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TERVEZŐI NYILATKOZAT - ÁLTALÁNOS 
 
Alulírott kijelentem, hogy – Nyíregyháza - EASTART Galéria kertjének terve készítése során az 1997. évi 
LXXVIII. törvény , valamint a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet tárgyra vonatkozó előírásait betartottuk.  
 
A felelős tervező neve:  

 
Varga Zsuzsanna 

Okl. táj- és kertépítész mérnök 
K-1-15-0299/05-10 

Építési tevékenység: kertépítés, parkrendezés 
Dokumentáció megnevezése: kertépítészeti terv 
Építtető megnevezése: REGIORIS Közhasznú Egyesület 
A tervezett építési tevékenység… 
 Helye: Nyíregyháza, Nádor u. 61.  
 Ingatlan címe, hrsz.: 4578 
 Környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítés: védett fasor az utcán (Corylus maxima) 
 Rövid leírás: Lásd Előzmények, alapadatok, Koncepció fejezeteket!  
 
 
Fenti tervező nyilatkozom továbbá arról, hogy az általam tervezett építészeti – műszaki megoldás megfelel a 
vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi 
előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék – elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. Továbbá 
az égéstermék – elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában nem egyeztettem az 
érintett kéményseprő – ipari közszolgáltatóval, mert a fenti tervezés tárgyát nem érinti. 

• Tudomásom szerint a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges.  
• Tudomásom szerint a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást, szerkezetet, eljárást 

vagy számítási módszert nem alkalmaztam. 
• Nyilatkozom továbbá, hogy az adott tervezési feladatra a tervezés során teljes körűen azonos módszert 

alkalmazott a bevont szakági tervező (amennyiben szükséges) a hatások (terhek) és az ellenállások 
(teherbírás) megállapítására.  

• Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31.§ (2) bekezdés c) - h) pontjában 
meghatározott követelményeknek megfelel, az (1) bekezdés szerinti egyeztetés megtörtént, az 
egyeztetések tartalma a követelmények teljesítésének módja a műszaki leírásban rögzített.  

• A jogszabályban meghatározott esetekben a betervezett építési célú termékekre vonatkozó jóváhagyott 
műszaki specifikáció típusát és számát ahol szükséges szerepeltettük. 

• A megrendelő tájékoztatása szerint az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény, terület 
azbesztet nem tartalmaz. 

• Felülírott, mint tervező jogosultságomat a névjegyzéki nyilvántartási szám feltüntetését is tartalmazó 
névjegyzéki bejegyzést, illetve annak megújítását bizonyító döntés egy csatolt másolati példányával 
igazolom. 

 
Nyíregyháza, 2013. január 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT - SZAKTERÜLETI 
 
TŰZVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Alulírott kijelentem, hogy jelen terv készítése során jelen tervezési feladat tárgyát képező létesítmények 
tűzvédelmi osztályba sorolása a jelenleg érvényben lévő jogszabályok és előírások szerint nem szükséges.  
 
 
 
MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Alulírott kijelentem, hogy a jelen kertépítészeti tervdokumentáció terveinek készítése során megfeleltünk a terv 
kiadásának idején hatályos munkavédelmi követelményeket megállapító jogszabályoknak, szabványoknak, 
előírásoknak. Felhívom a megrendelő és jelen tervből kivitelezést végző figyelmét arra, hogy valamennyi 
munkavégzés során (felvonulás – előkészítés – bontás – építés - takarítás) a munkavédelmi követelményeket 
megállapító jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak megfelelő munkavégzés és ezek betartása, valamint 
a kivitelező saját munkavédelmi szabályzatának betartása kötelező és a kivitelező feladata.  
Felhívom továbbá a kivitelező figyelmét arra, hogy az elvégzett közmű egyeztetések nem helyettesítik a 
kivitelezés elkezdését megelőző közmű nyomvonal kitűzéseket, melyeket a közmű gazdával (szolgáltatóval) kell 
elvégeztetni a kivitelezés megkezdése előtt. Az érintett és kitűzött közművek nyomvonala mentén 1-1 m-es 
körzetben csak kézi földmunka végezhető – amennyiben az érintett közmű gazda (szolgáltató) másképp nem 
rendelkezik.  
 
