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TERVEZŐI NYILATKOZAT

Hacsi Tamás okleveles táj- és kertépítészmérnök nyilatkozom, hogy a 266/2013. (VII.
11.)  Korm.  rendelet  alapján  jogosult  vagyok  az  Ősjuhar  tanösvény  és  esőbeálló
(Parádsasvár,  II.  Rákóczi  Ferenc  utca  31.,  hrsz.  105)  kertépítésze  kiviteli  tervének
elkészítésére. 

K-10-0218 nyilvántartási számmal a Heves Megyei Tervezői Névjegyzékben szerepelek,
tagja vagyok a Heves Megyei Építész Kamarának.

A terv készítése során figyelembe ve em az ide vonatkozó jogszabályokat, előírásokat,
különös tekinte el:

1997. évi LXXVIII. törvény az építe  környezet alakításáról és védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

253/1997.  (XII.  20.)  Korm.  rendelet  az  országos  településrendezési  és  építési
követelményekről (OTÉK)

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról

312/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  az  építésügyi  és  építésfelügyele  hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

11/2017. (XII.21.) Parádsasvár Község képviselő testületének önkormányza  rendelete
Parádsasvár község településképének védelméről 

Novaj, 2019. június

Hacsi Tamás
    okleveles táj- és kertépítészmérnök

3327 Novaj, Mátyás út 31.
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KERTÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

Előkészítő munkák

A  tervezési  területen  meglévő  növények közül  kivágásra  javasoltak  a  telek  felső

felében a nyuga  telekhatár melle  gyümölcsfa sarjak oly módon, hogy összesen 3 db

kis fa maradjon a kertépítésze  helyszínrajz (lásd K-02. tervlap) szerin  elrendezésben

(pontos meghatározásuk a kivitelezés során esedékes). 

A  helyszínrajzon  jelölt  meglévő  fásszárú  növényzet  megtartása  javasolt,  szükséges

ugyanakkor karbantartó metszésüket, gallyazásukat a beruházás keretében elvégezni.

Az estleges csonkításokat szakszerűen,  egysíkú metszlappal,  sebkezeléssel  (sebviasz)

kell elvégezni.

A  tervezési  területen  át  kell  helyezni  a  meglévő  tájékoztató  táblát a  kertépítésze
helyszínrajz szerint, továbbá bontani szükséges a telken lévő beton oszlopokat. 

Burkolatok és tereprendezés

A  tükör  kialakításánál  a  burkolatok  oldallejtését,  valamint  a  bevágásokat  és
feltöltéseket  is  figyelembe  kell  venni.  A  terveze  burkolatokhoz  szükséges  tükör
méretek az alábbiak szerint alakulnak. 

térkő burkolat 29 cm
gyöngykavics ütéscsillapító burkolat 50 cm
betonlap pegő 6 cm

A burkolatok kialakításánál és a tereprendezésnél a meglévő közművek nyomvonalára
tekinte el kell lenni, a földmunkákat fokozo  figyelmességgel kell elvégezni!

A  burkolatok  kitűzését  a  K-01.  tervlap  ábrázolja.  A  nyuga  telekhatár  mentén  3
méteres  felvonulási  területet  biztosítani  szükséges.  A  terveze  rétegrendeket  rajzi
formában az R-01. és R-02. részletrajzokon mutatom be. 

Térkő burkolat - 6 cm térkő 
- 3 cm fektető homok
- 20 cm zúzo kő/homokos kavics ágyazat tömörítve
- talaj (tükör) tömörítve

 
Térkő lépcsők - 6 cm térkő habarcsba rakva

- 20 cm vasalt beton alap (C25/30)
- 20 cm zúzo kő/homokos kavics ágyazat tömörítve
- talaj (tükör) tömörítve
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Ütéscsillapító burkolat - 50 cm gyöngykavics 4-8 mm szemcseméretben
- geotex lia (nem sző , 200 g/m2)
- talaj (tükör) tömörítve

