esetben illeszkedik a park stílusához, szerkezetéhez. A Városliget szerkezetét, képét az 1885-től meghatározó korzó (volt Iparcsarnok előtt 

alakított geometrikus kertrész) a II. világháborút követően fokozatosan elsorvadt, ahogyan a rondó integritása is sérült, s elpusztult a Városliget nyugati 

sávja, amely ma parkolóként funkcionál. Ennek ellenére a növényállományt és úthálózatot vizsgálva megállapítható, hogy az egyes építési/telepítési 

korszakok lenyomatai egymás mellett élnek. 

jelentőség nemzetközi 

további védelem (országos, helyi védelem) országos, a Hősök tere az Andrássy út lezárásaként világörökségi helyszín 

 



 

A történeti kert épített szerkezetei, elemei, fragmentumai10  

 

kertek kiterjedése, eredeti határai A Városliget Budapest XIV. kerületében fekszik a 29732/10 és 29732/11 helyrajzi számok alatt. A közparkot a Gundel Károly út, Állatkerti 

körút, Hermina út, Ajtósi Dürer sor, Dózsa György út határolja, része a Hősök tere is. A 19. század első felében a Városliget kiterjedése 

nagyobb volt, északi határa a mai Szabolcs utcánál volt. A park területéből a 19. század során két ízben választottak le egy-egy sávot a 

vasút (1840-es évek első fele) és az Állatkert (1860-as évek első fele) számára, a harmadik területcsonkításra 20. század derekán került sor. 

Ekkor a Városliget nyugati oldalán a Dózsa György út kiszélesítése miatt megcsonkították a rondót, elbontották a nyári színházat és a 

Regnum Marianum-templomot. Ez a terület azonban nem került önálló helyrajzi szám alá, a Városliget része maradt egy burkolt tér 

formájában. 

A Városliget belső szerkezete több ízben átalakult, amit egyrészt a város fejlődése, a megnövekedett használat indokolt. A kert 

építéstörténetében végig meghatározó szerepet töltött be a Városligeti-tó, amelyen eredetileg két szigetet – a kisebb Széchenyi-szigetet és a 

nagyobb Nádor-szigetet – alakítottak ki. Ezek közül a Nádor-szigetet a 19. század végén félszigetté alakították. A tó kiterjedése azonban a 

különböző korszakokban lényegesen nem módosult. 

A park értékes épületei többnyire a 19. század utolsó harmadában és a 20. század első harmadában épültek. Ide sorolandó az Olof Palme-

ház, a Történelmi Főcsoport (Vajdahunyadvár), a Műcsarnok, a Szépművészeti Múzeum, a Széchenyi fürdő. Ezeken túl a 20. század 

második felében létesültek olyan épületek, amelyeket a Városligetben megtelepített új funkciók kiszolgálása indokolt (pl. kertészeti 

telephely, nyilvános mosdók, trafóházak stb.). 

A Városliget igen gazdag szoborállománnyal bír, jelenleg 45 műalkotás található a parkban. Ezek egy része a park fejlődésének szerves 

részeként került felállításra. A szobrok egy másik csoportjánál az figyelhető meg, hogy a szobrok tematikájukban nem kapcsolódnak a 

Városligethez. Elhelyezésüket feltehetően a szoborállítók által kedvezőnek ítélt parki környezet indokolta. 

 

  

                                                 
10 Jelen fejezetben csak a legfontosabb információk kerültek rögzítésre a növényállománnyal kapcsolatban. A növényállomány részletes értékkataszterét l. jelen dokumentáció 10.4.2. fejezetében. Az egyes kertrészek esetében a történeti 
egyedek darabszáma és ezek nyilvántartási száma került feltüntetésre, az egyes egyedek részletes ismertetését l. jelen dokumentáció 10.4.2. fejezetében. A szobrok, térplasztikák szintén külön mellékletben, jelen dokumentáció 10.3. 
fejezetében kerülnek részletesebben tárgyalásra, itt csak rövid utalás esik rájuk. 



 

kertrész megnevezése: a Városligeti körút 

Olof Palme sétány és 

Dózsa György út 

közötti szakasza, az 

ún. Ocskay László út 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL101 

kapcsolódó ábrák száma: J386–J393., J467–

J478. ábra 

A Városligeti körútnak ezt a szakaszát Ocskay László útnak hívják. Az Ajtósi Dürer sorral nagyjából párhuzamos sétány lágy ívekkel 

követi a park határát, nyomvonala már Nebbien 1816-ban készített tervén is azonosítható. 

épített elemek, térszerkezet 

Maga a sétány kiemelt betonszegéllyel határolt aszfaltút, a burkolat erősen kopott, töredezett, kátyús. A sétány keleti, tehát az Olof Palme 

sétány torkolatához közelebbi szakaszán nagyméretű fém hulladékgyűjtő konténerek sorakoznak, amelyek kedvezőtlen látványt nyújtanak 

a kellemetlen szagok mellett. A sétány nyugati végében, közvetlenül az Ajtósi Dürer sor mellett betonlábazatos deszkapadsor található, 

amely törött, funkciójának nem tud megfelelni. A terület egyetlen épülete a sétány nyugati végén, majdnem a kanyarban álló nyilvános 

mosdó. A szabadon álló, félig a térszín alá süllyesztett épület elhanyagolt, nem üzemel, falait plakátok és graffitik csúfítják. A sétány 

nyugati és keleti végén egy-egy utcanévtábla áll. A vizsgált területen egy szobrászati alkotás található, a sétány déli oldalán helyezkedik el 

az Ocskay László-emlék. 

növényállomány 

A terület növényállománya a sétány és az Ajtósi Dürer sor közötti sávban többnyire ligetes, a fás állomány alatt a cserjeállomány igen 

szegény, így nincs megfelelő növényzárás a forgalmas Ajtósi Dürer sor irányában. A gyepfelületek degradáltak. A területen fellelhető 

történeti egyedek száma 8 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 14VL101_002, 14VL101_003, 14VL101_004, 14VL101_058, 

14VL101_076, 14VL101_121, 14VL101_129, 14VL101_161. 

megjegyzések, javaslatok 

A sétány nyomvonala megtartandó, de szegélye és burkolata cserélendő. A berendezési tárgyak cseréje szükséges azok elavult, leromlott 

állapota miatt. A növényállomány kezelése szintén szükséges. Indokolt a növényszelekció, a száradó, rossz esztétikai és egészségügyi 

állapotú fák kivágása elengedhetetlen. Szükséges továbbá a határoló ültetés gyarapítása az Ajtósi Dürer sor jelentős gépjárműforgalma 

miatt, valamint a  gyep felülvetése. A használaton kívüli mosdóépület felújítása vagy elbontása és új épület létesítése szükséges, ugyanis 

igény mutatkozik egy nyilvános mosdó üzemeltetésére a Városliget délnyugati bejáratánál. 

 

 

kertrész megnevezése: a Városligeti 

délnyugati része a 

játszóterekkel és 

sportpályákkal 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL102, 14VL103, 

14VL104, 14VL105, 

14VL106, 14VL107, 

14VL108 

kapcsolódó ábrák száma: J235., J349–J359., 

J447–J467. ábra 

A Városliget határán futó körúttól északra fekvő terület nagy részét a különböző korosztályok számára kialakított játszóterek és 

sportpályák foglalják el. A park délnyugati sarkából enyhén ferdén, északkeleti irányba futó út nyomvonala a 19. század első feléből 

származik. A terület növényállománya látványos, gazdag az értékes egyedekben. A területen szobrászati alkotás nem található. 

épített elemek, térszerkezet 

A kertrészt töredezett aszfaltburkolatú utak tárják fel, a kihelyezett berendezési tárgyak több bútorcsalád elemei, jelentős részük elavult, 

rossz állapotú. A sportpályák többsége aszfaltburkolatú, a pályafelfestések lekoptak, a pályaberendezések (pl. kapuk, hálók, palánkok) 

hiányosak. A beton pingpongasztalok rendeltetésszerűen nem használhatók. A játszóterek eszközei vegyes képet mutatnak, főleg a keleti, 

változatos terepplasztikájú területen vannak újabb játékok. A terület kiszolgálására az 1970-es években épített nádfedeles épület nem tudja 

kielégíteni az igényeket, műszakilag elavult, üzemeltetése nem biztosított. Ennek eredményeként kellett kihelyezni a mobil toaletteket a 

terület két pontján. Ezek látványa és szaga kellemetlen. A Városliget délnyugati sarkában az első magyarországi május 1. emlékét 



 

megörökítő kőtömb áll. A nádfedeles épület mögött elkerített területen belül van egy, az 1970-es években létesített mára erősen 

leamortizálódott vízarchitektúra, amely nem is üzemel, területének egy részén kondiparkot létesítettek. 

növényállomány 

A Városligetnek ez a területe az egyik leggazdagabb az értékes, idős növényekben. Ezek többsége platán (Platanus sp.), de egy impozáns 

nyárfa (Populus sp.) is áll a területen. A cserjeállomány gyér, a gyep minősége változó. A területen fellelhető történeti egyedek száma 114 

db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 14VL102_013, 14VL102_031, 14VL102_034, 14VL102_036, 14VL102_060, 14VL102_066, 

14VL102_077, 14VL103_003, 14VL103_004, 14VL103_005, 14VL103_006, 14VL103_007, 14VL103_012, 14VL103_021, 

14VL103_031, 14VL103_038, 14VL103_042, 14VL103_043, 14VL104_006 14VL104_013, 14VL104_021, 14VL104_044, 

14VL104_053, 14VL104_057, 14VL104_066, 14VL104_067, 14VL104_068, 14VL104_079, 14VL104_087, 14VL104_089, 

14VL104_095, 14VL104_098, 14VL104_108, 14VL104_109, 14VL104_121, 14VL104_124, 14VL104_135, 14VL104_138, 

14VL104_139, 14VL104_146, 14VL104_147, 14VL104_148, 14VL105_002, 14VL105_004, 14VL105_009, 14VL105_011, 

14VL106_001, 14VL106_002, 14VL106_014, 14VL106_032, 14VL106_036, 14VL106_042, 14VL106_043, 14VL106_044, 

14VL106_045, 14VL106_046, 14VL106_047, 14VL106_048, 14VL106_049, 14VL106_050, 14VL106_051, 14VL106_057, 

14VL106_064, 14VL106_070, 14VL106_077, 14VL106_078, 14VL106_080, 14VL106_082, 14VL106_084, 14VL106_085, 

14VL106_088, 14VL106_089, 14VL106_090, 14VL106_094, 14VL106_095, 14VL106_098, 14VL106_099, 14VL106_100, 

14VL106_102, 14VL106_103, 14VL106_112, 14VL106_113, 14VL106_114, 14VL106_115, 14VL107_012, 14VL107_013, 

14VL107_014, 14VL107_015, 14VL107_020, 14VL108_002, 14VL108_003, 14VL108_006, 14VL108_007, 14VL108_008, 

14VL108_010, 14VL108_014, 14VL108_016, 14VL108_018, 14VL108_023, 14VL108_024, 14VL108_029, 14VL108_030, 

14VL108_032, 14VL108_035, 14VL108_039, 14VL108_060, 14VL108_061, 14VL108_063, 14VL108_069, 14VL108_074, 

14VL108_078, 14VL108_088, 14VL108_119, 14VL108_124. 

megjegyzések, javaslatok 

A területet feltáró nagyobb sétányok nyomvonala megtartandó, de a burkolatok cseréje szükséges. Jelenleg több típusú burkolat is van a 

területen, amely rendezetlen képet eredményez, szükséges ezek egységesítése. A berendezési tárgyak cseréje szükséges azok elavult, 

leromlott állapota miatt. A nádfedeles épület jelenlegi formájában nem képes ellátni a feladatát, ezért vagy korszerűsítése, vagy a funkció 

megtartása melletti kiváltása szükséges. Az egykori, de mára tönkrement vízarchitektúra elbontandó, ahogyan a sportpályák és játszóterek 

komplex fejlesztése is indokolt. A növényállomány kezelése szintén szükséges. Indokolt az idős, értékes egyedek éves fenntartást 

meghaladó kezelése, a száradó, rossz esztétikai és egészségügyi állapotú fák kivágása. A terület rendezésekor a koncepciót az értékes 

fákhoz kell igazítani, azok megtartása elengedhetetlen. 

 

 

 

kertrész megnevezése: a szánkódomb és a 

FŐKERT városligeti 

A Városligetnek ez a területe a park fennállása óta jelentős változásokon esett át. Már a 19. század első felében is betelepítették és aktívan 

használták. Erre a területre esett az egyik első faiskola is, amit a Városliget tervszerű kiépítésének kezdetén hoztak létre. A 19. század 



 

telephelye 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL110, 14VL111 

kapcsolódó ábrák száma: J250–J254., J341–

J348., J357., J359–

J360., J443. ábra 

végén itt jelölték ki az ideiglenes korcsolyapálya helyét, amihez impozáns csarnokot építettek, majd az Olof Palme-házzal szemközt 

építették fel a népszerű Kolegerszky-kioszkot, amelynek helyén a 20. század első harmadának végén felépítették az állandó kertészeti 

kiállítási pavilont. Ez a II. világháborúban bombatalálatot kapott, elbontása mellett döntöttek. A Városliget 1970-es években végzett 

helyreállításakor ezen a részen alakították ki a szánkódombot, amely 1983 óta Királydombként él a köznyelvben. Szintén az 1970-es 

években építették fel a terület északnyugati részén a FŐKERT telephelyét. 

épített elemek, térszerkezet 

A terület egyik épülete a FŐKERT telephelye. Az 1970-es években épített lapostetős épület homlokzatai terméskő burkolatúak, udvara 

deszkakerítéssel övezett. Az épület műszakilag elavult, nem illeszkedik a Városliget kertszerkezetébe, értékes területet foglal el. 

Kedvezőtlen látványt nyújt az elhasználódott deszkakerítés, valamint a gazdasági bejárat előtt a hulladékgyűjtő konténerek csoportja. A 

terület északkeleti részén, az Olof Palme sétány és a Dvorzsák sétány kereszteződésében található egy mosdóépület. A szabadon álló, 

lapostetős épület állapota megfelelő, de építészeti megjelenésében idegen a Városliget egészétől. A területen egy térplasztika található, az 

Olof Palme sétány mellett, attól néhány méterre, gyepes térben áll az Anna Lindh-emlékkő. A területet keletről határoló Olof Palme sétány 

a Városliget egyik jelentős útvonala, amely értékes városépítészettörténeti és kertépítészettörténeti örökség. A területen viszonylag kevés, 

rossz állapotú pad található, a hulladékgyűjtők több családba tartoznak, rendezetlen benyomást keltenek sokféleségükkel. 

növényállomány 

A Városliget téralakításától teljesen idegen az Olof Palme sétánytól a gazdasági bejáratig futó aszfaltozott út menti nyírt cserjesor. Az Olof 

Palme sétány platánsora (Platanus sp.) megőrzendő értéket képvisel. A fasor pótlása során telepített egyedek melletti támogatói táblák 

funkciójukat nem tudják betölteni, elbontandók. A Királydomb egyszerű gyepes terület, csak a domb tetején áll egy néhány fából álló kis 

csoport. A gyep az intenzív használat következtében sok helyen kikopott. Az Olof Palme sétány felől cserjetömegek és fás részek 

képeznek némi lezárást, ami sok helyen esetlegesnek hat. A FŐKERT telephelye mellett az egykori igazgató, Radó Dezső tiszteletére 

emlékfát ültettek, amelyet kis táblával jelöltek. A területen fellelhető történeti egyedek száma 56 db, a történeti egyedek nyilvántartási 

száma 14VL110_010, 14VL110_012, 14VL110_019, 14VL110_020, 14VL110_027, 14VL110_028, 14VL110_030, 14VL110_31, 

14VL110_032, 14VL110_033, 14VL110_055, 14VL110_056, 14VL110_068, 14VL110_095, 14VL110_102, 14VL110_107, 

14VL110_110, 14VL110_117, 14VL110_118, 14VL110_120, 14VL110_121, 14VL110_122, 14VL110_123, 14VL110_125, 

14VL110_136, 14VL110_137, 14VL110_138, 14VL110_141, 14VL110_153, 14VL110_156, 14VL110_166, 14VL110_167, 

14VL110_173, 14VL110_OPS024, 14VL110_OPS028, 14VL110_OPS030, 14VL110_OPS031, 14VL110_OPS033, 14VL110_OPS035, 

14VL111_014, 14VL111_018, 14VL111_025, 14VL111_026, 14VL111_029, 14VL111_038, 14VL111_044, 14VL111_082, 

14VL111_083, 14VL111_088, 14VL111_089, 14VL111_090, 14VL111_091, 14VL111_092, 14VL111_102, 14VL111_DVS001, 

14VL111_DVS002. 

megjegyzések, javaslatok 

Amennyiben megoldható, javasolt a FŐKERT telephelyének kiváltása. Nem célszerű a telephely parkon belüli elhelyezése, sokkal 

kedvezőbb a park szélén történő kialakítása. A felszabaduló terület parkosítása javasolt. A nyilvános mosdó funkciója megtartandó, de az 

épület újragondolható. Szükséges a gyep felülvetése, az éves fenntartás mértékét meghaladó kezelések elvégzése. Felszámolandó az Olof 



 

Palme sétánytól a FŐKERT telephelyéig vezető nyírt sövény, szükséges a szánkódomb gyepfelületének megújítása. 

 

 

kertrész megnevezése: a Kis Botanikus 

Kert területe 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL109 

kapcsolódó ábrák száma: J361–J385. ábra 

A Kis Botanikus Kert a Városliget déli részén, az Olof Palme sétány, Ocskay László út által határolt területen fekszik. 1967-ben, a 

FŐKERT fennállásának centenáriuma alkalmából létesítették. A kertrész mai, leromlott állapotában is magán hordozza a posztmodern 

magyar kertépítészet jellegzetes stílusjegyeit, amelyek értéket jelentenek. Egyetlen épülete az ún. Esőház, továbbá egy szobrászati alkotás, 

a Tompa Mihály-emlékmű kapott elhelyezést a területén. 

épített elemek, térszerkezet 

A kertrész meghatározó eleme az ún. Esőház. A szabadon álló, nyeregtetős, szimmetrikus elrendezésű épület műszaki állapota igen rossz. 

Eredeti nyílászárói hiányoznak, az eredeti nádfedelet cseréphéjazat helyettesíti, a homlokzatokat sok helyen graffitik csúfítják. Az épület 

műemléki értéket nem képvisel, felújítása nem tűnik rentábilisnak. A kertrész meghatározó eleme annak vízrendszere. Az Esőház mellett 

kis sziklatömbnél felszínre bukkanó forrás keskeny betoncsatornában kacskaringózva szövi át a területet. A fenntartás hiányában a 

betoncsatorna sok szakaszon eltömődött, a betonelemek sérültek. Ennek következtében a víz nem folyik végig a kijelölt nyomvonalon. 

