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KÖRNYEZETRENDEZÉSI MÓDOSÍTOTT KONCEPCIÓ 

BUDAPEST, III. KERÜLET 

SZÉPVÖLGYI ÚT (14614) HRSZ. ALATTI INGATLAN KÖRNYEZETRENDEZÉSE ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

Cégünket, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2014. szeptemberében bízta a 

meg a Szépvölgyi út, a Duna felé eső 14614 hrsz számú, mintegy 2670m2-es terület rendezésének 

megtervezésével. Még ebben a hónapban elkészíttettük a geodéziai felmérést, amelyre rögzítettük a meglévő 

faállományt. A munkába elektromos tervezőt, úttervezőt és közműtervezőket vontunk be. Több alaprajzi 

kialakítást, koncepció változatot készítettünk, amelyekben főként a parkolók elhelyezési lehetőségeit vizsgáltuk 

a maradék zöldfelületek berendezhetőségével párhuzamosan. 2015 januárjában elfogadásra került a 

koncepcióterv, amelyet a Megrendelő kérésére az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft az ingatlan 

vonatkozásában feladatul kapta a közösségi tervezési feladatot, amely szükségessé tette a tervegyeztetések és 

a megtartott lakossági fórumon elhangzott észrevételek alapján a koncepcióterv módosítását. 

Az Önkormányzat végső döntése után a szakági tervezők is összegyűjtötték, hogy az adott kialakítás milyen 

fejlesztési igényeket generálnak az adott szakterület vonatkozásában. 

 

KONCEPCIÓK 

 

I. KÖRNYEZETRENDEZÉS 

 

1. Meglévő állapot 

 

Burkolatok, közlekedés, parkolás 

A tervezési terület, a Szépvölgyi út egy rövid szakaszát érinti, mely az Árpád fejedelem útja és a Kolosy tér közé 

esik. A Szépvölgyi út ezen szakaszának  közepén húzódik a kerület határa. A tervezési határ északról az épületek 

homlokzati síkja, délről az út közepén lévő elvi kerülethatár. Jelenleg a Kolosy tér felől az ingatlanok előtt egy 

egyirányú szervizút húzódik, mely a keleti részen egy már üzemen kívüli buszfordulóval egészül ki. Az utak 

mentén mindenhol párhuzamos parkolás illetve a szerviz út Kolosy tér felé eső déli részén 45fokos parkolás 

zajlik. Emellett a teresedés középső nyugati burkolt részét is, ahol nincs körbekerített zöldfelület a gépkocsik 

sajátították ki parkolás céljából, amely egyben a földalatti egykori óvóhely födéme feletti aszfalt burkolat. Ide a 

taxivárakozó helyek között a járdát keresztezve lehet behajtani. A parkoló helyek a legtöbb esetben nincsenek 

felfestve teljesen esetlegesek. Legális és illegális módon összesen 47 darab gépkocsi tud parkolni a területen a 

mai állapot szerint, mintegy 640m2 területet elfoglalva ezzel. A felfestett (de nem szabályos) parkolóhelyek 

száma jelenleg 35db. A burkolatok elhanyagolt rossz állapotúak, jellemzően beton és kigödrösödött, 

elhasználódott zúzottkő. A területen jelentős gyalogos átközlekedés zajlik az Árpád fejedelem útja és a Kolosy 

tér között, mivel a HÉV megállóból sokan innen érnek el buszcsatlakozásokat. 

 

A terület geodéziai felmérését a K-00 tervlap ábrázolja. 

 

Növényállomány 

A terület kis léptékéhez képest jelentős számú és méretű faállománnyal rendelkezik. Ez meg is határozza a 

zöldfelület jellegét, erősen beárnyékolt. Lajos utca felé eső részén idős, közepes állapotú eperfák (Morus alba) 

magasodnak, melyek méreteikkel jelentős területet foglalnak el ezen a részen. Ezeket a fákat, habár 

termésükkel szemetelnek, idős koruk és jelentős zöldfelületi értékük miatt megtartásra javasoljuk. Az 

útszegélyek mentén több fajtából álló nem egységes képet mutató fasort találunk csörgőfákból, juharokból és 

hársakból. Állapotuk közepes, nem túl esztétikus, találtunk köztük néhány kiszáradt egyedet is. 
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A terület fennmaradó részein, kevésbé értékes, ám a városi klímát jól tűrő, zömében bálványfák alkotta ligetes 

rész található. A cserjeszintet elhanyagolt állapotú fagyalsövények alkotják, gyomos aljnövényzettel. 