Tipegő - 5 cm beton járdalap (30 x 60 cm), szürke színben
- 3 cm fektető homok
- talaj (tükör) tömörítve
- tengelytávolság 60 cm, járdalapok közt gyepesítés

Ker  szegély - elhelyezés: térkő kavicsos szivárgó oldalán, lépcső 
homlokfal kiképzéséhez, gyöngykavics határolásához

- beton ker  szegély (5 x 25 x 100 cm)
- egyenes tetővel, szürke színben
- betongerendába rakva, hézagolással

Süllyesze  ker  szegély - térkő határolásához és lépcsők pofafal kiképzéséhez
- beton ker  szegély (5 x 20 x 100 cm)
- egyenes tetővel, szürke színben
- betongerendába rakva, hézagolással

A tereprendezésnél a helyszínrajzokon megado  magasságok az irányadóak. A terepet
a burkolatok szegélyéhez kell igazítani oly módon, hogy ahhoz 0,5 méteres padkával
csatlakozzon.  A  kialakíto  rézsűk maximális  lejtése  1/2-es  legyen  (1  méteres
rézsűalapnál 0,5 méter rézsűmagasság). A földfelesleget a játszótér és a patak köz
területen javasolt elteríteni (szélesebb padkaképzéssel).

A  burkolatok  bevágás  felőli  oldalán  kavicsos  szivárgó kialakítása  javasolt  az  R-01.
részletrajz szerint. A szivárgóban összegyűlt vizet dréncső (perforált, d=10 cm) ju atja
el  a  kavicsos  szikkasztóba.  A szikkasztó  1 x  1  méter  alapterületű,  fenékmélysége  a
burkolat járószintjéhez képest legalább 1,5 méter legyen. A szivárgó és a szikkasztó
rétegét  kulé  kavics képezi,  geotex liával  elválasztva a  talajtól.  A  dréncső  lejtése  a
sétánnyal megegyező, a játszótéren min. 1 %. A 33. számú ház lábazatánál a lépcső
kialakításával egy időben geotex liával kasírozo  drénlemez elhelyezése indokolt.

Növényalkalmazás

A  fafaj  alkalmazás  során  Parádsasvár  településképi  arcula  kézikönyvének
mellékletében  (fásításra,  növénytelepítésre  javasolt  őshonos  növények  jegyzéke)
felsorolt őshonos fafajok közül választo am.

A  terveze  növények  helyét,  valamint  darabszámát  a  kertépítésze  helyszínrajzon
ábrázoltam.  A  cserjefoltokban  az  o  meghatározo  egyedszámú  növényeket
egyenletesen elhelyezve szükséges elültetni.  A terveze  növények faiskolai méretét a
növénylista tartalmazza. A  földlabdás fák  ültetési ideje tavasz vagy ősz, a  konténeres
cserjék ültetése a teljes vegetációs időszakban megoldható.
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A lombhullató fák és cserjék telepítése ültetőgödrös módszerrel történik. A fáknál 1 x 1
x  1  méter  nagyságú  ültetőgödröt,  a  cserjéknél  60  cm  vastag  ültető  közeget  kell
biztosítani. A telepítés során az ültetőgödör földanyagát és a gyepesítéshez fellazíto
talajt  ére  szarvasmarhatrágyával kell  bekeverni.  A  fák,  valamint  a  szoliter  cserjék
tövénél földtányért kell képezni (fáknál d=100 cm, cserjéknél d=60 cm). A fákat három
karóhoz pányvázással  kikötni  szükséges  (a  karókat  egymáshoz  is  rögzíteni  kell).  A
cserjefoltok ala , továbbá a fák és szoliter cserjék földtányérjában vegyes összetételű
fenyőkéreg (0-2  cm  köz  méretosztályozo ,  apródarabos)  terítése  javasolt  8  cm
vastagságban.

