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Alulírott kijelentem, hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal (2000 Szentendre, Városház tér 3.) 
számára, alátámasztó szakági terveként készített, Szentendre, Posta előtti tér környezetrendezési kiviteli 
tervének elkészítése (Hrsz.: 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 900, 901, 902, 903) megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a 
statikai és az életvédelmi követelményeknek. 

A zöldfelület tervezésekor 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, 2016. január 
  

 
Sándor Tamás 

okl. tájépítészmérnök 
K-01-5247/08 
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MEGLÉVŐ ÁLLAPOT (K-01 MEGLÉVŐ ÁLLAPOT – GEODÉZIA ÉS FAFELMÉRÉS) 
A tervezési terület a szentendrei I. sz. posta épülete (2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 23-25.) előtti 
területen helyezkedik el és egészen a HÉV felől érkező, gyalogos felüljáróig tart. Keletről a Kossuth 
Lajos utca, nyugati irányból pedig a 11. sz. főút, más néven a Dunakanyar körút határolja. A tervezési 
terület számszerűen 3139 m2 méretű, ebből jelenleg 2650 m2 gyeppel és virágkiültetésekkel fedett 
zöldfelület. A tervezési területen az alábbi helyszínrajzi számok osztozkodnak: 892, 893, 894, 895, 896, 
898, 899, 900, 901, 902, 903. 
 
Tervezési terület nagysága: 3097 m2 
Meglévő zöldfelület nagysága: 2650 m2 
Tervezett zöldfelület nagysága: 2199 m2 
 
A terület jelenleg alulhasznosított, a nagy kiterjedésű zöldfelület és az azt keretező, gyalogos 
útburkolatok csak az áthaladást biztosítják, nem bővelkednek funkciókban. A posta épülete előtt 
elhelyezett, kültéri alkotásokat a megrendelő továbbra is meg kívánja őrizni, esetleg kisebb 
áthelyezésekkel lehet számolni. 
A HÉV felől utasok, az aluljárón áthaladva, a Kossuth Lajos utca melletti járdán tudják elérni Szentendre 
belvárosát. Így érkeznek a tömegközlekedést használó turisták is. Sajnos a Kossuth Lajos utca érintett 
járdaszakaszán az autók –egyébként szabályosan- a járdára félig felállva, parkolóként használhatják az 
útburkolatot. Ez a megoldás tovább szűkíti, az amúgy sem széles járdát, ami a legszembetűnőbb 
konfliktust teremti meg a területen. 
 

FAKIVÁGÁS, FAVÉDELEM (K-03 BONTÁSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV) 

A tervezett gyalogos sétány miatt összesen 1 db, 18 cm-es törzsátmérővel rendelkező vérszilvát 
(Prunus cerasifera ’Nigra’) szükséges kivágni, azonban a féloldalasan növő fát a közelben elhelyezkedő 
Korai juharok (Acer platanoides) is elnyomják, így torz ágrendszer alakult ki. Esztétikai okokból is 
indokolt a cseréje. 

A megmaradó sorfákat a kivitelezés megkezdése előtt megfelelő védelemmel kell ellátni, törzsüket, 
gyökereiket védeni kell az építés során fellép esetleges káros tevékenységektől. A fák törzséktől 
számított, 2 méteres körzetében földmunka csak kézzel végezhető az esetlegesen felszín közelében 
futó gyökérzet védelme érdekében. A gyökérnyakról földet eltávolítani nem lehet, maximum 10 cm-es 
földfeltöltés megengedett. 
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BONTÁS (K-03 BONTÁSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV) 
Az építési munkák során sok helyen megújul a gyalogos burkolat, ezért elbontásra kerül elsősorban a 
posta épülete előtt, annak homlokzati síkja előtt, illetve a postától kereszt irányba elnyúló, Kossuth Lajos 
utca felé vezető, keskeny járda is, szegéllyel együtt. Az épület előtti betonelemes térkő burkolat mellett 
az aszfalt burkolat is elbontásra kerül egészen a Kossuth Lajos utca útszegélyéig. 

A tér közepe felé egy Y alakban benyúló, zúzalékos burkolat is elbontásra kerül, szegélyekkel együtt, 
továbbá az éppen felújítás és átépítés előtti, aszfalt burkolatú gyalogos burkolatot is elbontjuk a HÉV 
aluljáró előtt. 

A megszűnő zöldfelületekről a talajvédelem érdekében a felső, humuszos rétegét ideiglenes 
depóniahelyre kell szállítani. Később az elszállított földmennyiség teljes egészében felhasználható a 
helyszínen a földprizmák kialakításánál. 

 

TERVEZÉSI KONCEPCIÓ (K-04 KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERV) 

A tervezési koncepció célja, hogy a Kossuth Lajos utca gyalogos járdájának keresztmetszetének 
növelése egy kettős sétány kialakításának segítségével, hogy a HÉV aluljáró felől érkező lakosok, 
illetve látogatók sokkal kényelmesebben, parkoló autóktól nem zavartatva tudjanak közlekedni. Ennek 
érdekében az autóút melletti, meglévő és kibővített fasor másik oldalán egy 3 méter széles sétányt 
terveztünk több paddal, pihenőhellyel kialakítva. A padok körül, a két sétány között, illetve a fák alatt 
dísznövény kiültetések javítják a tér esztétikai megjelenését. 