Nagyobb vízfelület a mára leromlott állapotú fémvázas pergola előtti két, négyszög alaprajzú medencében volt. A medencékben jelenleg a 

nyílt vízfelület helyett gyéren kiültettet virágágyás található. A Kis Botanikus Kert keleti és nyugati oldalán a bejáratok mellett 

terméskőből falazott kerítésszakaszok találhatók, amelyek állapota erősen leromlott. A kerítésszakaszok nyírt sövényben folytatódnak. A 

kertrészt feltáró úthálózat szórt burkolata leromlott állapotú, a kavicsterítés egyenetlen, sok helyen hiányzik. A berendezési tárgyak vegyes 

képet mutatnak, elhasználódottak, kopottak. A kert északi határán került elhelyezésre a Tompa Mihály-emlékmű, amelynek állapota rossz. 

Egy megsemmisült porcelán térplasztika talapzata még fellelhető a gyepben, de az alkotás évek óta hiányzik. 

növényállomány 

A Kis Botanikus Kert területén több dendrológiailag is értékes fa található, a kert gazdag a tűlevelűekben. A cserjeállománya hiányos, 

főként a kertrész határait kijelölő sövény esetében. Az egykor gazdag vízparti növényzet mára szinte teljesen eltűnt. A gyepfelületek jó 

állapotúak. A területen fellelhető történeti egyedek száma 14 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 14VL109_006, 14VL109_008, 

14VL109_009, 14VL109_011, 14VL109_012, 14VL109_013, 14VL109_014, 14VL109_015, 14VL109_016, 14VL109_018, 

14VL109_019, 14VL109_080, 14VL109_OPS004, 14VL109_OPS009. 

megjegyzések, javaslatok 

A kertészt az eredeti tervek alapján kell  helyreállítani, gondoskodni kell a meghatározó és látványos vízrendszer helyreállításáról. A mára 

eltűnt vízparti, illetve vízimitátor növényzet és a pergola befuttatására szolgáló növényzet telepítése szükséges. A helyreállítás során 

szakrestaurátor bevonásával gondoskodni kell a Tompa Mihály-emlékmű megtisztításáról, restaurálásáról. Amennyiben az elpusztult 

porcelánplasztika nem pótolható, a visszamaradt talapzatot el kell bontani. Az Esőház felújítása helyett elfogadható új épület emelése, 

amely alapterületben nem haladja meg a mostanit. Ennek az épületnek kell ellátnia a terület kiszolgálását. 

 

 



 

 

kertrész megnevezése: a Városligeti körút 

Olof Palme sétány és 

Hermina út közötti 

szakasza, az ún. 

Asztana út 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL112 

kapcsolódó ábrák száma: J395., J397., J429., 

J432–J435. ábra 

A Városligeti körútnak ezt a szakaszát Asztana útnak hívják. Az Ajtósi Dürer sorral nagyjából párhuzamos sétány lágy ívekkel követi a 

park határát, nyomvonala már Nebbien 1816-ban készített tervén is azonosítható. A területen épület nincs, egyetlen szobor áll a sétány 

mellett. 

épített elemek, térszerkezet 

A széles sétány aszfaltburkolatú, kiemelt betonszegélyes. Állapota rossz. A sétány és az Ajtósi Dürer sor között változó szélességű 

parkrész keleti részében áll a 2014-ben felavatott Abaj Kunanbajev-szobor. A szobor és környezete rendkívül jó állapotú és rendezett a 

Városliget egyéb térplasztikáihoz viszonyítva.  

növényállomány 

A sétányt viszonylag fiatal fasor kíséri. A sétány és az Ajtósi Dürer sor közötti sáv növényállományának a feladata lenne a megfelelő zárás 

és takarás biztosítása, a forgalmas négysávos út zajának megszűrése. A növényállomány ehhez gyér és nem megfelelően szintezett. A 

területen fellelhető történeti egyedek száma 2 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 14VL112_029, 14VL112_099. 

megjegyzések, javaslatok 

Az Asztana út nyomvonala megtartandó, de teljes felújítása szükséges. A sétány és az Ajtósi Dürer sor közötti sáv növényállományát 

fejleszteni kell, a forgalmas út mellett megfelelő zárást kell kialakítani. Az Asztana út és az Olof Palme sétány találkozásában álló 

szelektív hulladékgyűjtő sziget felszámolása javasolt kedvezőtlen látványa miatt.  

 

 

kertrész megnevezése: a Városligeti körút 

keleti, ún. Asztana út 

és a Lev Tolsztoj 

sétány, Olof Palme 

sétány és az Olof 

Palme-ház által 

határolt terület 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL113, 14VL115, 

14VL117 

kapcsolódó ábrák száma: J255–J258., J394–

J396., J398–413. 

ábra 

A kertrész Nebbien eredeti elképzelése szerint egy erdőszerű állománnyal alakított rész lett volna, de sokáig mezőgazdasági művelés 

zajlott a területen. A jelentős fakivágásokkal járó 1885. évi Országos Kiállítás és 1896. évi Millenniumi Kiállítás is elfoglalta a kertrészt. 

A kiállítások nagyban hozzájárultak a terület későbbi rendezéséhez. Az 1970-es években végzett helyreállításkor olvasó- és pihenőkerti 

funkciót szántak a területnek. 

épített elemek, térszerkezet 

A kertrész sétányai rossz állapotúak, a berendezési tárgyai elavultak, néhol használhatatlanok. Épület nem található a területen, de a 

Városligetnek ez a része viszonylag gazdag a szobrászati alkotásokban. Itt áll a Városliget legkorábbi „emléke”, Toporczi Horváth Jakab 

síremléke. Az egyszerű vörösmárvány obeliszk körül alacsony öntöttvas kerítéssel határolt „sírterület” fekszik. Az Olof Palme sétányhoz 

közelebb helyezkedik el Majoros Hédi jellegzetes pirogránit térplasztikája, a keleti részen áll Pósa Lajos szobra. További szobrok a Lev 

Tolsztoj-sétány mellett kerültek elhelyezésre. 

növényállomány 

A terület a Városliget egyéb részeihez viszonyítva kifejezetten szegény az értékes fákban, többnyire kisebb termetű, fiatalabb fák alkotják 

az állományt. A kertrész összességében ligetes kialakítású. A területen fellelhető történeti egyedek száma 14 db, a történeti egyedek 

nyilvántartási száma 14VL113_054, 14VL113_055, 14VL113_120, 14VL115_011, 14VL115_048, 14VL115_050, 14VL115_137, 

14VL117_025, 14VL117_088, 14VL117_100, 14VL117_108, 14VL117_132, 14VL117_159, 14VL117_182. 



 

megjegyzések, javaslatok 

A burkolatok és berendezési tárgyak teljes cseréje szükséges. A terület viszonylag gazdag a szobrászati alkotásokban, ezeknek szakszerű 

tisztításához szakrestaurátor bevonása szükséges. Pósa Lajos szobrát és Toporczi Horváth Jakab síremlékét jelenlegi helyén kell 

megtartani. A terület többi szobra a tervezői koncepció alapján áthelyezhető. A ligetes területen kevés az értékes fa, ezért azok megtartása 

prioritást élvez. 

 

 

kertrész megnevezése: az Olof Palme-ház és 

környezete, a Zichy 

Mihály út, Lev 

Tolsztoj sétány, Olof 

Palme sétány és Olof 

Palme-ház által 

határolt terület 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL114 

kapcsolódó ábrák száma: J259–J265. ábra 

A terület meghatározó épülete az Olof Palme-ház, amelyet az 1885. évi Országos Kiállításra építettek és az „ős” Műcsarnokot szerették 

volna kiváltani vele. Az épület annak ellenére, hogy nem áll műemléki oltalom alatt, kimondottan értékes és védendő. Az épület előtt vezet 

el az Olof Palme sétány, amelynek kialakítása nagy hatást gyakorolt a Városliget szerkezetére, használatára. A sétány mellett avatták fel 

Rudolf trónörökös szobrát 1908-ban, amely ma már nem eredeti helyén, de ahhoz közel áll. 

épített elemek, térszerkezet 

A kertrész legfontosabb eleme az Olof Palme sétány mellett álló Olof Palme-ház. Az épületet műcsarnoknak szánták, de hamar kiderült, 

hogy erre alkalmatlan. Ezt követően múzeumként, egyéb vállalati telephelyként hasznosították. Az épület sok éve üresen áll, ebből 

eredően állapota folyamatosan romlik. Jelenlegi hasznosítása – egy szabadtéri vendéglátóhely mosdója került benne elhelyezésre – 

méltatlan az épület kvalitásához. Az épülettől délkeletre az 1970-es felújítás eredményeként létesült egy kis vízmedencével gazdagított 

vasbeton szerkezetű pergola, amely mára egyszerű graffitifallá silányult, a vízmedence egy cserjecsoport „ültetőgödrévé” vált. Az Olof 

Palme sétány mellett állt Rudolf trónörökös szobra, amelyet 1950-ben eltávolítottak helyéről, majd 1995-ben visszahelyeztek. A szobrot 

nem az eredeti helyén állították fel ismét, hanem attól kicsit beljebb. 

növényállomány 

A területen különösen értékesek az Olof Palme sétány idős platánjai (Platanus sp.), amelyek közül szép számban akadnak az Olof Palme-

ház oldalhomlokzatai mellett is. A szobor által uralt tábla határültetései karakteresek, maga a szobor egyszerű gyepes térben áll. Az Olof 

Palme-ház mögött felkopaszodott fenyők állnak, az épület melletti enyhe rézsűk cserjecsoportjai rossz állapotúak, hiányosak. A területen 

fellelhető történeti egyedek száma 26 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 14VL114_005, 14VL114_024, 14VL114_025, 

14VL114_029, 14VL114_030, 14VL114_031, 14VL114_036, 14VL114_038, 14VL114_039, 14VL114_044, 14VL114_045, 

14VL114_047, 14VL114_050, 14VL114_056, 14VL114_061, 14VL114_062, 14VL114_063, 14VL114_082, 14VL114_085, 

14VL114_087, 14VL114_090, 14VL114_096, 14VL114_097, 14VL114_101, 14VL114_102, 14VL114_143. 

megjegyzések, javaslatok 

Fontos az Olof Palme-ház helyreállítása, a megfelelő, műemléki értékekhez igazodó funkció megtalálása. Megőrzendő az épület előtti út, 

amely egykor a város egyik legfontosabb korzója volt. Jelenlegi helyén megtartandó Rudolf trónörökös szobra. A növényállományból 

védeni kell az idős egyedeket, különösen az Olof Palme sétányt kísérő és az épület körüli platánokat. A növényszelekció során a száradó, 

rossz esztétikai és egészségügyi állapotú fák kivágását el kell végezni a megmaradó fák kezelése mellett. Javasolt az Olof Palme-ház 

mögötti vegyes, sok tűlevelűt tartalmazó fás rész megtisztítása, egyrészt a növényállomány értéktelen, másrészt kedvezőtlenül takarják az 



 

épület eredeti főhomlokzatát. A vasbetonszerkezetű pergola elbontása javasolt. Szükséges a terület sétányainak és berendezési tárgyainak 

felújítása, cseréje. 

 

kertrész megnevezése: a Vakok Kertje 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL116 

kapcsolódó ábrák száma: J416–J427. ábra 

A Vakok Kertjét 1972 augusztusában avatták fel. Ez az első ilyen jellegű kert Magyarországon, tehát szakmatörténeti kuriózumnak is 

tekinthető. Kialakítása, szerkezete megfelelő, vízarchitektúrái, kiemelt növényágyásai, azok növényanyagi segítik a vakokat és 

gyengénlátókat ismereteik bővítésében, társas kapcsolataik elmélyítésében. 

épített elemek, térszerkezet 

A fémpálcás kerítéssel övezett kert keleti részében áll a kertet kiszolgáló épület. A szabadon álló, nyeregtetős épület műemléki értéket 

nem képvisel, állapota rossz, az elmúlt évek nagyobb viharai jelentősebb kárt tettek benne. A kert burkolatai viszonylag jó állapotúak, 

ahogyan terméskővel falazott kiemelt virágágyai is. Az ágyáskorlátokon elhelyezett Braille-írásos feliratok fontos támpontot adnak a kert 

látogatónak. A sétányok melletti ágyások fa szegélyei korhadtak. A kert bejáratánál elhelyezett térkép helytelen koncepció alapján készült, 

az a célcsoport számára nehezen olvasható, értelmezhető. A vízarchitektúrák állapota rossz, ezért azok nem üzemelnek. A pergola 

fémszerkezete ép, a felső faelemek részben korhadtak. A kert keleti részében kialakított játszótér kevés játékból áll, de ezekre nagy igény 

mutatkozik, mert a közeli iskolából ide járnak a vak gyerekek. A fémoszlopokból álló hangjáték elemei rozsdásak, egy fa túl közel esik a 

játék vonalához. 

növényállomány 

A kert növényállománya dús és változatos. A növényanyag összeválogatásánál szempont volt, hogy azok hogyan segíthetik a vakok 

tájékozódását (pl. illatukkal), azokat hogyan tudják felismerni (pl. tapintás alapján). A fás állományban vannak viharkáros egyedek, a 

pergola mögötti kiültetés hiányos. A területen fellelhető történeti egyedek száma 2 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 

14VL116_025, 14VL116_044. 

megjegyzések, javaslatok 

Szükséges a kert teljes felújítása. A kiszolgáló épület esetében elfogadható új épület létesítése a jelenlegi helyén. A kert egyéb elemei 

felújítandók, különös tekintettel a vízarchitektúrákra és a játékokra. A fém hangjátékhoz túl közel eső fa kivágása javasolt, ezen a terület 

finomtereprendezés is szükséges. A növényállomány esetében nagyobb volumenű szelekcióra vagy telepítésre nincsen szükség, de 

pontszerű beavatkozások (pl. fakezelések, pergola mögötti kiültetés dúsítása) indokoltak. 

 

 

kertrész megnevezése: a Közlekedési 

Múzeum és 

környezete, a 

Városligeti körút 

délkeleti szakasza, 

az ún. Ferencsik 

A terület meghatározó épülete a Közlekedési Múzeum, ami eredetileg az 1896. évi Millenniumi Kiállítás alkalmából épült kiállítási 

csarnokként. Végül a kiállítást követően nem bontották el, hanem múzeumként hasznosították. A II. világháborúban bombatalálatot 

kapott, ezt követően nem állították helyre az eredeti tervek alapján. Bővítését vitatható megoldással valósították meg. Az épület nyugati 

homlokzata előtt fut a Városligeti körút egy szakasza, amely már Nebbien tervén is szerepelt mint a Városligetet szélső körsétányának 

eleme. Az 1970-es években végzett rendezés során nem változtattak az út nyomvonalán, szélességén, a leaszfaltozott területen parkolót 

jelöltek ki. A Közlekedési Múzeumtól nyugatra, annál alacsonyabb térszínen fekszik a KRESZ Park, amelyet szintén az 1970-es években 



 

János sétány és a 

KRESZ Park 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL118, 14VL119, 

14VL120 

kapcsolódó ábrák száma: J414–J415., J428., 

J430–J431., J436–

J442., J479–J488. 

ábra 

alakítottak ki. A terület nyugati határát jelentő Zichy Mihály út a Városliget kelet-nyugati közlekedésének egyik legjelentősebb útvonala. 

épített elemek, térszerkezet 

A Közlekedési Múzeum  a terület meghatározó eleme. Az épület újjáépítése jelenleg zajlik. A KRESZ Park kialakítása megfelelő, szépen 

illeszkedik a növényállományhoz, jelzőlámpákkal közlekedési jelzőtáblákkal felszerelt, de az útburkolati felfestések kopottak. A park 

áttekintését térkép segíti, amelynek grafikája, megjelenése nem elég kiforrott. A meghatározó sétányok – Zichy Mihály út, Városligeti 

körút, Lev Tolsztoj sétány – egy része olyan nyomvonalon fut, amelyek már a 19. század első felében kijelölésre kerültek. A 

sétányburkolatok, lépcsők, rámpák rossz állapotúak. 

növényállomány 

A kertrész növényállománya vegyes képet mutat. A faállomány jelentős része az 1970-es évek telepítéséből származik, sok a juhar. A 

Közlekedési Múzeum és a KRESZ Park közötti szintkülönbséget meredek gyepes rézsű hidalja át, amelynek cserjeállománya viszonylag 

sűrű. A gyepfelületek állapota változó, sok az áttaposás, akár közvetlenül a lépcsők mellett is. A területen fellelhető történeti egyedek 

száma 22 db, a történeti egyed nyilvántartási száma 14VL118_009, 14VL118_010, 14VL118_013, 14VL118_033, 14VL118_062, 

14VL118_103, 14VL118_114, 14VL118_139, 14VL118_155, 14VL118_190, 14VL118_191, 14VL118_196, 14VL118_ZMF019, 

14VL119_002, 14VL119_005, 14VL119_026, 14VL119_043, 14VL119_048, 14VL119_049, 14VL119_079, 14VL120_007, 

14VL120_046. 

megjegyzések, javaslatok 

A meghatározó sétányok – Zichy Mihály út, Városligeti körút, Lev Tolsztoj sétány – egy része olyan nyomvonalon fut, amelyek már a 19. 

század első felében kijelölésre kerültek, ezek megtartása javasolt. A KRESZ Park tematikájában kapcsolódik a közeli Közlekedési 

Múzeumhoz, ezért jelenlegi helyén megtartandó. Szükséges a játszótérhez tartozó információs tábla cseréje, a burkolati hibák javítása, a 

burkolati felfestések újrafestése. A terület berendezési tárgyai elavultak, rossz állapotúak, cseréjük szükséges. A növényállomány 

felújítása elengedhetetlen, szükséges a száradó, rossz esztétikai és egészségügyi állapotú fák kivágása, ezek egy részének pótlása. 

 

 

kertrész megnevezése: a PeCsa és az attól 

keletre kialakított 

sportpályák területe 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL219, 14VL220, 

14VL221 

kapcsolódó ábrák száma: J290–J308., J313–

J326., J335–J337. 

ábra 

A jelölt terület központi eleme a PeCsa, ami a BNV V. számú pavilonjának helyén épült. Annak helye pedig azonos az 1885. évi 

Országos Kiállításra emelt Iparcsarnokéval. A területet keletről határoló Városligeti körút – ezen a szakaszán Konrad Adenauer sétány – 

már Nebbien tervén is szerepelt, majd ez lett a 19. század végén a Millenniumi Kiállítás főútja. Az 1970-es években végzett 

helyreállítások során a PeCsa területén és annak vonzáskörzetében jelölték ki a Városliget legnagyobb sporttelepét. 

