
Vizsgálat ideje:

Helyszín:

Vizsgálatot végezte:

Azonosító:

Tudományos név:

Magyar név:

Törzsátmérő 1 méteren: 41 cm A fa életkora: kb 30 év

Törzs magassága: 8 m Ápolási javaslat

Korona átmérő: 7 m kivágandó

Fa magassága: 14 m

GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA    2 KORONA ÉS KORONAALAP ÁLLAPOTA 2

TÖRZS ÁLLAPOTA 3 A FA ÁPOLTSÁGA 2 

Ferde, külpontos törzs Vázágak korábban visszavágásra kerültek

Statikailag veszélyes állapot A FA ÉLETKÉPESSÉGE, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 1

KÉPEK

FAVIZSGÁLATI ADATLAP
2022.02.15

Budapest, VII. kerület, Városliget fasor 35.a, magánkert

1.

Robinia pseudoacacia

Épített elemek (kerítés, épület) közé szorított gyökérzet, 

burkolattal határolva az egyik oldaláról

Az erős árnyékoltság és az épületek közelsége 

miatt a korona megnyúlt, aszimmetrikus formájú

Törzsön kisebb sérülések látszódnak 

Korábbi koronakönnyítések vagy lehasadások 

miatt a koronában számos vázág került 

visszavágásra, melyek átmérője 20 cm feletti.  

Fodor Mátyás, FV-21/07

A metszlapok lassan záródnak, az új hajtások a 

visszavágások alól fejlődnek

Gyökérzet alatt közvetlenül csatorna található

fehér akác





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum TÓTOK
ZOLTÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.02.28. 11.42.14


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: TÓTOK ZOLTÁN
Születési hely: GYÖNGYÖS
Születési dátum: 1977.11.28.
Anyja neve: REJLIK MÁRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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