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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

Alulírott kijelentem, hogy Fertőboz Község Önkormányzata (9493 Fertőboz, Fő u. 17.) számára készített 

Fertőboz, Vízműterület átalakítása közkertnek tárgyú (Hrsz.: 157) kiviteli tervdokumentációban alkalmazott 

műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, így 

különösen a környezetvédelmi előírásoknak, illetve a 1997. LXXVIII. Az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló törvény, 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeinek, az országos 

településrendezési és építési követelményeknek. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése 

nem szükséges.  

Kijelentem, hogy a terv elkészítése során felhasznált adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kijelentem, hogy a tervezési munkához szükséges tervezési jogosultsággal rendelkezem. 

 

A kiviteli terv készítése során figyelembe vettem a 1/2012 (II.17.) önkormányzati rendeletet Fertőboz Község 

Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről, és a 1/2018 (II.6.) önkormányzati rendeletét A településkép 

védelméről, illetve a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletet: az Országos Településrendezési és Építési 

Követelményekről. 

 

A tervezési terület Fertőboz településközpontjában, a polgármesteri hivataltól 2 perc sétára helyezkedik el, 

helyrajzi szám szerint a 157-es számú ingatlanon.  

 

A tervezési feladat az egykori vízműtelep területének közhasználat céljára történő megnyitása volt, közkert és 

fogadótér kialakításával. A célok között szerepelt a teljes utcafronti kerítés elbontása, a víztározó épület helyén 

dísztó és pihenőtér létesítése; a meglévő forrás megjelenítése forrásfoglalással és mosóhellyel, a buszváró 

újragondolása, fogadótér kialakítása. A területen pihenő közkertet szeretnénk létrehozni ülőfelületekkel és a 

forrásvíz megjelenítésével, mely csermelyként a tervezett dísztóba folyik. 

 

A telepítendő eszközök és berendezési tárgyak nem tartalmaznak azbesztet, a betervezett építési termékek 

megfelelőség igazolással rendelkeznek. 

 

 

Győr,  2020. június 11.     

 

………………………………………. 

Nágel-Fischer Márta  

  okl. tájépítészmérnök K 08-0527 
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MŰSZAKI LEÍRÁS  

Meglévő állapot  

A tervezési terület Fertőboz településközpontjában, a polgármesteri hivataltól 2 perc sétára helyezkedik el. Az 

ingatlant két oldalról (nyugat és kelet irányból) családi házak telkei határolják, délről a templom alatti bozótos 

domboldalt találjuk, az északi oldalon a Fő utca helyezkedik el. 

A tervezési terület  1330 m2 alapterületű, 95%-ban a 157-os ingatlanra esik, kis részben érinti a Fő utca 

közterületi ingatlanját is. A 157-es helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa Fertőboz Község Önkormányzata.  

 

Jelenleg az terület az utcafronti oldalról 60cm magas lábazatos kerítéssel határolt, mely vonalában egy nádtetős 

buszváró helyezkedik el. A buszváró állapota elavult, felújítása, újragondolása időszerű. A kerítés előtt és a 

kerítésen egy-egy hirdetőtábla kap helyet. Az utcafronton két beton oszlop tartja a felső légvezetékeket, illetve  

egy telefonfülke, két virágláda, egy hulladékgyűjtő és két aknafedlap látható még a tervezést érintő szakaszon. 

A telek, az utcafronti oldal kivételével, dróthálós kerítéssel határolt. A kelet és nyugati oldalon a kerítésháló jó 

állapotban van, megtartása javasolt. A déli oldalon a háló rossz állapota miatt, a kerítésháló cserére érett. 

A telken belül az egykori víztározó épülete, egy illemhely és a forrás felett elhelyezett épület található, mint épített 

elem. A víztározó épületét keskeny betonburkolat szegélyezi, mely kibővül egy kiszolgáló beton járdával az 

illemhelyig.  

A terepi adottságokat tekintve, a telek délről északi irányba lejt. 1,7 m szintkülönbség van telken belül az 50 m 

hosszon, ami 3,4%-os lejtést jelent. A terület ránézésre síknak tekinthető. A forrás feletti épülettől az utcafront 

felé egy enyhe mélységű földárok fut, melyben egykor a forrás vize csobogott. Ezt az élményt szeretné a 

megrendelő újra megjeleníteni a tervezett közkertben is. 