 

A terület fakataszterét a K-01 tervlap ábrázolja. 

 

Berendezés 

A területen a hagyományos közterületi hulladékgyűjtőkön kívül, eltekintve egy újszerű, egyedi, betonból készült 

paddal is ellátott növénykazettától, mást nem találunk. Egyéb helyen pad nem került kihelyezésre. A terület 

nyugati végén a taxiváró elektromos hívóberendezése, egy kerületi köszöntőtábla található még. Az Árpád 

fejedelem út felőli végen pedig zászlótartó oszlopok magasodnak. 

A földalatti óvóhely, későbbiekben étterem két vészkijárattal és szellőzővel is rendelkezik, melyek beton 

tömbjei megjelennek a felszínen. Mivel a terület közművekkel erősen átszőtt, az akna fedlapok száma tömeges. 

A területen magas fénypontú közúti világítótestek találhatók még. 

 

2. Tervezett állapot, környezetrendezési koncepció 

 

TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA 

 

 
Tervezési terület határa (piros vonal) 

 

 

A geodéziai felmérést követően, 2014 októberében az Önkormányzat munkatársaival megtekintettük a 

tervezési terület alatt található jelenleg étteremként funkcionáló (ma már üzemen kívül lévő) eredetileg 

óvóhelynek szánt felszín alatti beépítést. Ennek során megállapítottuk, hogy innen egy másik, a térközepe felé 

eső menekülő lépcső vezet fel a felszínre, melyet az óvóhely alaprajza is alátámaszt. Ezt a feljáratot a tervezés 

során megszüntetnénk, jelenleg is használaton kívül van, le van fedve már hosszú ideje. A lépcsőhöz kapcsolódó 

felépítmény ugyanis a tervezett parkoló helyek területére esik, melynek kialakításáról több ízben egyeztettünk 

a Főépítész Asszonnyal is. 

A területen lévő étterem épülete az Önkormányzat döntése alapján a jövőben is megmarad, melynek 

homlokzati felújítása, a környezet rendezése kapcsán várható lesz.  
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A novemberi és decemberi hónapok folyamán, az Főépítész Asszonnyal többször egyeztettünk telefonon és 

személyesen egyaránt a környezetrendezés koncepcionálásának ügyében. Előzetesen összesen 6 verzió került 

bemutatásra (ld. mellékletben), melyekben próbáltunk minden felmerülő kérdésre és problémára javaslatot 

adni. 2015 januárjában elfogadott koncepciót az felmerülő lakossági egyeztetési igény miatt módosítani kellett, 

mivel egyértelmű forgalomtechnikai és parkolási problémákat jeleztek az itt lakók, ami alapján a jelen 

helyzetnek megfelelően biztosítani kellett a terület közepén a kihajtást, valamint növelni a parkolók számát. 

Ezen kívül a katasztrófavédelemmel való szóbeli egyeztetés eredményeként biztosítani kellett az 

épülethomlokzat előtt a tűzoltóautók letalpalási helyét is. 

 

A következő prioritásokat igyekeztünk szem előtt tartani a tervezés folyamán.: 

 A jelenlegi illegális parkolási rendszert meg kellett szüntetni és a gépkocsi közlekedést is racionalizálni 

kellett, úgy hogy a parkoló számok a lehető legmérsékeltebb módon csökkenjenek. A tervezett állapotban, 

ennek érdekében átalakítottuk a használton kívüli buszfordulót, a szerviz utat a Kolosy tér felől és a 

Szépvölgyi út felől is egyirányosítottuk és a tér közepén lévő Szépvölgyi útra merőleges kivezető útra 

kötöttük.  

 A szervizút mindkét oldalán az épületek előtt teljes hosszban rendezett parkolási lehetőséget biztosítottunk, 

egyben a tűzoltóautó letalpalási helyeket is kialakítottuk. A Szépvölgyi út felőli behajtó ág mindkét oldalán 

merőleges parkoló lett tervezve, igazítva a lámpás csomóponthoz és a meglévő fákhoz. 