Új fa telepítését nem javaslom a szennyvízcsatorna nyomvonalától 4-4 méteren belül,
egyéb földala  közműtől 2 méteren,  valamint az oldalsó telekhatároktól  5 méteren
belül.  Tekinte el  arra,  hogy  a  tervezési  területen  a  meglévő  közművek  tényleges
nyomvonala eltérhet a terven jelöltektől, a közművekhez közel eső fák ültetőgödrének
kiásásakor kézi feltárást kell alkalmazni.

Tereprendezést követően új gyep telepítése indokolt a burkolatlan, nyílt területeken. A
talaj-előkészítést  (20  cm  mélyen  talajlazítás,  gereblyézéssel  gyökerek,  kavicsok
eltávolítása,  szervestrágyázás,  hengerelés)  követően  kézi  vetéssel  „Sport”
fűmagkeveréket  javaslok  elszórni  (1  kg/20  m2).  A  gyepesítési  munkákhoz  az  első
kaszálás és az addig történő öntözés is hozzátartozik.

Növénylista

Lombhullató fák                                                                                                                            10 db  
3xi, SF, 20/25 cm törzskerület méretben
Acer campestre mezei juhar 3 db
Acer platanoides korai juhar 2 db
Acer pseudoplatanus hegyi juhar 2 db
Acer tataricum tatár juhar 3 db

Lombhullató cserjék 40/60 cm magas méretben                                                          524 db  
Berberis vulgaris közönséges borbolya 4 db
Caryopteris incana kínai kékszakáll 102 db
Cornus mas húsos som 1 db
Cotoneaster horizontalis ker  madárbirs 152 db
Deutzia gracilis gyöngyvirágcserje 30 db

Hibiscus syriacus mályvacserje 6 db

Hypericum calycinum örökzöld orbáncfű 144 db

Lonicera ni da 'Maingrün' örökzöld lonc 'Maingrün' fajtája 80 db

Viburnum opolus kányabangita 5 db

Gyep                                                                                                                                                   1 800 m  2  
„Sport” fűmagkeverék (1 kg/20 m2) 90 kg
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Ker  berendezések

A  terveze  berendezések  elhelyezése  a  helyszínrajzokról  olvasható  le.  A
darabszámukat  a  munkanemenkén  tételes  kiírás  tartalmazza.  Az  egyedi
berendezések kialakítását a részletrajzok ábrázolják.

Szusszanó pad
forrás: h p://varosszepito.hu/product.php?prod=64

mérete: 44 x 72 x 185 cm
cikkszám: 44010119-T-V
jellemzők: öntö vas láb,

alapozás után két rétegben színre festve (RAL 7016),
környezetbarát lazúrral kezelt (rusz kus tölgy színben),
40 mm vastag deszkázat, inox kötőelemek

súly/rögzítés: 40 kg/dűbelezéssel

Szusszanó lóca
forrás: h p://varosszepito.hu/product.php?prod=192

mérete: 53 x 44,6 x 185 cm
cikkszám: 44010119-TN-V
jellemzők: öntö vas láb,

alapozás után két rétegben színre festve (RAL 7016),
környezetbarát lazúrral kezelt (rusz kus tölgy színben),
40 mm vastag deszkázat, inox kötőelemek

súly/rögzítés: 53 kg/dűbelezéssel
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Gabion pad borovi fenyő ülőfelüle el
forrás: h p://vipatrade.unas.hu/spd/906179574040200/Pad-borovi-fenyo-ulofelule el-40x40x200-3-
szemely#page_artdet_tabs

mérete: 40 x 40 x 200 cm
cikkszám: 906179574040200
gabion háló: tüzihorganyzo ,

5 x 20 cm-es osztású,
hegeszte

töltőanyag: CP45/125 (gabionkő)
recski andezit, 0,32 m3

elhelyezés: kavicsos szivárgón
deszkázat: környezetbarát lazúrral 

kezelt (rusz kus tölgy színben)

