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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
Tájépítész tervező neve:  Remeczki Rita (Open Air Design kft.) 
Címe:     1034 Budapest, Pacsirtamező u. 42-44 fsz.5 
Jogosultsága:    okl. tájépítészmérnök 
Kamarai száma:   K 01-5192 (BÉK. teljes körű tervezői jogosultság) 

Közmű tervező:    Horcsin Zoltán 
Kamarai száma:   VZ-T, KÉ-K 10-0470 

Villamos tervező:    Hágen András 

Kamarai száma:  10-0001/  V; EN-HŐ; EN-VI; EN-ME 
 
Tervezett építési tevékenység megnevezése:  

Kertépítészeti kiviteli terve 
A tervezett építési tevékenység: 
- helye, az ingatlan címe: 
Eger, Szécheny utca-Érsek utca-Dobó tér-Bajcsy Zs. utca által határolt belső udvar. 
Helyrajzi száma:   4929,4930/1,4930/3,4940 
- a terület védettségi besorolása:  
   védett, műemléki környezet, régészeti terület 
- megnevezése, rövid leírása (tartalma), jellemzői, 
A tervezett környezetrendezés kapcsán a tervezett zöldfelületek, burkolatok kertépítészeti 
kialakításának favédelmi és fakivágatási terv elkészítése, a tervben alkalmazott burkolatok, 
lépcsők, épített objektumok, felszíni vízelvezetés, alkalmazott növények kiviteli szintű 
meghatározásával.  
 
Alulírott tervező kijelentem, hogy a fenti tárgyú tervdokumentáció készítése során az 1997. évi 
LXXVIII. Tv. (ÉTV), a 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletben (OTÉK), az országos településrendezési 
és építési követelményekről, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint a HÉSZ előírásainak betartásával készítettem el. Továbbá nyilatkozom, 
hogy a tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, 
általános érvényű és eseti előírásoknak. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérésre nem 
volt szükség. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem 
került sor a tervdokumentáció elkészítése során. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki 
megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel. 
A tervezett építési, bontási tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz. A tárgyi 
műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem.  
 
Kelt: Budapest, 2017. január 31.    
 
 

              .......................................... 
                      Remeczki Rita  

okl. tájépítész  tervező   
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Eger, Széchenyi István utca, Érsek utca, Dobó István tér, Bajcsy- Zsilinszky utca által 

határolt tömb belső udvar 

környezetrendezési kiviteli terve 

  
Kertépítészeti munkarész 

 MŰSZAKI LEÍRÁSA 

 

 

 

1.0 Előzmények 

Eger Város Önkormányzata a TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 azonosítószámú, „Belvárosi terek 

komplex megújítása” című projekt „Bajcsy tömbbelső felújítása” tervezése tárgyában 

közbeszerzési eljárás során megbízást adott cégünknek a terület környezetrendezési 

engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére. A tervezés során egy kb. nettó 26 millió forintos 

bekerülési költségű környezetrendezést kellett elkészíteni a szükséges szakágak bevonásával. 

 

2.0 Jelenlegi állapot 

A tervezési terület épületekkel teljesen körbezárt belső udvarként funkcionál, amely épületek egy 

része (Bajcsy-Zs. utcai oldalon) műemléki védettségű, míg többsége jelenkori építésű, modern 

épület. A belső udvar az 1960-as évek településszerkezeti átalakítása során került kialakításra. 

Megközelítése a kapualjakon keresztül lehetséges. Ezek egy része az ott lakók igénye alapján 

lezárásra került. A nyitottan maradó kapualjakból kettőn lehetséges a gépkocsi bejutás, a többi 

négy kapualj csak gyalogos átközlekedésre alkalmas. Az Érsek utca felőli közlekedés jelenleg 

lépcsős, így nem akadálymentes, míg a többi akadálymentesen átjárható. A két gépkocsi behajtón 

jelenleg is van autós közlekedés, amely járművek az udvarban parkolnak. Ez jelentős vizuális és 

használati konfliktus jelent. 