épített elemek, térszerkezet 

A PeCsa mára teljesen lepusztult, műszakilag elavult, fenntartása, üzemeltetése nem rentábilis. Az utóbbi évek rohamos pusztulása miatt 

környékén megtelepedtek a hajléktalanok. A csarnoktól kelet-északkeletre fekvő sportpályákat az 1970-es években végzett helyreállítás 

során alakították ki. Többségük rossz állapotú, jelentős részük használhatatlan. Egyedül az extrém sportok számára rámpákkal, ugratókkal 

az elmúlt években kialakított pályát használják rendszeresen. A területen két trafóépület is áll, amelyek építészetileg értéktelenek. A 

Zichy Mihály út melletti épület homlokzatai erősen lepusztultak. A PeCsa Zichy Mihály út felé eső homlokzata előtt egy időkapszulát 



 

helyeztek el, amelynek a helyét egy fa haranglábbal jelölték. A harangláb faszerkezete korhadt, balesetveszély miatt szalaggal elkerített a 

terület. 

növényállomány 

A terület növényállománya vegyes képet mutat. Értékesebb egyedek a Konrad Adenauer sétány északi része mentén vannak, azon a 

területen, amely a BNV kiállítási területén kívülre esett. Néhány impozáns nyárfa (Populus sp.) a PeCsa és a Zichy Mihály út közötti 

szakasz burkolt terében is áll. A növényzet legnagyobb részét csak a BNV kiköltöztetését követő, az 1970-es években végzett 

helyreállítás részeként telepítették. A területen fellelhető történeti egyedek száma 41 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 

14VL219_030, 14VL219_078, 14VL219_080, 14VL219_083, 14VL219_096, 14VL220_028, 14VL220_042, 14VL220_050, 

14VL220_142, 14VL220_143, 14VL220_144, 14VL220_148, 14VL221_006, 14VL221_008, 14VL221_014, 14VL221_015, 

14VL221_016, 14VL221_017, 14VL221_021, 14VL221_023, 14VL221_029, 14VL221_030, 14VL221_031, 14VL221_033, 

14VL221_041, 14VL221_046, 14VL221_062, 14VL221_063, 14VL221_075, 14VL221_088, 14VL221_089, 14VL221_099, 

14VL221_113, 14VL221_118, 14VL221_137, 14VL221_141, 14VL221_142, 14VL221_143, 14VL221_146, 14VL221_152, 

14VL221_162. 

megjegyzések, javaslatok 

A PeCsa helyén 1885 óta valamilyen épület áll. Mivel az PeCsa nem képez műemléki értéket, bontása elfogadható. Ezen a helyen 

elfogadható a jelenlegi épület bontását követően egy új beépítés. Az illetékes szolgáltatók bevonásával meg kell vizsgálni, hogy a 

területen álló két trafóépület kiváltható-e. Amennyiben igen, a jelenlegi épületek elbontandók. Az elavult sportpályákat el kell bontani, az 

új sportpályákat célszerű a játszóterek mellett, a park délnyugati részében elhelyezni. Az időkapszula kiemelésének ideje még nem jött el, 

ezért célszerű lenne azt jelenlegi helyén megtartani – amennyiben a tervezői elképzelésekkel ez nem ütközik –, a fa harangláb azonban 

kiváltható más elemmel is. A terület elavult, sok helyen használhatatlan berendezési tárgyait szintén le kell cserélni. A szintkülönbségek 

áthidalását úgy kell megoldani, hogy a mozgásukban korlátozottak és a babakocsival közlekedők is gond és külső segítség nélkül 

tudjanak közlekedni. A Winston Churchill sétány melletti, az 1970-es években kialakított vízarchitektúra elbontandó. A 

növényállományból védendők a Konrad Adenauer sétány melletti idős egyedek. A növényállomány felújítása elengedhetetlen, szükséges 

a száradó, rossz esztétikai és egészségügyi állapotú fák kivágása, ezek egy részének pótlása. 

 

 

kertrész megnevezése: az ún. Nagyrét, azaz 

a Liezen-Mayer 

sétány, Zichy Mihály 

út, Paál László út 

által határolt terület 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL216, 14VL217, 

14VL218 

A Nagyrét területe a 19. század nagy részében egyszerű tisztás volt, a Hattyú-tó csak egy-egy időszakban létezett, véglegesen az 1896. 

évi Millenniumi Kiállítás előkészítésekor tömték be. Az 1885. évi Országos Kiállítás előkészítésekor ezen a területen alakították ki a 

szökőkutas, zenepavilonos korzót, amelyet az 1896. évi Millenniumi Kiállításra jelentősen átalakítottak. A korzó ezt követően is 

megmaradt és sokáig a Városliget egyik legkedveltebb helye volt. A BNV is itt alakította ki központi terét. A terület rendezése az 1970-

es évek helyreállítása során történt. Az egyszerű gyepes tér kialakítását akkor átmeneti megoldásnak szánták, egy kisebb tavat kívántak 

később létesíteni, ami végül elmaradt. Ez a Városliget egyik legbolygatottabb területe. 

épített elemek, térszerkezet 



 

kapcsolódó ábrák száma: J288–J289., J293., 

J309–J312. ábra 

A Nagyrét egy utak által lehatárolt terület, amelynek semmilyen épülete, építménye nincsen. Határait a Zichy Mihály út, a Liezen-Mayer 

sétány, a Winston Churchill sétány, a Paál László út jelentik. A Winston Churchill sétány mellett két szobor található, a sokszor 

megrongált Winston Churchill-szobor és a Ronald Reagan-szobor. A Nagyrétet határoló sétányok burkolata rossz állapotú, a berendezési 

tárgyak elavultak. 

növényállomány 

A Nagyrét gyepfelülete igen vegyes képet mutat, aminek az is lehet az oka, hogy nem megfelelő a termőréteg vastagsága (egyes források 

szerint a BNV épületeinek törmelékét itt terítették el). Fás állomány csak a rét szélein van kevés értékesnek mondható egyeddel. A 

területen fellelhető történeti egyedek száma 32 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 14VL216_003, 14VL216_024, 

14VL216_028, 14VL216_046, 14VL216_051, 14VL216_052, 14VL216_054, 14VL216_055, 14VL216_057, 14VL216_074, 

14VL216_077, 14VL217_001, 14VL217_007, 14VL217_012, 14VL217_013, 14VL217_015, 14VL217_016, 14VL217_032, 

14VL217_036B, 14VL217_ZMF001, 14VL218_004, 14VL218_036, 14VL218_037, 14VL218_041, 14VL218_046, 14VL218_051, 

14VL218_059, 14VL218_087, 14VL218_097, 14VL218_115, 14VL218_127, 14VL218_129. 

megjegyzések, javaslatok 

A Nagyrét esetében meg kell vizsgálni azt a felvetést, hogy itt lett elterítve a BNV bontása során keletkezett törmelék. Amennyiben ez 

igaznak bizonyul, szükséges a törmelék kitermelése, elszállítása és a terület termőfölddel történő feltöltése. A nyílt térség megtartása 

szükséges, annak fásítását kerülni kell. 

 

 

kertrész megnevezése: a volt HUNGEXPO 

területe a Paál 

László út és Olof 

Palme sétány között 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL207 

kapcsolódó ábrák száma: J199–J201., J242. 

ábra 

A 19. század első felében ez a terület számított a Városliget központjának, itt állt a 18. század végén épített nagyvendéglő egészen 1906-

os lebontásáig. Ez a szakasz hozzátartozott az 1885. évi Országos Kiállításra létesített korzó területéhez, majd a BNV területéhez. A 

BNV kiköltözése után ezen a szakaszon – az Olof Palme sétány és a Paál László út között – megmaradtak a HUNGEXPO épületei, a 

területet kerítéssel határolták le. Az Olof Palme sétány mellett 1928-ban avatták fel a Pányvavető szobrát, amelyet a BNV területének 

beépítésekor sem mozdítottak el helyéről, a kerítés nyomvonalát a szoborhoz igazodva jelölték ki. 

épített elemek, térszerkezet 

A HUNGEXPO műemléki, építészeti értéket nem jelentő épületeit már a BNV kiköltöztetésekor el kellett volna bontani. Az épületek 

műszakilag elavultak, fenntartásuk, üzemeltetésük nem volt rentábilis, az elmúlt évtizedben üresen álltak. Bontásuk jelenleg zajlik. A 

HUNGEXPO területét körülkerítették, így ez a rész évtizedek óta nem volt látogatható, a parkhasználók előtt el volt zárva. 

növényállomány 

A HUNGEXPO épületei közötti teret besűrűsödött, elvadult növényzet töltötte ki. A terület északi határán a kerítés vonalát követve 

magas nyárfasor (Populus sp.) áll. Értékes fák az Olof Palme sétány és a Paál László út mellett találhatók. A területen fellelhető történeti 

egyedek száma 8 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 14VL207_001, 14VL207_004, 14VL207_058, 14VL207_069, 

14VL207_071, 14VL207_094, 14VL207_098, 14VL207_117. 

megjegyzések, javaslatok 



 

A HUNGEXPO műemléki, építészeti értéket nem jelentő épületeit el kell bontani, a kerítést fel kell számolni, a területet integrálni kell a 

Városligetbe, meg kell szüntetni annak zárvány jellegét. A száradó, rossz esztétikai és egészségügyi állapotú fák kivágásáról 

gondoskodni kell. A nyárfák (Populus sp.) esetében különös körültekintéssel kell eljárni, mert ezek érzékenyek a viharokra, fájuk 

könnyebben törik, hasad. Az Olof Palme sétány és a Paál László út platánjait (Platanus sp.) védeni kell, ezeken a szakaszokon a fasor 

hiányzó egyedeit pótolni kell. 

 

 

kertrész megnevezése: a rondó és 

környezete 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL201, 14VL202, 

14VL203, 14VL204, 

14VL205 

kapcsolódó ábrák száma: J210–J211., J215–

J234., J236–J241., 

J243–J249., J444–

J446. ábra 

A Városliget fásításának kezdetétől egészen az Andrássy út átadásáig itt volt a Városliget főbejárata. A Király utca folytatásaként 

létesített Városligeti fasort a Városliget bevezetésének tekintették. A mai napig – bár már csak torzójában – látható fogadóteret, a rondót 

Nebbien terve alapján létesítették. A rondó fennállása óta több átalakítást is megélt, értéke és integritása a Dózsa György út 

kiszélesítésekor sérült. A 20. század második felében a politikai tartalom uralta ezt a területet. Rendezésére 2006-ban történt komoly 

lépés, amikor felállították az 56-os emlékművet és a Városligetből „leszakított” területet Ötvenhatosok terének nevezték el. Az egykori 

Lenin-szobor helyén a 2004-ben felállított Időkerék áll, míg a Tanácsköztársaság-emlékmű visszamaradt talapzatát a Regnum-kereszt 

foglalja el. 

épített elemek, térszerkezet 

A terület legnagyobb konfliktusforrása a Városliget nyugati sávján létesített burkolt szakasz, amely ma több ezer autó parkolójaként 

funkcionál. Ez a kockakővel aszfalttal, betonnal vegyesen burkolt sáv megszünteti a kapcsolatot a város és a park között, funkcionális, 

vizuális-esztétikai konfliktust jelent. A Városligeti fasor tengelyében áll az 56-os emlékmű, amely avatása óta megosztja a közvéleményt. 

A rondó maradványát egy lúdlábsétány tárja fel, amelynek középpontját a 19. század végén létesített díszmedence helyén kialakított 

virágágy alkotja. A jelenlegi három sétány nyomvonala nincsen fedésben az egykori sétányok nyomvonalaival. Az 56-os emlékmű 

állapota jó, a hozzá kapcsolódó, burkolatba süllyesztett világítóstestek azonban töröttek. Az emlékműtől északra áll az Időkerék, amely 

nem működik. Biztonsági üvege megrepedt, a homokszemek nem peregnek benne. A Tanácsköztársaság-emlékmű visszamaradt spirális 

talapzatán áll a Regnum-kereszt, amely látványával esetleges kialakítást sugall. A rondó és az Olof Palme sétány közötti sávban áll a 

Vízhordó fiú szobra és az Ifjúság kútja. Mindkettő környezet rendezetlen, az Ifjúság kútja nem üzemel, felülete szennyezett. 

növényállomány 

A Városliget ezen része igen gazdag az értékes növényekben. A rondó platánjainak (Platanus sp.) jelentős része még a 19. század első 

felének derekán végzett telepítésből származik. Hasonlóan értékesek, de egy későbbi telepítésből származnak az Olof Palme sétány menti 

fasor egyedei. A rondótól északra és délre fekvő parcellákban is sok az idős fa, többnyire platán. A rondó gyepfelülete jól karban tartott, a 

virágkiültetése látványos, kellemes benyomást kelt. A területen fellelhető történeti egyedek száma 106 db, a történeti egyedek 

nyilvántartási száma 14VL201_013, 14VL201_031, VL201_035, 14VL201_038, 14VL201_040, 14VL201_041, 14VL201_042, 

14VL201_043, 14VL201_044, 14VL201_045, 14VL201_046, 14VL201_050, 14VL201_051, 14VL201_052, 14VL201_074, 

14VL201_075, 14VL201_076, 14VL201_110, 14VL201_136, 14VL201_145, 14VL201_149, 14VL201_176, 14VL201_177, 

14VL201_180, 14VL201_184, 14VL201_185, 14VL201_221, 14VL201_227, 14VL202_008, 14VL202_021, 14VL202_022, 



 

14VL202_023, 14VL202_026, 14VL202_032, 14VL202_037, 14VL202_067, 14VL202_068, 14VL202_069, 14VL202_070, 

14VL202_071, 14VL202_073, 14VL202_076, 14VL202_077, 14VL202_078, 14VL202_088, 14VL203_011, 14VL203_044, 

14VL203_045, 14VL204_001, 14VL204_002, 14VL204_003, 14VL204_004, 14VL204_039, 14VL204_040, 14VL204_041, 

14VL204_042, 14VL204_043, 14VL204_044, 14VL204_045, 14VL204_046, 14VL204_054, 14VL204_OPS001, 14VL204_OPS004, 

14VL204_OPS006, 14VL204_OPS013, 14VL205_001, 14VL205_003, 14VL205_008, 14VL205_009, 14VL205_011, 14VL205_012, 

14VL205_013, 14VL205_014, 14VL205_015, 14VL205_016, 14VL205_017, 14VL205_019, 14VL205_020, 14VL205_022, 

14VL205_026, 14VL205_030, 14VL205_032, 14VL205_033, 14VL205_035, 14VL205_036, 14VL205_037, 14VL205_038, 

14VL205_039, 14VL205_041, 14VL205_042,  14VL205_043, 14VL205_044, 14VL205_045, 14VL205_047, 14VL205_048, 

14VL205_049, 14VL205_050, 14VL205_051, 14VL205_052, 14VL205_053, 14VL205_056, 14VL205_057, 14VL205_058, 

14VL205_059, 14VL205_062, 14VL205_OPS003. 

megjegyzések, javaslatok 

Alapvető fontosságú a parkolóként használt terület jelenlegi, méltatlan funkciójának felszámolása, a terület rehabilitációja. A Városligeti 

fasor tengelyében felállított 56-os emlékmű megtartása jelenlegi helyén javasolt, az emlékmű helye a 20. századi történelem 

emblematikus helye, megfelelő mementó. A Lenin-szobor helyén felállított Időkerék elbontása javasolt, amennyiben mégis megtartása 

mellett döntenek, szükséges a szerkezet javítása. A Regnum-kereszt jelenlegi formájában egy torzó, szélsőséges csoportok kedvelt 

gyülekezési helye, ezért javasolt elbontása. Ideális esetben a rondó kiegészítése megtörténik, amennyiben ez nem lehetséges, fokozottan 

óvni kell megmaradt részeit, növényállományát. A rondó belsejének alakítása tervezői hatáskör, történeti szempontból a gyepes tér 

visszaállítása a kívánatos. A Vízhordó fiú szobrát és az Ifjúság kútját jelenlegi helyükön javasolt megtartani. Utóbbi esetében szükséges a 

gépészet felújítása, a szakszerű felülettisztítás. 

 

 

kertrész megnevezése: a Korcsolyacsarnok 

és környezete 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL209 

kapcsolódó ábrák száma: J146., J184–J190., 

J192. ábra 

A Városligeti-tó ezen szakaszán már a 19. század közepén is állt egy kis épület, s több ütemet követően a 19. század végén létesült a 

jelenlegi csarnok. A terület jelentőségét emeli, hogy az Andrássy út megépülése után az innen induló korzóút (Olof Palme sétány) volt a 

legkedveltebb sétáló és kocsizóvonal. A 19. században a csónakkikötő is itt volt, a Városligeti-tó délnyugati partján. 

épített elemek, térszerkezet 

A terület meghatározó épülete a közelmúltban helyreállított Korcsolyacsarnok. Az épület állapota kiváló, de környezete rendezetlen. A 

sétányok burkolata töredezett, a járdán különböző típusú, többnyire sérült, törött növénydézsák, virágtartók vannak elhelyezve. Az épület 

előtt áll az Íjász nevet viselő szobor, amelynek felülete erősen szennyezett. A sorban parkoló városnéző buszok, taxik kedvezőtlen 

benyomást tesznek. A Korcsolyacsarnoktól délre, a terület főbb sétányainak találkozási pontjában az 1970-es években egy 

vízarchitektúrát helyeztek el, amely ma már nem üzemel.  

növényállomány 

Az Olof Palme sétány mellett és a Városligeti-tó partján álló platánok (Platanus sp.) koruknál fogva is különösen értékesek. Az Olof 

Palme sétány melletti cserjetömegek vegyes képet mutatnak. A tópart menti gyepsáv és a plató gyepfelülete is kikopott, sok a kitaposott 



 

ösvény. A területen fellelhető történeti egyedek száma 13 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 14VL209_044, 14VL209_047, 

14VL209_048, 14VL209_049, 14VL209_051, 14VL209_055, 14VL209_056, 14VL209_057, 14VL209_058, 14VL209_059, 

14VL209_060, 14VL209_062, 14VL209_065. 

megjegyzések, javaslatok 

A Korcsolyacsarnok előtti tér rendezése szükséges. Ezen a szakaszon meg kell szüntetni a taxiállomást, a városnéző buszok 

megállóhelyét át kell helyezni, az épület megfelelően tudjon érvényesülni. Az Íjász nevet viselő szobor jelenlegi helyén megtartandó. A 

vízarchitektúra elbontandó. A száradó, rossz esztétikai és egészségügyi állapotú fákat ki kell vágni, a beteg egyedeket kezelni kell. 

Szükséges a gyepfelületek megújítása. 

 

 

kertrész megnevezése: a Városligeti-tó és az 

egykori 

HUNGEXPO közötti 

terület 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL208 

kapcsolódó ábrák száma: J192–J198., J202–

J207. ábra 

A terület a Városliget létesítésétől az intenzíven használt központhoz tartozott. 1906-ig meghatározó eleme volt a nagyvendéglő, amit a 

ma is itt álló Washington-szobor miatt bontottak el. A teret jelenleg a szobor uralja. 

