
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 

V. kerület József Nádor téren található 

6 db Celtis occidentalis favizsgálatának jegyzőkönyve 

és kezelési javaslata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A vizsgált fák elhelyezkedése és azonosítása 

 

 



m

cm

cm

cm

Törzskerület: cm

3

2 év múlva

Vizsgálat magassága: 100

A régi ághelysebek mélyen bekorhadva, 

többszörösen odvas, mintegy 20°-ban 

nyugati irányba hajlik

A műszeres vizsgálat nagy kiterjedésű 

szerkezeti elváltozást jelez.

Visszavágott, a vázágakon több, mélyen 

bekorhadt ághelyseb

Törzs állapota:

Korona állapota:

A fa állapota hosszútávon sem 

javítható, cseréje javasolt
Felülvizsgálat:

Véleményezte: Szaller Vilmos

65

209

Vizsgálat ideje: 2012. május 18.

Legnagyobb átmérő:

Gyökérzet állapota:

Beszűkült élettér, körben aszfalfaltozva, 

jelentős elváltozás a felszínről nem látható

Mátrix

Diagnózis:

Fa távoli képe

jellemző kép

érzékelők pozíció

Javaslat:

Legkisebb átmérő: 64

Fa magassága: 6

Fa kódja: 001

Fafaj (latin) Celtis occidentalis

Kerület: V.

Terület: József Nádor tér



m

cm

cm

cm

Törzskerület: cm

2,5

2,5

2

2 év múlva

Vizsgálat magassága: 100

A nyugati oldalon a koronaalapban lévő 

bekorhadt ághelysebből induló, a 

talajszintig tartó hosszirányú repedés, a 

műszeres vizsgálat alapján a bekorhadása 

eléri a törzs középpontját.

Visszavágott, a vázágakon több, mélyen 

bekorhadt ághelysebből kialakult odú

Törzs állapota:

Korona állapota:

Állapota hosszútávon nem 

javítható, cseréje javasolt
Felülvizsgálat:

Véleményezte: Szaller Vilmos

76

245

Vizsgálat ideje: 2012. május 18.

Legnagyobb átmérő:

Gyökérzet állapota:

Beszűkült élettér, a fagyléc aljánál mély 

bekorhadásra utaló repedések

Mátrix

Diagnózis:

Fa távoli képe

jellemző kép

érzékelők pozíció

Javaslat:

Legkisebb átmérő: 71

Fa magassága: 6

Fa kódja: 002

Fafaj (latin) Celtis occidentalis

Kerület: V.

Terület: József Nádor tér



m

cm

cm

cm

Törzskerület: cm

3

3

3

2 év múlva

Vizsgálat magassága: 100

A törzs felszínén kisebb hosszirányú 

repedések láthatóak, a műszeres vizsgálat 

a délnyugati oldalon kisebb belső 

szerkezeti elváltozást jelez.

Többszörösen gallyazott korona, a régebbi 

ághelysebek némelyike odvas. Kritikus 

pont a  koronaalapban lévő odú.

Törzs állapota:

Korona állapota:

Odukezelés, szükség esetén a 

két vázág összekötése
Felülvizsgálat:

Véleményezte: Szaller Vilmos

67

223

Vizsgálat ideje: 2012. május 18.

Legnagyobb átmérő:

Gyökérzet állapota:

Beszűkült élettér, körbe aszfaltozva, káros 

elváltozásra utaló nyom nem látható.

Mátrix

Diagnózis:

Fa távoli képe

jellemző kép

érzékelők pozíció

Javaslat:

Legkisebb átmérő: 65

Fa magassága: 15

Fa kódja: 003

Fafaj (latin) Celtis occidentalis

Kerület: V.

Terület: József Nádor tér



m

cm

cm

cm

Törzskerület: cm

2,5

2

2

2 év múlva

Vizsgálat magassága: 100

Körbeaszfaltozott fahelyben, a déli oldalon 

a szegély megsűlyedt, az északin 

kiemelkedett. A jelek a fa dőlésére utalnak.

A keleti vázágból kiindulva a talajszintig 

részben kalluszosodott hosszirányú 

repedés, a talajszint felett mély odú. A 

műszeres vizsgálat alapján a törzs üreges.

Többszörösen gallyazott korona, a régebbi 

ághelysebek némelyike odvas. A keleti 

vezérágon hosszirányú repedés, több 

ponton farontó gombák termőteste látható.

Törzs állapota:

Korona állapota:

A fa állapota nem javítható, 

dőlése veszélyes. Kivágandó!
Felülvizsgálat:

Véleményezte: Szaller Vilmos

79

242

Vizsgálat ideje: 2012. május 18.

Legnagyobb átmérő:

Gyökérzet állapota:

Mátrix

Diagnózis:

Fa távoli képe

jellemző kép

érzékelők pozíció

Javaslat:

Legkisebb átmérő: 68

Fa magassága: 8

Fa kódja: 004

Fafaj (latin) Celtis occidentalis

Kerület: V.

Terület: József Nádor tér



m

cm

cm

cm

Törzskerület: cm

2,5

2

1,5

2 év múlva

Vizsgálat magassága: 100

Körbeaszfaltozott fahelyben, 

gyökérnyakban a délnyugati oldalon tapló 

múmia

A délkeleti oldalon kéreghiányos, a 

területet taplók múmiái és élő termőtestei 

borítják.A műszeres vizsgálat jelentős 

szerkezeti elváltozást jelez.

Visszacsonkolt korona, a megmaradt 

vázágcsonkokon régebbi ághelysebek 

bekorhadása miatti odúk, valamint parazita 

gombafajok termőtestei láthatóak

Törzs állapota:

Korona állapota:

A fa állapota nem javítható. 

Kivágandó!
Felülvizsgálat:

Véleményezte: Szaller Vilmos

80

252

Vizsgálat ideje: 2012. május 18.

Legnagyobb átmérő:

Gyökérzet állapota:

Mátrix

Diagnózis:

Fa távoli képe

jellemző kép

érzékelők pozíció

Javaslat:

Legkisebb átmérő: 73

Fa magassága: 4

Fa kódja: 005

Fafaj (latin) Celtis occidentalis

Kerület: V.

Terület: József Nádor tér



m

cm

cm

cm

Törzskerület: cm

3,5

2

3

2 év múlva

Vizsgálat magassága: 100

Körbeaszfaltozott fahelyben, káros 

elváltozásra utaló nyom nem látható

Több, mélyen bekorhadt ághelyseb, a 

korona alap alatt 1 m-el többszörös 

bekorhadás, odúk. A műszeres vizsgálat 

talajszintig (alá) hatoló jelentős korhadást 

jelez.

Többszörösen gallyazott korona, mélyen 

bekorhadt, odvas ághelysebek.

Törzs állapota:

Korona állapota:

A fa állapota nem javítható. 

Cseréje javasolt
Felülvizsgálat:

Véleményezte: Szaller Vilmos

67

215

Vizsgálat ideje: 2012. május 18.

Legnagyobb átmérő:

Gyökérzet állapota:

Mátrix

Diagnózis:

Fa távoli képe

jellemző kép

érzékelők pozíció

Javaslat:

Legkisebb átmérő: 65

Fa magassága: 16

Fa kódja: 006

Fafaj (latin) Celtis occidentalis

Kerület: V.

Terület: József Nádor tér