A Bajcsy-Zsilinszky utca 17-19 számú házak belső udvara kiemelten fontos régészeti terület, ahol 

koraközépkori településrétegek találhatók. 

A zöldfelületek szabdaltak, a meglévő faállomány által jelentősen beárnyékoltak. A gyepfelületek 

kopottak, a berendezési tárgyak hiányoznak. A meglévő aszfalt, beton térkő burkolatok 

töredezettek, elhasználtak, a beton szegélyek kiemeltek, ami akadályozza a csapadékvizek 

zöldfelületbe jutását. 

A tervezési területet kettévágja egy telekhatár, amelyen azonban túlnyúlik a meglévő és 

tervezett zöldfelület is. Ezt a részt egységében kell kezelni. 

A terület szabályozási értelemben  KKk besorolású, azaz korlátozott használatú közkert. Egy része 

régészeti terület. A szabályozás három kapualjon keresztül gyalogutat jelez, amelyből egy nem 

akadálymentes. 

 

A területet 2016. júniusában EOV helyes, Balti magasságokkal felmérettük. 

 

A jelenlegi állapotot a Geodéziai felmérés ábrázolja! 
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A területre vonatkozó szabályozási tervlap 

 

2.1.  Bontás fakivágás 

A tervezési területen 25 fa található, melyek többsége koros, idős fa. A kivágásra ítélt két darab 

tuja nem képvisel értéket. A burkolatok és szegélyek mindegyike bontandó. A terület 

bevilágítását négy kandeláber szolgálja, ezek és az összes berendezési tárgyat el kell bontani. A 

zöldfelületeken gyepnyesést kell végezni. Azoknál a zöldfelületeknél, ahol burkolat kialakítása 

történik földkiemelés szükséges a tervezett burkolatok rétegvastagságában. 

A közművek és elektromos berendezések tekintetében a szakági tervek szerint kell eljárni. 

 

A 4929 és a 4930/1 telkek régészeti területek, ahol a 30cm-nél mélyebb földmunkát régészeti 

felügyelet mellett kell végezni, az Örökségvédelmi hozzájárulásban leírtak szerint! 

 

A tervezett bontásokat a K-01 Bontási terv ábrázolja! 
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2.2.  Fakataszter 

A területen lévő faállomány jelentős része idős fákból áll. Fajösszetételüket tekintve a terület kis 

kiterjedéséhez képest vegyes, és különösen értékes egyedekből áll. A tervezett kialakításban a 

meglévő idős fák megtartása kifejezett szempont volt, ez nagyban meghatározta a burkolatok, 

zöldfelületek elhelyezkedését. A fakivágás csak 2db értéktelen Thuját érint (3 és 9 sorszámmal). 

Ebből egy bokros habitusú. Mindkettő a nagy hárs közelében erősen beárnyékolt, felkopaszodott, 

ezért esztétikai értéket sem képviselnek. 

 

FAKATASZTER: 
sorszám  latinnév     törzsátmérő (cm) megjegyzés 

1.   POPULUS SIMONII   72 

2.  CATALPA BIGNONIOIDES  8 

3.  THUJA OCCIDENTALIS  bokor 

4.   TILIA PLATYPHYLLOS   70   

5.  CEDRUS ATLANTICA   25 

6.   CEDRUS ATLANTICA   50 

7.   CEDRUS ATLANTICA   42 

8.   CEDRUS ATLANTICA   25   megdőlt 

9.  THUJA OCCIDENTALIS  25 

10.  TAXUS BACCATA   40   alulról ágas 

11.  GINKGO BILOBA   70 

12.  GINKGO BILOBA   45 

13.  ACER PSEUDOPLATANUS  15  

14.  PLATANUS X HISPANICA  120   nagyon szép 

15.  PICEA PUNGENS   22 

16.  BETULA PENDULA   45 

17.  PICEA PUNGENS   18 

18.  CERASUS AVIUM   10 

19.  MORUS ALBA    25+20 

20.   CEDRUS ATLANTICA   55   

21.   CEDRUS ATLANTICA   70 

22.   CEDRUS ATLANTICA   65 

23.  TILIA PLATYPHYLLOS   70  

24.  PICEA ABIES    8 

25.  PICEA ABIES    2X12 
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3.0 Tervezett állapot 

A belső udvar pozíciójából adódóan kiválóan alkalmas egy pihenő kert létrehozására, kisebb 

