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A Díszfák és díszcserjék ül-
tetése települések közte-

rületein című, MSZ 12172:2019 
számú szabvány 2019. októ-
ber 1-jén jelent meg. A Magyar 
Szabványügyi Testület, a Mi-
niszterelnökségi Hivatal, a 
Nemzeti Agrárkamara, a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal, a Vetőmag Szövet-
ség, a Díszkertészek Szövet-
sége, a Magyar Faápolók Egye-
sülete, az Építésügyi Minő-
ségellenőrző Intézet, a Sopro-
ni Erdészeti Egyetem és a Fő-
kert Nonprofit Zrt. képviselő-
inek részvételével öt munka-
napon át tárgyalták a szakem-
berek a szabvány részleteit. 
Figyelembe véve a szakmai 
fejlődés ütemét, erősen indo-
kolt és szükséges lenne a szab-
vány fölülvizsgálata öt-, nyolc-, 
vagy tízévenként. Erre az új 
szabványra azért volt szükség, 
mert a régi elavult. Megvál-
toztak a környezeti feltételek, 
jelentősen fejlődött a techno-
lógia és azóta átalakult a jog-
szabályi környezet. A szakem-
berek a szabvánnyal igyekez-
tek lehetőséget adni a szak-
mai fejlődésnek és szerettek 
volna hozzájárulni a fák szá-
mára élhetőbb környezet meg-
teremtéséhez. 

Korszerűbb műszaki 
tartalom

A szabvány a szabványügyi 
testület honlapjáról hivatalo-
san letölthető, helyettesíti a 
MSZ 12172:1998 számú szab-
ványt, amelynek műszaki tar-
talmát az új jelentős mérték-
ben korszerűsítette. A szab-
vány szerzői jogi védelem 
alatt áll, részeiben vagy egé-
szében felhatalmazás nélkül 
másolni, sokszorosítani, for-
galmazni, árusítani vagy bár-

milyen egyéb módon terjesz-
teni, közreadni tilos. Kiadá-
sát a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara támogatta.

A szabvány egyes fejezete-
it áttekintve kiemeljük a fon-
tosabb változásokat. A har-
madik fejezet a szakkifejezé-
sekkel és azok meghatározá-
sával foglalkozik, amelyekre 
a MSZ  12170-ben megadot-
tak érvényesek, azok egészül-
tek ki újabbakkal. Az újak kö-
zül két fogalom értelmezésé-
vel gond lehet a szakember 
szerint. A csurgóterület a fás 
növények koronaperemének 
függőleges vetülete. Átmérő-
je megegyezik a koronaátmé-
rővel. A favédelmi zóna pe-
dig a fiatal fának a föld fölött 
és a felszín alatt elfoglalt vé-
dendő területe.

Minőségi 
követelmények

A negyedik fejezet az ültetési 
anyag minőségi követelmé-
nyeit tárgyalja. Azért van szük-
ség ennek részletes meghatá-
rozására, mert települések 
közterületi fásításakor az er-
dészeti magcsemetékből szár-

mazó egyedek nem jöhetnek 
szóba, hiszen itt egészen má-
sok a minőségi követelmé-
nyek. Az erdészeti facseme-
ték nevelése során nincs isko-
lázás, ezért azon fák gyökér-
zetének fejlődése teljesen 
más irányú és más típusú, 
mint a díszfaiskolákban több-
ször átiskolázott fáké. A szab-
ványnak ez a fejezete rendel-
kezik egyebek között a lom-
bos fák kiültetéskori méret-
követelményeiről is. Meg-
szabja, hogy milyen legyen a 
lombos fa törzse, koronája, 
gyökérzete, földlabdája. A ko-
rábbi szabványhoz képest ide 
bekerült a magasra emelt ko-
ronájú fa fogalma, amelynek 
törzsmagassága 350 centimé-
ter. A hazai faiskolákban ez a 
méret még kevésbé gyakori, 
német vagy holland üzemek-
ből hozzák be az ilyen méretű 
lombos fákat. Ez a méret a 
közutak űrszelvénye miatt 
fontos, emelte ki Szaller Vil-
mos. Jelenleg fasornak jellem-
zően 220 centiméter törzs-
magasságú, sorfa minőségű 
fákat telepítenek. A telepü lés-
fenntartónak a fa növekedési 
erélyétől függően négy, vagy 