épített elemek, térszerkezet 

A Városligeti-tó déli öblét kísérő sétány már Nebbien tervén megjelent. A sétányburkolatok jelenleg több típusba tartoznak, de minden 

esetben rossz állapotúak. Az Olof Palme sétány melletti platánok (Platanus sp.) gyökérzete felnyomta a járdaburkolatokat is. A 

Washington-szobor állapota kielégítő. A George Washington sétány keleti végében, a Paál László út torkolatánál lévő teresedés 

kialakítása nem megfelelő, műkő virágtartói lehangoló látványt nyújtanak. 

növényállomány 

A terület értékét növelik a tópart mellett és az Olof Palme sétány mellett álló idős platánok (Platanus sp.). A gyepfelületek állapota rossz, 

sok a kitaposás. A terület déli határán, a HUNGEXPO kerítése előtti fás-cserjés sáv jelenleg szemetes, a növényállomány sérült. Itt áll az 

1990-ben ültetett Szabadság-fa, amely a terület karakterképzője. A területen fellelhető történeti egyedek száma 12 db, a történeti egyedek 

nyilvántartási száma 14VL208_007, 14VL208_009, 14VL208_012, 14VL208_013, 14VL208_014, 14VL208_015, 14VL208_016, 

14VL208_017, 14VL208_026, 14VL208_028, 14VL208_041, 14VL208_046. 

megjegyzések, javaslatok 

Szükséges a burkolatok felújítása, a berendezési tárgyak cseréje, a műkő virágtartók elbontása. A száradó, rossz esztétikai és 

egészségügyi állapotú fákat ki kell vágni, a Washington-szobor mögötti növénysávot rendezni kell. A Szabadság-fa megtartandó, 

szükséges a fa számára a megfelelő élettér biztosítása. Az idős platánokat (Platanus sp.) meg kell őrizni, ehhez szükséges az éves 

fenntartást meghaladó mértékű kezelésük. Szükséges a Városligeti-tó partján futó sétány rendezése, az oda vezető lépcsők felújítása, 

vagy új lépcsők létesítése. Lehetőség szerint gondoskodni kell a tópart akadálymentesített megközelíthetőségéről. A Washington-szobor 

és talapzata tisztításába, restaurálásába szakrestaurátort kell bevonni. A szobrot jelenlegi helyén kell megtartani. 

 

 

 



 

 

kertrész megnevezése: az ún. Napozórét és 

környezete, vagyis a 

Paál László út és 

Winston Churchill 

sétány által határolt 

terület 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL222, 14VL223 

kapcsolódó ábrák száma: J207–J209., J278–

J287. ábra 

A Napozórét a Városligeti-tó déli részétől keletre fekvő terület, amelyet a Winston Churchill sétány és Paál László út határol és a 

Vajdahunyad sétány oszt két részre. A két rész karakterében alapvetően eltérő. A terület jelenlegi arculatát az 1970-es évek helyreállítási 

munkáival nyerte el. 

épített elemek, térszerkezet 

A terület épület, építmény nem áll. Az északkeleti rész a nagy gyepes felület, többnyire szoliter fákkal. A Paál László úthoz eső részén áll 

egy térplasztika-csoport, amelyet a gyerekek szívesen használnak mászókaként. Az intenzív használat miatt a térplasztikák környezetében 

a gyep teljesen kipusztult. A délnyugati rész dúsabb faállományú, s itt aszfaltozott sportpályák helyezkednek el a fák takarásában. A 

pingpongasztalok, lábteniszpályák állapota rossz, felszerelésük hiányos. A terület berendezési tárgyai elavultak. 

növényállomány 

Az északkeleti rész növényállománya gazdag az értékes egyedekben, a szoliterek között vadgesztenyék (Aesculus sp.), platánok 

(Platanus sp.) egyaránt előfordulnak. A gyepfelület gondozott. A délnyugati terület növényállománya kevésvbé értékes, a sportpályákat 

határoló cserjesáv állapota rossz. A területen fellelhető történeti egyedek száma 46 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 

14VL222_009, 14VL222_010, 14VL222_049, 14VL222_052, 14VL222_053, 14VL222_060, 14VL222_070, 14VL222_101, 

14VL222_116, 14VL222_117, 14VL222_118, 14VL222_123, 14VL222_124, 14VL222_131, 14VL222_133, 14VL222_134, 

14VL222_136, 14VL222_138, 14VL222_140, 14VL222_142, 14VL222_144, 14VL222_148, 14VL222_149, 14VL222_151, 

14VL223_013, 14VL223_014, 14VL223_033, 14VL223_036, 14VL223_037, 14VL223_042, 14VL223_043, 14VL223_050, 

14VL223_055, 14VL223_066, 14VL223_075, 14VL223_099, 14VL223_100, 14VL223_105, 14VL223_107, 14VL223_108, 

14VL223_114, 14VL223_121 14VL223_129, 14VL223_136, 14VL223_140, 14VL223_152. 

megjegyzések, javaslatok 

A területet laza ligetes állapotában, nagyméretű, nyílt gyepfelületekkel kell megőrizni. A száradó, rossz esztétikai és egészségügyi 

állapotú fák kivágása mellett jelentős növénykezelési munkák is indokoltak. Az aszfaltozott sportpályák, beton pingpongasztalok 

elbontása javasolt. Kovács Ferenc térplasztikái látványosak, megtartásuk javasolt, de tervezői hatáskörbe tartozik. Megtartás esetén 

szükséges a térplasztikák szakrestaurátor bevonásával történő tisztítása, konzerválása. Mivel játszóeszközként használják az oszlopokot, a 

megtartás esetén a szoborcsoport környezetében javasolt burkolt felület létesítése, mivel a gyepet a jövőben is kitaposnák. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

kertrész megnevezése: a Városliget keleti 

sávja, a Hermina út, 

Konrad Adenauer 

sétány és Kós Károly 

sétány által határolt 

terület 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL224, 14VL225, 

14VL226, 14VL227 

kapcsolódó ábrák száma: J273–J277., J327–

J334., J338–J340. 

ábra 

A területen található kis halom természetes eredetű magaslati pont, amelynek kilátóként történő hasznosítása már Nebbien tervén is 

megjelent. Miután a rondó mellől kiutasították a mutatványosokat, azok először ezen a terület telepedtek meg. A tűzijátékok számára 

kijelölt teret is ide költöztették át az egyre reprezentatívabb feladatokat ellátó rondó mellől. A terület egy részét a 19. század végi 

kiállítások és a BNV is bekebelezte. A Kós Károly sétányból induló utat Kiállítási körútnak is hívták a 19. század legvégén, jelenleg 

Konrad Adenauer sétány néven van számon tartva. A területen több épület is áll – Városligeti Sörsátor, állatorvosi rendelő épületei, egy 

trafóház, Pántlika. 

épített elemek, térszerkezet 

Az épületek egyike sem esik műemléki oltalom alá, a Pántlika kivételével építészeti értékük nincs. A Pántlika pavilonja eredetileg a BNV 

egyik standjaként létesült jellegzetes alaprajzú posztmodern épület. Állapota a jelenlegi tulajdonos beruházásának eredményeként jó. A 

Városligeti Sörsátor, a trafóépület és az állatorvosi rendelő épületei nem illenek a parkba, utóbbi épületek állapota rossz, elhanyagolt. A 

területen egy emlékkő áll közvetlenül a Városligeti Sörsátor szomszédságában, amely az egykor itt állt színháznak állít emléket. 

növényállomány 

A terület növényállománya vegyes. Értékesebb, koros egyedek a Kós Károly sétány és a Konrad Adenauer sétány mentén találhatók. A 

terület fennmaradó részén a Räde-féle telepítés és az 1970-es évek rendezésének telepítései láthatók, ezek célja leginkább a dendrológiai 

változatosság növelése volt. A terület viszonylag gazdag a tűlevelűekben és a kisebb tisztásokban. A gyepfelületek vegyes minőségek. A 

területen fellelhető történeti egyedek száma 46 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 14VL224_067, 14VL224_083, 

14VL225_001, 14VL225_006, 14VL225_020, 14VL225_073, 14VL226_006, 14VL226_007, 14VL226_013, 14VL226_019, 

14VL226_023, 14VL226_027, 14VL226_032, 14VL226_033, 14VL226_058, 14VL226_072, 14VL226_080, 14VL226_087, 

14VL226_109, 14VL226_110, 14VL226_134, 14VL226_VKF003, 14VL226_VKF004, 14VL226_VKF005, 14VL226_VKF006, 

14VL226_VKF009 14VL226_VKF010, 14VL227_018, 14VL227_035, 14VL227_057, 14VL227_067, 14VL227_096, 

14VL227_VKF001, 14VL227_VKF003, 14VL227_VKF004, 14VL227_VKF005,14VL227_VKF006, 14VL227_VKF007, 

14VL227_VKF008, 14VL227_VKF009, 14VL227_VKF014, 14VL227_VKF015, 14VL227_VKF016, 14VL227_VKF021, 

14VL227_VKF023, 14VL227_VKF025. 

megjegyzések, javaslatok 

A Városligeti Sörsátor bontása javasolt, a területet integrálni kell a parkba. Az illetékes szolgáltató bevonásával meg kell vizsgálni a 

trafóház kiváltásának lehetőségét, amennyiben lehetséges, a jelenlegi épületet el kell bontani, a területet parkosítani kell. Javasolt a 

színház emlékére állított emléktábla eltávolítása. Szükséges a burkolatok és berendezési tárgyak felújítása, cseréje. A Konrad Adenauer 

sétány nyomvonala megtartandó, ahogyan a természetes domb is megőrzendő. A száradó, rossz esztétikai és egészségügyi állapotú fák 

kivágása mellett gondoskodni kell a megmaradó fák kezeléséről, a gyep felújításáról.  

 

 

 

 



 

kertrész megnevezése: a Kós Károly sétány 

melletti terület a 

Széchenyi fürdővel 

szemben 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL215 

kapcsolódó ábrák száma: J266–J272. ábra 

A terület alakítására, térszervezésére jelentős hatást gyakorolt a Millenniumi Kiállítás előkészületént megépült Kiállítási körút, azaz a 

Városligeti körút, valamint a Széchenyi fürdő felépítése. A fürdő főhomlokzata előtti neobarokk kertalakítás a Kós Károly sétánynak erre 

az oldalára is átterjedt, itt is impozáns szőnyegágyat alakítottak ki. Később a fürdő belső udvarából ide helyezték át Zsigmondy Vilmos 

szobrát. Az 1970-es évek rendezésének eredményeként alakult ki a Kerényi-kút tere, s épült meg a vízarchitektúra. 

épített elemek, térszerkezet 

A területen jelentős problémát okoznak a parkoló autók, amelyek minden irányból körbeveszik a parcellát, gyakran a növényzet közé is 

beállnak az autók. A Zsigmondy-szobor és a Kerényi-kút helyreállításra szorul. A terület burkolatai, berendezési tárgyai elavultak, 

cserére szorulnak. 

növényállomány 

A terület gazdag az értékes idős fákban, amelyek többnyire platánok (Platanus sp.). Ezek állapota változó, de kedvezőtlenül hat rájuk, 

hogy törzsük teljesen körbe van burkolva. A Zsigmondy-szobor környezete rendezetlen benyomást kelt, növényállománya elhanyagolt, 

gyepfelülete degradált. A területen fellelhető történeti egyedek száma 12 db, a történeti egyed nyilvántartási száma 14VL215_004, 

14VL215_007, 14VL215_010A, 14VL215_VKF003, 14VL215_VKF004, 14VL215_VKF005, 14VL215_VKF006, 14VL215_VKF007, 

14VL215_VKF009, 14VL215_VKF010, 14VL215_VKF013, 14VL215_VKF018. 

megjegyzések, javaslatok 

Elengedhetetlen feladat a parkolózóna megszüntetése, az autók kitiltása. A Zsigmondy-szobor és a Kerényi-kút megtartandó, 

helyreállításuk, restaurálásuk szükséges. A száradó, rossz esztétikai és egészségügyi állapotú cserjéket el kell távolítani. A Széchenyi 

fürdő és a Zsigmondy-szobor látványkapcsolatát erősíteni kell, a szobor környezetét reprezentatívabban kell kialakítani. A Kerényi-kút 

környezetét hasonlóan kell rendezni. 

 

 

kertrész megnevezése: a Városligeti-tó ún. 

várárok menti 

partszakaszai és az 

ún. Alsó-tó 

partszakaszai, 

vagyis a Kós Károly 

sétány és a Paál 

László út által 

határolt terület 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL210, 

14VL211, 14VL212 

kapcsolódó ábrák száma: J127–J143., J146–

A Városligeti-tó és partja mindig fontos eleme volt a parknak. A tóparton vezetett sétány már Nebbien tervének is meghatározó eleme 

volt. A jelenlegi térszerkezet a Millenniumi Kiállítás kapcsán és a Széchenyi fürdő felépítéséhez kapcsolódóan alakult ki. A Kós Károly 

sétány és a tó közötti terület ligetes szerkezetű. Az 1970-es évek felújítása során alakították ki az északkeleti parton a napozóteraszt. 

épített elemek, térszerkezet 

A Városligeti-tó partját kísérő sétányba kötnek be a Széchenyi-sziget hídjai, ezért ennek az útnak kiemelt szerepe van a parkhasználók 

vezetésében. Jelenlegi burkolata rossz állapotú, töredezett, kátyús. A terület berendezési tárgyai elavultak, némelyik használhatatlan. A 

terület épített elemei közül kiemelkedik a Rákos-patak egykori beömlése fölé épített műtárgy, amelynek állapota rossz. A víztartó 

medencében poshadt, szemetes víz áll, a kőfal réseiben gyomfák növekednek. A rézsűbe bekötő támfalra ránőttek a cserjék. A 

napozóteraszok faszerkezetei kopottak. A Széchenyi-szigetre északról vezető híd mellett rendezett környezetben áll Alpár Ignác 

monumentális szobra, vele szemben a Városligeti kopjafa. 

növényállomány 

A Városligeti-tó és a Széchenyi-sziget között ligetes terület fekszik. A terület növényállományában sok az értékes egyed. Kiemelkedők a 



 

J149., J180–J183. 

ábra 

Paál László út mellé eső platánok (Platanus sp.), a Széchenyi-szigetre vezető híd melletti mocsárciprusok (Taxodium distichum), a vízpart 

melletti füzek. Szép és egészséges tölgyekből (Quercus sp.) áll a Városligeti kopjafához telepített facsoport. A Széchenyi-szigetet övező 

csatorna partjának növényállománya rendezetlen. A területen fellelhető történeti egyedek száma 43 db, a történeti egyedek nyilvántartási 

száma 14VL210_001, 14VL210_003, 14VL210_004, 14VL210_007, 14VL210_009, 14VL210_010, 14VL210_011, 14VL210_013, 

14VL210_014, 14VL210_015, 14VL210_019, 14VL210_020, 14VL210_021, 14VL210_023, 14VL210_024, 14VL210_027, 

14VL210_028, 14VL210_034, 14VL210_035, 14VL210_037, 14VL210_038, 14VL210_047, 14VL210_058,  14VL210_059, 

14VL210_066, 14VL210_068, 14VL210_071, 14VL210_106, 14VL211_036, 14VL211_016, 14VL211_KKF002, 14VL211_KKF003, 

14VL211_KKF004, 14VL211_KKF005, 14VL211_KKF006, 14VL211_KKF007, 14VL214_008,  14VL214_022, 14VL214_036, 

14VL214_048, 14VL214_051, 14VL214_053, 14VL212_KKF004. 

megjegyzések, javaslatok 

A Rákos-patak egykori beömlését jelző műtárgy megtartása és felújítása követelmény. A jelenlegi fából ácsolt napozóteraszok műemléki 

értéket nem képviselnek, elbonthatók, de magának a funkciónak a megtartása javasolt. Alpár Ignác szobra jelenlegi helyén megtartandó. 

A Városligeti kopjafával jelölt tölgycsoport egyedei szépek, jó egészségi állapotúak, ezért szintén javasolt a megtartásuk. A hidak melletti 

mocsárciprusok megőrzésére figyelni kell. Szükséges rendezni a Széchenyi-szigetet övező csatorna partját, elhanyagolt növényzetét. 

 

 

kertrész megnevezése: a Széchenyi-sziget 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL213, 14VL214 

kapcsolódó ábrák száma: J144–J145., J150–

J179. ábra 

A Széchenyi-sziget már a Városliget létesítésének legelején kialakításra került, amikor Rudolf Witsch a mocsaras részek lecsapolásával 

megvetette a Városligeti-tó alapját. Ezt a tavat és szigetet Nebbien és a későbbi tervezők is megtartották. A sziget összesen négy hídon át 

közelíthető meg. Az északi, ún. Alpár-híd északi hídfőit címerpajzsot tartó oroszlánok őrzik. A Millenniumi Kiállítás miatt hozták létre a 

szigeten a Történelmi Főcsoportot, amelyet népszerűsége miatt a kiállítást követően tartós anyagokból újjáépítettek.  Múzeumi funkcióját 

rögtön a kiállítás után elnyerte. A sziget nyolc szobornak ad helyet, amelyek közül az elsőt 1903-ban, az utolsót 2014-ben avatták fel. 

épített elemek, térszerkezet 

A sziget legmeghatározóbb épületegyüttese, egyben a Városliget emblematikus épülete a Történelmi Főcsoport, köznapi nevén 

Vajdahunyadvár. Az épületben működik a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, a Jáki-kápolna felszentelt szakrális hely, esküvők kedvelt 

helyszíne. A sziget meghatározó építészeti elemei a hidak. Az északi és a keleti híd falazott szerkezetű, a déli díszesen megmunkált, de a 

II. világháborúban erősen megsérült és csak részlegesen helyreállított vashíd, az északkeleti egy egyszerű, az 1970-es években létesített 

pallós szerkezetű fahíd. A hidak alapvetően határozzák meg a sziget úthálózatát. A fő közlekedési vonal, vagyis az északi és keleti híd 

közötti szakasz terméskő burkolatú, a sziget sétányai az egyéb szakaszokon töredezett aszfalttal, murvával burkoltak. A sziget világítását 

öntöttvas kandeláberek biztosítják. A Széchenyi-sziget számos rendezvénynek ad otthont, a szabadtéri színpadot a Károlyi-szobor 

udvarában, a szobrot eltakarva állítják fel. A színpad elöregedett, állapota erősen leromlott, elhelyezése sem szerencsés, ugyanis 

rendszeresen hosszabb időn át takarja a Károlyi-szobrot. A sziget berendezési tárgyai elavultak. A Széchenyi-szigeten összesen nyolc 

szobrászati alkotás található, ezek eloszlása kedvezőnek mondható. A Vajdahunyadvár egyik udvarában áll a Károlyi Sándor-szobor, a 

sziget keleti oldalán lévő, nagy platánok (Platanus sp.) uralta térben áll az Anonymus-szobor, Áchim L. András szobra a keletre futó híd 



 

szomszédságában kapott helyett. Négy szobor kísérte sétány vezet a sziget déli részén fekvő vashídhoz. Hunyadi monumentális 

mészkőtalapzaton álló lovasszobra az épület nyugati homlokzata előtt nyert elhelyezést. 

növényállomány 

A növényállomány szép elemei a platánok (Platanus sp.) az Anonymus-szobor környezetében és a Károlyi Sándor-szobor 

szomszédságában. A nyugati homlokzat előtti dús fügebokrok (Ficus carica) megfelelő kontrasztot adnak a monumentális várfallal és 

megfelelő hátteret nyújtanak a Hunyadi-szobornak. A Jáki-kápolna előtt intenzívebb fenntartású, virágágyakkal dúsan beültetett részek 

igen látványosak, kedvelt fotózkodási helyszínt jelentenek. Ezen a területen azonban a cserjeállomány rendezetlen benyomást kelt. A 

sziget déli és keleti partjainál futó csatorna mentén a növényzet rendezetlen, leromlott állapotú. A területen fellelhető történeti egyedek 

száma 27 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 14VL213_021, 14VL213_022, 14VL213_033, 14VL213_037, 14VL213_044, 

14VL213_045, 14VL213_046, 14VL213_56, 14VL213_060, 14VL213_062, 14VL213_067, 14VL214_005, 14VL214_023, 

14VL214_029, 14VL214_030, 14VL214_031, 14VL214_034, 14VL214_035, 14VL214_037, 14VL214_038, 14VL214_039, 

14VL214_040, 14VL214_041, 14VL214_059,  14VL214_061, 14VL214_062, 14VL214_081. 

megjegyzések, javaslatok 

A Történelmi Főcsoportban a múzeumi funkció megtartása javasolt, ezzel biztosított az épület látogathatósága. A hidak állapota vegyes. 