rendezvénytér kialakítására. A tervezett környezetalakításban jelentősebb beavatkozás alig 

történik. Egyedül a műemléki védettségű épületek csatlakozó zárt belső udvarainak szintjét 

tervezzük a lehetőségekhez és meglévő idős fákhoz igazítottan kiszélesíteni, hogy ott kisebb 

rendezvényteret hozhassunk létre. Az ablaktalan tűzfal vetítésre (kerti mozi, fényfestés) alkalmas, 

ezért épített ülőfalakkal hoztunk létre lelátórészt, kihasználva a meglévő szintkülönbséget. A 

teljes területen egy egységes burkolatarchitektúrát alkalmazva létrehozzuk a kert egységes 

vizuális megjelenését. Ezt a tervezett berendezési tárgyakkal és világítási koncepcióval tovább 

fokozzuk. Mindenekelőtt a visszafogott, semleges anyaghasználatot tervezzük, kerülve az 

archaizálást. A zöldfelületeket árnyéki talajtakarókkal és csoportosan ültetett évelő felületekkel 

rendezzük. A jelenleg nem akadálymentes átjáró útvonalat rámpával akadálymentesítjük. 

 

A kialakítás több telket is érint. Ebből kettő pályázati forrásokból valósul meg, míg a többi 

funkcionálisan csatlakozik a területhez, illetve a kapualjak biztosítják a közterületekről való 

bejutást, így ide is elkészültek a tervek, amelyeket a tervlapok egységesen ábrázolnak. 
A pályázattal érintett két telek: hrsz.: 4930/1, 4940 
pályázat által nem érintett terület: hrsz.: 4929, 4930/3 és 
kapualjak: hrsz 4930/2, hrsz 4932/2, hrsz 4943/1, hrsz 4946  

 

 

3.1.  Kertépítészeti koncepció 

A belső udvar jelenleg és a későbbiekben is gyalogos átjáró funkciót tölt be elsődlegesen. 

Ugyanakkor méretéből és alakjából adódóan kisebb egységei alkalmasak pihenő részek 

kialakítására. Az udvarra néző tűzfalak a hely szűke miatt vertikális értelemben kerülnek 

hasznosításra. Egy fal a leülős pihenő térhez/mini rendezvénytérhez kapcsolódóan vetítésre 

alkalmas felületként kerül használatra, míg a többire molinókkal archív térképi ábrázolások 

kerülhetnek, utalva belső udvari kialakítást megelőző a kora középkori állapotokra, vagy 

fényfestésre alkalmasok. Mivel a tűzfalak és a rendezvénytér műemléki védelem alatt álló 

épületekhez tartoznak, ezért az örökségvédelemhez benyújtottuk jóváhagyásra a 

tervdokumentációt, amely elfogadásra került. Az abban leírtakat a kivitelezés során be kell 

tartani! 

 

Az Érsek utcai átjáró akadálymentesítésre kerül. 

 

A zöldfelületek jelentős idős faállománya megtartásra kerül, alájuk árnyéki talajtakarókból, 

évelőkből kiültetést terveztünk. A jellegtelen épület homlokzatok elé igyekeztünk mind szélesebb 

zöldfelületeket kialakítani. A terület közepére egy háromszög alakú zöldfelület közepére szobor 

helyezhető ki. 