 
 
KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Alulírott tervező nyilatkozom továbbá arról, hogy az általam tervezett építészeti – műszaki megoldás megfelel a 
vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi 
előírásoknak. A szükséges szakhatósági (kezelői) egyeztetést elvégeztük – amennyiben a tárgy vonatkozásában 
szükséges volt.  
 

 
 

Varga Zsuzsanna 
Okl. táj- és kertépítész mérnök 

K-1-15-0299/05-10 
 
 

 
Nyíregyháza, 2013. január 
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FÖLDHIVATALI ALAPTÉRKÉP, TULAJDONI LAP 
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A tulajdoni lap irodánkban megtekinthető. 

 
ELŐZMÉNYEK, ALAPADATOK  

 

 
1. kép  A tervezési terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül 

 
2. kép A tervezési terület Nyíregyháza város közigazgatási területén belül  
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Az EASTART Kortárs Képzőművészeti Galéria 2013-ban nyílik meg Nyíregyházán a Nádor utca 61. 
szám alatt a Malomkertben - városközponti, de hagyományosan kertvárosias környezetben. A 
beruházás megvalósítója a MUNDUS VIRIDIS KFT. Az eklektikus polgárház felújítása és új funkcióval 
történő megtöltése európai uniós finanszírozás keretei közt történik turizmusfejlesztési támogatási 
körben. E forrás megszerzésére készült pályázat összeállításában a REGIORIS KÖZHASZNÚ 
EGYESÜLET is tevékenyen részt vett.  
 
A REGIROIS Közhasznú Egyesület a galéria környezetének fejlesztéséről céljaihoz illeszkedő módon 
kíván gondoskodni. Ennek szellemében tervezték el a Városi Nyitott Kert program elindítását, a Nyitott 
Kert Baráti Kör létrehozását és működtetését a galéria udvarának közösségi célú rendezése mint 
mintaprojekt kapcsán. Céluk a hagyományokat integráló és a természetet tisztelő kortárs kertkultúra 
népszerűsítése, jó példa felmutatása a környezetkultúra és az épített környezet alakítása terén. E 
projekt előkészítésére az egyesület a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás 2012 pályázatának 
keretei között csekély összegű támogatást nyert. Jelen tervdokumentáció e támogatás révén készült el.  
 
A MUNDUS VIRIDIS KFT. mint partnerként megnevezett szervezet kizárólag az épület felújításához és 
kortárs galériává történő átalakításához nyert támogatási forrást. A kapcsolódó zöldfelület nem 
beruházási helyszín az ÉAOP által támogatott projektben, annak bevonására nem is volt lehetőség. A 
létesülő galéria mellett az udvar és a kert adottság, melyet az itt ismertetett projekt részeként a 
REGIORIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET kíván közösségi programok végrehajtására is alkalmas 
színtérré fejleszteni.  
 
A galéria funkcióhoz az OTÉK előírásoknak megfelelően a kiállító terek nagyságához igazodva 
megfelelő számú parkolót kell kialakítani telken belül, így az épületen kívül rendelkezésre álló felszín 
meghatározott részét az érvényben lévő építési engedélynek megfelelően burkolattal kell ellátni ahhoz, 
hogy az építés befejeztével a használatba vétel megvalósulhasson.  
 
Tekintettel arra, hogy e burkolt felszín kötelező jelleggel megvalósítandó - nem pályázati forrásból - 
elneveztük e felszínt műtérnek, megkülönböztetve a ténylegesen rendelkezésre álló maradék 
zöldfelülettől.  

 
3. kép Az EASTAR Galéria udvara  
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KERTÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ 
 
 
A terület zöldfelületének rendezéséről két kertépítészeti környezetrendezési koncepció készült.  
 
Mindkét koncepcióban egységesen jelennek meg az alábbi funkcionális kiszolgáló elemek, látványelemek, egyéb 
létesítmények:  

• Az épületbe történő bejutást akadálymentesen kell biztosítani, ezért szükséges a jelenlegi romos kapu 
elbontása, a csatlakozó járdaszint megemelésével együtt új kapuzat elhelyezése. Új fém kapuzatot 
terveztünk, mely illeszkedik az új - galéria - funkcióhoz.  

• Az udvar körbe kerítéséről gondoskodni kell. Részben kúszó növényzettel futtatott beton kerítést, 
részben áttört vegyes szerkezetű fa-fém kerítést terveztünk.  