Az északi Alpár-híd állapota kielégítő, a déli vashíd teljes felújítása szükséges. A helyreállításnak ki kell terjednie az eredeti 

világítótestek pótlására is. A keleti falazott híd állapota jó, itt csak a szokásos karbantartási munkák szükségesek. Az északkelet felé futó 

pallós híd megtartása vagy elbontása tervezői hatáskör, a híd műemléki értéket nem képvisel. Szükséges a sziget területén a burkolatok 

egységes koncepció alapján történő cseréje, valamint a sziget nyugati oldalán a lépcsők felújítása. A szobrokat szakrestaurátor 

bevonásával kell megtisztítani, esetleges hibáikat javítani. Az Anonymus-szobrot és a Károlyi-szobrot jelenlegi helyükről nem lehet 

áthelyezni. Szintén megtartandó a mezőgazdasági szakemberek panteonja, vagyis Mitterpacher Lajos, Pethe Ferenc, Nagyváthy János, 

Tessedik Sámuel szobra. A világítótestek állapota megfelelő, azonban szükséges a berendezési tárgyak cseréje. A koros platánok 

(Platanus sp.) és a nyugati homlokzat előtti dús fügebokrok (Ficus carica) megőrzése szintén fontos. Szükséges az értékes fák éves 

fenntartást meghaladó kezelése, a rendezetlennek ható cserjecsoportok és a csatorna menti növényzet rendezése. 

 

 

 

 

 

 

 

kertrész megnevezése: a Hősök tere a 

Műcsarnokkal és a 

Szépművészeti 

Jelenleg a Hősök tere jelenti a Városliget főbejáratát, de ez csak az Andrássy út kiépítésének eredményeként alakult így. A Hősök tere az 

1896. évi Millenniumi Kiállítás előkészületekor kezdett körvonalazódni, amikor az első térfalként felépítették a Műcsarnokot. Ezt 

követően épült meg a Szépművészeti Múzeum. Az Ezredéves Emlékmű helyén először a Zsigmondy-kút ivócsarnoka állt, majd az Ybl 



 

Múzeummal 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL206, 14VL310 

kapcsolódó ábrák száma: J1–J8., J191., J212–

J214. ábra 

tervezte gloriett. Ezt váltotta az Ezredéves Emlékmű. A tér egészen 1938-ig parkosított volt, azt csak az Eucharisztikus Világkongresszus 

miatt burkolták le. Azóta lényeges változás nem történt. A Műcsarnok Olof Palme sétány felé eső oldalhomlokzata előtt áll Szent Kristóf 

szobra, amelytől nem messze egy nyilvános mosdó üzemel. 

épített elemek, térszerkezet 

A Hősök tere térfalait a Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum épületei, az Ezredéves Emlékmű alkotják. Ezek állapota jó, a 

Szépművészeti Múzeum helyreállítása jelenleg zajlik. A Műcsarnok mögötti nyilvános mosdó térszín alatt került kialakításra, a 

növényzet megfelelő takarást biztosít. Ugyanakkor a mosdó látogatottsága miatt környezete amortizált. A Műcsarnok oldalában álló 

Szent Kristóf-szobor felülete erősen patinás, környezetében a gyep kikopott, a hátteret adó növénytömegek ránőttek az alkotásra. 

növényállomány 

Az értékesebb növények két helyre összpontosulva helyezkednek el. Az Olof Palme sétány platánjai (Platanus sp.) és a Városligeti körút 

platánjai (Platanus sp.) jelentenek megőrzendő értéket. A Műcsarnok keleti homlokzata melletti parkosított terület növényállománya dús, 

de főleg a nyilvános mosdó mellett értéktelenebb egyedek is felbukkannak. A Szent Kristóf-szobor hátterét adó örökzöldek elvadultak, a 

gyepfelület sok helyen kitaposott. A Szépművészti Múzeum főbejárata melletti részek impozáns évelőágyakkal alakítottak, de a 

gyepfelületben sok a kitaposott ösvény. A területen fellelhető történeti egyedek száma 20 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 

14VL206_001, 14VL206_022, 14VL206_023, 14VL206_041, 14VL206_050, 14VL206_OPS 003, 14VL206_OPS 004, 

14VL206_OPS008, 14VL206_OPS009, 14VL206_OPS011, 14VL206_OPS 012, 14VL206_OPS014, 14VL206_OPS015, 

14VL206_OPS016, 14VL310_021, 14VL310_032, 14VL310_AKF001, 14VL310_AKF004, 14VL310_AKF008, 14VL310_AKF010. 

megjegyzések, javaslatok 

A Műcsarnok mögötti nyilvános mosdó megtartandó, térszín alatti kialakítása szerencsés. Környezetének rendezése szükséges. A 

fokozott használat miatt több berendezési tárgyra (pl. padok, hulladékgyűjtők) lenne igény. A Szent Kristóf-szobrot jelenlegi helyén kell 

megtartani, a szobor környezetében a növényzetet fel kell frissíteni, a szobrot ki kell bontani a ránövő cserjés állományból, a gyep 

felülvetése szükséges. A száradó, rossz esztétikai és egészségügyi állapotú fákat ki kell vágni. A Szépművészeti Múzeum mellett meg 

kell őrizni az Állatkerti körút platánjait (Platanus sp.), mivel azok jelentős hangsúlyképzők. A Szépművészeti Múzeum előtti intenzívebb 

fenntartású kertrészek alapkoncepciója helyes, de az áttaposások megszüntetése miatt megfelelő határolást (pl. talajtakaró 

cserjecsoportok) javasolt kialakítani a Dózsa György út irányából. A múzeum hátsó homlokzata előtt, a Gundel Károly úton 

megőrzendők az idősebb fák, a járda és az épület közötti zöldsáv rendezéséről gondoskodni kell. A Hősök tere díszburkolatának 

megszüntetése és a terület újraparkosítása a közlekedési rendszer teljes átszervezését igényli. 

 

 

kertrész megnevezése: a Városligeti-tó 

észak-északnyugati 

partszakasza az 

Állatkerti körútig 

A tó kontúrja és a tóparti sétány nyugati szakasza már Nebbien tervén is megjelent. A terület keleti része alkotta 1896-ig a Nádor-

szigetet, akkor a kiállítás előkészítéseként a földalatti építésekor kitermelt földdel feltöltötték a keleti és északi csatornaszakaszt, ezzel a 

szigetből félszigetet alakítottak ki. Az új Széchenyi fürdő felépítéséig itt üzemelt az artézi fürdő, sokáig állt a Millenniumi Kiállításra 

épített Fővárosi Pavilon, is ami a kiállítást követően nem került egyből elbontásra. Az ezt követő másik jelentős változás az 1970-es 



 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL301, 14VL302, 

14VL303, 14VL304 

kapcsolódó ábrák száma: J9–J26., J81–J111. 

ábra 

években következett be, amikor a kisföldalatti nyomvonalát meghosszabbították, a végállomást a Városligetből a Mexikói útra helyezték 

át. Ennek részeként az addig felszíni szakaszt megszüntették, az új nyomvonalat az ún. Felső-tó medrén át vezették. A régi nyomvonal 

helyén sétány és zöldfelület létesült. Az egykori felszíni szakasz emléke az ipari műemléknek minősülő Wünsch-híd. Az egykori 

épületek közül mára csak a Nyereg és a Beszkárt állomásépülete maradt meg az Állatkerti körúton, illetve fennmaradt a Nádor-híd egy 

része is. A területen egy térplasztika található. A legújabb kor beépítése a tavon létesített Robinson étterem. 

épített elemek, térszerkezet 

Az egész terület legfontosabb szervezője a Városligeti-tó, illetve az annak partvonalát kísérő sétány. A burkolatok több típusa is 

fellelhető a területen, állapotuk rossz. A berendezési tárgyak szintén vegyes képet mutatnak, többnyire rossz állapotúak. A klasszikus 

betonlábazatos padok egy részét újramázolták néhány éve egy kampány keretében. Alapvető probléma a megfelelő tájékoztató, 

útbaigazító táblák hiánya. A Városligeti-tó nyugati partjánál áll a vízre épült Robinson étterem, amelynek gazdasági bejáratánál a gurulós 

szemetesek sora mellett két nagyméretű fém konténer is elhelyezésre került. Ezek látványa és szaga egyaránt kellemetlen. Az ipari 

műemlékként védendő Wünsch-híd állapota kielégítő. Szükséges a lépcsőfokok kijavítása (kitörések és kifagyások), a graffitis vakolat 

újraszínezése. A Wünsch-hidat jelenlegi helyén kell megtartani. A másik megőrzendő elem a Nádor-híd, amely északról vezetett a 

Nádor-szigetre. A híd mellett álló Lizsé nevű épület nem képvisel műemléki értéket. Az Állatkerti körúton álló Beszkárt-épület jelenlegi 

rossz állapota ellenére is megtartandó. A Nyereg néven ismert épület megtartása elengedhetetlen, az a 19. századi parkalakítás 

lenyomata. Az épület helyreállítása folyamatban van. A terület fokozott látogatottságát nemcsak könnyű megközelíthetősége, hanem a 

nagyméretű játszótere okozza. A játszótér szerkezeti kialakításában az 1970-es évek elképzeléseit őrzi, de játékelemeiben viszonylag 

újak is megtalálhatóak. A játszótér berendezési tárgyai sokfélék, egy részük elavult. Az aszfaltozott sportpálya nem elég korszerű, a 

beton pingpongasztalokat sport helyett inkább piknikezésre használják. Az egyes korosztályok számára kialakított játszóterek 

játékállománya nem elég változatos, a játszóterek nem megfelelően strukturáltak. Az eső elleni védelmet is biztosító pihenőhely egy 

faszerkezetes szaletli, ami a játszóhelyeket észak-dél irányban átszelő sétányon kapott helyet. Nem szerencsés a helyválasztás mellett a 

kialakítás sem, hiszen lépcsők vezetnek a pihenőhely belsejébe. A játszótér a tópart között 10 hidegvízkút fekszik, amelyek aknafedlapjai 

kb. 20 cm-re állnak ki a talajból, ami az esztétikai probléma mellett balesetveszélyes is. A Kós Károly sétány menti rézsűben, dús 

növényzet között áll a Kós Károly tiszteletére felállított, fából készült emlékmű. 

növényállomány 

A kertrész növényállományában különösen értékes egyedeknek minősülnek az Állatkerti körút platánjai (Platanus sp.), és a belsőbb 

területek nagyméretű nyárfái (Populus sp.). A gyep minősége, állapota változó. A cserjecsoportok szintén vegyes képet mutatnak. Az 

Állatkerti körút és a Városligeti-tó közötti szakaszon sok a törött, sérült cserje, ezek területe erősen szemetes. A területen fellelhető 

történeti egyedek száma 16 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 14VL301_002, 14VL301_003, 14VL301_014, 14VL301_023, 

14VL301_AKF007, 14VL302_001, 14VL302_021, 14VL302_051, 14VL303_008, 14VL303_022, 14VL303_068, 14VL303_086, 

14VL303_092, 14VL303_093, 14VL304_019, 14VL304_039. 

megjegyzések, javaslatok 

A Városligeti-tó partján futó sétány megtartandó, de szükséges annak felújítása, ahogyan az összes többi sétányé. Szükséges a hiányzó 



 

tájékoztató és információs táblák kihelyezése. A Wünsch-hidat eredeti helyén, felújítva kell megőrizni. Célszerű valamilyen képes 

tájékoztatóval ismertetni történetét, mert jelenlegi elrendezésében az előzményeket nem ismerők számára a híd nem értelmezhető. 

Javasolt hasonlóan eljárni a Nádor-híd esetében is. A Nádor-híd megtartandó, mészkőelemeinek kisebb fagyáskárai javítandók, a 

kőanyagot megfelelően konzerválni kell. Mivel a Nádor-híd melletti Lizsé-épület nem képvisel műemléki értéket, annak elbontása 

elfogadható, amennyiben a tervezői koncepció ezt megkívánja. A Beszkárt épületének komplex helyreállítása szükséges, jelenlegi 

funkciója (vendéglátóhely) a jövőben is megtartandó. A Robinson étterem hulladékpolitikájának újragondolása elengedhetetlen. 

Biztosítani kell az étterem gazdasági bejáratának kulturált megközelítését, hogy a mostani nyomvályús „földút” megszüntethető legyen. 

A Nyereg felújítása jelenleg zajlik, használata (vendéglátóhely) megfelelő és kívánatos. A játszótér funkciójában megtartandó, hiszen az 

Állatkert közelsége miatt jelentős igény mutatkozik rá, azonban szükséges a teljes újragondolása. A kialakításkor törekedni kell integrált 

játszótér kialakítására, ahol az ép és a fogyatékkal élő gyerekek együtt tudnak játszani. A kialakításnak akadálymentesnek kell lennie, 

hogy kerekesszékkel és babakocsival is könnyen bejárható legyen. A terület rendezésekor a koncepciót az értékes fákhoz kell igazítani, 

azok megtartása elengedhetetlen. A Kós Károly-emlékmű felületkezelése szükséges, környezetében a növényzet rendezendő. A 

növényállományból fokozott védelemben kell részesíteni az idős egyedeket. A helyreállítás során el kell végezni a növényszelekciós, 

növénykezelési munkálatokat, továbbá a cserjeállomány gazdagítása és a gyepfelületek megújítása is szükséges. 

 

 

kertrész megnevezése: az Állatkerti körút és 

a Kós Károly sétány 

közötti szakasz a 

Széchenyi fürdőtől 

nyugatra 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL305, 14VL306 

kapcsolódó ábrák száma: J27–J43., J50–J55., 

J72–J80., J114–

J126. ábra 

A Városligetnek ez a területe az intenzívebb használatú részek közé tartozik, lényeges szerepe van az Állatkerti körút intézményeinek 

(Állatkert, Cirkusz) és a Kós Károly sétány összekötésében, a Széchenyi fürdő kiszolgálásában. Itt alakították ki a kisföldalatti 

nyomvonalának meghosszabbításakor az egyetlen városligeti megállóhelyet. A területen egy szobrászati alkotás kapott helyet. 

épített elemek, térszerkezet 

A terület legmeghatározóbb épülete a Széchenyi fürdő, amelynek felújításából már több ütem lezajlott, de még nem teljes. A földalatti 

megállója a kialakítása óta lényeges átalakításon vagy felújításon nem esett át, így az már időszerű. A rendezés során fontos a felszínen 

megjelenő épületrészek (pl. lépcsők és támfalak, pofafalak, korlátok, táblák) esztétikus kialakítása. A metrólejárat előtti teresedés 

burkolata rossz, a lépcsősor mellett a mozgáskorlátozottak számára létesített rámpa használhatatlan. A Széchenyi fürdő Állatkerti körút 

felőli homlokzata előtti tér rendezetlen. A padok elhasználódottak, a szórt burkolat „elfogyása” miatt az ülőfelület olyan magasra került, 

hogy a padra gyermekek vagy idősebbek már nem tudnak „felülni”. A kerékpártárolók kapacitása kevés, kialakításuk nem megfelelő. A 

Városliget egyetlen MOL Bubi állomása itt kapott helyet, de hiányzik a háttérinfrastruktúra (pl. hulladékgyűjtő, megfelelő tájékoztatás). 

Vizuális konfliktusforrás, hogy az Állatkerti körút mindkét oldalán parkoló autók sorakoznak, a parkolóhelyet kereső autók folyamatosan 

cirkálnak, így az Állatkerti körút egy forgalmas városi út benyomását kelti, nem egy parkon átvezetőét. A fürdő nyugati homlokzatától 

nem messze, a fák alatt áll egy monitoringkút kútháza. Az építmény kialakítása igen dekoratív, kavicsberakásával grottaszerű 

megjelenést idéz, ugyanakkor állapota rossz. A Kós Károly sétány és Állatkerti körút közötti terület egyetlen, jelenleg üzemelő nyilvános 

mosdója is itt kapott helyet. A szabadon álló, lapostetős épület állapota megfelelő, funkciója szükséges, ugyanakkor maga az épület 

építészeti értéket nem képvisel. A kertrész berendezési tárgyai elavultak, kopottak, több korszak lenyomatai. 2012-ben a terület 



 

délnyugati részén avatták fel a márványtömbökkel kiegészített Ahn Eak Tai-szobrot. Az alkotás elhelyezésére a helyválasztás rossz, 

egyáltalán nem illeszkedik a park szerkezetébe. 

növényállomány 

A kertrész növényállománya vegyes képet mutat. Értékesek az Állatkerti körút és a Kós Károly sétány idős fái, amiknek a megőrzésére 

fokozottan kell figyelni. A metróépítkezés kapcsán az 1970-es években rendezték utoljára a területet, amikor az építkezés miatt számos 

idős fát is átültettek. A földalatti megállója körüli cserjecsoportok rendezése elengedhetetlen, mert azok túlzóan ránőttek a lépcsőkre és a 

rámpákra. A fürdő északi bejárata előtt műkő és betonelemekben évelőket és egynyáriakat ültettek, de ezek látványa nem megfelelő. A 

fürdőtől nyugatra fekvő területen az utak mentén alacsony támfalakkal hidalták át a szintkülönbséget az 1970-es évek elején végzett 

helyreállításkor, a támfalakon belül gyepes-ligetes terek fekszenek. Ezek növényállománya vegyes képet mutat. A Kós Károly sétánnyal 

párhuzamos, de annál magasabban fekvő sétány rézsűjének gazdag a cserjeállománya. A Kós Károly sétány fasorában a fák közé 

telepített virágágyak kellemes benyomást tesznek. Az Ahn Eak Tai-szobor előtti egynyári kiültetés látványos, de az egész kialakítás 

kedvezőtlenül töri meg a park szerkezetét, a szobor mögül hiányzik a megfelelő háttérnövényzet. A területen fellelhető történeti egyedek 

száma 17 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 14VL305_001, 14VL305_002, 14VL305_005, 14VL305_011, 14VL305_025, 

14VL305_056, 14VL305_073, 14VL305_075, 14VL305_076, 14VL305_KKF007, 14VL306_028, 14VL306_045, 14VL306_070, 

14VL306_111, 14VL306_117, 14VL306_121, 14VL306_123. 

megjegyzések, javaslatok 

 Elengedhetetlen a burkolatok, a berendezési tárgyak cseréje. A nyilvános mosdó funkciójában megtartandó, ugyanakkor az építészeti, 

műemléki értéket nem jelentő épület lecserélhető. A használaton kívüli monitoring kút kútházáról egyeztetni kell az üzemeltetővel. 