 

A tervezett kertépítészeti kialakítást a K-02 Kertépítészeti terv ábrázolja! Örökségvédelmi 

hozzájárulása dokumentációhoz csatolva található. 
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3.2.  Burkolatok 

A tervezett kialakításban a beton, aszfalt, betonlap és térkő foltokat egységes 20x40cm, 40x40cm 

és 40x60cm-es beton térkő burkolattal tervezzük lecserélni. Mivel lényeges szempont a terület 

egységesítése és egy barátságos, intim hangulat megteremtése, ezért barnás/vöröses színű 

térkövet választottunk. Mindenhova 6cm-es térkő kerül, de a gyalogos forgalmú részeken 

zúzottkő alapra a térkő nagyméretű lapokból válogatott elemei (40x40 és 60x40cm lapok), míg a 

gépkocsi forgalmú részeknél CKT alapra a kisebb lapméretek (20x40cm és 40x40cm) kerülnek. 

Ezek fugáikban elszivárogtatni képesek a felszíni csapadékvíz egy részét. A burkolat architektúra 

semleges rakásmintával tovább fokozza a kert egységes hangulatát, ugyanakkor vizuálisan tágítja 

a teret. Az ülőfalakkal tagolt mini rendezvénytérnél az ülőfalak szélességében, azok 

folytatásaként 40cm széles szürke burkolati sávok tagolják a rakásmintát, egyben ki is emelik ezt 

a rendezvényteret. 

 

A tervezett lépcsők látszóbeton kialakításúak. A szegélyeket szintbe tervezzük helyezni a 

vízelvezetés miatt, betonba rakott 5mm vastag fémszegéllyel. 

 

A burkolatok esetében külön rétegrenddel készülnek a gyalogos forgalmú és a gépkocsi forgalmú 

részek, valamint a rámpák. 

 

Burkolat rétegrendek: 

B1 
térkő burkolat gyalogos 
terhelésre 

6cm beton térkő 40x40 és 60x40cm-es méretben 

 

  3cm nemeszúzalék NZ 2/5 mm 

 

  25cm15/50 zúzottkő ágyazat tömörítveTrgamma 95% 

 
  tömörített altalaj Trgamma 90% 

 
    

B2 
térkő burkolat gépkocsi 
terhelésre 

6cm beton térkő 20x40 és 40x40cm-es méretben 

 

  2cm nemeszúzalék NZ 2/5 mm 

 

  28cm CKT teherhordó réteg 

 

  15cm15/50 zúzottkő ágyazat tömörítveTrgamma 95% 

 

  tömörített altalaj Trgamma 90% 

 
    

B3 veszély jelző taktilis kövek 
40x40x6cm-es taktilis kő, max. 5mm kiemelkedésű 
pöttyös mintázattal 

 

  3cm nemeszúzalék NZ 2/5 mm 

 

  25cm15/50 zúzottkő ágyazat tömörítveTrgamma 95% 

 
  tömörített altalaj Trgamma 90% 

 
    

B4 rámpa 6cm beton térkő 40x40 és 60x40cm-es méretben 

 

  3cm nemeszúzalék NZ 2/5 mm 
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  25cm15/50 zúzottkő ágyazat tömörítveTrgamma 95% 

 

  tömörített altalaj Trgamma 90% 

 

    

B5 lépcső 
3 méter széles öntött látszóbeton lépcső 40cmx15cm 
lépcsőfokokkal 

 

  25m C10/12 - X0b(H) - 8 - F2  sávalap 

 

  15cm15/50 zúzottkő ágyazat tömörítveTrgamma 95% 

 

    

B7 drénsáv 10-es perforált dréncső 

 

  16/32 mosott, osztályozott, coulé 

 

  150g/m2-es geotextil 

 

    

B8 coule szikkasztó sáv 16/32 mosott, osztályozott, coulé 

 

  150g/m2-es geotextil 

 

Az ülőfalakkal jelzett mini rendezvénytérnél a falak 40cm szélességét 40cm széles betonszürke 

burkolati sávok folytatják, amit a térkő 60x40cm lapjaiból (B6) kell kirakni. Ez vizuálisan összefogja 

a területrészt és minimális játékot visz a homogén burkolati megjelenésbe. 