Faültetés szabályosan, szakszerűen
Az országfásítási kampány tavaszi ültetési időszakának indulásával érdemes a díszfák 
és díszcserjék közterületen történő ültetéséről szóló új szabvány ismertetésével 
áttekinteni a szakszerű, szabványos faültetés mozzanatait, körülményeit, feltételeit. 
Szaller Vilmos, a Főkert Nonprofit Zrt. favédelmi munkacsoportjának vezetője 
ismertette a szabványt a közelmúltban megrendezett szakmai tanácskozáson.

Minél idősebb korban ültetünk át egy fát, annál nagyobb az 
ültetési sokk, ha a fa nem megfelelően előkészített talajba 
kerül. Az a tapasztalat, hogy ha egy közművek közé beszorí-
tott fahelyre 45 centiméteres törzskörméretű fa mellé tele-
pítenek egy 20 centiméteres törzskörmé re tűt, akkor a ki-
sebb fa tíz év elteltével lehagyja, megelőzi a nagyobbat, 
mert akkora az ültetési sokk a koros fáknál. A szabvány idős 
fa ültetésekor a 30 centiméteres törzskörméretű lombos 
fához 90 centiméteres földlabdát ír elő. Lomblevelű dísz-
cserjék, sövénycserjék, kúszó- és kapaszkodócserjék eseté-
ben a minimális méretkövetelmények kerültek meghatáro-
zásra, itt az előző szabványhoz képest nincs változás.

Ültetési sokk
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akár hét évbe is kerülhet a 
közúti űrszelvény 450 centi-
méteres magasságához meg-
felelő törzsmagasság kialakí-
tása, 350 centiméteres törzs-
magasságú fából ez két-há-
rom év alatt megoldható. A 
telepítéskori magasabb ár  
tehát a rövidebb fenntartási 
idő miatt csökkenő költsé-
geknek köszönhetően bőven 
megtérül.

Favédelmi zóna

A szabvány ötödik fejezete a 
tárolás, csomagolás, rakodás 
és szállítás témakörét taglal-
ja, amiben nincs változás a 
korábbi szabványhoz képest.

A hatodik fejezetben az ül-
tetés előkészítéséről az áll, 
hogy a biztonságos eredés és 
a hosszú távú faállomány-fenn-
tartás alapfeltétele a közterü-
leti fák ültetésének megfelelő 
előkészítése. Itt a szabvány 
meghatározza, hogy a fák ül-
tetése előtt táj- és kertépítői 
szakképesítésű és jogosultság-
gal rendelkező szakember-
nek ültetési tervet kell készí-
tenie, és az illetékes engedé-
lyező hatósággal azt engedé-
lyeztetni kell. A szabvány rész-
letesen kitér az ültetési terv 
kötelező tartalmára is. Szaller 
Vilmos kiemelte a favédelmi 
zóna fontosságát, mert a szab-
vány kitér a fahely kialakításá-
nak módjára is. Az újonnan ki-
alakítandó fahely meg kell, 
hogy feleljen a tervezett nö-
vényfaj ökológiai és termesz-
tési igényeinek. Ez a fejezet az 
ültetőgödör méreteit is meg-
jelöli, ami nagy termetű fa 
esetében 200 × 200 × 200 
centiméter, azaz 8 köbméter. 
Ennek meghatározása előtt a 
készítők a világ összes elérhe-
tő szabványát áttanulmányoz-
ták, és az ebben a szabvány-
ban megfogalmazódott érték 
a legkisebb méterű fahelyek 
között található. A német 
szabvány például 400 × 400 × 
400 centimétert ír elő. Ha a 
közművek kötelező védőtá-
volsága miatt nincs ekkora 
hely az ültetőgödör számára, 
akkor, ha a közművet az elő-
írásoknak megfelelően levéd-

jük, akkor csökkennek a vo-
natkozó védőtávolságok. Ez 
ugyan többletmunka és költ-
ség, de olyan tereket nyerünk, 
amelyek legálisan beültethe-
tőkké válnak, és így a fa szá-
mára kellő élettér teremthető.