• Az érintett helyszínünk második telek egy két utca kereszteződésében álló saroktelektől (Nádor utca - 
Alkotmány utca), így a terület D-i oldala négy szomszéddal határos. Az alkotmány utca lakóházainak É-i 
tűzfala a kert déli térhatára. Van olyan épület, mely rendkívül romos állapotú, annak tűzfalát pergolával 
kívánjuk takarni.  

• Az épületben majdan alternatív fűtési lehetőséget biztosít egy fa tüzeléses kazán, így szükséges 
fatároló létesítése. A telken eredetileg jelentős mennyiségű - mára már részben elbontott - fából 
eszkábált melléképület volt. Az elbontott faanyagot a helyszínen aprítják, így már jelenleg is jelentős 
mennyiségű újrahasznosítható fa hulladék van az építési területen, melynek betárolásáról gondoskodni 
kell.  

• Az épület körüli jelentős nagyságrendű térburkolat kizárólag a kötelezően biztosítandó parkolók számára 
létesül, így ehhez kapcsolódóan egy csekély területet további burkolattal láttunk el intenzív használatot 
jelentő rendezvények, összejövetelek kiszolgálására.  

• E burkolaton kerti bútorzatot kívánunk elhelyezni, de kerti rendezvények alkalmával mobil tűzrakónak 
stb. is tudunk majd helyet biztosítani.  

• A zöldfelületen kisarchitektúrát, vagy kerti installációt terveztünk. 
• A zöldfelület térhatárait elsősorban gömb koronájú lombhullató fákkal és nyírt sövénnyel biztosítanánk. 

E szigorú rendet töri meg egy-egy színes levelű lombhullató, örökzöld, vagy éppen egy évelőágy, 
virágzattal is díszítő fűféle, talajtakaró. Alapvetően kevés fajtaszámmal terveztünk. Az intenzíven 
telepített növényzet keretezi a zöldfelületet, középen gyepfelület díszít és kondicionál.  

• A közösségi kert része ként a NY-i telekhatár mentén sövénnyel és fasorral leválasztva konyhakert 
kapott helyet. E kertrészbe gazdasági jellegénél fogva a fatároló körüli burkolatról lehet bejutni. A 
fatároló melletti területen komposztládát és kerti munkaasztalt helyeztünk el. 

• A kert csapadékvíz utánpótlását csapra szerelt flexibilis tömlős kerti locsoló hálózatról, vagy autamata 
rendszerről biztosítanánk.  

• Egyszerű kerti világítást szintén terveztünk.  
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 BONTÁSOK 
 

Ssz. Munka leírása: Mennyiség 
1.  Aszfalt burkolat bontása 

• aszfalt törmelék 
• alépítményi törmelék 

2 m2 
0,1 m3 
0,4 m2 

2.  Fa kerítés bontása 
• fa hulladék 

31 m 
5,5 m3 

3.  Drótfonatos kerítés bontása 
• fém hulladék 
• beton törmelék 

26 m 
1 m3 
1 m3 

4.  Fém korlát bontása 
• fém hulladék 

23 m 
1 m3 

5.  Kennel körüli fém rács bontása 
• fém hulladék 

20 m 
2 m3 

6.  Kennel hullámpala fedésének bontása 
• törmelék 

24 m2 
1 m3 

7.  Kivágandó fa 
• fa hulladék 

1 db 
1 m3 

8.  Tároló épület bontása 1 db 
5 m3 

ÖSSZES TÖRMELÉK:  18 m3 
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 KERÍTÉSEK 
 
 

Ssz. Munka leírása: Mennyiség 
1.  SW Umwelttechnik vasbeton elemes 

kerítésrendszer, 2 m magasságban (4 db KL30/50 
elem), 40x40x80 cm-es beton pontalapokba 
ágyazott K-22/a jelű oszlopokkal, 3,0 m-es 
oszlopközökkel. 
 

33 m 

 
2.  Vegyes szerkezetű kerítés 

Lásd a fatárolónál, olyan, mint a fatároló oldala.  
 

 
 

10 m 
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3.  Kapu 

 

 

1 db 
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 UTAK, BURKOLATOK 
 

Ssz. Munka leírása: Mennyiség 
BURKOLATOK: 

1.  Térburkolat létesítése meglévő beton alépítményre 
SEMMELROCK Relaxo 6 cm vastag 
rendszerkövekből, szürkésbarna színben, kombi 
rakatban (parkoló). 