 

A tervezett burkolatokat a K-02 Kertépítészeti terv és K-06 Burkolat rakási terv ábrázolja! Az 

alkalmazott anyagokról a M3 melléklet ad felvilágosítást. Az épített elemekről részletrajzok 

készültek, a burkolat rétegrendeket metszetek ábrázolják (R-01-től R-07ig) 

 

 

3.3.  Berendezések 

A közkert védettebb részén, az eredeti térszinthez igazodva egy mini rendezvénytér kerül 

kialakításra, amely kb. 80cm szintkülönbséggel csatlakozik a felső térszinthez. Az átjárások főként 

a felső szinteken történnek, ezért a két rész közötti átmeneti részeket ülőfalakkal osztjuk, így 

tudunk egyrészt funkcióbővülést elérni, másrészt a két terepszintet esztétikusan összekapcsolni. 

Az ülőfalak monolit beton kialakításúak, ülőfelületükön szürke színű WPC felülettel. A padok, 

székek környékén fém szerkezetű, antracit színűre porszórt hulladékgyűjtők kerülnek. 

A 4930/1 telek határára forgalomterelő pollert helyeztünk el, hogy megakadályozzuk a gépkocsit 

behajtását. A tér súlyponti részére irányítótáblát raktunk, melyet az akadálymentesítési résznél 

leírt szempontok szerint kell feliratozni. 

 

A megrendelő kérésére is kerültük a klasszikus pad ülőfelületek alkalmazását, ezért a pihenő 

térbe rendezvény mentes időszakokra, random módon kihelyezett rögzített székeket helyeztünk 

el, valamint egy nagy hárs alatti burkolt térrészbe is. A fémszerkezetek antracit színűek, a fa és 

WPC ülőfelületek világos szürkére pácoltak. A rámpa és a lépcső kapaszkodó korlátjai szintén 

antracit színűre porszórt acél szerkezetűek. 

 

A burkolatba kerülő hársat kör alakú faveremmel kell ellátni. 
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A teljes területen kerüljük a magas fénypontú kandeláberek alkalmazását, inkább a beépített 

világítótestek hangulatvilágítása és a burkolati vonalat követő középmagas fénypontú oszlopok 

teszi jellegzetessé a kertet éjjel is. 

A megvilágítási tervet az elektromos tervdokumentáció tartalmazza. 

 

A tervezett K-02 Kertépítészeti terv és a M3 melléklet ábrázolja a berendezési tárgyakat! 

Az akadálymentes bejáró kétoldali korlátjának részletrajzait az R-07 tervlap ábrázolja. A 

látszóbeton lelátó és kapcsolódó lépcső, valamit kapaszkodó korlátja kialakítása R-03 – R-06 

részletrajzok szerint készüljenek. 
 
  

4.0 Kitűzés 

A tervezett zöldfelületek és burkolatok, berendezési tárgyak és fák, lépcsők, épített elemek 

kitűzése EOV pontkoordináták segítségével történik. A pontkoordináták jegyzékét a melléklet 

tartalmazza. A kitűzés során magassági értelemben is érdemes a pontokat meghatározni, ezért a 

táblázat tartalmazza az x és y koordináták mellett a tervezett terepmagasságot, és a pont 

megnevezését, vagyis a kitűzendő objektum nevét. 

 

A tervezett kialakítás főbb kitűzendő pontjait a K-04 Kertépítészeti terv ábrázolja, a 

pontkoordináták jegyzéke az M2-es mellékletben található! 

 

 

5.0 Tereprendezés 

A terület jelenlegi magasságait a geodéziai felmérés és a tereprendezési terv is ábrázolja, a 

kialakításhoz igazított jellemző pontokon. A tervezett kialakításban törekedtünk a zöldfelületek 

növelésére és a burkolatokról lefolyó vizeket a zöldfelületekre vezetni, hogy ott elszikkadhasson. 

A lábazatok mentén néhány helyen coule kavics szikkasztósávot terveztünk, míg ott, ahol a 

burkolat és a zöldfelület is a szegély felé lejt drénsávot, hogy a nedvesség minél hamarabb el 

tudjon szikkadni. 

 

Néhány helyen a meglévő pontösszefolyót az új burkolati struktúrához igazítottuk, míg 

zárványterületeken új pontösszefolyót alakítottunk ki. A felszíni vízelvezetéshez igazított 

közműterveket külön közmű dokumentáció tartalmazza. 