A keleti szomszédos ingatlanon található Nepomuki Szent János szobra, mely korábban a vízműterület 

ingatlanján állt. A megrendelő szeretné a szobrot felújítva, a tervezési területre visszahelyezni. 

A növények szempontjából a területen több lombos és egy-egy örökzöld fa és bokorfák találhatóak. A területen 

cserjék nincsenek, az aljnövényzet néhol gyepes, a diófák alatt inkább csak avar látható. A forrás épülete mögött 

a terület rendezetlen, bozótos.  

 

Közművek szempontjából a területen két beton akna található, egy a forrás épülete mellett, egy pedig az 

utcafronthoz közel, a kerítésen belül. Ez utóbb akna elbontható. A forrás melletti akna megtartása javasolt. 

Fontos lenne a forrás feltárása, mellyel kiderülne, hogy az aknának itt jelenleg milyen funkciója van. A 

Vízművektől kapott adatszolgáltatás alapján, ebből az aknából két vezetéken keresztül folyik tovább a forrásvíz. 

Az egyiken a víztározón keresztül vezet a forrásvíz az utcafront felé, a másik vezeték, mint túlfolyó működik és 

közvetlen az utcafronton lévő forrásokat gyűjtő hálózatba vezeti a forrásvizet. A telken belül a Telekom hálózata 

is megtalálható, mely a kerítés felől földkábellel a víztározó épületig fut. Erre a kábelszakaszra a jövőben nincs 

szükség, mivel a víztározó épülete is bontásra kerül, így a kábel is elbontható. A telek nyugati oldalán egy 
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szennyvízcsatorna fut valahol a zöldfelület alatt, melyet egy csatorna fedlap jelez az ÉNy-i oldalon. Pontos 

információnk a belső csatorna nyomvonaláról nincs. 

Célmeghatározás 

A tervezés során cél volt a megrendelő igényei szerint az egykori vízműtelep területének közhasználat céljára 

történő megnyitása, közkert és fogadótér kialakításával. Jelenleg a községnek nincs igazi településközpontja, 

ahol találkozhatnak a helyi lakosok. Így a funkció nélkül álló, központban lévő telek, kiválóan alkalmas közkert 

kialakítására. Az utcafronti kerítés elbontása lehetőséget ad a közkert fogadóterének kialakítására, illetve a 

buszváró-hely újragondolására.  A víztározó épület helyén dísztó létesül, a telek DNy-i sarkában lévő forrást egy 

forrásfoglalással a felszínre hozzuk. A forrásvizet egy mosóhelyen, vízmedencén keresztül a felszínen csermely 

formájában vezetjük el egészen a tervezett dísztóig.  

A kertépítészeti koncepciótervben az íves formákra építkeztünk. A kör, mint ősi motívum, több helyen megjelenik 

a tervezési területen. A fogadó és pihenőtéren, illetve a víztározó helyén kialakított dísztó formájában is. A 

forrásfoglalásnál, csermely vonalvezetésénél és a növényágyások kialakításánál is az íves formavilágra 

törekedtünk. 

Bontási és durva tereprendezési munkák 

A közkert kialakításához bontásra kerül a területen az összes épület: buszváró, illemhely, forrásfoglalás feletti 

épület, illetve a víztározó épülete is. A víztározót csak a tervezett talajszintig kell elbontani, illetve a tározó 

jelenlegi betonaljzatát feltörni. A víztározó fala megóvásra kerül, a tervezett dísztó medencefala lesz. A forrás 

feletti épület bontása során ügyelni kell, hogy a forrásban nehogy kárt tegyünk.  

A telken található beton burkolatokat is el kell bontani alépítménnyel együtt az illemhely és víztározó 

környezetében. Bontandó az utcafronti aszfalt járda, a buszváró aszfalt burkolatával együtt. Az utcafronti 

lábazatos kerítés, és a déli telekhatár mentén a drótkerítés ugyancsak megszüntetésre kerül. Bontandó az 

utcafronton a meglévő telefonfülke, virágládák, hulladékgyűjtő. 