 
Rétegrend: 

• 6 cm vastag térburkolat, folyami homok 
hézagolással 

• 3 cm vastag ágyazó folyami homok 
• 10 cm zúzottkő szint kiegyenlítésre 
• Meglévő beton alépítmény 

124 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 m3 
13 m3 

2.  Térburkolat létesítése új alépítményre 
SEMMELROCK Relaxo 6 cm vastag 
rendszerkövekből, szürkésbarna színben, kombi 
rakatban (15 m2 új pihenő + 4 m2 pavilon alatt, a 
többi parkoló). 
Alépítménye 

Munkaárok: 
Rétegrend: 

• 6 cm vastag térburkolat, folyami homok 
hézagolással 

• 3 cm vastag ágyazó folyami homok 
• 10 cm vastag CKT 
• 10 cm vastag M22 zúzottkő Trg 95% 
• 50 cm tömörített altalaj Trg 85% 

200 m2 
 
 
 
 
 

58 m3 
 

12 m3 
 

6 m3 
20 m3 
20 m3 

100 m3 
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3.  Gyöngykavicsos járólap burkolat létesítése 
SEMMELROCK Picola mosott felületű 
gyöngykavicsos, 40x40x3,8 cm méretű lapokból. 
Alépítménye 

Munkaárok: 
Rétegrend: 

• 3,8 cm vastag szárazon fektetett járólap 
• 3 cm vastag ágyazó folyami homok 
• 10 cm vastag CKT 
• 10 cm vastag M22 zúzottkő Trg 95% 
• 50 cm tömörített altalaj Trg 85% 

26 m2 
 
 
 

8 m3 
 

1 m3 
1 m3 
3 m3 
3 m3 

13 m3 
4.  Gyephézagos „tipegő” jellegű burkolat kialakítása 

– műkő –  
60x40x6 cm és  
40x40x6 cm lapokból,  
20 cm széles gyephézaggal. 
Alépítménye: 

Munkaárok: 
Rétegrend: 

• 6 cm vastag kőlap 
• 3 cm ágyazó folyami homok 
• 10 cm tömörített altalaj Trg 85% 
• Termőföld fűmaggal és komposzttal 

keverve a hézagok kitöltésére 

9 m2 
 

14 db 
34 db 

 
 

2 m3 
 

1 m3 
1 m3 
1 m3 

 
5 m3 

SZEGÉLYEK: 
5.  Kerti szegély létesítése süllyesztett kivitelben - 

SEMMELROCK -  beton alapgerendára fektetve, a 
térburkolathoz illeszkedő minőségben. 
Alépítménye: 

Munkaárok: 
min. C10 beton alapgerenda: 

91 m 
 
 
 

2 m3 
2 m3 

6.  Gyepszegély - fém, vagy műanyag 46 m 
 

Alépítményi munkák: 
1.  Összes tükör 235 m2 
2.  Összes munkaárok 70 m3 
3.  Folyami homok 12 m3 
4.  Zúzottkő 36 m3 
5.  CKT 23 m3 
6.  Termőföld fűmaggal és komposzttal keverve 5 m3 
7.  Beton alapgerenda 2 m3 
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 NÖVÉNYALKALMAZÁS, TELEPÍTÉS 
 
• Talaj előkészítés 

1. Növények ültető gödreinek kiásása (Évelők, lágyszárúak 0,3x0,3x0,3 
m3-es ültető gödörbe; cserjék, elterülő örökzöldek, kúszók és 
talajtakarók 0,6x0,6x0,6 m3 ültető gödrökbe; fák,fenyők és magas 
örökzöldek 1x1x1 m3-es ültető gödrökbe. ) 

2. Marha szerves trágya terítés ültető gödrökben (50 kg/m3), vagy 
BUVIPLANT tabletták elhelyezése (fáknak 6-7 db; örökzöldeknek 4-5 
db; cserjéknek, kúszóknak 2-3 db; évelőknek 1 db) 

3. Talajfertőtlenítés ültető gödrökben (30 dkg/m3) pl. FORCE 
• Fák, fenyők és magas örökzöldek telepítése 

1. Részleges talajfeltöltés (20 % termőtalaj, 1,6 % lazulás, maradék 
visszatöltés) 

2. Beiszapolás 
3. Ültetés, teljes feltöltés 
4. Öntözés (fák és örökzöldek esetén drén csövön keresztül) 
5. Lombhullató fák kötözése 1 db karóval. A karó mindig az uralkodó 

szélirány felőli oldalon legyen! Kötözés speciálisan erre a célra gyártott 
szalaggal, vagy gumi parittyával történjen. 