 A közlekedési irányok átszervezése és a buszforduló átalakítása várhatóan forgalomcsökkenéshez vezet 

majd. A fizetős parkolás bevezetésével a parkolóhelyek a közeli házak lakóit kívánja kiszolgálni. A forgalom 

további csillapításának érdekében a Kolosy és a Szépvölgyi út irányából is rámpával csatlakozunk. A 

burkolatot a járószinttel egy magasságba emeltük, így csak jelzésszerű süllyesztett szegélyek választják el a 

gépkocsi és a gyalogos forgalmat, melyet a burkolatváltás is jelez. 

 A parkolás megoldása mellett fontos szempont volt a gyalogos közlekedés kulturált kialakítása és az étterem 

környezetében lévő teresedés rendezése. A terület  jelentős áthaladó gyalogosforgalommal terhelt. A 

módosított koncepcióban a parkolási és gépkocsi közlekedési rendszer kialakítása után ennek az áthaladó 

gyalogos forgalomnak csak egy helyen marad helye: a Szépvölgyi út mentén. Az Árpád fejedelem út felőli 

oldalon a kiszélesített járdaszélesség 320cm, míg a pihenőtér melletti szakaszon, ahol lehetőség nyílik a 

téren is áthaladni, 210cm.  

 Lehetőséget alakítottunk ki rövidebb idejű itt tartózkodásra is. A meglévő épület (volt étterem) 

környezetében díszburkolatos teresedést hoztunk létre, amelybe különböző egyedi elemek, berendezési 

tárgyak, funkciók kerültek. A Kolosy tér felől a meglévő fák köré kialakított zöldszigetek kerültek, melyek 

szegélyébe ülőköveket helyeztünk el. Az étterem mögött kisebb szabad teret hagytunk, amely néhány 

asztalból álló kiülős teraszként tud a későbbiekben funkcionálni. Ehhez kapcsolódóan egyedi játszó 

eszközöket, mászható állatszobrokat helyeztünk el. A tér központi eleme egy szintén egyedi, 

multifunkcionális térplasztika. A kb. 80cm széles, változó magasságú elem, amely mindkét oldalán él a tér 

felé. 

 

 
Egyedi, multifunkciós térplasztika 
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Egyedi játszóeszközök 

 

 

 A pihenőtér berendezését vandálbiztos műkő székekkel, információs táblákkal és hulladékgyűjtőkkel 

javasoljuk megoldani. 

 

                 
 

Vandálbiztos berendezési tárgyak 



OPEN AIR DESIGN KFT. 1034 BUDAPEST, PACSIRTAMEZŐ U. 42-44. FSZ. 5. , openairdesign@gmail.com  

 

6 

 

 
Műkő székek 

 

 A területen nem régiben beépített betontámfalakkal határolt növénykazettát és padot („Találkozási pont”) 

a Megrendelő kérésére megtartottuk, kissé áthelyezve a sétány egy más pontjára. 

 Az Önkormányzat részéről egyértelmű igény merült fel, hogy a közelben lévő, már korábban rendezésre 

került promenád területén kihelyezett térvilágítás típusait és burkolat minőségeket a tervezés során 

figyelembe vegyük és azzal egységes eszközrendszert használjunk.  

 A burkolatok terén további kérésként merült fel, hogy lehetőleg ne bazalt kockakő burkolat kerüljön 

beépítésre, hanem Semmelrock 20x20cm-es City Top térkő és La Linia díszburkolat.   

 A terület különösen terhelt meglévő közművekkel és az azokhoz kapcsolódó felépítményekkel, aknákkal, 

kapcsolószekrényekkel, melyeket csak kismértékben módosítottunk (pl. burkolt fedlapokkal), magas 

költségvonzata és hosszadalmas engedélyeztetési procedúra miatt.  