A bontásból származó törmeléket, sittet minősített telephelyre kell szállítani.  

A növényzetből a telken lévő összes fa kivágandó, a DNy-i sarokban a cserje irtandó. 

 

A bontásokat követően, a K02 tervlap alapján, 6cm vastagságban gyepnyesést, majd a tükörterv szerint (K03 

tervlap) 14cm vastagságban humuszos föld letermelést kell végezni. A humuszos földréteget a helyszínen 

deponálni szükséges, későbbi felhasználásig. A tervezett burkolati tükrök kialakítása érdekében további altalaj 

kiemelése szükséges a tükörterv alapján. A kitermelt altalajt a helyszínen el kell teríteni a déli, nyugati és keleti 

telekhatár mentén.  

Nem mindenhol egyértelműek a magassági adatok, így az építmények, burkolatok bontása után a magassági 

adadtok ellenőrzése javasolt. 
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Finom tereprendezés, vízelvezetés 

Első ránézésre a terület síknak tekinthető, a telek 3,4%-kal lejt délről északi irányba, ami 50m telekhosszon már 

1,7 m-es szintkülönbséget jelent.  A tereprendezés során a tervezett térkőburkolatokat 4%-os lejtéssel alakítottuk 

ki az utcafront felé; részben megtartva a jelenlegi terepszinteket A térkőburkolatról a csapadék elvezetése 

süllyesztett szegélyen keresztül a zöldfelület és az úttest felé történik. Az utcafronti járdaburkolat a meglévő 

burkolathoz szintben csatlakozik. A közkert teljes területe kerekesszékkel is megközelíthető. 

A tervezett szórt burkolat a csermely mellett és a forrásfoglalásnál elnyeli a csapadékvizet. A tervezett 

magasságokat és lejtési viszonyokat a K04 tervlap szemlélteti. 

A közkert központi része gyeppel borított, mely ugyancsak elnyeli az esővizet. Így a vízelvezetés telken belül 

megoldott.  

Burkolatok, szegélyek 

Az új közkertbe az utcafront felől íves fogadóteret és pihenőteret terveztünk térkőburkolattal. A térkőburkolatot 

egészen a meglévő útszegélyig kifuttattuk. Az íves formákat kiemelve a Leier Mercato térkövének két 

színárnyalatát választottuk, palaszürke és mogyoró színben. A pihenőtérről a forrásáshoz vezető ösvény egy 

átlagban 90 cm széles, stabilizált Kavicsfix szórt burkolat. Ezt a burkolattípust alkalmaztuk a forrásfoglalás 

környezetében is. A Teracell Kavicsfix rendszere egy 3cm vastag, HDPE anyagú, méhsejt alakú rács, alján 

geotextil rögzítéssel, mely stabilizálja a rendszerbe töltött 8/16 szemcseméretű mosott kavicsburkolatot.  

A forrásfoglalás közelében a terepszintek megfelelő kialakítása érdekében 2db lépcsőt terveztünk a mosóhely két 

oldalára a K10/2 tervlap részletrajza alapján. A lépcsők betonmagra ragasztott Barabás téglakő burkolattal 

tervezettek barna-anracit színben. 

A térkőburkolatok és a Kavicsfix burkolat szélére is süllyesztett kerti betonszegély tervezett antracit színben. A 

süllyesztett szegélyen keresztül a vízelvezetés a zöldfelület felé és az utcafronton az úttest felé megoldott. 

A fogadótér térkő-burkolatában 2db fahelyet alakítottunk ki. Ezen fahelyek körül Archigreen LE175 fémszegély 

fektettünk betonpogácsákba rögzítve. A fémszegélyen belül bazalt zúzalékkal töltöttük ki a favermet. 

A gyep és növényágyások találkozásánál, valamint a csermely meder szélén Archigreen műanyag P-100 

szegélyt terveztünk.  

A burkolati rétegrendeket, szegélyek kialakítását a K10/1 tervlapon, a kitűzésüket a K10/2 tervlapon részleteztük. 

