
4. melléklet 
Településképi szempontból javasolt fák listája

Méret alapján osztályozva
1. Alacsony fák (5-10 m)

Acer campestre ’Elsrijk’ – mezei juhar, 6-12 m
Acer campestre Queen Elizabeth’ – mezei juhar, 6-8 m
Acer campestre ’Red Shine’ – mezei juhar, 6-8 m
Acer campestre ’Royal Ruby’ – mezei juhar, 6-8 m
Acer platanoides ’Columnare’ – oszlopos juhar, 8-10 m
Acer platanpides ’Globosum’ – gömb juhar, 4-6 m
Crataegus laevigata ’Pauls Scarlet’ – galagonya, 4-6 m
Crataegus laevigata ’Carrierei’ – galagonya, 5-7 m
Crataegus monogyna ’Stricta’ – galagonya, 5-7 m
Fraxinus ornus – virágos kőris, 8-12 m
Fraxinus ornus ’Mecsek’ – gömb kőris, 5-6 m
Gingko biloba ’Globosa’ – gömb gingko, 4-5 m
Koelreuteria paniculata – csörgőfa, 6-8 m
Magnolia kobus – liliomfa, 8-10 m
Malus eleyi – díszalma, 4-6 m
Malus evereste - díszalma, 4-6 m
Malus royalty - díszalma, 4-6 m
Prunus cerasifera ’Nigra’- vérszilva, 4-8 m
Prunus fru�cosa ’Globosa’ – gömb csepleszmeggy, 4-6 m
Prunus padus ’Alber�i’ – zelnicemeggy, 6-8 m
Prunus serrulata ’Kanzan’ – japán díszcseresznye, 7-10 m
Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ – gömb akác, 4-6 m
Sorbus aucuparia – madárberkenye, 6-12 m
Sorbus incana – berkenye, 5-8 m
Sorbus pseudola�folia – berkenye, 6-8 m

2. Közepes fák (10-20 m)
Acer campestre – mezei juhar, 10-15 m
Acer freimanii ’Autumn Blaze’ – mezei juhar, 10-12 m
Acer platanoides ’Cleveland’ – korai juhar, 10-15 m
Acer platanoides ’Crimson King’ – korai juhar, 10-15 m
Acer platanoides ’Deborah’ – korai juhar, 15-20 m
Acer platanoides ’Drummondi’ – korai juhar, 10-15 m
Acer platanoides ’Emerald Queen’ – korai juhar, 10-15 m
Acer platanoides ’Olmsted’ – korai juhar, 10-12 m
Acer platanoides ’Parkway’ – korai juhar, 10-15 m
Cel�s australis – nyuga� ostorfa, 10-20 m
Corylus colurna – törökmogyoró, 15-18 m
Fraxinus americana ’Autumn Purple’ – fehér kőris, 15-18 m
Fraxinus angus�folia ’Raywood’ – keskenylevelű kőris, 10-15 m
Fraxinus excelsior ’Altena’ – magas kőris, 15-20 m
Fraxinus excelsior ’Aurea’ – magas kőris, 8-15 m
Fraxinus excelsior ’Geesink’ – magas kőris, 15-20 m
Fraxinus pennsylvanica – amerika kőris, 15-20 m



Gingko biloba ’Princeton Sentry’- gingko, 15-20 m
Gledis�a triacanthos ’Skyline’ – lepényfa, 10-15 m
Pyrus calleryana ’Chan�cleer’ – kínai díszkörte, 8-12 m
Pyrus communis ’Beech Hill’ – díszkörte, 8-12 m
Quercus fraine�o – magyar tölgy, 10-20 m
Quercus palustris – mocsártölgy, 15-20 m
Quercus robur ’Fas�giata’ – oszlopos tölgy, 15-20 m
 Quercus robus ’Fas�giata Koster’ – oszlopos tölgy, 15-20 m
Sophora japonica – japán akác, 15-20 m
Sorbus aucuparia ’Cardinal Royal’ – madárberkenye, 10-15 m
Sorbus intermedia – svéd berkenye, 10-15 m
Sorbus intermedia ’Brouwers’ – svéd berkenye, 9-12 m
Tilia americana ’Redmond’ – amerikai hárs, 15-20 m
Tilia cordata ’Greenspire’ –kislevelű hárs, 18-20 m
Tilia cordata Rancho’ –kislevelű hárs, 8-12 m
Tilia cordata ’Roelvo’ –kislevelű hárs, 10-15 m
Tilia cordata ’Savaria’ –kislevelű hárs, 15-20 m
Tilia euchlora ’Szent István’ – Szent István hárs, 10-15 m
Tilia intermedia ’Pallida’ – hárs, 15-20 m
Ulmus hollandica ’Lobel’ – oszlopos szil, 12-15 m