 

A tereprendezési terven ábrázoltuk a felszíni lejtésviszonyokat, a tervezett magasságokat és a 

jelenlegi magasságot, amelyből jól nyomon követhető, hogy töltés vagy bevágás szükséges. Az 

Érsek utca felől akadálymentes rámpát alakítottunk ki. A terület természetes terepviszonya, hogy 

a műemléki épületek belső udvari szintje alacsonyabban van. Ide jelenleg is lépcső és egy gyepes 

rézsű vezet. A kertépítészeti kialakításban ezt a szintet tágítottuk ki kisebb rendezvénytéré, mivel 

ide nem nyílnak ablakok, csak üres tűzfalak. A szintkülönbséget ülőfalakkal és kétoldali korláttal 

ellátott lépcsőkkel hidaltuk át. Az értékes platánfa környékén az ülőfal támfalba vált át. A lépcső 

15cm fellépő magasságú. Erről külön részletrajz készült. 

 

A tervezett tereplejtéseket és magasságokat a K-03 Tereprendezési terv ábrázolja! 
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6.0 Növénykiültetés 

A belső udvarban lévő jelentős idős faállomány fajösszetételét tekintve is különleges. A Ginkgo 

biloba (páfrányfenyő) és a cédrusok (Cedrus atlantica) idős példányai dendrológiai értelemben is 

értékesek, ugyanakkor habitusuk és koruk alapján is a kert növényérdekességei. Az idős platán és 

hársfák (Tilia) szintén karakteres elemek. Az koros fák jelentős lombtömeget képviselnek, 

meghatározzák a zöldfelületeken alkalmazható növények körét, mivel erősen beárnyékolják 

környezetüket. 

A tervezett kialakításban a zöldfelületek teljes felújításra kerülnek. Árnyékot kedvelő ill. tűrő 

talajtakarókból és évelőkből kiültetések teszik még inkább esztétikussá a kertet és fokozzák kert 

jellegét. Ugyanakkor fenntartási igényük is kevesebb, mint a beárnyékoltság miatt erősen 

kikopott gyepfelületeknek. 

Néhány lombhullató parkfa kiültetésre kerül a tervezett zöldfelületekbe. Mivel a terület igen 

korlátozott méretű, sok homlokzattal és a meglévő fák által jelentős kiterjedésű lombkoronákkal 

fedett, ezért oszlopos növekedésű, honos fafajokból terveztük a telepítendő fákat kiválasztani. A 

gyepesített területeket 5dkg/m2 mennyiségben pázsit fűmagkeverékkel kell bevetni. A 

zöldfelületekre humuszterítés, az ültető gödrökbe szarvasmarhatrágyából talajjavítás szükséges. 

A telepített zöldfelületeket kb. 5cm vastagságban mulcsterítéssel kell ellátni. 

 

A tervezett növénykiültetést a K-05 Növénykiültetési terv ábrázolja, míg a tervezett növények 

összesített jegyzékét a M1 melléklet tartalmazza! 

 

7.0 Szakági kapcsolódások 

A területen főként a csapadékvíz tekintetében történik közműátépítés. A tervezett közműgenplan 

és a csapadékvíz átépítés tervei külön dokumentációban találhatók. A közműbontások is 

közműtervek szerint történnek. 

 

A környezetrendezés során átépítésre kerül a közvilágítás. Az elektromos tervdokumentáció 

tartalmazza a bontásokat és a tervezett elektromos kialakítást, amely az új burkolati struktúrához 

igazodik. Az ülőfalak és lépcsők beépített lámpákkal vannak megvilágítva. A burkolatok 

középmagas fénypontú világítótestekkel, míg a rámpa a korlátjába épített LED csíkkal lesz ellátva. 

 

 

8.0 Akadálymentesítés 

Az Érsek utcai jelenleg lépcsős bejáratot akadálymentesítettük rehabilitációs szakmérnök 

bevonásával. Az akadálymentesítés az információs rendszerben is megjelenik. A tervezett 

lépcsőnél vakvezető köveket alkalmaztunk a veszély felhívására. A rámpák és lépcsők melletti 

fogódzóknál is alkalmaztuk az OTÉK előírásait. 