Forrásfoglalás 

A központi pihenőtérről egy ösvényen keresztül, a telek DNY-i sarkában kialakított forrásfoglaláshoz érkezünk. 

Megrendelői kérésre a forrás felszíni megjelenítésére egyedi forrásfoglalást terveztünk, mellé integrálva a  

területen egykori megjelenő mosóhelyet. A forrásfoglalás és mosóhely szerkezeti rajzát a K06 tervlapon 
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részleteztük. A forrás kilépési pontjánál a meglévő vasbeton akna megtartása kerül. Az akna előtt a forrásnak egy 

boltíves háttérfalat emeltünk, két oldalán ülő támfallal kialakítva. Az antracit-barna Barabás téglakőből rakott fal 

tetejére hajlított bádoglemez tervezett. A forrás (egy 150-es KPE cső segítségével) egy a falba integrált vízköpőn 

keresztül bukkanna a felszínre, és rögtön a mosómedencébe ömlene a víz. A mosómedence egy 2m széles, 

3,5m hosszú vasbeton medence két medencerésszel. Az első részben a forrást pallón keresztül lehet 

megközelíteni a rajz szerint. A 2. medencerész az egykori álló- és mosóhelyeket idézi fel.  

Csermely és fahidak 

A mosómedencén keresztül a víz a tervezett csermely- / patakmederbe kerül, és 3-3,5%-os lejtéssel, az íves 

kavicsos mederben haladva a dísztóba ömlik. A mosómedence kiömlési pontjához egy szikkasztó bokszot 

helyeztünk el, ha hirtelen túl sok csapadék esne, vagy megnövekedne a forrás vízhozama, legyen egy tartalék, 

pufferterület a többlet vízhozam befogadására. A csermely 40-80cm között változó mederszélességgel 

meanderezve tervezett, egy természethez közeli állapotot kialakítva. A meder kialakítását a K07-es tervlap 

szemlélteti. 

A meder felett két ponton fahidat is terveztünk (K09 tervlap), mely biztosítja a csermely két oldalán lévő gyepes 

terület közötti összeköttetést, illetve a dísztó körüli pihenőtéren a körbe-járhatóságot.  

Dísztó 

A tervezési terület fő eleme a dísztó, mely emlékeztet a terület korábbi funkciójára. A dísztavat a víztározó épület 

betonfalának megtartásával, a tározó átmérőjére tervezetten alakítottok ki. A vízszintet a tóban megrendelői 

kérésre 60cm magasságra állítottuk be. Mivel a víztározó felszín alatti magassága adottság, így a 60cm alatt a 

betonmedencét 16/32 mosott kaviccsal töltöttük fel. A medencét belülről geotextillel és tófóliával béleltük ki. A 

tófólia fölé újabb geotextil réteg került, hogy a kavicságy ne sértse meg a fóliát. A dísztó metszetrajza a K08 

tervlapon található. A tófólia a betonmedence szélén visszahajtásra kerül a metszetrajz szerint. A fóliát és a 

geotextilt mosott kavicsburkolattal és dekor sziklákkal takartuk el a térkőburkolati szinten. A tó szélére 

vizinövényeket telepítettünk szikkasztóbokszokba ezzel is természetközelibbé és barátságosabbá varázsolva a 

tavat. A szikkasztóbokszokat, dekorsziklákat és a vizinövényeket úgy kell elhelyezni a tó peremén, hogy a tó 

vízfelülete gyermekek számára közvetlen nem legyen megközelíthető és balesetveszélyes. 

 

 

A telek végében felbukkanó forrásvíz, a csermelyen keresztül a dísztóba ömlik, ezzel táplálva a tavat. A vízszint 

szabályozása érdekében a dísztóhoz túlfolyót is tervezett, mely a már meglévő utcafronti hálózatba lesz 

bekapcsolva, ahonnan a forrásvíz a Fertő-tóba fut.  
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Utcabútorok 

A fogadóteret utcabútorokkal támlás padokkal, körpadokkal, kerékpártárolókkal, hulladékgyűjtőkkel és fedett 

buszváróval rendeztük be. A téren helyet kap Nepomuki Szent János szobra is. A szobor jelenleg a szomszéd 

kertben áll, de eredetileg a tervezési területen volt elhelyezve. Áthelyezés előtt a szobor restaurálása szükséges. 