 

 

A tervezett környezetalakítás egyszerre kíván a hétköznapokban vonzó zöldfelületekkel védett épített városi 

tér, sétány, közpark lenni, kisebb játszótérrel, térplasztikával, leülési lehetőséggel, amely az áthaladás 

mellett megállásra ad lehetőséget. Igyekeztünk több funkció elhelyezésére is teret adni úgy, hogy közben 

maximálisan kihasználja a meglévő adottságokat, ezzel költséghatékony kialakítást téve lehetővé. A tér az 

óbudai Promenád projekthez kapcsolódva, annak mintegy nyitó eleme a HÉV-vel érkezők számára, ezért 

anyaghasználatában azzal rokon, harmonizáló kíván lenni. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a terület 

kis méretéhez képest erősen terhelt a gépkocsi és gyalogos közlekedési igények, átmenő forgalom által. Kis 

mérete és fentebb említett kötöttségei mellett azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a terület 

elhelyezkedéséből adódóan különösen frekventált. A Margit híd felől érkezők számára ez az első olyan 

teresedés, közpark, amely képet ad Óbudáról. A Promenáddal együtt mintegy nyitókép tárul fel. Ezért a 

lakosság parkolási igényének kielégítése mellett fontos ezt a szerepét is kiemelni, mely kerületi szinten 

fontos szempont! A környezetrendezési koncepció ezen kettős funkció összehangolását tűzte ki célul. 
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II. ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA 
 

 

1. Meglévő állapot 

 

A tervezési terület a Szépvölgyi út keleti rövid szakasza, ami az Árpád fejedelem útja és a Kolosy tér közé esik. 

Az út ezen részének szabályozási szélessége 46,00 m, ami annak rövidsége miatt a gyakorlatban egy térként 

jelenik meg. Az útpálya a teresedés déli oldalát foglalja el, ami itt a két jelzőlámpás csomópont között 

járműosztályozót jelent folyópálya nélkül. 

 

Az északi részen az ingatlanok közvetlen kiszolgálására szervizutat létesítettek, melynek forgalmi rendje a 

Kolosy tér felől egyirányú. A terület keleti részén egy már üzemen kívül levő buszforduló útpályája maradt fenn, 

melynek szintén egyirányú a forgalmi rendje. Ezek hegyesszögű csatlakozása miatt az itt közlekedő 

személygépkocsik nem tudnak folyamatosan haladni, csak tolatással tudnak a Szépvölgyi út felé fordulni. Az 

említett utak mellett parkolási lehetőség van. Ugyancsak nem kijelölt parkolóként üzemel a terület nyugati 

része, ahová a taxi várakozóhelyek között lehet behajtani.  

 

 

2. Tervezett állapot 

 

A tervben megszűntettük a buszfordulót, de megtartottuk a szerviz utat, mely a Szépvölgyi útra két helyen 

merőlegesen csatlakozik. Ennek forgalomtechnikai oka, hogy a szervizút nyugati szakaszára a Kolosy tér felől, a 

keleti szakaszára az Árpád fejedelem útja csomópont előtt még a Szépvölgyi útról be lehessen hajtani. A két 

útszakasz egymással szemben egyirányú, és a csatlakozásuknál egy közös továbbvezetést terveztünk a 

Szépvölgyi út felé.  

 

Az út tervezett vonalvezetése két egyenes szakasz között egy kissugarú ív, melynek belső sugara 5,00 m, a külső 

5,50 m, melyek között az ívbővítéssel 4,75 m adódik. A tervezett út forgalmi sáv szélessége 3,50 m. Az északi 

oldalon az ingatlanok előtt 2,00 m széles párhuzamos parkolósávot, a Szépvölgyi útra merőleges út mindkét 

oldalán merőleges parkolósávot, illetve a középső út mindkét oldalán egy – egy párhuzamos parkolóhelyet 

terveztünk. A parkolóhelyek szélessége 2,50 m. Az épülethomlokzatok előtti gyalogos járda szélessége 2,50 m. 

A járda, a parkolósáv és a forgalmi sáv között süllyesztett szegély épül.  

 

Az út és a parkolók tervezett pályaszerkezete: 

   8 cm térkő burkolat 

   3 cm  ágyazó homok 

 20 cm  Ckt hidraulikus kötőanyagú útalap 

 20 cm   homokos kavics ágyazat 

 

Az eltérő pályaszerkezeteket illetve a zöldfelületet süllyesztett vagy szegéllyel kell elválasztani egymástól. A 

közút csatlakozásánál a burkolatot ferde szegéllyel zárjuk le. A süllyesztett és ferde szegély beton elemekből 

készüljön, melyeket C20/25-32-F1N minőségű betonba ágyazva és megtámasztva kell megépíteni. Az altalajt és 

a feltöltést Trg 90 %-ra, az ágyazatot Trg 95 %-ra kell tömöríteni.  