3. Magas fák (20-40 m)
Acer platanoides – korai juhar, 20-30 m
Aesculus hippocastanum – vadgesztenye, 25-30 m
Betula pendula – nyír, 18-25 m
Fraxinus excelsior – magas kőris, 25-35 m
Fraxinus excelsior ’Westhof’s Glorie’ – magas kőris, 20-25 m
Gingko biloba – gingko, 15-30 m
Platanus acerifolia – juharlevelű platán, 20-30 m
Platanus acerifolia ’Columbia’ – juharlevelű platán, 15-25 m
Quercus cerris – csertölgy, 20-30 m
Quercus petrae – kocsánytalan tölgy, 20-30 m
Quercus robur – kocsányos tölgy, 25-35 m
Quercus rubra – vörös tölgy, 20-25 m
Robinia pseudoacacia – fehér akác, 20-25 m
Robinia pseudoacacia ’Nyirsegi’ – fehér akác, 25-30 m
Tilia americana ’Nova’ – amerikai hárs, 25-30 m
Tilia tomentosa ’Szeleste’ – ezüst hárs, 20-25 m

Parkolóba  illő  fajok  (kevésbé  vagy  egyáltalán  nem  szemetelnek,  ágtörés  veszélye  normál
körülmények melle� alacsony)
Acer campestre ’Elsrijk’ – mezei juhar
Acer platanoides ’Cleveland’ – korai juhar
Acer platanoides ’Crimson King’ – korai juhar
Acer platanoides ’Columnare’ – korai juhar
Acer platanoides ’Emerald Queen’ – korai juhar
Acer platanoides ’Globosum’ – korai juhar
Acer platanoides ’Olmsted’ – korai juhar
Acer platanoides ’Parkway’ – korai juhar



Corylus colurna – törökmogyoró
Crataeugus laevigata ’Pauls Scarlet’ – galagonya
Crataeugus laevigata ’Carrierei’ – galagonya
Crataegus monogyna ’Stricta’ – galagonya
Fraxinus americana ’Autumn Purple’ – amerikai kőris
Fraxinus angus�folia ’Raywood’ – keskenylevelű kőris
Fraxinus excelsior ’Aurea’ – magas kőris
Fraxinus excelsior ’Geesink’ – magas kőris
Fraxinus excelsior ’Westhof’s Glorie’ – magas kőris
Fraxinus ornus – virágos kőris
Fraxinus ornus ’Mecsek’ – gömb kőris
Ginkgo biloba – gingko
Ginkgo biloba ’Globosa’ – gingko
Ginkgo biloba ’Princeton Sentry’– gingko
Gleditsia triacanthos ’Skyline’ – lepényfa
Koelreuteria paniculata – csörgőfa
Platanus acerifolia ’Columbia’ – juharlevelű platán
Prunus fru�cosa ’Globosa’ – gömb csepleszmeggy
Pyrus calleryana ’Chan�cleer’ – kínai díszkörte
Pyrus calleryana ’Beech Hill’ – díszkörte
Quercus fraine�o – magyar tölgy
Quercus robur ’Fas�giata’ – oszlopos tölgy
Quercus robur ’Fas�giata Koster’ – oszlopos tölgy
Robinia pseudoacacia ’Nyirsegi’– fehér akác
Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ – fehér akác
Sorbus incana – berkenye, feltétellel
Sorbus intermedia ’Brouwers’ – svéd berkenye, feltétellel
Sorbus pseudola�folia – berkenye, feltétellel
Ulmus fron�er – szil