A közkertben támlás padok a térkőburkolaton kívül a gyepes pihenőterületre is kerültek. A gyepre helyezett 

padoknál is a rögzítéshez beton sávalapot kell készíteni. Összesen 7db támlás padot és 2db 1,4 m átmérőjű 

körlócát telepítettünk. 

Hulladékgyűjtőből 3db-ot helyeztünk el a pihenő és fogadótérre összesen. 8db kerékpártároló és egy ivókút is 

helyet kapott a buszváró környezetében. Az ivókút bekötését külön közműves szakági munkarész szemlélteti. A 

fedett buszváró épületére egy kör forma a javaslatunk, plexi tetővel és körpaddal. Az egyedi buszváró lehet a 

közkert egyedi téreleme, de elképzelhető a község többi buszvárójához hasonló egységes kialakítás is.   

A buszváró épületének tervezése, illetve az ivókút bekötése nem a környezetrendezési tervdokumentáció része! 

 

A beépítésre kerülő utcabútrok: 

 

Támlás pad 

- Ecoprocess pad 2 típus 
- 183x65cm méretben  
- világos fa lécezéssel,  
- fémváz: RAL 7047 világosszrüke színre porfestve 

 
 
 
 
Körlóca 

- Archigreen Kft. terméke 
- 1,4m átmérővel 
- fa lécezéssel,  
- fémváz: RAL 7047 világosszrüke 

színre porfestve 
 
 
 
 
 
 
Hulladékgyűjtő  

- Ecoprocess szemetes 39 típus 
- 183x65cm méretben  
- világos fa lécezéssel,  
- fémváz: RAL 7047 világosszrüke színre porfestve 
- 80 literes űrtartalommal 
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Kerékpártároló 

- Ecoprocess 5 típusú kerékpártámasz 

 
  

 
 
 
 
Ivókút 

- Bundik ATI rozsdamentes ivókút 
 
 
 
 
 

Kerítés 

Az ingatlan déli oldalán, az elbontott kerítés helyére, új 1,52 m magas hálós kerítés tervezett új fém oszlopokkal, 

17,5 m hosszon. A kerítés a Kerítés Ker Kft terméke. A kerítésháló ASTROPLAX bevonatos (RAL 6005 zöld 

színnel)), hegesztett tekercs, 1.52 m magas. A kerítésháló 1,8m-enként, horganyzott, 40x40-es tartóoszlopra 

rögzített. 

Zöldfelület 

A területre 15db fát telepítünk, melyek között vannak nagy lombkoronát nevelő és kisebb lombkoronájú fajok is. 

Törekedtünk a színes növénykiültetésre a fák, a cserjék és az évelők tekintetében is. A fogadótérre virágukkal is 

díszítő díszkörtéket, japán cseresznyét és virágos kőrist telepítettünk. A fogadótér nagy térkőburkolatát 

növényágyással oldottuk a járda mellett. Az ágyásba színes évelőkiültetés tervezett, illetve egy platánfát 

helyeztünk el. 

A nyugati és keleti telekhatár mentén is többszintes növénytelepítést alkalmaztunk. A nyugati telekhatár rossz 

kerítését és a szomszéd telket 2,5-3m magasra növő cserjékkel takartuk el. 

A forrásfoglalás közelében és a csermély mellett  díszfüveket telepítettünk. A dísztóba vízinövények kerültek, 

melyeket a szikkasztóbokszokba ültettünk el.  

 

Összesen 300 m2 gyepfelület tervezett fűmagvetéssel. A gyepvetés 5 dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával,  4 

dkg/m2 Starter műtrágyával történjen. A gyepes részek alkalmasak lehetnek pikinkezésre, fogócskára, 

labdázásra. 
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Kiviteli tervek kezelése 

A tervlapok és a szöveges munkarészek együtt kezelendők! 

Méretek és mennyiségek a helyszínen ellenőrizendők! 

Beépített termékeknél a gyártó előírásait be kell tartani! 