 

 

 

 

 



OPEN AIR DESIGN KFT. 1034 BUDAPEST, PACSIRTAMEZŐ U. 42-44. FSZ. 5. , openairdesign@gmail.com  

 

8 

 

III. KÖZMŰVEK 

 

1. Tervezett állapot 

 
 

KERTICSAP ÉS A VÍZJÁTÉK VÍZELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA 

 

A tervezési terület előtti főforgalmi útpálya alatt húzódik a 400 göv gerincvezeték, amely az 5sz. Csatárkai 

nyomászónába tartozik . A tervezési terület lakóházai és egyéb vendéglátó és kerti fogyasztóhelyek használati 

vízellátása az 1 sz. – Budai alap- nyomászónához tartozó 100 öv és KPE vezetékről biztosított. 

Helyszíni bejárás során, megvizsgáltuk a Szépvölgyi út 3b lakóházhoz tartozó, 25 mm átmérőjű bekötéstől 2 m-

re nyugatra, a taxi megálló előtti zöldterületben található vízmérő helyet. Megállapítottuk, hogy a 60/55 cm 

téglafalazatú akna amelyben a víznyomócső 0,65 cm fektetési szinten található, ezért ikermérős átalakításra 

alkalmatlan. A fenti helyzet okán a Vízművek előadójával egyeztetve új nyomócső bekötést és mérőhely 

kialakítását terveztünk. Mivel a Budai alapzóna ellennyomó medencéjének túlfolyó szintje 145,93m Bf. , a 

Fővárosi Vízművek előzetes szóbeli tájékoztatása szerint a 4bar körüli a víznyomás nem tesz szükségessé 

nyomásszabályozó szelep beszerelését.  

A környezetrendezési terv szerint elhelyezett a zöldterület locsolását biztosító kerticsap és vízjáték vízellátását 

D32KPE víznyomócső bekötéssel javasoljuk megoldani. A berendezések által igényelt fogyasztás mennyisége 1 

m
3
/d.  A zöldfelület locsolását D25 KPE  elágazó vezetékről biztosítjuk.  A vízjátékot vízforgatós rendszerrel 

javasoljuk megvalósítani. 

 A Szépvölgyi úton meglévő földalatti tűzcsapot javasoljuk DN 100 földfelettire kicserélni és a közeli járdába 

áthelyezni. 

A kivitelezés során különösen kell ügyelni a keresztező közművekre, melyek a csatlakozástól elindulva a  

következők: ELMŰ közvilágítási kábel, VILATI forgalomirányítási alépítmény,, valamint a Fővárosi Vízművek 

működtető kábele, ezért a fokozott szakfelügyelet szükséges. 

 

CSATORNÁZÁS (FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS) 

 

 A Budapest III.kerület Árpád fejedelem útja és a Lajos utca közötti szakaszon megépülő új járda, parkoló és 

kiszolgáló út burkolatáról 900m2-en a meglévő lakóházakról 520 m2 felületről kell elvezetni a csapadékvizet a 

jelenlegi 40Ø b és KGPVC csatornába. A felújítandó kiszolgáló út két szélén kisnyomású földgázvezeték és az 

egyesített csatorna húzódik, ezért az útburkolat magassági vonalvezetését az úttengelyben kialakított vápás 

vízelvezetéssel oldottuk meg.  Az egyes vízgyűjtő szakaszok végén Ø45 cm víznyelőaknák fogadják a csapadékot 

és kötnek be az utcai gyűjtőbe. A kiszolgáló útra merőleges parkolók és utak csapadékvizét szintén egy-egy 

víznyelőakna gyűjti össze, A víznyelőaknák BEGU csillapítóbetétes – D400 terhelési osztályú - víznyelőráccsal 

lefedettek.  A FCSM Mérnöki csoportja visszajelzése alapján a tárgyi ingatlanról (Szépvölgyi út 1-3.) összesen az 

alfa=0,8 lefolyási tényezővel számolt,  2 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású (azaz 203 l/sec/ha) csapadékvíz 

mennyiség elvezetésére  van lehetőség. A fenti adatok szerint Q sz =0,1440 ha x 0,8 x 203 l/sec/ha = 23,39 l/sec 

vízmennyiséget kell elszállítania a jelenlegi csatorna 180/100 SZ1 b főgyűjtőbe csatlakozó 40Ø KGPVC –ből 

épült utolsó szakaszán. A 40 ‰ esés 437 l/s vízmennyiség, a még felújítatlan 40Ø b csatornaszakaszon a 

legkisebb esés 16 ‰ is 275  l/s vízmennyiség elvezetését teszi lehetővé,ezért biztonságosan elvezethető a 

számított csapadékvíz mennyiség.  