A posta épületéhez közelebb a tervezett gyalogút kiszélesedik, a sétány felől a tér belseje felé kisebb 
teresedést hoz létre. Ez a térkővel burkolt, hosszanti tér hosszabb időtöltésre, pihenésre invitálja az erre 
látogatókat. Az itt kihelyezett modern megjelenésű padokról jól belátható az egész tér, a dekoratív 
növénykiültetések és kiterjedt gyepfelület. 

A posta épülete előtt megújul a régi, beton lapburkolat és új, igényes térkőburkolat kerül a helyére. A 
hivatal előtt egy kisebb teresedés szolgál a várakozó és pihenő emberek számára, itt összesen 4 db 
támlás, modern megjelenésű, kerti pad található. 

A téren eddig kiállított alkotások továbbra is bemutathatók lesznek, illetve új helyeket alakítottunk ki a 
további, maradandó, vagy ideiglenes installációknak. Az elrendezésükre javaslatokat tettünk, amellyel 
szabadon gazdálkodhat a megrendelő. Az meglévő alkotások bontása és áthelyezése nem képezi 
részét a jelen tervezési munkának, mi csupán javaslatot tettünk és helyet biztosítottunk a későbbi 
módosításoknak. 

A köztéri installációk számára több helyen a tervezett sétány mentén földbe süllyesztett 
kapcsolószekrényt tervezünk, ahonnan megtáplálhatók az installációk díszkivilágítása vagy maga az 
alkotás. 

A tervezett új sétány új kandelábereket és világítást kap, mert eddig csak a 11-es út felől beszűrődő 
fény világította meg az utakat. A világítósor a posta épülete előtt is befordul, így annak fogadótere is 
megfelelő megvilágítást fog kapni. 
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BURKOLATOK (K-05 TEREPRENDEZÉSI ÉS BURKOLATI TERV) 

Térkő burkolatok: 

Az új, gyalogos használatú sétány és post épülete előtt térkő burkolatot terveztünk, 

Tervezett rétegrend:  
- 8 cm vtg. térkő burkolat 
- 2-3 cm vtg. 4/8 ZK ágyazóréteg, tömörítve 
- 15 cm vtg. Ckt4 cementstabilizáció E2 ≥ 90 MPa 
- 20 cm vtg. 0-40 FZKA/tört beton Trr ≥ 96%, E2 ≥ 60 MPa 
- tömörített földmű Trr ≥ 93%, E2 ≥ 40 MPa 

 
Stabilizált burkolatok: 
A gyalogos sétány keresztirányú áthaladást biztosító burkolatait, illetve a pihenőpadok alatt stabilizált 
burkolatot terveztünk a tervezett térkő burkolattól eltérő, sötétebb színben. A felhasználni kívánt 
színárnyalatról a kivitelezés előtt a kivitelező köteles a megrendelővel egyeztetni. 
 
Tervezett rétegrend: 

- 2,5 cm vtg. Terraway stabilizált burkolat 2/5 szemcseméretű zúzottkő alapanyaggal, gyalogos 
forgalomra; javasolt szín: gránitszürke színű alapanyag, amit a helyszínen, mintafelület 
bemutatása után hagyja jóvá a megrendelő. 

- 15 cm vtg. 11/22 frakciójú, tömörített, fagyálló zúzottkő alépítmény 
- 1 réteg, min. 250 g/m2 sűrűségű geotextília 
- tömörített altalaj 

 
Szegélyek: 
A tervezett növényágyak szintben elhelyezett szegélyei Semmelrock (100x8x25 cm-es méretű, szürke 
színű, kopóréteggel rendelkező) útszegély elemekből épülnek fel. A szegélyelemek min. C16-32/K 
minőségű betonba, megfelelő megtámasztással kell rendelkezniük, a hézagokat cementhabarccsal kell 
kitölteni. 

 

NÖVÉNYTELEPÍTÉS (K-07 NÖVÉNYKIÜLTETÉSI ÉS KITŰZÉSI TERV) 

A megrendelő kívánságára a tervezési területen leginkább díszfüves és habitusában, megjelenésében 
hasonló évelő növények kerülnek majd kihelyezésre. A fák alatt árnyéktűrő, talajtakaró éveket 
terveztünk. 

Faj, fajta szerinti, részletes kiültetést lásd a Növénykiültetési és kitűzési terven.  

A tervezett növények öntözőrendszerrel vannak ellátva, erről külön szakági terv készült. 

 



 

6 
 
 

1091 Budapest, Üllői út 5. III/23. ▪ Tel.: (1) 321 85 98 ▪ Fax: (1) 321 85 99 ▪ e-mail: ter@s-ter.hu 

BÚTOROK, BERENDEZÉSEK (K-07 KÜLTÉRI BÚTOROK KITŰZÉSI TERVE) 

Tervezett berendezések: 

- VPI betonmanufaktúra, ZIZGA kültéri padok, jobbos és balos kivitelben, fa ülőfelülettel; 
összesen: 3 db jobbos, 3 db balos kivitel 

 

- VPI betonmanufaktúra, WOODY kültéri padok, háttámlás és háttámla nélkül kivitelben, fa 
ülőfelülettel és háttámlával; összesen: 3 db jobbos, 3 db balos kivitel 

 

- Kerékpártároló (Megrendelővel egyeztetendő elem!) 

- Hulladékgyűjtő (Megrendelővel egyeztetendő elem!) 

 

 
 
 
 
Budapest, 2016. január 
  

 
Sándor Tamás 

okl. tájépítészmérnök 
K-01-5247/08 