A kiviteli tervekben foglaltaktól, csak a tervező írásbeli jóváhagyásával lehet eltérni. 

A tervezett burkolatok szintjeit a csatlakozásoknál a meglévő burkolatok szintjéhez kell igazítani. 

A költségkiírásban szereplő anyagot minőséget képviselnek, azokat lecserélni, kiváltani csak azonos, vagy 

magasabb minőségű anyaggal, illetve a Megrendelő és a Tervező jóváhagyásával lehetséges. 

 

 

Győr,  2020. június 11.     

 

 

                    Nágel-Fischer Márta, K 08-0527 

       Pottyondy Gábor K 08 0558 

 Dankó Krisztina 

                   tájépítészmérnök tervezők 
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Helyszíni képek 

 

Utcafront buszváróval 

 

Víztározó épülete utcafront felől és a hátsó kert felől az illemhely épületével 

Forrás feletti épület a mellette a meglévő aknával         
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Nyugati telekhatár és a hátsó kertrész 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepomuki Szent János szobra a szomszéd telken 
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Tervezett növények jegyzéke 

 

MAGYAR NÉV LATIN NÉV V.I. MÉRET DB 

     FÁK         

     ARANY KŐRIS Fraxinus excelsior  'Aurea'  - FL 15/18 1 

DÍSZCSERESZNYE Prunus serrulata 'Kanzan' IV. FL 15/18 1 

DÍSZKÖRTE Pyrus calleryana 'Chanticleer'  IV. FL 15/18 3 

ÉGŐ PERZSAFA Parrotia persica 'Tűzmadár' III. FL 15/18 1 

EZÜST CÉDRUS Cedrus atlantica 'Glauca'  - FL 15/18 1 

GÖMB KŐRIS Fraxinus ornus 'Mecsek' V. FL 15/18 2 

ILLATOS HÁRS Tilia cordata 'Greenspire' VI-VII. FL 15/18 2 

OSZLOPOS DÍSZCSERESZNYE Prunus serrulata 'Amanogawa'  IV. FL 15/18 1 

PALÓC PLATÁN Platanus acerifolia 'Palóc'  - FL 10/12 1 

POMPÁS BERKENYE  Sorbus aria 'Magnifica'  V. FL 15/18 1 

TORNYOS TÖLGY Quercus robur 'Fastigiata' - FL 15/18 1 

    
15 

ÖRÖKZÖLDEK         

     Fövenyboróka Juniperus conferta 'Schlager' - 20/40 9 

Sövény tiszafa Taxus baccata 'Hillii'  - 80/100 9 

Szőnyegboróka Juniperus horizontalis 'Green Carpet'  - 20/40 5 

Törpefenyő Pinus mugo 'Gnom' - 20/40 3 

    
26 

CSERJÉK         

     Barátcserje Vitex agnus-castus VI-X. 60/80 3 

Boglárcserje Kerria japonica 'Pleniflora'  IV-V. 40/60 7 

Csíkos kecskerágó Euonymus europaeus V-VI. 40/60 6 

Égő babérmeggy Prunus laurocerasus 'Novita' V. 60/80 11 

Égő kecskerágó Euonymus alatus 'Compactus'  V-VI. 40/60 5 

Fehér hóbogyó Symphoricarpos albus var. leavigatus 
VI-
VIII. 40/60 11 

Fehér hortenzia Hydrangea arborescens 'Annabelle'  
VI-
VIII. 60/80 9 

Fehér hortenzia Hydrangea arborescens 'Annabelle'  
VI-
VIII. 60/80 6 

Hamvas gyöngyvessző Spirea x cinerea 'Grefsheim' IV. 20/40 18 

Húsos som Cornus mas IV. 60/80 3 

Illatos jezsámen Philadelphus 'Schneesturm' V-VI. 60/80 17 

Kárminpiros rózsalonc Weigela 'Eva Rathke'  V. 40/60 7 

Kékszakáll Caryopteris x clandonensis 'Grand Blue'  
VIII-
IX. 40/60 13 

Kikeleti bangita Viburnum x bodnantense  X-III. 60/80 5 

Korallberkenye Photinia x fraseri 'Red Robin'  V-VI. 60/80 7 

Lila hóbogyó Symphoricarpos x doorenbosii 'Magic Berry' 
VI-
VIII. 40/60 13 

Mirtuszlonc Lonicera nitida 'Maigrün'  V. 20/40 18 
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Örökzöld bangita Viburnum rhytidophyllum  V-VI. 80/100 11 