• Cserjék és talajtakarók, elterülő örökzöldek telepítése 
1. Részleges talajfeltöltés (20 % termőtalaj, 1,6 % lazulás, maradék 

visszatöltés) 
2. Beiszapolás 
3. Ültetés, teljes feltöltés 
4. Öntözés  

• Gyepesítés 
1. Gyomirtás 
2. Kultiválás, tárcsázás, szerves anyag, tápanyag utánpótlás (20 kg/m2) 
3. Gereblyézés, magágy készítés 
4. Fűmag és komposzt keverékének kiszórása 
5. Hengerezés 
6. Öntözés 

 
A telepítendő növények I. osztályú kertészeti, ill. faiskolai anyagok.  
A növénytelepítés kizárólag konténeres növényanyagból valósítható meg. A tervezett fák túlkoros, min. 
2x iskolázott, földlabdás, faiskolai példányok. Törzs körméretük min. 12 cm. A telepítésre javasolt 
konténeres cserjék mérete min. 40/60 cm, a talajtakaróké 20/30 cm. A fenyők és a magas örökzöldek 
minimális hajtás hossza 1,2 m.  
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BETERVEZETT NÖVÉNYEK JEGYZÉKE 
 

LOMBHULLATÓ FÁK 

SSz. Latin név  Magyar név Méret Db 
1.  Acer platanoides ’Crimson King’ Vérjuhar 10/12 1 db 

2.  
Acer platanoides ’Globosum’ vagy 
Farxinus ornus 'Mecsek' vagy 
Prunus fruticosa 'Globosa' 

Gömbjuhar 
Gömbkőris 
Gömbcseplesz 

10/12 5 db 

3.  
Cercis siliquastrum, vagy 
Ulmus pumila ’Puszta’ 

Júdásfa 
Pusztaszil 

6/8 
10/12 

1 db 

4.  Corylus colurna Török mogyoró 10/12 1 db 
5.  Malus ’Red Jade’ Díszalma 6/8 1 db 
6.  Tilia cordata Kislevelű hárs 10/12 2 db 
7.  Carpinus betulus 'Fastigiata' Oszlopos gyertyán (opcionális) 10/12 (3 db) 
ÖSSZESEN 11 db 

CSERJÉK 

SSz. Latin név  Magyar név Méret Db 
8.  Cornus alba 'Sibirica' Fehér som 40/60 

169 db 

9.  Cotinus coggygria 'Grace' Cserszömörce 40/60 
10.  Ligustrum ovalifolium Fagyal 40/60 
11.  Lonicera nitida 'Lemon Beauty' Lonc 1 40/60 
12.  Prunus laurocerasus 'Schipkaensis' Babérmeggy 40/60 
13.  Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' Hóbogyó 40/60 
14.  Syringa sp.  Orgona 40/60 
15.  Viburnum plicatum 'Grandiflorum' Teltvirágú bangita 40/60 
ÖSSZESEN 169 db 

ALACSONY CSERJÉK, TALAJTAKARÓK 

SSz. Latin név  Magyar név Méret Db 
16.  Cotoneaster dammeri Kerti madárbirs 20/30 

70 db 

17.  Hypericum calycinum Törpe orbáncfű 20/30 
18.  Jasminum nudiflorum Téli jázmin 20/30 

19.  Lavandula sp.  Levendula 20/30 

20.  Lonicera pileata Örökzöld talajtakaró lonc 20/30 
21.  Pachysandra terminalis Japán kövérke 20/30 

22.  Potentilla fruticosa 'Farreri' vagy 'Goldteppich' Cserjés pimpó 20/30 

23.  Vinca major Nagy meténg 20/30 
24.  Vinca major 'Variegata' Nagy meténg - tarka 20/30 
ÖSSZESEN 70 db 
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ÖRÖKZÖLDEK 