Gabion ülőke borovi fenyő ülőfelüle el
forrás:  h p://www.gabionkerites.hu/spd/90617957404050/Uloke-borovi-fenyo-ulofelule el-40x40x50-
egyszeme

mérete: 40 x 40 x 50 cm
cikkszám: 90617957404050
gabion háló: gabion paddal megegyező
töltőanyag: CP45/125 (gabionkő)

recski andezit, 0,08 m3

elhelyezés: térkő burkolaton
deszkázat: gabion paddal megegyező

Jászberényi szemétgyűjtő I.
forrás: h p://varosszepito.hu/product.php?prod=36 

cikkszám: 44040110-1-V
űrtartalom: 1 darab 36 literes edény
jellemzők: öntö vas tartóoszlop,

alapozás  után  két  rétegben  
színre festve (RAL 7016),
inox kötőelemek,
1  mm-es  perforált  acéllemez  
edény csikkelnyomóval, 
tűzihorganyozás után porfestve

súly/rögzítés: 20 kg/dűbelezéssel

Egytornyú játszóvár - Puma 150 Young 
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forrás: h ps://www.royalkert.hu/Jatszoteri-eszkozok/Termekek/FA-JATSZOTERI-ESZKOZOK/Egytornyu-
jatszovarak/Egytornyu-Jatszovar-Puma-150-Young 

A terveze  játszóeszköz telepítésénél (elhelyezés, ütéscsillapítás) a játszótéri eszközök
biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet, valamint az MSZ EN 1176-77
szabványok az irányadóak.

Az új eszköznek tanúsítvánnyal rendelkezni kell, telepítése az ado  eszköz  telepítési
útmutatója alapján történik  (jelent  terv  nem tartalmazza).  Az eszközök  használatba
vétele elő  a fent hivatkozo  rendelet szerin  ellenőrző vizsgálatot el kell végeztetni.

rendelési szám: 015640
ajánlo  életkor: 3 - 12 év
méret (sz x h x m): 420 x 351 x h 228 cm
esési magasság: 150 - 209 - 228 cm
biztonsági tér: 750 x 775 cm
ütéscsillapító terület: 47,5 m²
termékcsalád: Young
ütéscsillapítás: gyöngykavics,

4-8 mm szemcseméret,
50 cm vastagságban

Esőbeálló – R-03. részletrajz szerint
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Tanösvény tájékoztató tábla
forrás: h ps://ronkfavilag.hu/termek/informacios-tabla/ 

faanyag: akác lábak és tető, fenyő táblarész
szín: környezetbarát lazúrral kezelt 

(rusz kus/ére  tölgy színben)
tábla méret: információs felülethez igazítva,

min. 1,0 x 1,0 m 
rögzítés: oszloptartóval beton pontalaphoz

A tájékoztató táblák szöveges, képi tartalmát a melléklet tartalmazza. A táblákon az
ismere erjesztő  anyagot  további  grafikai  munkát  követően,  vízhatlan,  kemény
hordozófelületen  a  fa  táblához  csavarozva  javaslom  megjeleníteni.  A  tanösvény
állomások tema káját az alábbiak szerint terveztem.

A tanösvény neve PARÁDSASVÁRI ŐSJUHAR MINI TANÖSVÉNY

Üdvözlőtábla „Üdvözöljük a tanösvényen!”
1. állomás Érdekességek a juharfákról 
2. állomás A parádsasvári ősjuhar története
3. állomás Hazai erdeinkben előforduló őshonos juharfajok
4. állomás Távoli vidékekről származó juharfák
5. állomás A juharfa felhasználása

Acélcső korlát – R-02. részletrajz szerint
anyag: horganyzo , hegeszte  acél, d=3 és 5 cm
szín: porszórt, sötétszürke (RAL 7016)
elhelyezés: lépcsők melle  helyszínrajz szerint
magasság: 100 cm
rögzítés: beton pontalapban

Kandeláberek – külön villamossági terv szerint
Alacsony fénypontmagasságú, lefelé világító lámpatestek elhelyezése javasolt, sétány
melle  a padkán, játszótérnél térkő burkolaton.
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