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Igali Szvetozár (1859-1922) 

„Ha igaz a közmondás, hogy a 
szappan használatáról valamely nép 
műveltsége állapítható meg, 
kétségtelenül igaz, hogy valamely 
város szépsége nyilvános parkjainak 
s az azokra fordított évi költség után 
ítélhető meg.” 



szabvány jelentése 

• szab = Átvitt értelemben a teendők vagy illetékek 
arányát, számát, rendét, idejét, és a többit, 
meghatározza. Czuczor – Fogarasai: A magyar nyelv 
szótára, 1862-1874, 5 kötet, 959. oldal  

 

• vány = képző, a szab igéből névszót képez 



https://www.arcanum.hu/hu/online-
kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-
czuczorfogarasi-55BEC/ 



http://mek.oszk.hu/05800/05887/pdf/ 



a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. 
Törvény: 
 
„A szabvány  

elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott,  

közmegegyezéssel elfogadott  

olyan műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok 
eredményére vonatkozik,  

és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, 
útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a 
rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb.” 

https://www.terc.hu/tudastar/1995-evi-xxviii-torveny
https://www.terc.hu/tudastar/1995-evi-xxviii-torveny
https://www.terc.hu/tudastar/1995-evi-xxviii-torveny


közmegegyezés 

„Általános megegyezés, amelyet az jellemez, hogy a lényeges 
kérdésekben az érdekeltek egyetlen jelentős csoportjának sincs 
fenntartott ellenvéleménye, továbbá, hogy az eljárás során minden 
érdekelt véleményét igyekeztek figyelembe venni, és megoldást találni 
minden ütköző álláspontra. 

 

Megjegyzés: A közmegegyezés nem szükségképpen jelent egyhangú 
véleményt.” 

 



 

 

A szabvány egy olyan műszaki dokumentum, amely 
vonatkozhat: 
• termékekre, (például faiskolai termék) 
• eljárási szabályokra (technológiákra) (például 

faültetés)  
• vagy szolgáltatásokra (például favizsgálat). 



A szabvány kidolgozási eljárásának jellemzői a 
következők: 

 
• közmegegyezéssel készült, az érdekeltek széles köre 

egyetértésre jutott a szabványok tartalmáról; 
• arra illetékes, elismert szerv jóváhagyta (a magyar 

nemzeti szabványok esetén a Magyar Szabványügyi 
Testület [MSZT]); 
• közzétették: azaz tartalma megismerhető (pl. a 

nemzeti szabványok az MSZT könyvtári 
olvasótermében helyben olvasásra megtekinthetők) 

 



 

 

„A nemzetközi és az európai szabványokat 
szabványként közzétenni Magyarországon csak nemzeti 
szabványként lehet.” 



 

 

„5. § (1) A nemzeti szabvány olyan szabvány, amelyet a 
nemzeti szabványügyi szervezet alkotott meg, vagy 
fogadott el (NAK), és tett a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé (MSZT). 



Az USA faápolási szabványok 



1. Tree Risk Assessment a. Tree Structure Assessment 

2. Integrated Pest Management 

3. Soil Managment a. Modification, b. Fertalization, and c. Drainage)  

4. Root Management 

5. Pruning 

6. Supplemental Support Sysrems 

7. Manaement of Trees and Shurbs During Site Planning, Site Developent, 
and Contsruction 

8. Planting and Transplanting 

9. Integrated Vegetation Management a. Utility Righs-of-way 

 





Német útmutatók 



1. ZTV-Baumpflege 2001 

2. ZTV-Faápolás 2001 

3. ZTV Baum-StB 04 2004 

4. ZTV-Faápolás 2006 

5. Baumkontrollrichtlinien 

6. Richtliene zu Überprüfung von Verkersichereit von Bämen 

7. Baumuntersuchungsrichtlinien Richtlinien für eingehende Untersuchungen zur 
Überprüfung der Verkehrssichereit von Bäumen 

8. Fachbericht zur Pflege von Jungbäumen und Sträuchen 

9. Empfehlungen für Baumpflanzungen. 1 Teil 

10. Empfehlungen für Baumpflanzungen, 2. Teil 

11. ZTV-Großbaumverpflnzung 

 





Osztrák faápolási szabványok 





Magyar zöldfelületgazdálkodási szabványok 

• MSZ 12170:1997 Díszfaiskolai termékek követelményei 

• MSZ 12172:1998 Díszfák és díszcserjék közterület-fásításra 

• MSZ 12174:1996 Szabadföldi rózsák 

 

(Termék szabványok) 



MFE faápolási útmutató 



Közterületi sorfák jegyzéke 



Zöld Infrastruktúra Füzetek 

 



szabványok 

• füvesítés (technológia) 

• zöldfelületek nyilvántartása, értékelése (eljárás) 

• favizsgálat (eljárás) 

• faápolás (eljárás) 

• fák talajának védelme (technológia) 

• öntözés (technológia) 

• fára szerelt szerkezetek (technológia) 

 



Folyamatban lévő szabványok 