Szűk, keskeny helyre tervezhető fajok
Acer campestre ’Elsrijk’ – mezei juhar
Acer campestre ’Red Shine’ – mezei juhar
Acer campestre ’Royal Ruby’ – mezei juhar
Acer platanoides ’Columnare’ – korai juhar
Acer platanoides ’Globosum’ – korai juhar
Acer platanoides ’Olmsted’ – korai juhar
Crataeugus laevigata ’Pauls Scarlet’ – galagonya
Crataeugus laevigata ’Carrierei’ – galagonya
Crataegus monogyna ’Stricta’ – galagonya
Fraxinus ornus ’Mecsek’ – gömb kőris
Ginkgo biloba ’Globosa’ – gingko
Ginkgo biloba ’Princeton Sentry’– gingko
Prunus fru�cosa ’Globosa’ – gömb csepleszmeggy
Prunus padus ’Alber�i’ - zelnicemeggy
Pyrus calleryana ’Chan�cleer’ – kínai díszkörte
Pyrus calleryana ’Beech Hill’ – díszkörte
Quercus robur ’Fas�giata’ – oszlopos tölgy
Quercus robur ’Fas�giata Koster’ – oszlopos tölgy



Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ – fehér akác
Sorbus pseudola�folia – berkenye
Tilia cordata ’Rancho’ – kislevelű hárs
Ulmus hollandica ’Lobel’ – oszlops hárs
Ulmus fron�er – szil

Légvezeték alá tervezhető fajok
Acer platanoides ’Globosum’ – korai juhar
Crataeugus laevigata ’Pauls Scarlet’ – galagonya
Crataeugus laevigata ’Carrierei’ – galagonya, feltétellel
Fraxinus ornus ’Mecsek’ – gömb kőris
Ginkgo biloba ’Globosa’ – gingko
Koelreuteria paniculata – csörgőfa, feltétellel
Malus eleyi - díszalma
Malus evereste - díszalma
Malus royalty - díszalma
Prunus fru�cosa ’Globosa’ – gömb csepleszmeggy
Prunus serrulata ’Kanzan’ – japán díszcseresznye
Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ – fehér akác
Sorbus aucuparia – madárberkenye, feltétellel
Sorbus incana – berkenye, feltétellel
Sorbus pseudolai�olia - berkenye, feltétellel

Egyedi vegetációs lombszín
Acer platanoides ’Crimson King’ – korai juhar, vörös
Acer platanoides ’Drummondi’ – korai juhar, tarka (fehér szegélyű zöld levél)
Malus royalty – díszalma, bíborvörös
Prunus cerasifera ’Nigra’ – vörös

Egyedi dísszel rendelkező fajták (virág, különleges lombozat)
Acer fajok – zöld/sárga/sárgás zöld virág
Aesculus hippocastanum – vadgesztenye, fehér virág
Crataeugus laevigata ’Pauls Scarlet’ – galagonya, piros virág
Crataeugus laevigata Carrierei’ – galagonya, fehér virág
Crataeugus monogyna ’Stricta’ – galagonya, fehér virág
Fraxinus ornus – virágos kőris, fehér virág
Fraxinus ornus ’Mecsek’ – gömb kőris, fehér virág
Koelreuteria paniculata – csörgőfa, sárga virág
Magnolia kobus –liliomfa, fehér/rózsaszín virág
Malus eleyi – díszalma, borvörös virág
Malus evereste – díszalma, fehér virág
Malus royalty – díszalma, vörös virág
Prunus cerasifera ’Nigra’ – rózsaszín virág
Prunus fru�cosa ’Globosa’ – gömb csepleszmeggy, fehér virág
Prunus padus ’Alber�i’ – zelnicemeggy, fehér virág
Prunus serrulata ’Kanzan’ -. japán díszcseresznye, rózsaszín virág5
Pyrus calleryana ’Chan�cleer’ – kínai díszkörte, fehér virág
Pyrus calleryana ’Beech Hill’ – díszkörte, fehér virág
Robinia pseudoacacia – fehér akác, fehér virág



Robinia pseudoacacia ’Nyirsegi’– fehér akác, fehér virág
Sophora japonica – japán akác, sárgás fehér virág
Sorbus aucuparia – madárberkenye, fehér virág
Sorbus aucuparia ’Cardinal Royal’ – madárberkenye, fehér virág
Sorbus incana – berkenye, fehér virág
Sorbus intermedia – svéd berkenye, fehér virág
Sorbus intermedia ’Brouwers’ – svéd berkenye, fehér virág
Sorbus pseudola�folia – berkenye, fehér virág