Lyuk vagy gödör

A védőtávolság a fák törzsére 
vonatkozik. A szabványba be-
került, hogy a fa ültetése előtt 
az alkalmazási célnak megfe-
lelő koronaformát kell kiala-
kítani. Erre a meghatározásra 
a közterületre egyre gyakrab-
ban kikerülő alakfák miatt 
volt szükség. Ilyen korona-
formák esetében is az adott 
alakfának megfelelően kell 
elvégezni a metszést.

A hetedik fejezetről szól-
va az ültetőlyuk és az ülte-
tőgödör közti fogalmi kü-
lönbségeket is érdemes tisz-
tázni. Ültetőgödröt bármikor 

kialakíthatunk, például ami-
kor kiásunk egy tuskót. Ilyen-
kor ássuk ki a megfelelő mé-
retű ültetőgödröt, majd vé-
gezzük el a talajcserét. Ami-
kor eljön az ültetés ideje, ak-
kor a földlabda melletti kis 
részt, az ültetőlyukat kell 
csak megmozgatni és abba 
telepíthető a fa. Ez a fejezet 
részletezi az ültetés idejével, 
a beültetés módjával, az indí-
tómetszéssel, a támasztással 
és rögzítéssel, valamint a be-
öntözéssel kapcsolatos elő-
írásokat is. A kijuttatandó víz 
mennyiségének alapja a fa 
törzskörméretének nagysá-
ga. Például egy 18/20 centi-
méteres faiskolai méretű fát 
40 liter vízzel kell telepítés 
után beöntözni.

A nyolcadik fejezet az utó-
munkákkal foglalkozik, a fia-
tal fák védelmével, a fenntar-
tás során szükséges öntözés 
mértékével. Amennyiben a 

tervező beírja a terv műle-
írásába, hogy az általa terve-
zett faültetésnek meg kell fe-
lelnie az ültetési szabvány-
nak, akkor azzal már az öntö-
zést is megszabta a favéde-
lemmel, a fa támasztórend-
szerével együtt. olyankor 
külön már nem kell leírnia 
mindezeket részletesen, a 
szabvány ugyanis tartalmaz-

za annak leírását. 
Jelenleg a szabványok nem 

kötelező érvényűek, alkalma-
zásukat csak a tervezési doku-
mentációkban, a szerződés-
kötések, vagy az engedélyez-
tetési eljárások során lehet 
előírni. A kertészeti szakma-
közi szervezet szakmai irány-
mutatásként előírhatja irány-
elvként, ezáltal az alkalmazá-
sa kötelező érvényűvé válik.

A Budapest Főváros Főpol-
gármesteri Hivatal által ki-
adott Zöldinfrastruktúra-fü-
zetek közül a 2018-ban meg-
jelent 4. számú (A város és a 
fák, közművek kapcsolata) ter-
vezési útmutatóként szolgál. 
Ahhoz, hogy egy fa hosszú tá-
von biztonságosan fenntart-
ható legyen, úgy kell mindent 
már az ültetés előtt megter-
vezni, előkészíteni, hogy a 
megfelelő életteret megte-
remtsük a számára. 

Megyesi Éva

A növénytípustól függő ültetőgödör-méretek

Fásszárú növény típusa * Ültetőgödör
Mérete (cm) Térfogata (m3)

Nagy termetű fa 200 x 200 x 200 8
Közepes termetű fa 150 x 150 x 150 3,375
Kis termetű fa
Erős növekedési erélyű cserje 80 x 80 x 80 0,512
Közepes növekedési erélyű cserje 60 x 60 x 60 0,216
Gyenge növekedésű cserje 40 x 40 x 40 0,064
* A fajtaleírás szerint

A fahely szerkezete A földlabda rögzítése