Amennyiben szükséges a kútház megtartása, gondoskodni kell annak felújításáról. Szükséges a földalatti megállójának 

környezetrendezése, a megálló akadálymentesített megközelítésének biztosítása. Az Állatkerti körút menti parkolósávokat ki kell váltani, 

ezzel jelentősen csökkenthető a parkon áthaladó, ott parkolóhelyet kereső autók száma. A Városliget szobrainak illetékesével közösen 

meg kell vizsgálni az Ahn Eak Tai-szobor áthelyezésének lehetőségét, ugyanis annak elhelyezése több okból sem szerencsés. Az 

Állatkerti körút platánjainak (Platanus sp.) és a Kós Károly sétány értékes fáinak megőrzésére, kezelésére fokozott figyelmet kell 

fordítani. A felújítás során gondoskodni kell a növényállomány szelekciójáról, a száraz. beteg egyedeket el kell távolítani, a gyepet fel 

kell újítani. A Kós Károly sétánnyal párhuzamos rézsű cserjeállományának ifjítása, kezelése szintén szükséges. 

 

 

kertrész megnevezése: a Széchenyi fürdő 

környezete és a 

fürdőtől keletre 

fekvő terület 

kapcsolódó parcellaszámok: 14VL307, 14VL308, 

14VL309 

A Széchenyi fürdő a 20. század első negyedében, több ütemben épült fel mai helyén, ahol az 1870-es évek elején a mutatványosok 

telepét jelölték ki. Előtte ez a terület leginkább mezőgazdasági célokat szolgált. A terület nem esett sem az 1885. évi Országos Kiállítás, 

sem az 1896. évi Millenniumi Kiállítás területére. 

épített elemek, térszerkezet 

A területet szervező épület a Széchenyi fürdő, amelynek főhomlokzata a Kós Károly sétányra néz. A fürdőtől keletre, önálló épületként 

helyezkedik el a Szent István-forrás ivócsarnoka. Ezeken felül egyéb épület vagy szobrászati alkotás nem áll a területen. Az ivócsarnok 



 

kapcsolódó ábrák száma: J44–J49., J56–J71. 

ábra 

épülete kitűnő állapotban van, néhány éve került felújításra. A Széchenyi fürdő egyes szárnyainak helyreállítása már megtörtént, de 

homlokzati felújítása még várat magára. A terület burkolatai vegyes képet mutatnak, a fürdő kocsifelhajtója bazaltburkolatú, az 

ivócsarnok felé kifutó sétányok burkolata sárga gyöngykavics, a keleti részeken kiskockakő, aszfalt és murva egyaránt előfordul. A 

berendezési tárgyak hasonlóan vegyes képet mutatnak, a hulladékgyűjtők és padok elavultak, részben használhatatlanok. Látványosan 

hiányoznak a megfelelő kapacitású és kialakítású kerékpártárolók. A fürdőtől keletre nagy konfliktusforrást jelentenek az ingyenes 

parkolók. A Városligetnek ez a területe nem is funkcionál parkként, pihenésre, rekreációra senki sem használja. 

növényállomány 

A fürdő előtti neobarokk kert a Városliget egyik leglátványosabb pontja kertészeti szempontból. A jelenlegi kiültetés nem egyezik meg 

az 1913-ban létrehozottal, csak utánérzése annak, de látványos évelőággyal történt, amely kedvelt fényképezkedési hely. A kertrész 

karakterét meghatározzák a lépcső melletti tűlevelűcsoportok. Az ivócsarnok alacsony öntöttvas kerítéssel övezett kertjében hasonlóan 

szép évelőkertet tartanak fel, a medencében látványosak a vízinövények. Ezek megtartása fontos, de szükséges az ágyásszegélyek 

felújítása. A keleti terület növényállománya silányabb, a gyepfelületek foltosak. A növényzet gondozatlan benyomást kelt. A területen 

fellelhető történeti egyedek száma 9 db, a történeti egyedek nyilvántartási száma 14VL307_017, 14VL307_018, 14VL307_033, 

14VL307_040, 14VL307_KKF007, 14VL307_KKF008, 14VL308_014, 14VL308_015, 14VL308_017. 

megjegyzések, javaslatok 

A Széchenyi fürdő a Városliget egyik leglátogatottabb intézménye, de környezetének kialakítása nem minden ponton igazodik az épület 

reprezentációs igényeihez. Elengedhetetlen a burkolatok, a berendezési tárgyak cseréje, a megfelelő kerékpártárolók kijelölése. Az 

ivócsarnok kertrészének felújításakor a medence közepén álló szökőkút műszaki felújítása is szükséges. Fel kell számolni a keleti terület 

egyszerű parkolókénti használatát, integrálni kell a park rekreációs célú területeibe. A felújítás során gondoskodni kell a növényállomány 

szelekciójáról, a száraz. beteg egyedeket el kell távolítani, a gyepet fel kell újítani. A Széchenyi fürdő előtti kertrész esetében 

megfontolandó az eredeti kiültetés helyreállítása az archív fényképfelvételek alapján. 

 



 

10.4.2. Történeti növények értékleltára 
  

























TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL110_030 Kor: 75+ Fénykép jelzet: 14VL110_136 Kor: 90+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 10 30 Főkert kód: 1 10 136
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra 'Italica' latin név: Acer negundo

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
110 3 103 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
13 2 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás Visszavágás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL110_068 Kor: 90+ Fénykép jelzet: 14VL110_137 Kor: 75+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 10 68 Főkert kód: 1 10 137
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
140 3 115 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 14 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL110_156 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL111_029 Kor: 75+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 10 156 Főkert kód: 1 11 29
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
120 4 110 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
16 3 10 2

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3

Gallyzás Szárazgallyazás, seb-, odú- és üregkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL111_014 Kor: 75+ Fénykép jelzet: 14VL111_082_083 Kor: 72+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 11 14 Főkert kód: 1 11 82
Adatok: Adatok:
latin név: Populus x canescens latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
105 2 108 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 12 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4

Favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL111_088_089 Kor: 100+ Fénykép jelzet: 14VL111_091 Kor: 80+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 11 88 Főkert kód: 1 11 91
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Sophora japonica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
160 4 103 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 4 9 2

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 2
Szárazgallyazás, seb- és odúkezelés Favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL111_090 Kor: 120+ Fénykép jelzet: 14VL111_102 Kor: 90+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 11 90 Főkert kód: 1 11 102
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
213 4 142 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
15 4 10 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Szárazgallyazás, seb- és odúkezelés Szárazgallyazás, seb-, odú- és üregkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL113_055 Kor: 100+ Fénykép jelzet: 14VL114_029_030 Kor: 72+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 13 55 Főkert kód: 1 14 29
Adatok: Adatok:
latin név: Acer negundo latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
110 2 103 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 2 11 3

állapot / betegség: 2 állapot / betegség: 3
Kivágás Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL114_005 Kor: 110+ Fénykép jelzet: 14VL114_031 Kor: 80+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 14 5 Főkert kód: 1 14 31
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
105 3 132 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 3 12 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL114_036 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL114_096 Kor: 80+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 14 36 Főkert kód: 1 14 96
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
107 4 115 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 4 12 2

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3

Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, seb- és odúkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL114_045_050 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL114_101 Kor: 90+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 14 50 Főkert kód: 1 14 101
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
105 4 140 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
4 3 13 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4

Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL_115_011 Kor: 95+ Fénykép jelzet: 14VL118_155 Kor: 90+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 15 11 Főkert kód: 1 18 155
Adatok: Adatok:
latin név: Acer saccharinum latin név: Tilia platyphyllos

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
102 2 115 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
3 2 9 3

állapot / betegség: 2 állapot / betegség: 3
Kivágás Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL115_137 Kor: 75+
Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 15 137
Adatok:
latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot:
105 3

korona átmérő (m): korona állapot:
8 2

állapot / betegség: 3
Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október



TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL201_013 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL201_040_041_042 Kor: 80+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 1 13 Főkert kód: 2 1 41
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
124 4 110 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL201_040_041_042 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL201_040_041_042 Kor: 80+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 1 40 Főkert kód: 2 1 42
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
125 4 121 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 12 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL201_043_044 Kor: 80+ Fénykép jelzet: - Kor: 72+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 1 43 Főkert kód: 2 1 50
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
110 3 101 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 3 14 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL201_045_052 Kor: 72+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 1 46 Főkert kód: 2 1 52
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
117 4 104 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 3 12 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 72+ Fénykép jelzet: 14VL201_149_145 Kor: 72+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 1 75 Főkert kód: 2 1 145
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
105 4 110 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 16 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3

Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL201_110 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL201_177_176 Kor: 75+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 1 110 Főkert kód: 2 1 176
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
132 3 112 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 8 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2

Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL202_068 Kor: 72+ Fénykép jelzet: - Kor: 72+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 2 68 Főkert kód: 2 4 41
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
110 3 102 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 4 12 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, seb- és odúkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL204_001_002 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL204_045 Kor: 80+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 4 1 Főkert kód: 2 4 45
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
115 4 117 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 4 13 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, seb- és odúkezelés, összekötés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL205_008_009 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL205_013_014_015_016 Kor: 80+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 9 Főkert kód: 2 5 16
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) 120 törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
3 120 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL_205_017_012 Kor: 72+ Fénykép jelzet: 14VL205_019 Kor: 72+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 12 Főkert kód: 2 5 19
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
104 4 108 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 3 14 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL205_020_022 Kor: 72+ Fénykép jelzet: 14VL205_030 Kor: 72+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 22 Főkert kód: 2 5 30
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
108 4 106 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 3 12 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL205_020_022 Kor: 72+ Fénykép jelzet: 14VL205_033 Kor: 80+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 22 Főkert kód: 2 5 33
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
104 4 115 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 13 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4

Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL_205_038 Kor: 72+ Fénykép jelzet: 14VL205_062_39 Kor: 72+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 38 Főkert kód: 2 5 62
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
103 4 101 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 4 15 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL205_053 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL208_013 Kor: 72+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 53 Főkert kód: 2 8 13
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
117 3 110 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
5 3 8 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Favizsgálat Gallyazás, seb- és odúkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október









































 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL101_004 Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL101_076 Kor: 90+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 1 4 Főkert kód: 1 1 76
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
81 4 83 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 4 8 2

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Favizsgálat Gallyazás, seb-, odú- és üregkezelés, favizsgálat 

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL101_058 Kor: 60+ Fénykép jelzet: 14VL101_121 Kor: 90+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 1 58 Főkert kód: 1 1 121
Adatok: Adatok:
latin név: Populus x canscens latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
84 4 86 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 4 10 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Gallyazás, seb-, odú- és üregkezelés, vázágak Vázágak összekötése, favizsgálat
összekötése, favizsgálat
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL101_129 Kor: 80+ Fénykép jelzet: - Kor: 58+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 1 129 Főkert kód: 1 2 13
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Populus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 4 82 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 3 14 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4

Gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL101_161 Kor: 80+ Fénykép jelzet: - Kor: 64+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 1 161 Főkert kód: 1 2 34
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Sophora japonica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
78 2 75 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 4 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2

Seb, odú- és üregkezelés, favizsgálat Visszavágás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL102_077 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL103_006_007 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 2 77 Főkert kód: 1 3 6
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
87 3 100 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL103_003_004 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL103_021 Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 3 3 Főkert kód: 1 3 21
Adatok: Adatok:
latin név: Fracinus excelsior latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
87 3 78 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyzás, favizsgálat Favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL103_042 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL104_013 Kor: 85+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 3 42 Főkert kód: 1 4 13
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Acer negundo

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 3 90 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 3 7 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2
Gallyazás Gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL103_043 Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL104_021 Kor: 80+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 3 43 Főkert kód: 1 4 21
Adatok: Adatok:
latin név: Tilia platyphyllos latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 4 80 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Gallyazás Gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL104_044 Kor: 90+ Fénykép jelzet: 14VL104_057 Kor: 64+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 4 44 Főkert kód: 1 4 57
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Sophora japonica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
84 3 75 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
13 3 7 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, odúkezelés Visszavágás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL104_053 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL104_066_067_068 Kor: 60+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 4 53 Főkert kód: 1 4 66
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
83 3 90 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 2 6 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL104_066_067_068 Kor: 60+ Fénykép jelzet: 14VL104_079 Kor: 62+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 4 67 Főkert kód: 1 4 79
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Acer pseudoplatanus

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
95 3 77 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
6 3 6 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2
Visszavágás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL104_066_067_068 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL104_089 Kor: 64+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 4 68 Főkert kód: 1 4 89
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Sophora japonica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
86 3 78 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL104_095 Kor: 96+ Fénykép jelzet: 14VL104_108_109 Kor: 60+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 4 95 Főkert kód: 1 4 108
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
90 3 90 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Gallyazás, favizsgálat Visszavágás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL104_098 Kor: 60+ Fénykép jelzet: 14VL104_108_109 Kor: 60+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 4 98 Főkert kód: 1 4 109
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
90 3 93 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 2 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás favizsgálat Visszavágás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL104_121 Kor: 96+ Fénykép jelzet: 14VL104_138_139 Kor: 51+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 4 121 Főkert kód: 1 4 138
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Populus simonii

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 4 77 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás Visszavágás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL104_124_125 Kor: 77+ Fénykép jelzet: 14VL104_138_139 Kor: 62+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 4 124 Főkert kód: 1 4 139
Adatok: Adatok:
latin név: Ulmus laevis latin név: Populus simonii

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
90 3 100 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 3 7 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás Visszavágás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL104_146 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL105_009 Kor: 70+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 4 146 Főkert kód: 1 5 9
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Tilia cordata

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
82 3 80 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 8 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2
Gallyazás Gallyazás, seb-, odú- és üregkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL106_050 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 5 2 Főkert kód: 1 6 50
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
85 2 100 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 2 11 4

állapot / betegség: 2 állapot / betegség: 4
Favizsgálat Gallyazás, seb, odú-és üregkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL106_051_088_089_090 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL106_070 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 6 51 Főkert kód: 1 6 70
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Tilia platyphyllos

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
94 3 81 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 9 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2
Gallyazás, seb, odú-és üregkezelés, favizsgálat Gallyazás, seb, odú-és üregkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL106_057 Kor: 47+ Fénykép jelzet: 14VL106_080 Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 6 57 Főkert kód: 1 6 80
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
76 3 75 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 2 10 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Gallyazás, seb, odú-és üregkezelés, favizsgálat Gallyazás, seb, odú-és üregkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL106_098_094_099 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL106_098_094_099 Kor: 47+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 6 94 Főkert kód: 1 6 99
Adatok: Adatok:
latin név: Acer saccharinum latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
79 3 77 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 2 4 3

állapot / betegség: 2 állapot / betegség: 3
Gallyazás, seb, odú-és üregkezelés Gallyazás, seb, odú-és üregkezelés, hajtásválogatás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL106_098_094_099 Kor: 60+ Fénykép jelzet: 14VL106_100 Kor: 75+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 6 98 Főkert kód: 1 6 100
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Fraxinus ornus

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
95 3 100 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
4 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, seb, odú-és üregkezelés, hajtásválogatás Gallyazás, seb, odú-és üregkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL106_102 Kor: 57+ Fénykép jelzet: 14VL106_114_115 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 6 102 Főkert kód: 1 6 115
Adatok: Adatok:
latin név: Populus simonii latin név: Acer saccharinum

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
88 3 79 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 2 6 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, seb, odú-és üregkezelés, favizsgálat Gallyazás, seb, odú-és üregkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL106_114_115 Kor: 73+ Fénykép jelzet: 14VL107_015 Kor: 90+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 6 114 Főkert kód: 1 7 15
Adatok: Adatok:
latin név: Acer saccharinum latin név: Quercus robur

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
86 2 92 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
6 2 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Kivágás, műszeres favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL107_020 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL108_002_003 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 7 20 Főkert kód: 1 8 3
Adatok: Adatok:
latin név: Acer saccharinum latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
79 2 100 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 3 12 4

állapot / betegség: 2 állapot / betegség: 4
Visszavágás Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL108_002_003 Kor: 55+ Fénykép jelzet: 14VL108_006 Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 8 2 Főkert kód: 1 8 6
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
92 4 83 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 4 8 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Gallyazás Statikai gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL108_007 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL108_014_016_018_030_032Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 8 7 Főkert kód: 1 8 14
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
91 4 84 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 9 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Gallyazás Visszavágás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL108_008 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL108_014_016_018_030_032Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 8 8 Főkert kód: 1 8 16
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 4 77 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2
Statikai gallyazás Visszavágás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL108_014_016_018_030_032Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL108_029 Kor: 90+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 8 18 Főkert kód: 1 8 29
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
91 4 81 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 4 13 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4

Gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL108_023_024 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL108_014_016_018_030_032Kor: 90+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 8 24 Főkert kód: 1 8 30
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
94 4 67 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 3 9 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3

Gallyazás Gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL108_014_016_018_030_032Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL108_060 Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 8 32 Főkert kód: 1 8 60
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
82 3 89 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 4 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás Gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL108_035 Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14VL108_063 Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 8 35 Főkert kód: 1 8 63
Adatok: Adatok:
latin név: Ulmus laevis latin név: Acer platanoides

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
81 3 79 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 8 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás Gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október





 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL108_124 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL109_008 Kor: 90+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 8 124 Főkert kód: 1 9 8
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
79 3 84 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
13 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL109_006 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL109_009 Kor: 80+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 9 6 Főkert kód: 1 9 9
Adatok: Adatok:
latin név: Gleditsia triacanthos latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
95 3 77 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, seb- és odúkezelés, vázágak összekötése, Gallyazás, seb-, és odúkezelés, vázágak összekötése,
favizsgálat favizsgálat
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL109_011_012_013 Kor: 90+ Fénykép jelzet: 14VL109_011_012_013 Kor: 90+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 9 11 Főkert kód: 1 9 13
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
84 4 81 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Szárazgallyazás, seb-, és odúkezelés, favizsgálat Favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL109_011_012_013 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL109_014 Kor: 90+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 9 12 Főkert kód: 1 9 14
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
77 3 83 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Favizsgálat Szárazgallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL109_015 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL109_018 Kor: 80+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 9 15 Főkert kód: 1 9 18
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
78 3 77 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Favizsgálat Favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL109_016 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL109_019 Kor: 80+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 9 16 Főkert kód: 1 9 19
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 3 78 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 3 8 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Szárazgallyazás, sebkezelés, favizsgálat Favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL109_080 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL110_012 Kor: 73+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 9 80 Főkert kód: 1 10 12
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Acer saccharinum

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 2 82 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 5 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2
Szárazgallyazás, vázágak összekötése, seb- és 
odúkezelés, favizsgálat
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL110_010 Kor: 57+ Fénykép jelzet: 14VL110_019 Kor: 80+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 10 10 Főkert kód: 1 10 19
Adatok: Adatok:
latin név: Sophora japonica latin név: Robinia pseudoacacia

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
100 3 92 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás, vázágak összekötése Visszavágás, vázágak összekötése, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október





 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL110_055_056 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL110_057 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 10 55 Főkert kód: 1 10 57
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra 'Italica' latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
82 3 97 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
6 3 12 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Visszavágás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL110_055_056 Kor: 60+ Fénykép jelzet: 14VL110_095 Kor: 70+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 10 56 Főkert kód: 1 10 95
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra 'Italica' latin név: Sophora japonica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
90 3 89 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
6 3 12 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás Gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL110_102 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL110_110 Kor: 80+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 10 102 Főkert kód: 1 10 110
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 3 79 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 12 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Gallyazás Visszavágás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14VL110_117 Kor: 64+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 10 107 Főkert kód: 1 10 117
Adatok: Adatok:
latin név: Robinia pseudoacacia latin név: Sophora japonica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 1 75 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
6 1 7 3