A rehabilitációs szakmérnök anyaga a következőkben olvasható. 
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M-1 MELLÉKLET 

TERVEZETT NÖVÉNYEK JEGYZÉKE 

 

latin név magyar név méret 

tervezett 

mennyiség 

(db) 

     

DÍSZFÁK 
Carpinus betulus 

'Fastigiata' 

Oszlopos 

gyertyán 

pf sxi 

200/250 1 

 
Quercus robur 'Fastigiata' 

Kocsányos 

tölgy 

pf sxi 

200/250 3 

 
Parrotia persica Perzsa varázsfa 

pf sxi 

200/250 1 

     

     

ÉVELŐK 
Aegopodium 

podagraria 'Variegata' Tündérvirág cs9 160 

 

Anemone x hybrida 

'Serenade' Szellőrózsa K2 7 

 
Aruncus dioicus Erdei tündérfürt K2 15 

 
Astilbe arendsii "Granat" Csótárvirág K2 55 

 

Astilbe arendsii 

"Showstar" Csótárvirág K2 25 

 
Epimedium youngianum 

Tarkalevelű 

podagrafű cs9 295 

 

Eupatorium 

maculeatum 'Purpurea' Sédkender cs9 12 

 
Geranium macrorrhizum Illatos gólyorr 20/30 400 

 
Liriope muscari 

Gyöngyikés 

gyepliliom cs9 505 

 

Paeonia lactiflora 

"Kansas" 

Illatos 

bazsarózsa K2 9 

 

Hedera helix 

'Arborescens' Borostyán 20/30 665 

 
Vinca minor Kis meténg 20/30 175 

     TALAJTAKARÓ 

CSERJÉK Lonicera nitida 'Maigrün' 

Örökzöld 

mirtuszlonc 30/40 160 

 
Hypericum calycinum 

Örökzöld 

orbáncfű 30/40 290 

 
Lonicera nitida 'Elegant' 

Örökzöld 

mirtuszlonc 30/40 18 

     Tervezési 

területen kívüli Tellima grandiflora Csészerojt cs9 170 

 
Hemerocallis fulva 

Lángszínű 

sásliliom cs9 50 
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M-2 MELLÉKLET 

KITŰZÉSI PONTKOORDINÁTÁK 

 

SZÁM Position X Position Y TEREPMAGASSÁG MEGNEVEZÉS 

BURKOLATSZEGÉLYEK, LÉPCSŐK, TÁMFALAK 

1 749282.995 284972.486 159,17 szegély 

2 749288.981 284976.996 159,12 szegély 

3 749285.017 284981.883 159,18 szegély 

4 749288.235 284983.775 159,95 szegély 

5 749289.648 284981.438 159,92 szegély 

6 749296.776 284985.762 159,93 szegély 

7 749295.316 284987.938 159,96 szegély 

8 749284.610 284969.901 159,98 szegély 

9 749296.540 284980.773 160,00 szegély 

10 749299.129 284975.168 160,20 szegély 

11 749301.267 284975.539 160,11 szegély 

12 749297.601 284983.402 159,90 szegély 

13 749312.259 284989.899 160,13 szegély 

14 749313.886 284981.501 160,14 szegély 

15 749298.996 284990.514 159,98 szegély 

16 749300.740 284988.117 159,95 szegély 

17 749303.343 284989.813 160,09 szegély 

18 749301.548 284992.297 160,18 szegély 

19 749300.740 284988.117 159,95 szegély 

20 749312.757 284996.164 160,34 szegély 

21 749315.319 284998.156 160,32 szegély 

22 749312.729 284992.125 160,07 szegély 

23 749319.147 284998.320 160,15 szegély 

24 749321.654 284988.423 160,14 szegély 

25 749326.274 284976.356 160,14 szegély 

26 749320.159 284999.209 160,11 szegély 

27 749325.881 285003.098 159,97 szegély 

28 749330.170 285006.013 159,90 szegély 

29 749331.405 285006.802 159,90 ülőfal 

30 749339.333 285011.867 159,90 ülőfal 
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31 749339.904 285012.232 159,90 burkolati dísz 

