
6. melléklet a 6/2021. (VII. 23.)) önkormányzati rendelethez 

Növények jegyzéke 

 

Magánkertekbe javasolt növények: 

 

Fűfélék 

Arrhenatherum elatius francia perje 
Cleistogenes serotina kései perje 
Festuca pseudodalmatica sziklai csenkesz 
Festuca valesiaca vékony csenkesz 
Koeleria cristata karcsú fényperje 
Melica ciliate prémes gyöngyperje 

 

Lágyszárú évelők és kétnyáriak 

Bellis perennis százszorszép 
Pimpinella saxifraga hasznos földitömjén 
Scabiosa ocroleuca vajszínű ördögszem 
Thymus serpyllum kakukkfű 
Trifolium repens fehér here 
Veronica sp veronika fajok 
Viola wittrockiana árvácska 

 

Gyep helyettesítők: 

Convallaria majalis     gyöngyvirág 

Galanthus elwesii      hóvirág 

Polygonatum latifolium      salamonpecsét 

Vinca minor      télizöld 

Viola odorata      illatos ibolya 

 

Virágágyi szegélyvirágok: 

Bergenia crassifolia     bőrlevél 

Calendula officinalis     körömvirág 

Centaurea cyanus      búzavirág 

Crocus aureus      aranysáfrány 

Crocus vernus      lila sáfrány 

Dianthus barbatus     törökszegfű 

Dianthus caryophyllus     kerti szegfű 

Hyacinthus sp.      jácint 

Iris germanica      kék nőszirom 

Narcissus poeticus     nárcisz 

Petunia hybrida      petúnia 

Portulaca grandiflora     porcsinrózsa 

Tagetes patula      bársonyvirág 

Viola wittrockiana     árvácska 

 

Magasabb kerti virágok: 

Amaranthus hypochondriacus   bárányfarok 

Anemone sylvestris     szellőrózsa 



Anthemis biebersteiniaia     ezüstös pipitér 

Antirrhinum majus     oroszlánszáj 

Aster ssp.       őszirózsa 

Campanula pyramidalis    tornyos harangvirág 

Chrysanthhemum maximum    kerti margaréta  

Consolida ajacis      kerti szarkaláb 

Gypsophila elegans     fátyolvirág 

Hesperis matronalis     estike 

Hosta lancifolia      árnyékliliom 

Leucanthemum vulgare    mezei margaréta 

Lilium candidum      fehér liliom 

Lilium bulbiferuni     tűzliliom 

Myosotis silvestris     nefelejcs 

Phlox paniculata      lángvirág 

Tulipa sp.       tulipánfélék 

Yucca filamentosa     pálmaliliom 

 

Kerti díszként is használható fűszer- és gyógynövények: 

Artemisia sp.      üröm fajok 

Hypossus officinalis     izsóp 

Lavandula angustifolia     levendula 

Ocymum basalicum     bazsalikom  

Origanum vulgare     szurokfű 

Rosmarinus officinalis     rozmaring 

Ruta graveolens      kerti ruta  

Salvia officinalis      orvosi zsálya  

Thymus serpyllum, T. sp.    kakukkfű fajok  

 

A táji- és a kultúrtörténeti adottságok alapján javasolt dísznövények és gyümölcsfák: 

Cserjék: 

Buddleia davidii      nyári orgona 

Cornus sanguinea     veresgyűrűsom 

Coryllus avellan      mogyoró 

Cotinus coggygria     cserszömörce 

Cotoneaster sp.      madárbirs 

Crataegus monogyna     egybibés galagonya 

Euonymus sp.       kecskerágó 

Hibiscus syriacus      mályvacserje 

Ligustrum vulgare     fagyal 

Prunus spinosa      kökény 

Pyracantha coccinea     tűztövis 

Rubus sp.       szeder fajták 

 

Fák: 

Pyrus pyraster      vadkörte 

Quercus sp.       tölgy 

Sorbus sp.        berkenye 



Tilia cordata      kislevelű hárs 

Juglans regia      közönséges dió 

 

Kerítésre futtaható, javasolt növények: 

Campsis radicans      trombita folyondár  

Cucurbita pepo       dísztök 

Hedera helix       borostyán 

Ipomoea purpurea      bíboros hajnalka 

Ipomoea tricolor       kék hajnalka 

Lonicera tatarica      tatár lonc 

Lonicera tellmaniana      magyar lonc 

Phaseolus sp.      kúszó bab 

Tropaeolum majus      sarkantyúka 

Vitis silvestris       ligeti szőlő 

Wisteria sinensis       lila akác 

 

Kőfalakra támfalakra javasolt növények: 

Alyssum saxatile       sziklai ternye 

Sedum acre       borsos varjúháj 

Sedum album       fehér varjúháj 

Sempervivum marmoreum     rózsás kövirózsa 

 

Zöldtető beültetésére javasolt növények: 