állapot / betegség: 1 állapot / betegség: 3

Kivágás Gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL110_118 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL110_121_122 Kor: 96+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 10 118 Főkert kód: 1 10 121
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
76 2 92 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 10 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2

Visszavágás, műszres vizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL110_120 Kor: 90+ Fénykép jelzet: 14VL110_121_122 Kor: 96+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 10 120 Főkert kód: 1 10 122
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
85 3 93 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 8 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2

Visszavágás, favizsgálat Yisszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október







 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL111_038 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL111_088_089 Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 11 38 Főkert kód: 1 11 89
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
83 3 98 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 2 10 4

állapot / betegség: 2 állapot / betegség:
Szárazgallyazás, seb-, odú- és üregkezelés, favizsgálat Szárazgallyazás, seb- és odúkezelés

4

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL111_082_083 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL111_092 Kor: 62+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 11 83 Főkert kód: 1 11 92
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Acer platanoides

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 4 79 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 3 8 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3

Favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október





 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL114_024_025 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL114_038_039_047 Kor: 59+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 14 25 Főkert kód: 1 14 38
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Aesculus hippocastanum

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 3 80 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL114_029_030 Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL114_038_039_047 Kor: 62+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 14 30 Főkert kód: 1 14 39
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Ulmus laevis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
87 3 78 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 7 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október





 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL114_062 Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14VL114_082 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 14 62 Főkert kód: 1 14 82
Adatok: Adatok:
latin név: Sophora japonica latin név: Populus alba

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 3 100 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL114_063 Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14VL114_085 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 14 63 Főkert kód: 1 14 85
Adatok: Adatok:
latin név: Sophora japonica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 4 95 4

korona átmérő (m): korona állapot: 2 korona átmérő (m): korona állapot:
7 2 12 4

állapot / betegség: 2 állapot / betegség: 4
Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október





 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL114_143 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL115_048_050 Kor: 60+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 14 143 Főkert kód: 1 15 50
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 2 100 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 6 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Hajtásválogatás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL115_048_050 Kor: 73+ Fénykép jelzet: 14VL116_025 Kor: 82+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 15 48 Főkert kód: 1 16 25
Adatok: Adatok:
latin név: Gleditsia triacanthos latin név: Acer saccharinum

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
81 2 100 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
6 3 4 3

állapot / betegség: 2 állapot / betegség: 3
Hajtásválogatás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL116_044 Kor: 90+ Fénykép jelzet: 14VL117_088 Kor: 73+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 16 44 Főkert kód: 1 17 88
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Gleditsia triacanthos

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
83 3 80 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 2 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2

Gallyazás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL117_025 Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14VL117_100 Kor: 47+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 17 25 Főkert kód: 1 17 100
Adatok: Adatok:
latin név: Sophora japonica latin név: Populus nigra 'Italica'

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
83 1 78 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
4 1 8 3

állapot / betegség: 1 állapot / betegség: 3

Kivágás Gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október











 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL119_005 Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14VL119_043 Kor: 64+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 19 5 Főkert kód: 1 19 43
Adatok: Adatok:
latin név: Sophora japonica latin név: Sophora japonica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 3 75 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, vázágak összekötése, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL119_026 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL119_048 Kor: 70+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 19 26 Főkert kód: 1 19 48
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Sophora japonica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 3 83 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 3 10 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL119_049 Kor: 64+ Fénykép jelzet: 14VL120_046 Kor: 80+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 19 49 Főkert kód: 1 20 46
Adatok: Adatok:
latin név: Sophora japonica latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 4 75 4

korona átmérő (m): korona állapot: 3 korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, statikai gallyazás, seb- és odúkezelés,

favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL120_007 Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 73+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 1 20 7 Főkert kód: 2 1 31
Adatok: Adatok:
latin név: Aecsulus hippocastanum latin név: Gleditsia triacanthos

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 3 81 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 8 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Gallyazás, seb- és odúkezelés, favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL201_035 Kor: 90+ Fénykép jelzet: 14VL201_043_044 Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 1 35 Főkert kód: 2 1 44
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
89 4 100 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 12 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 2

Visszavágás favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL201_038 Kor: 67+ Fénykép jelzet: 14VL201_045_052 Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 1 38 Főkert kód: 2 1 45
Adatok: Adatok:
latin név: Gleditsia triacanthos latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 4 95 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 10 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3

Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL201_074_076 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 1 51 Főkert kód: 2 1 74
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
81 3 93 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 14 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Visszavágás favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL201_054 Kor: 82+ Fénykép jelzet: 14VL201_074_076 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 1 54 Főkert kód: 2 1 76
Adatok: Adatok:
latin név: Quercus robur latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
82 3 95 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 4 12 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október





 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL201_184_185 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL201_227 Kor: 71+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 1 185 Főkert kód: 2 1 227
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Morus alba

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
81 3 91 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 14 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2

Gallyazás Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL201_221 Kor: 67+ Fénykép jelzet: 14VL202_008 Kor: 55+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 1 221 Főkert kód: 2 2 8
Adatok: Adatok:
latin név: Gleditsia triacanthos latin név: Populus x canescens

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
77 3 75 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 3 8 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL202_021_022 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL202_023 Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 2 21 Főkert kód: 2 2 23
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 4 80 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 4 10 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, sebkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL202_021_022 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL202_026 Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 2 22 Főkert kód: 2 2 26
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
100 4 90 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 4 11 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL202_032 Kor: 96+ Fénykép jelzet: 14VL202_069_070_071 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 2 32 Főkert kód: 2 2 69
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
97 2 100 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 3 12 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség:
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, sebkezelés, összekötés, favizsgálat

4
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL202_067 Kor: 90+ Fénykép jelzet: 14VL202_069_070_071 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 2 67 Főkert kód: 2 2 70
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 2 100 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 13 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, sebkezelés, összekötés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL202_069_070_071 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL202_076 Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 2 71 Főkert kód: 2 2 76
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 4 75 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL202_077_078 Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 2 73 Főkert kód: 2 2 77
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
95 3 75 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 2 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, sebkezelés, összekötés, favizsgálat Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL202_077_078 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL203_010_009 Kor: 82+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 2 78 Főkert kód: 2 3 9
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Quercus robur

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
95 4 80 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 4 9 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL202_088 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL203_010_009 Kor: 82+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 2 88 Főkert kód: 2 3 10
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Quercus robur

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
77 4 80 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL203_011 Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14VL203_044 Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 3 11 Főkert kód: 2 3 44
Adatok: Adatok:
latin név: Fraxinus ecxelsior latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
100 3 85 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 3 8 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, sebkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 82+ Fénykép jelzet: 14VL203_045 Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 3 16 Főkert kód: 2 3 45
Adatok: Adatok:
latin név: Quercus robur latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
82 3 76 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 3 8 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, sebkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL204_003_004 Kor: 58+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 4 2 Főkert kód: 2 4 4
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
100 4 89 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
13 4 11 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4

Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL204_003_004 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL204_006 Kor: 82+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 4 3 Főkert kód: 2 4 6
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Quercus robur

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
85 4 83 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 4 9 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3

Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL204_013 Kor: 92+ Fénykép jelzet: - Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 4 13 Főkert kód: 2 4 39
Adatok: Adatok:
latin név: Quercus robur latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
85 2 100 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 12 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, seb- és odúkezelés, összekötés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL204_025 Kor: 90+ Fénykép jelzet: 14VL204_040_043 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 4 25 Főkert kód: 2 4 40
Adatok: Adatok:
latin név: Quercus robur latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
93 4 97 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 13 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, seb- és odúkezelés, összekötés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL204_040_043 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL204_044 Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 4 42 Főkert kód: 2 4 44
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
99 4 92 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 4 10 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4

Gallyazás, seb- és odúkezelés Gallyazás, seb- és odúkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL204_040_043 Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 4 43 Főkert kód: 2 4 46
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 4 100 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 4 12 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4

Gallyazás, seb- és odúkezelés Gallyazás, seb- és odúkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL204_054 Kor: 60+ Fénykép jelzet: - Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 4 54 Főkert kód: 2 5 3
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
93 3 83 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
6 3 8 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL205_008_009 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 1 Főkert kód: 2 5 8
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
87 4 96 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 8 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL205_011 Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL205_013_014_015_016 Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 11 Főkert kód: 2 5 14
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
90 4 98 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 12 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3

Visszavágás favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL205_013_014_015_016 Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL205_013_014_015_016 Kor: 58+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 13 Főkert kód: 2 5 15
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
87 4 88 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL205_017_012 Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 17 Főkert kód: 2 5 26
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
93 4 99 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 3 12 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL205_020_022 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL205_032 Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 20 Főkert kód: 2 5 32
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
95 3 95 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
13 3 12 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL205_035_036_037 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL205_035_036_037 Kor: 58+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 35 Főkert kód: 2 5 37
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
91 4 88 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 3 8 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL205_035_036_037 Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 58+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 36 Főkert kód: 2 5 39
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
97 4 85 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL205_041_042_043 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL205_041_042_043 Kor: 52+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 41 Főkert kód: 2 5 43
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
76 4 80 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 12 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4

Visszavágás favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL205_041_042_043 Kor: 52+ Fénykép jelzet: - Kor: 58+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 42 Főkert kód: 2 5 44
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 4 83 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 4 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4

Visszavágás favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL205_045 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL205_048_051 Kor: 58+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 45 Főkert kód: 2 5 48
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 1 87 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 2 10 4

állapot / betegség: 1 állapot / betegség: 4

Kivágás Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL205_045_047 Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 58+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 47 Főkert kód: 2 5 49
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
95 4 81 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL205_050 Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 58+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 50 Főkert kód: 2 5 52
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 4 85 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 14 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3

Visszavágás favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL205_056 Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 51 Főkert kód: 2 5 56
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
79 4 95 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
13 3 14 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4

Visszavágás favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL205_057 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL205_058_059 Kor: 52+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 57 Főkert kód: 2 5 59
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
79 4 79 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 4 10 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3

Visszavágás favizsgálat Visszavágás favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL205_058_059 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL206_001 Kor: 80+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 5 58 Főkert kód: 2 6 1
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
97 4 77 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
13 3 10 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3

Visszavágás favizsgálat Gallyazás, seb-, és odúkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL206_022 Kor: 62+ Fénykép jelzet: 14VL206_041 Kor: 62+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 6 22 Főkert kód: 2 6 41
Adatok: Adatok:
latin név: Ulmus laevis latin név: Robinia pseudoacacia

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 3 80 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 8 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, seb-, és odúkezelés, favizsgálat Gallyazás, seb-, és odúkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL206_023 Kor: 77+ Fénykép jelzet: 14VL206_050 Kor: 67+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 6 23 Főkert kód: 2 6 50
Adatok: Adatok:
latin név: Ulmus laevis latin név: Gleditsia triacanthos

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 3 75 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, seb-, és odúkezelés, favizsgálat Gallyazás, seb-, és odúkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 96+ Fénykép jelzet: - Kor: 55+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 7 1 Főkert kód: 2 7 58
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Populus x canescens

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
96 4 76 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
15 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, vázágak összekötése, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 80+ Fénykép jelzet: - Kor: 75+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 7 4 Főkert kód: 2 7 69
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Acer negundo

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 3 75 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 3 10 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 96+ Fénykép jelzet: - Kor: 64+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 7 71 Főkert kód: 2 7 98
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Sophora japonica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
92 3 78 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 11 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, vázágak összekötése, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 58+ Fénykép jelzet: - Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 7 94 Főkert kód: 2 8 7
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
84 3 75 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 4 9 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, seb- és odúkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL208_009_010 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL208_012 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 8 9 Főkert kód: 2 8 12
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 4 100 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 4 10 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Gallyazás, seb- és odúkezelés Gallyazás, seb- és odúkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL208_09_010 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL208_026_028 Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 8 10 Főkert kód: 2 8 26
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 4 90 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 4 12 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Gallyazás, seb- és odúkezelés Gallyazás, seb- és odúkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL208_026_028 Kor: 52+ Fénykép jelzet: - Kor: 64+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 8 28 Főkert kód: 2 8 46
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Tlia cordata

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 4 75 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 4 7 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Gallyazás, seb- és odúkezelés Gallyazás, seb- és odúkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 56+ Fénykép jelzet: 14VL209_039 Kor: 55+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 8 41 Főkert kód: 2 9 39
Adatok: Adatok:
latin név: Ailanthus altissima latin név: Populus x canescens

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 4 86 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 8 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Gallyazás, seb- és odúkezelés, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL209_046 Kor: 53+ Fénykép jelzet: 14VL209_048 Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 9 46 Főkert kód: 2 9 48
Adatok: Adatok:
latin név: Populus alba latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
81 3 100 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 14 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4

Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL209_047 Kor: 47+ Fénykép jelzet: 14VL209_049 Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 9 47 Főkert kód: 2 9 49
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
85 4 93 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 16 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4

Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL209_051 Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL209_055_056_057 Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 9 51 Főkert kód: 2 9 57
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
81 4 79 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
13 4 10 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL209_055_056_057 Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL209_058 Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 9 56 Főkert kód: 2 9 58
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
81 4 85 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 14 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL209_060 Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 52+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 9 60 Főkert kód: 2 10 1
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
95 4 75 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 9 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4

Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, seb- és odőkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL209_065 Kor: 82+ Fénykép jelzet: - Kor: 52+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 9 65 Főkert kód: 2 10 3
Adatok: Adatok:
latin név: Acer saccharinum latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
100 2 80 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 8 4

állapot / betegség: 2 állapot / betegség: 4

Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, sebkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL210_013_014_015 Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 10 4 Főkert kód: 2 10 13
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 3 84 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 11 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, seb- és odőkezelés Gallyazás, seb- és odőkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL210_013_014_015 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 10 7 Főkert kód: 2 10 14
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 4 95 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 3 11 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, seb-, és odúkezelés, vázágösszekötés,
Szegélyre nő favizsgálat
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL210_013_014_015 Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 10 15 Főkert kód: 2 10 20
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 3 75 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 9 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Gallyzás, seb-és odúkezelés, favizsgálat Szárazgallyazás, seb-, és odúkezelés, vázág összekötés,

favizsgálat
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 10 19 Főkert kód: 2 10 21
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
95 4 78 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 4 8 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, seb-, és odúkezelés, vázágösszekötés, Gallyazás, seb-, és odúkezelés
favizsgálat
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 58+ Fénykép jelzet: - Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 10 23 Főkert kód: 2 10 28
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
84 3 75 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
13 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, seb-, és odúkezelés, vázágösszekötés, Gallyazás, seb- és odőkezelés
favizsgálat
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 10 27 Főkert kód: 2 10 34
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
90 4 80 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 4 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, seb-, és odúkezelés, vázágösszekötés, Gallyzás, seb-és odúkezelés, favizsgálat
favizsgálat , gomba termőtest látható
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 52+ Fénykép jelzet: - Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 10 35 Főkert kód: 2 10 38
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 4 83 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 3 1

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 2
Gallyzás, seb-és odúkezelés, favizsgálat Gallyzás, seb-és odúkezelés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 52+ Fénykép jelzet: - Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 10 37 Főkert kód: 2 10 47
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 3 93 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 3 9 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Gallyazás, seb- és odőkezelés Gallyazás, seb- és odőkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL210_058 Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 55+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 10 58 Főkert kód: 2 10 68
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Populus x canescens

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
94 3 80 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Szárazgallyazás, seb-, és odúkezelés, vázág összekötés, Gallyzás, seb-és odúkezelés, favizsgálat
favizsgálat , gyökérzet a felszínen
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 77+ Fénykép jelzet: 14VL210_106 Kor: 75+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 10 66 Főkert kód: 2 10 106
Adatok: Adatok:
latin név: Ulmus laevis latin név: Sophora japonica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
100 3 100 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Gallyazás, seb-, és odúkezelés, vázágösszekötés,
Alászorult favizsgálat
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL211_016 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL212_036 Kor: 74+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 11 16 Főkert kód: 2 12 36
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis australis latin név: Ginkgo biloba

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 2 75 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 3 11 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4

Gallyazás, seb- és odúkezelés, vázág összekötés, Gallyazás, seb- és odúkezelés, favizsgálat

favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL211_049 Kor: 74+ Fénykép jelzet: 14VL213_021_022 Kor: 70+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 11 49 Főkert kód: 2 13 21
Adatok: Adatok:
latin név: Quercus robur latin név: Taxodium distichum

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 3 77 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
13 3 6 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Gallyazás, seb- és odúkezelés, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL213_021_022 Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14VL213_044_045 Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 13 22 Főkert kód: 2 13 44
Adatok: Adatok:
latin név: Taxodium distichum latin név: Fraxinus excelsior

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 4 79 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 4 8 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL213_033 Kor: 52 Fénykép jelzet: 14VL213_044_045 Kor: 62+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 13 33 Főkert kód: 2 13 45
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Ulmus laevis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
86 3 77 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
16 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL213_046 Kor: 52+ Fénykép jelzet: - Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 13 46 Főkert kód: 2 13 67
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Pyrus pyraster

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
83 3 81 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 6 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2
Visszavágás Favizsgálat, visszavágás, odú- és sebkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL213_056 Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14VL214_029 Kor: 60+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 13 56 Főkert kód: 2 14 29
Adatok: Adatok:
latin név: Ulmus laevis latin név: Populus x canescens

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
79 3 78 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL214_061_062 Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 70+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 14 62 Főkert kód: 2 15 7
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Sophora japonica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
97 4 81 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
18 3 12 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Gallyazás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL215_004 Kor: 60+ Fénykép jelzet: 14VL216_003 Kor: 70+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 15 4 Főkert kód: 2 16 3
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Sophora japonica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 2 80 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 3 12 2

állapot / betegség: 2 állapot / betegség: 3
Hajtásválogatás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL216_024 Kor: 60+ Fénykép jelzet: - Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 16 24 Főkert kód: 2 16 46
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
99 3 79 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 3 12 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL216_028 Kor: 52+ Fénykép jelzet: - Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 16 28 Főkert kód: 2 16 51
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
87 3 88 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 12 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL216_055_54 Kor: 58+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 16 52 Főkert kód: 2 16 55
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
76 4 88 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 3 12 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL216_055_054 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL216_057 Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 16 54 Főkert kód: 2 16 57
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
100 3 95 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 4 12 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4

Visszavágás, favizsgálat Gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL216_077 Kor: 60+ Fénykép jelzet: 14VL217_007 Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 16 77 Főkert kód: 2 17 7
Adatok: Adatok:
latin név: Populus x canescens latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
88 3 80 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 4 6 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL217_001 Kor: 60+ Fénykép jelzet: 14VL217_032 Kor: 53+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 17 1 Főkert kód: 2 17 32
Adatok: Adatok:
latin név: Populus x canescens latin név: Populus alba

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
81 3 76 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 13 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL218_036 Kor: 52+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 17 36B Főkert kód: 2 18 36
Adatok: Adatok:
latin név: Thuja orientalis latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
87 3 81 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
5 3 7 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Bokorfa Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL218_004 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL218_040_041 Kor: 53+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 18 4 Főkert kód: 2 18 41
Adatok: Adatok:
latin név: Acer saccharinum latin név: Populus alba