32 749343.897 285013.382 159,90 burkolati dísz 

33 749333.262 285004.225 159,90 burkolati dísz 

34 749332.540 285003.087 159,45 támfal 

35 749333.914 285004.254 159,42 ülőfal 

36 749340.249 285009.633 159,30 ülőfal 

37 749340.553 285009.892 159,30 támfal 

38 749341.650 285010.208 159,30 támfal / lépcső 

39 749344.533 285011.038 159,30 lépcső / szegély 

40 749341.207 285011.745 159,90 lépcső 

41 749344.090 285012.576 159,90 lépcső 

42 749346.407 285011.578 159,30 szegély 

43 749324.836 285009.560 160,04 burkolati dísz / szegély 

44 749328.759 285007.291 159,90 burkolati dísz / szegély 

45 749329.969 285008.348 159,90 ülőfal 

46 749337.054 285014.529 159,90 ülőfal 

47 749339.380 285016.573 159,84 burkolati dísz / szegély 

48 749343.171 285017.277 159,84 burkolati dísz / szegély 

49 749330.806 285016.868 160,13 szegély 

50 749338.907 285019.160 159,81 szegély 

51 749338.727 285020.148 159,80 szegély 

52 749337.761 285025.440 159,60 szegély 

53 749341.865 285026.053 159,60 szegély 

54 749344.577 285032.254 159,39 szegély 

55 749348.519 285038.373 159,31 szegély 

56 749361.197 285041.253 159,05 szegély 

57 749363.381 285038.776 159,16 szegély 

58 749356.234 285037.150 159,19 szegély 

   
  

NÖVÉNYEK 

301 749301.248 284990.183   fa 

302 749338.457 285028.274   fa 

303 749340.175 285030.231   fa 

304 749341.927 285032.122   fa 
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VILÁGÍTÁS 

401 749291.524 284979.650   növényvilágítás 

402 749309.014 284983.088   növényvilágítás 

403 749327.195 284981.016   növényvilágítás 

404 749326.397 284988.722   növényvilágítás 

405 749337.128 285021.385   növényvilágítás 

406 749352.939 285044.770   növényvilágítás 

   
  

BERENDEZÉSI TÁRGYAK 

501 749291.491 284981.907   szék 

502 749293.110 284981.867   szék 

503 749293.397 284982.983   szék 

504 749310.507 284994.394   információs tábla 

505 749328.120 285008.467   irányító tábla 

506 749335.365 285002.618   szék 

507 749334.965 285001.235   szék 

508 749334.142 285002.021   szék 

509 749339.881 285025.644   poller 

   
  

PONTÖSSZEFOLYÓK 

601 749289.295 284977.809 150,96 pontösszefolyó 

602 749296.877 284983.792 159,90 pontösszefolyó 

603 749312.069 284990.920 160,14 pontösszefolyó 

604 749334.288 285002.677 159,43 pontösszefolyó 

605 749346.362 285008.435 159,24 pontösszefolyó 

606 749340.036 285015.658 159,85 pontösszefolyó 

607 749340.391 285026.600 159,60 pontösszefolyó 

608 749349.284 285035.879 159,29 pontösszefolyó 
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M-3 MELLÉKLET 

ALKALMAZOTT BERENDEZÉSI TÁRGYAK ÉS ANYAGOK 

 

 Mmcité MIELA LME 152   
 

 Mmcité SINUS SNS110 
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Mmcité MINIUM MIU205          Mmcité LOT SL100 antracit    

 

                                                          
Mmcité OS510            Mmcité C-light CL110 
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Semmelrock Citytop Grande Kombi _ Betonszürke 60x40cm-es térkő 

 
 
 

 
Semmelrock Citytop Grande Kombi _ Grafit-réz színű 20x40, 40x40 és 60x40cm-es térkő 

                            