Alyssum saxatile      hegyi ternye 

Dianthus sp.      szegfűk 

Festuca sp.       csenkeszfélék 

Geranium sanguineum     piros gólyaorr 

Nepeta x fassenii      macskamenta 

Oenothena missuriensis    ligetszépe 

Sedum sp.        varjúhájfélék 

Thymus sp.       kakukkfű 

 

Gyümölcsfák és cserjék 

Cerasus sp. cseresznye 
Coryllus avellana mogyoró 
Ficus carica füge 
Juglans regia dió 
Morus alba eperfa 
Prunus armeniaca kajszibarack 
Prunus cerasus meggy 
Prunus domestica mandula 
Prunus domestica szilva 
Prunus persica őszibarack 
Pyrus communis körte 
Ribes spicatum piros ribizli 
Ribes uva-crispa egres 
Vitis vinifera szőlő 

 



Közterületre javasolt fák: 

Acer campestre       mezei juhar 

Betula pendula      nyírfa 

Fraxunus excelsior     magas kőris 

Fraxunus ornus       virágos kőris 

Morus alba       fehéreperfa 

Populus nigra ’Italica’     jegenyenyár 

Populus tremula       rezgő nyár 

Quercus petraea       kocsánytalan tölgy 

Quercus pubescens      molyhos tölgy 

Sorbus aria       lisztes berkenye 

Sorbus domestica     házi berkenye 

Sorbus torminalis     barkócaberkenye 

Tilia cordata       kislevelű hárs 

Tilia platyphyllos       nagylevelű hárs 

Ulmus glabra       hegyi szil 

Ulmus laevis       vénic-szil 

Ulmus minor       mezei szil 

 

Közterületre javasolt cserjék: 

Cornus sanguinea veresgyűrű som 
Coryllus avellana mogyoró 
Cotinus coggygria cserszömörce 
Cotoneaster sp. madárbirs 
Crataegus monogyna egybibés galagonya 
Euonymus sp. kecskerágó 
Ligustrum vulgare közönséges fagyal 
Prunus spinosa kökény 
Syringa vulgaris orgona 

 

Nem alkalmazható növények: 

Az alább felsorolt fajok idegenhonosak és/vagy invázióra hajlamosak, ezáltal jelentős 

veszélyt jelentenek a település környékén lévő erdőtársulásokra és gyepekre, a 

közterületekre, valamint a biológiai sokféleség megőrzésére. 

Fák: 
Acer negundo zöld juhar* 

Acer saccharinum ezüst juhar* 

Aesculus hippocastanum vadgesztenye 

Ailanthus altissima bálványfa* 

Celtis occidentalis nyugati ostorfa* 

Corylus colurna törökmogyoró 

Elaeagnus angustifolia keskenylevelű ezüstfa* 

Fraxinus pennsylvanica amerikai (vörös) kőris* 

Gleditsia triacanthos lepényfa* 

Juglans nigra feketedió 

Morus alba fehér eper 

P. deltoides, P. maximowiczii, P. trichocarpa 

hibridek és fajták, Populus alba x P. 
 



grandidentata ’Favorit’, Populus 

.alba ’Villafranca’ 

Padus serotina kései meggy* 

Populus nigra ’Thevestina’ tiszaháti nyár 

Populus x euramericana, P. x interamericana,  nemes nyárak 

Ptelea trifoliata alásfa 

Quercus farnetto magyar tölgy 

Quercus palustris amerikai mocsártölgy 

Quercus rubra vörös tölgy 

Rhus typhina torzsás ecetfa* 

Robinia pseudoacacia fehér akác* 

Salix alba spp. nemes füzek 

Sophora japonica japánakác 

Ulmus pumila turkesztáni szil 

 

Cserjék: 
Amorpha fruticosa gyalogakác* 

Lycium barbarum közönséges ördögcérna* 

Mahonia aquifolium és L. decidua convar. mahónia és fajtái 

Parthenocissus inserta közönséges vadszőlő* 

Ribes aureum aranyribiszke* 

Sarothamnus scoparius seprőzanót 

Syringa vulgaris közönséges orgona* 

Tamarix spp. tamariskák 

Vitis riparia parti szőlő* 

 

Örökzöldek: 
Abies nordmanninana kaukázusi jegenyefenyő 

Cedrus atlantica atlasz cédrus 

Chamaecyparis lawsoniana oregoni hamisciprus 

Larix decidua és L. decidua convar. európai vörösfenyő és fajtái 

Picea abies convar. lucfenyő fajtái 

Pinus nigra feketefenyő 

Pinus strobus simafenyő 

Pinus sylvestris és P. sylvestris convar. erdeifenyő és fajtái 

Pseudotsuga menziesii caesia szürke duglászfenyő 

Pseudotsuga menziesii glauca kék duglászfenyő 

Pseudotsuga menziesii viridis zöld duglászfenyő 

Taxodium distichum mocsárciprus 

Thuja occidentalis nyugati tuja 

Thuja orientalis keleti tuja 

 
 