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
82 2 76 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
6 1 7 3

állapot / betegség: 1 állapot / betegség: 3

Kivágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL218_046_048 Kor: 55+ Fénykép jelzet: 14VL218_059_064 Kor: 60+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 18 46 Főkert kód: 2 18 59
Adatok: Adatok:
latin név: Populus x canescens latin név: Populus x canescens

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
78 3 82 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
6 2 6 3

állapot / betegség: 2 állapot / betegség: 3

Kivágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL218_050_051 Kor: 52+ Fénykép jelzet: - Kor: 53+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 18 51 Főkert kód: 2 18 62
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra 'Italica' latin név: Populus alba

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 3 75 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
4 3 6 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL218_087 Kor: 52+ Fénykép jelzet: - Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 18 87 Főkert kód: 2 18 115
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra 'Italica' latin név: Populus x canescens

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
84 3 84 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
4 3 6 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL219_030 Kor: 47+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 18 97 Főkert kód: 2 19 30
Adatok: Adatok:
latin név: Populus x canescens latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 3 78 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás, favizsgálat Statikai helyreállító gallyazás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL219_078 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL219_083 Kor: 63+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 19 78 Főkert kód: 2 19 83
Adatok: Adatok:
latin név: Populus alba latin név: Salix alba 'Tristis'

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
90 3 75 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 6 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2

Szárazgallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL219_080 Kor: 62+ Fénykép jelzet: 14VL220_042 Kor: 57+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 19 80 Főkert kód: 2 20 42
Adatok: Adatok:
latin név: Ulmus sp. latin név: Populus simonii

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
76 3 87 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 3 12 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Gallyazás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL220_050 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL220_143_144_145 Kor: 80+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 20 50 Főkert kód: 2 20 143
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
79 3 75 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 3 8 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL220_142 Kor: 96+ Fénykép jelzet: 14VL220_143_144_145 Kor: 90+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 20 142 Főkert kód: 2 20 144
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
94 4 82 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 12 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL220_143_144_145 Kor: 80+ Fénykép jelzet: - Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 20 145 Főkert kód: 2 21 6
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 4 92 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 3 11 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL220_148 Kor: 90+ Fénykép jelzet: - Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 20 148 Főkert kód: 2 21 14
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
92 4 84 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 3 12 2

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, seb- és odúkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL221_023 Kor: 58+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 21 15 Főkert kód: 2 21 23
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
100 3 89 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 2 11 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4

Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 21 17 Főkert kód: 2 21 29
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 3 91 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 2 10 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4

Statikai helyreállító gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL221_041 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 21 30 Főkert kód: 2 21 41
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Tlia platyphyllos

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
82 4 80 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Szárazgallyazás, favizsgálat Gallyazás, vázág összekötés, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL221_062 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 21 31 Főkert kód: 2 21 62
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Ailanthus altissima

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
84 4 89 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 4 10 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL221_063 Kor: 71+ Fénykép jelzet: 14VL221_088_089 Kor: 82+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 21 63 Főkert kód: 2 21 89
Adatok: Adatok:
latin név: Morus nigra latin név: Acer saccharinum

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
90 2 98 1

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 2 7 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 1
Visszavágás, favizsgálat Kivágás

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL221_088_089 Kor: 82+ Fénykép jelzet: 14VL221_142_143 Kor: 59+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 21 88 Főkert kód: 2 21 142
Adatok: Adatok:
latin név: Acer saccharinum latin név: Aesculus hippocastanum

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
90 1 80 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 2 9 2

állapot / betegség: 1 állapot / betegség: 3
Kivágás Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL221_142_143 Kor: 59+ Fénykép jelzet: 14VL222_009_010 Kor: 60+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 21 143 Főkert kód: 2 22 9
Adatok: Adatok:
latin név: Aesculus hippocastanum latin név: Populus x canescens

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
82 3 81 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 2 8 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Gallyazás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Mély odúk a vázágakon

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL221_146 Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14VL222_009_010 Kor: 75+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 21 146 Főkert kód: 2 22 10
Adatok: Adatok:
latin név: Ulmus laevis latin név: Acer negundo

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
88 3 79 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Gallyazás, favizsgálat Visszavágás

Mély odúk a vázágakon

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14Vl222_049_052_053 Kor: 77+ Fénykép jelzet: 14Vl222_049_052_053 Kor: 52+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 22 49 Főkert kód: 2 22 53
Adatok: Adatok:
latin név: Ulmus laevis latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
92 3 80 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 11 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4

Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Vázágak Nectriával fertőzöttek

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14Vl222_049_052_053 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL222_060 Kor: 70+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 22 52 Főkert kód: 2 22 60
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Fraxinus excelsior

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 4 93 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 3 9 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4

Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL222_099 Kor: 70+ Fénykép jelzet: - Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 22 99 Főkert kód: 2 22 118
Adatok: Adatok:
latin név: Quercus robur 'Pyramidalis' latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 3 91 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 18 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Favizsgálat Gallyazás, favizsgálat
Csonkolt vázágak Csonkolt
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL222_101 Kor: 62+ Fénykép jelzet: 14VL222_123_124 Kor: 77+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 22 101 Főkert kód: 2 22 123
Adatok: Adatok:
latin név: Ulmus laevis latin név: Ulmus laevis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
78 3 93 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 14 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Tapló termőtest, csonkolt
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL222_123_124 Kor: 62+ Fénykép jelzet: - Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 22 124 Főkert kód: 2 22 142
Adatok: Adatok:
latin név: Populus simonii latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
96 3 84 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás, favizsgálat Statikai helyreállító gallyazás
Csonkolt
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 52+ Fénykép jelzet: - Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 22 140 Főkert kód: 2 22 144
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
76 4 83 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 9 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL222_149 Kor: 58+ Fénykép jelzet: - Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 22 149 Főkert kód: 2 23 13
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
87 3 76 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Visszavágás, favizsgálat Szárazgallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 52+ Fénykép jelzet: - Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 22 151 Főkert kód: 2 23 14
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 4 82 5

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 4 10 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Visszavágás, favizsgálat Szárazgallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL223_055 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 23 36 Főkert kód: 2 23 55
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica 'Suttneri' latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 3 92 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 3 10 3

állapot / betegség: 2 állapot / betegség: 3
Gallyazás, seb- és odúkezelés Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL223_066 Kor: 47+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 23 37 Főkert kód: 2 23 66
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica 'Suttneri' latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
94 5 79 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 8 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Statikai gallyazás Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL223_075 Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL223_105 Kor: 82+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 23 75 Főkert kód: 2 23 105
Adatok: Adatok:
latin név: Taxodium distichum latin név: Acer saccharinum

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
89 5 96 2

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
9 4 8 1

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 1
Szárazgallyazás, favizsgálat Kivágás

Csonkolt fa
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL223_099_100 Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14VL223_107_108 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 23 99 Főkert kód: 2 23 107
Adatok: Adatok:
latin név: Ulmus laevis latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
83 3 95 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 2 9 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 2
Hajtásválogatás, sebkezelés Hajtásválogatás
Csonkolt fa Csonkolt fa
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: Kor: 77+ Fénykép jelzet: - Kor: 52+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 23 114 Főkert kód: 2 23 129
Adatok: Adatok:
latin név: Ulmus laevis latin név: Aecsulus hippocastanum

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
99 4 77 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL223_136 Kor: 52+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 23 121 Főkert kód: 2 23 136
Adatok: Adatok:
latin név: Acer saccharinum latin név: Populus nigra 'Italica'

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 3 83 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
15 3 5 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Szárazgallyazás, vázágak összekötése, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL223_140 Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 74+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 23 140 Főkert kód: 2 24 67
Adatok: Adatok:
latin név: Populus nigra latin név: Quercus robur

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
97 3 76 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 3 12 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL223_152 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14VL224_083 Kor: 80+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 23 152 Főkert kód: 2 24 83
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Gleditsia triacanthos

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
92 4 98 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
13 3 12 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Szárazgallyazás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 25 1 Főkert kód: 2 25 6
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 5 97 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 4 12 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4

Szárazgallyazás, favizsgálat Szárazgallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 65+ Fénykép jelzet: - Kor: 96+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 25 5 Főkert kód: 2 25 20
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
99 4 90 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 4 13 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4

Szárazgallyazás, sebkezelés, favizsgálat Favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 96+ Fénykép jelzet: 14VL226_006_007 Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 25 73 Főkert kód: 2 26 7
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
98 4 84 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
23 4 10 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Szárazgallyazás, favizsgálat Szárazgallyazás, seb- és odúkezelés, favizsgálat

Mély odúk a vázágakon
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL226_006_007 Kor: 58+ Fénykép jelzet: - Kor: 64+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 26 6 Főkert kód: 2 26 13
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Sophora japonica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
87 4 85 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 4 11 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Szárazgallyazás, seb- és odúkezelés, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat
Mély odúk a vázágakon Vázágak Nectriával fertőzöttek
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL226_019_020 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL226_033 Kor: 77+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 26 19 Főkert kód: 2 26 33
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Ulmus laevis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
80 4 91 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 4 11 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Szárazgallyazás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 75+ Fénykép jelzet: 14VL226_058 Kor: 47+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 26 23 Főkert kód: 2 26 58
Adatok: Adatok:
latin név: Acer negundo latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 3 78 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 4 7 2

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Hajtásválogatás, favizsgálat

Csonkolt vázágak
Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL226_072 Kor: 71+ Fénykép jelzet: 14VL226_109_110 Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 26 72 Főkert kód: 2 26 109
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 4 100 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 9 2

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3

Gallyazás, sebkezelés, favizsgálat Hajtásválogatás, favizsgálat

Tapló termőtest, csonkolt

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 62+ Fénykép jelzet: 14VL226_109_110 Kor: 65+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 26 87 Főkert kód: 2 26 110
Adatok: Adatok:
latin név: Robinia pseudoacacia latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
77 2 99 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 1 10 2

állapot / betegség: 2 állapot / betegség: 3

Visszavágás, favizsgálat Hajtásválogatás, favizsgálat

Csonkolt Csonkolt

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL227_018 Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14VL227_057 Kor: 76+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 27 18 Főkert kód: 2 27 57
Adatok: Adatok:
latin név: Tilia tomentosa latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
86 2 81 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 3 14 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL227_035 Kor: 96+ Fénykép jelzet: 14VL227_067 Kor: 76+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 27 35 Főkert kód: 2 27 67
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
95 3 84 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL227_096 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL301_002_003 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 2 27 96 Főkert kód: 3 1 3
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
77 4 96 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 12 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás, favizsgálat Favizsgálat, gallyazás, odúkezelés

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL301_002_003 Kor: 58+ Fénykép jelzet: - Kor: 63+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 1 2 Főkert kód: 3 1 14
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Salix alba 'Tristis'

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
86 2 75 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
6 2 7 2

állapot / betegség: 2 állapot / betegség: 3
Kivágás Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL301_023 Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14VL302_051 Kor: 75+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 1 23 Főkert kód: 3 2 51
Adatok: Adatok:
latin név: Ulmus laevis latin név: Acer negundo

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
84 3 77 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
15 3 14 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Gallyazás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14Vl302_021 Kor: 48+ Fénykép jelzet: 14VL303_022 Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 2 21 Főkert kód: 3 3 22
Adatok: Adatok:
latin név: Catalpa bignonioides latin név: Populus nigra

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
83 4 83 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
14 4 7 2

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 2
Gallyazás, favizsgálat Favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október





 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL303_093_092 Kor: 80+ Fénykép jelzet: 14VL304_039 Kor: 63+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 3 93 Főkert kód: 3 4 39
Adatok: Adatok:
latin név: Celtis occidentalis latin név: Salix alba 'Tristis'

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
77 4 80 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 4 15 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Szárazgallyazás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL304_019 Kor: 58+ Fénykép jelzet: - Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 4 19 Főkert kód: 3 5 2
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
81 4 93 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
7 3 12 4

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 4
Gallyazás, favizsgálat Szárazgallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL305_005 Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14VL305_025 Kor: 52+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 5 5 Főkert kód: 3 5 25
Adatok: Adatok:
latin név: Sophora japonica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
81 4 76 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 11 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Visszavágás, odúkezelés, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 85+ Fénykép jelzet: 14VL305_056 Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 5 11 Főkert kód: 3 5 56
Adatok: Adatok:
latin név: Tilia tomentosa latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
100 3 93 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 12 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Szárazgallyazás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL305_073_074 Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL306_045 Kor: 64+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 5 73 Főkert kód: 3 6 45
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Sophora japonica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
86 1 75 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
8 1 15 3

állapot / betegség: 1 állapot / betegség: 3
Kivágás Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL306_035 Kor: 90+ Fénykép jelzet: - Kor: 90+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 6 35 Főkert kód: 3 6 70
Adatok: Adatok:
latin név: Quercus robur latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
96 4 84 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
13 3 11 4

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Hajtásválogatás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL306_111 Kor: 65+ Fénykép jelzet: 14Vl306_121_117_114 Kor: 70+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 6 111 Főkert kód: 3 6 121
Adatok: Adatok:
latin név: Tilia platyphyllos latin név: Robinia pseudoacacia

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
82 4 84 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
17 4 8 3

állapot / betegség: 4 állapot / betegség: 3
Szárazgallyazás, favizsgálat Szárazgallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14Vl306_121_117_114 Kor: 70+ Fénykép jelzet: 14Vl306_123 Kor: 71+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 6 117 Főkert kód: 3 6 123
Adatok: Adatok:
latin név: Robinia pseudoacacia latin név: Morus alba

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
86 2 99 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
5 2 4 2

állapot / betegség: 2 állapot / betegség: 2
Hajtásválogatás, favizsgálat Hajtásválogatás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL307_018_017 Kor: 52+ Fénykép jelzet: 14VL307_033 Kor: 96+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 7 17 Főkert kód: 3 7 33
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Celtis occidentalis

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
77 4 100 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
12 3 12 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Gallyazás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: 14VL307_018_017 Kor: 58+ Fénykép jelzet: 14VL307_040 Kor: 58+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 7 18 Főkert kód: 3 7 40
Adatok: Adatok:
latin név: Platanus x hispanica latin név: Platanus x hispanica

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
86 4 85 4

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 16 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 4
Visszavágás, favizsgálat Gallyazás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: 14VL307_047 Kor: 75+ Fénykép jelzet: 14VL308_017_015 Kor: 52+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 7 47 Főkert kód: 3 8 15
Adatok: Adatok:
latin név: Sophora japonica latin név: Ailanthus altissima

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
100 4 78 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
20 2 12 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október

Fénykép jelzet: - Kor: 64+ Fénykép jelzet: 14VL308_017_015 Kor: 59+

Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 8 14 Főkert kód: 3 8 17
Adatok: Adatok:
latin név: Sophora japonica latin név: Ailanthus altissima

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
75 4 81 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
10 3 10 3

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3

Visszavágás, favizsgálat Visszavágás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október



 TÖRTÉNETI NÖVÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

Fénykép jelzet: - Kor: 70+ Fénykép jelzet: - Kor: 65+
Fénykép: Fénykép:

jelenlegi elhelyezkedés /térkép/ jelenlegi elhelyezkedés /térkép/

Főkert kód: 3 10 21 Főkert kód: 3 10 32
Adatok: Adatok:
latin név: Ulmus laevis latin név: Acer saccharinum

törzsátmérő (cm) törzs állapot: törzsátmérő (cm) törzs állapot:
84 3 77 3

korona átmérő (m): korona állapot: korona átmérő (m): korona állapot:
11 3 7 2

állapot / betegség: 3 állapot / betegség: 3
Visszavágás Hajtásválogatás, favizsgálat

Megjegyzés: 2016. október Megjegyzés: 2016. október





10.5. Problématérkép 
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10.6. A Városliget területi változásainak bemutatása 
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10.7. A Városliget növényállományának vizsgálati lapjai 
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Olof  Palme  sétány Olof   Palme  sétány Olof   Palme  sétány

Rondó  külső  fasoraOlof   Palme  sétány



Rondó  belső  fasor Rondó  belső  fasor Rondó  belső  fasor

Rondó  külső  fasor Rondó  külső  fasor



Archív  fasor  Rondó  mögött Archív  fasor  Rondó  mögött Hattyú-tó  mellett i    fasor

Benczúr  utca  folytatása Paál   László  út Zichy  Mihály  út Zichy  Mihály  út





Kós  Károly  sétány Kós  Károly  sétány Kós  Károly  sétány Állatkerti       körútból   
nyí ló   aszfaltos   út

Állatkerti   körút Állatkerti   körút Állatkerti   körút Állatkerti   körút



14VL_117 14VL_221

14VL_225 14VL_210



14VL_110 14VL_217

14VL_114 14VL222





14VL101_CS083 14VL101_CS085 14VL102_CS031

14VL102_CS034 14VL104_CS002 14VL104_CS006



14VL106_CS024 14VL106_CS029 14VL107_CS037

14VL108_CS049 14VL109_CS076 14VL110_CS065



14VL111_CS013 14VL112_CS093 14VL113_CS110

14VL114_CS117 14VL115_CS097 14VL115_CS101



14VL117_CS104 14VL118_CS134 14VL118_CS141

14VL118_CS153 14VL119_CS130 14VL120_CS123



14VL201_CS309 14VL201_CS311 14VL201_CS316

14VL202_CS302 14VL202_CS307 14VL203_CS308



14VL204_CS318 14VL204_CS321 14VL205_CS322

14VL206_CS327 14VL206_CS331 14VL207_CS301



14VL208_CS264 14VL208_CS270 14VL208_CS270

14VL209_CS274 14VL210_CS229 14VL210_CS235



14VL211_CS219 14VL211_CS222 14VL212_CS217

14VL213_CS258 14VL213_CS260 14VL213_CS262



14VL214_CS237 14VL214_CS241 14VL214_CS243

14VL214_CS246 14VL215_CS223 14VL215_CS226



14VL216_CS299 14VL216_CS300 14VL218_CS398

14VL219_CS380 14VL219_CS392 14VL219_CS394



14VL220_C375 14VL221_CS356 14VL221_CS358

14VL222_CS280 14VL222_CS282 14VL223_CS296



14VL224_CS369 14VL224_CS373 14VL225_CS349

14VL226_CS343 14VL226_CS344 14VL227_CS339



14VL301_C165 14VL302_CS172 14VL303_CS175

14VL303_CS178 14VL304_CS182 14VL305_CS188



14VL306_C199 14VL306_CS203 14VL306_CS204

14VL308_CS208 14VL309_CS211 14VL309_CS215













14VL_101 14VL_110

14VL_227 14VL_217



























































































































































































9  db  történeti  faegyed  kezelése  a  14VL307-14VL309  tömbben.  
A  fürdő  előtti  neobarokk  kert  eredeti  tervek  szerinti  helyreállítása.  
A  forrásház  melletti  medence  helyreállítása  és  évelő/egynyári/vízinövény  felületeinek  fejlesztése.  
Az  “aszfaltos  út”  japánakác  fasorainak  pótlása  6-7  méteres  tőtávolsággal.  
A  Széchenyi  fürdő  Állatkerti  fasor  felőli  homlokzata  előtti  zöldfelületek  rendezése.  
Az  Állatkerti  körút  csomópont  felé  eső  szakaszán  a  külső  fasorok  fajta  egységesítése,  cseréje  fokozatosan.