Pompás gyöngyvessző Spirea bumalda 'Anthony Waterer' VI-IX. 20/40 10 

Rózsaszín gyöngyvirágcserje Deutzia x hybrida 'Perle Rose'  V-VI. 40/60 13 

Rózsaszín törperózsa Rosa 'The Fairy'  
VI-
VIII. 20/40 16 

Sötétlila orgona Syringa vulgaris 'Charles Joly'  IV-V. 60/80 3 

Sudárzsálya Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'  
VIII-
IX. K1 9 

Szőnyeg madárbirs Cotoneaster dammeri 'Skogholm'  V-VI. 20/40 20 

Tarka vörösvesszős som Cornus alba 'Sibirica Variegata'  V-VI. 60/80 5 

Télijázmin Jasminum nudiflorum  II-III. 20/40 18 

Törpe bordó rózsalonc  Weigela florida 'Alexandrina' V-VI. 60/80 12 

Törpe gyöngyvirágcserje Deutzia gracilis 'Nikko'  V. 20/40 5 

Törpe labdarózsa Viburnum opulus 'Compactum' V. 40/60 7 

Vörös cserszömörce Cotinus coggygria 'Royal Purple'  V-VI. 60/80 5 

    
293 

ÉVELŐK         

     

Apró gyékény Typha minima 
VI-
VIII. CS11 9 

Arany kúpvirág Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'  
VI-
VIII. CS14 9 

Bíbor kasvirág Echinacea purpurea 'Magnus' VII-IX. CS14 12 

Bordó cickafark Achillea millefolium 'Terracotta'  
VI-
VIII. CS11 12 

Csavartlevelű sás Carex comans 'Frosted Curls'  - CS14 3 

Deres szittyó Juncus inflexus 
VI-
VIII. CS11 6 

Égő köles Panicum virgatum 'Shenandolah'  VII-IX. CS14 8 

Ernyős verbéna Verbena x bonariensis  VI-IX. CS11 3 

Ezüst köles Panicum virgatum 'Heavy Metal'  VII-IX. CS14 3 

Ezüstsás Miscanthus sinensis 'Silberfeder'  VIII. K1 9 

Fehér díszgyertya Gaura lindheimeri 'Gambit white'  
VI-
VIII. CS11 15 

Füzéres süllőhínár Myriophyllum spicatum  
VI-
VIII. CS11 3 

Gólyaorr Geranium 'Rozanne' V-VIII. CS14 10 

Hamvas cipruska Santolina chamaecyparissus  VIII. CS14 15 

Illatos gólyaorr Geranium macrorrhizum V-VI. CS14 8 

Közönséges vízilófark Hippuris vulgaris - CS11 4 

Lágyszőrű palástfű Alchemilla mollis V-VI. CS14 7 

Ligeti zsálya Salvia nemorosa 'Mainacht'  VI-VII. CS14 24 

Macskamenta Nepetha x faasenii 'Six Hills Giant' V-VI. CS11 9 

Mirigyes pereszlény Calamintha nepeta 'Triumphator' VI-X. CS11 5 

Mocsári gólyahír Caltha palustris IV-VI. CS11 3 

Muhlenberg fű Muhlenbergia capillaris 'Pink Cloud'  
VIII-
IX. CS14 6 

Nyílfű Sagittaria sagittifolia 
VI-
VIII. CS11 3 

Óriás sás Carex gigantea 
VI-
VIII. CS11 6 

Pompás pálmaliliom Yucca filamentosa 
VII-
VIII. K1 6 
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Pompás varjúháj Sedum spectabile 'Brillant' 
VIII-
IX. CS14 14 