A meglévő tisztítóaknák lefedését városcímeres fedlapra kell kicserélni és a tervezett burkolat szintjére 

beállítani. 

A helyszínrajzon M2 jelű meglévő tisztítóaknába bekötő víznyelőakna és a 30 Ø KGPVC cső elbontásra kerül. 

Előzetes egyeztetés során felkértük a közműszolgáltató cég hálózati csoportját, hogy vizsgálja meg a jelenlegi 

csatorna alkalmasságát az új bekötések és vízmennyiségek fogadására. A szolgáltató cég megkezdte a csatorna 

tisztítását, a feliszapolódás eltávolítását, majd a teljes csatornaszakaszon kamerás ellenőrző vizsgálatot fog 
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végezni. Ennek függvényében dönt a csatorna felújítás, vagy átépítés szükségességéről. Külön kérésük, hogy a 

burkolatépítés-kivitelezés megkezdése előtt 5 munkanappal zárják le a területet, hogy a szükséges újbóli 

vizsgálatokat és az esetleges felújítást elvégezhessék. 

 

 

IV. ENERGIA ELLÁTÁS, KÖZVILÁGÍTÁS 
 

 
A park átépítése során a jelenleg meglévő főutak közvilágítási hálózata változtatás nélkül megmarad (Lajos út, 

Szépvölgyi út, Árpád fejedelem útja), mivel az útburkolatok is változtatás nélkül megmaradnak. A tervezési 

területen meglévő feltáró út, a meglévő parkolók és a meglévő térvilágítási lámpatestek kerülnek elbontásra (4 

db) és új térvilágítási hálózat létesül. A meglévő feltáró út mentén lévő egy sor lámpatest helyett, mivel az új 

feltáró út és a parkolási rend is átalakul kettő sor lámpatest kerül kialakításra. Az egyik sor lámpatest a tér 

északi oldalán lévő épülettömb előtti járda parkoló felöli oldalára kerül telepítésre. Ez a lámpasor (3-4 db) 

HOFBuda típusú egykarú festett acél lámpaoszlopra helyezett HOFEKA PANEKA LED típusú lámpatestekkel lesz 

kialakítva. A második lámpasor a tér középső részén, a parkolók déli oldalán, illetve a Lajos úti kihajtónál 

helyezkedik el. A második lámpasor (5 db) HOFBuda típusú kétkarú festett acél lámpaoszlopra helyezett 

HOFEKA PANEKA LED típusú lámpatestekkel lesz kialakítva. A tervezett lámpatestek, mennyiségét, 

fénypontmagasságát és egység teljesítményét a kiviteli tervdokumentációban szereplő megvilágítás méretezés 

fogja meghatározni. A lámpatestek villamos energia ellátása a BDK Kft. által kijelölt, a tervezési területen 

található közvilágítási szekrényekből lesz megoldva. A meglévő és az újonnan telepített növények megvilágítása 

földbe süllyesztett fémhalogénlámpás fényvetőkkel less megoldva, melynek villamos energia ellátása szintén a 

közvilágítási hálózatról lesz megoldva. A pihenőtér közepére tervezett egyedi térplasztika megvilágítását, a 

vízgépészeti akna elektromos ellátását is meg kell oldani. Különleges hangulatú elem a pihenő tér étterem felé 

eső részén a díszburkolatába süllyesztett Semmelrock Solar térkő, amely napelemmel működik kábelhálózat 

nélkül, LED-es elemekkel.  A tervezett térvilágítási hálózatról kiviteli tervdokumentációt kell összeállítani, 

melyet a BDK Kft.-hez jóváhagyás céljából be kell nyújtani. A bontás és a kivitelezés a BDK Kft. jóváhagyása után 

kezdhető meg. 

 

        

Semelrock Solar térkő 
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Melléklet 
Elkészült korábbi koncepció változatok a Szépvölgyi út (Hrsz 14614) területére 

1. verzió 

 
 

2. verzió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. verzió 
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4. verzió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. verzió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. verzió (2015. januárjában elfogadott koncepció) 

 


