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Munka megnevezése: Nyíregyháza, Benczúr tér körüli járdák 
növénykiültetési terve 

 (Hrsz.: 6038 – Bessenyei tér; 6059/6 – Széchenyi utca érintett 
 szakasza) 

  

 KIVITELI TERV 

 

Megrendelő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 

Generál tervező: S-TÉR Kft. 

 (1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.) 

Felelős tervező: Sándor Tamás  K-01-5247 – okl. tájépítészmérnök 

Tájépítész munkatársak: Varga István K-01-5299 – okl. tájépítészmérnök 

 Annus Dóra – okl. tájépítészmérnök 

 Lenkai Borbála – okl. tájépítészmérnök 
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SZÖVEGES MUNKARÉSZ: 

 Tervezői nyilatkozat 

 Műleírás 

RAJZI MUNKARÉSZ: 

TERVLAPOK: 

 K-02 Gyalogos járda növénykiültetési terve M = 1:250/1400x297mm 

 
  

TARTALOMJEGYZÉK 
 

NYÍREGYHÁZA - BENCZÚR TÉR 
 

GYALOGOS JÁRDA NÖVÉNYKIÜLTETÉSI TERVE 
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Alulírott kijelentem, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

(4400Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) számára készített Nyíregyháza, Benczúr tér (6177/2 – Benczúr tér; 

6059/6 – Széchenyi utca érintett szakasza) gyalogos járda növénykiültetési terve megfelel a 

vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a 

környezetvédelmi előírásoknak, a statikai és az életvédelmi követelményeknek. 

A kiviteli terv készítésekor alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) 

pontjában meghatározott követelményeknek megfelelnek. Az elbontandó és a telepítendő 

játszóeszközök, berendezési tárgyak és egyéb műtárgyak nem tartalmaznak azbesztet. 

 

 

Budapest, 2017. szeptember 

  
 

Sándor Tamás 
okl. tájépítészmérnök 

K-01-5247 
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1. Tervezési előzmények 

 

Jelen kiviteli terv a Nyíregyháza, Benczúr tér körüli gyalogos járdafelületek menti 

növénykiültetésre tér ki, azonban a tervezés koncepcionálisan egyben kezeli a nyíregyházi Bessenyei 

és Benczúr tereket. 

Mivel a gyalogos járdafelületek és útburkolatok tervei nem készültek el kiviteli tervi szinten, 

ezért jelen növénykiültetési tervet a majdani, kész tervekhez kell igazítani. Jelen tervben egy korábbi, 

utas koncepciótervet vettünk alapul, ahol a lehetséges gk. behajtók és átközlekedő pontok mentén 

terveztük meg a növénykiültetést. 

 

2. Növénykiültetési terv 

 

A tervezett zöldfelületeken öntözőrendszert nem terveztünk, extenzív fenntartással számoltunk, 

ennek megfelelően szárazság- és állandó zavarást tűrő cserjéket terveztünk be. Részletes növénylista 

a Bessenyei és Benczúr tér egységesített költségkiírásában található, illetve a tervezett növények 

jegyzékében. 

A megrendelő kérése volt a meglévő fasorok kiegészítése, illetve cseréje. A közműhálózat 

sűrűsége miatt azonban újonnan telepítendő fákat nem tudunk elhelyezni az érintett területeken, illetve 

a kivágott fákat sem tudjuk emiatt pótolni. Emiatt a területen nem kívánunk fát kivágni, se telepíteni. A 

kivitelezés megkezdése előtt érdemes elvégezni a kötelező faápolási munkálatokat, a beteg, elszáradt, 

sérült ágakat el kell távolítani, az alakító metszéseket is lehetőség szerint érdemes elvégezni. A 

Bessenyei és Benczúr tér kiviteli terveinél, a fafelmérési tervlapon feltüntettük a faápolásra szoruló 

egyedeket. 

Az építési munkák megkezdése előtt a megmaradó faállományt védeni kell építési munkákkal 

összefüggő sérülésektől. Törzsükre, gyökerükre különleges figyelmet kell fordítani, a kivitelezési 
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munkák során fakalodával kell őket körülvenni. A meglévő fák körüli, 1 m sugarú körben a terep 

maximum 20 cm-rel nőhet, nem csökkenhet. 

A növénytelepítés előtt megfelelő talaj előkészítést kell végezni. A talaj fellazítása mellett érett 

marhatrágyát kell bedolgozni, majd ezt követően, finom tereprendezés mellett végezhető el a növények 

kiültetése. 

 

 

Budapest, 2017. szeptember 

 
 
 
 

Sándor Tamás 
okl. tájépítészmérnök 

K-01-5247 