Pompás varjúháj Sedum telephium 'Herbstfreude'  VIII-X. CS14 9 

Réti füzény Lythrum salicaria 
VI-
VIII. CS11 6 

Rózsaszín díszgyertya Gaura lindheimeri  
VI-
VIII. CS14 19 

Rózsaszín füzésajak Physostegia virginiana VII-IX. CS11 12 

Tavi káka Schoenoplectus lacustris V-VIII. CS11 6 

Tollborzfű Pennisetum alopecuroides 
VIII-
IX. CS14 7 

Törpe levendula Lavandula angustifolia 'Hidcote' VIII. CS14 29 

Tőtippan Eragrostis spectabilis 
VIII-
IX. CS11 9 

Tündérrózsa hibrid Nymphea hybrida VI-IX. CS11 6 

Úszó víziboglárka Ranunculus fluitans 
VI-
VIII. CS11 3 

Virágkáka Butomus umbellatus 
VI-
VIII. CS11 3 

Virágosnád Miscanthus sinensis 'Gracillimus' VIII. K1 6 

    
327 
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Kitűzési koordináták 

    
       SZ -Süllyesztett kerti szegély 

kitűzése 
 

B -Burkolat kitűzése 

       SZÁM Position X Position Y 
 

SZÁM Position X Position Y 

SZ01 473683.0555 257326.6590 
 

B01 473690.6086 257319.1002 

SZ02 473685.6250 257323.6673 
 

B02 473690.7209 257307.5627 

SZ03 473688.4678 257320.9231 
 

B03 473700.2385 257314.0850 

SZ04 473691.7200 257318.2222 
 

B04 473688.1014 257306.0052 

SZ05 473696.3802 257315.5019 
 

B05 473686.8496 257304.0861 

SZ06 473701.8735 257313.6300 
 

B06 473679.9856 257304.3438 

SZ07 473708.4932 257313.2852 
 

B07 473680.3622 257295.4878 

SZ08 473699.3513 257304.7138 
 

B08 473686.9525 257295.9831 

SZ09 473691.0383 257301.5230 
    

SZ10 473689.2757 257295.2147 
 

M -Műanyag ágyásszegély kitűzése 

SZ11 473686.8376 257293.4995 
    

SZ11 473687.6949 257293.9145 
 

M01 473693.4375 257301.5487 

SZ12 473685.8378 257293.1285 
 

M02 473689.8011 257289.3634 

SZ13 473679.5589 257294.2980 
 

M03 473682.1389 257279.2147 

SZ14 473677.8802 257304.1698 
 

M04 473673.5772 257273.1695 

SZ15 473682.8957 257307.3046 
 

M05 473671.3684 257277.0064 

SZ16 473682.7233 257315.3266 
 

M06 473669.8615 257282.5127 

SZ17 473687.1192 257288.7551 
 

M07 473670.6175 257291.3753 

SZ17 473691.1923 257311.9824 
 

M08 473674.5469 257301.3670 

SZ18 473684.7963 257287.4360 
 

M09 473681.9785 257311.8445 

SZ19 473682.0363 257284.0454 
 

M10 473671.5725 257281.9393 

SZ20 473678.7824 257282.8854 
 

M11 473672.1585 257281.3646 

SZ21 473678.5909 257283.8669 
 

M12 473674.0068 257283.8303 

SZ22 473674.8324 257281.2906 
 

M13 473674.8681 257283.4226 

SZ23 473675.3300 257282.7439 
 

M14 473678.0426 257284.7282 

SZ24 473672.7712 257279.5406 
 

M15 473678.9983 257285.6821 

SZ25 473672.5323 257280.7272 
 

M16 473683.7252 257287.8760 

SZ26 473668.7808 257282.3297 
 

M17 473683.3522 257288.6022 

SZ27 473666.4175 257280.5515 
    

SZ28 473670.2456 257276.0582 
    

SZ29 473672.3827 257278.0985 
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K -Körív középpont kitűzése 

    
       
K1 473684.9484 257309.5677 

    
K2 473692.9492 257314.9761 

    
K3 473693.7407 257313.3614 

    
K4 473694.0642 257309.5419 

    
K5 473690.5564 257306.1330 

    
K6 473683.8992 257300.1195 

    
K7 473683.2588 257299.9866 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