SSz. Latin név  Magyar név Méret Db 
25.  Juniperus sp. 1 Terülő boróka 1.  80/120 1 db 
26.  Juniperus sp. 2 Terülő boróka 2.  80/120 1 db 
27.  Picea pungens 'Glauca Koster' Ezüstfenyő 1,5 m 1 db 

28.  Pinus mugo var. pumilio Törpefenyő 60/80 3 db 

ÖSSZESEN 6 db 

 

ÉVELŐK 

SSz. Latin név  Magyar név Méret Db 
29.  Geranium sp.  Gólyaorr  TF 

60 db 

30.  Hemerocallis sp.  Sásliliom TF 
31.  Hosta sp.  Árnyékliliom  TF 
32.  Lavandula sp.  Kerti levendula TF 

33.  Pennisetum sp.  Tollborzfű TF 

ÖSSZESEN 6 db 

 

KÚSZÓK 

SSz. Latin név  Magyar név Méret Db 
34.  Campsis radicans Trombita folyondár 40/60 

35 db 

35.  Lonicera sp.  Kúszó lonc 40/60 
36.  Parthenocissus tricuspidata Vadszőlő (3) 40/60 
37.  Parthenocissus quinquefolia Vadszőlő (5) 40/60 
38.  Reynoutria sp.  Tatáriszalag 40/60 

39.  Wisteria sinensis Lilaakác 40/60 

ÖSSZESEN 35 db 
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Ssz. Munka leírása: Mennyiség 
NÖVÉNYZET: 

1. Lombhullató fa 11 db 
2. Fenyő 1 db 
3. Nyírt sövény 6 db/m2 126 db 

21 m2 
4. Nyíratlan sövény 3 db/m2 39 db db 

13 m2 
5. Szoliter cserje 4 db 
6. Alacsony cserje, talajtakaró 5 db/m2 70 db 

14 m2 
7. Évelő 6 db/m2 60 db 

10 m2 
8. Elterülő örökzöld 5 db 
9. Kúszó 65+5 m 

35 db 
10.Konyhakert 9 m2 
11.Gyep 65 m2 

 
Ssz. Megnevezés Szükséglet 

1. Fa karók és kötöző anyag 11 db 
2. Helyszínre hozandó termőföld részleges talajcseréhez 50 m3 
3. Elszállítandó termőföld részleges talajcseréhez 50 m3 
4. Talajfertőtlenítő  

30 dkg/m3 
15 kg 

5. Fűmag 
6 dkg/m2 

4 kg 

6. Szerves trágya lombhullató fák, fenyők, cserjék, talajtakarók, 
évelők alatt, 20 kg/m3 
Gyep felületen 10 kg/m2 

20 q 
 

6,5 q 
7. Kertépítészeti dekor mulcs - 6 cm vastagságban 

 
87 m2 

5 m3 
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 KERTI ÉPÍTMÉNYEK
 

Ssz. Munka leírása: 
1. Pergola 

... mint a fatároló oldala
 

2. Fa tároló 

3. Meglévő pavilon áthelyezése

4. Komposztáló keret, vagy láda
  

tjének terve 
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KERTI ÉPÍTMÉNYEK 

... mint a fatároló oldala és a vegyes szerkezetű kerítés. 

 
 

 
Meglévő pavilon áthelyezése és felújítása, festése 

 
keret, vagy láda 
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Mennyiség 
4,4 m 

8 m2 

1 db 

1 db 
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 LÁTVÁNY TÉRELEMEK
 

5. Térarchitektúra 
'A' változat - régi spaletták felhasználásával, melyek a galéria 

'B' változat - a galéria logójának, vagy más képzőművészeti alkotás 
felhasználásával műkőből, vagy látszóbetonból

 
  

tjének terve 
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ELEMEK 

régi spaletták felhasználásával, melyek a galéria 
padlásáról kerültek elő 

 

 
 

a galéria logójának, vagy más képzőművészeti alkotás 
felhasználásával műkőből, vagy látszóbetonból 
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a galéria logójának, vagy más képzőművészeti alkotás 

min. 1 db 
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 BERENDEZÉSEK 
 

6. Terasz bútor 
 

 
 

1 garnitúra 

7. Egyedi műkő pad (opcionális, kapcsolódó költségvetésnek nem része) 
és architektúra változatok 

 

 

1 db 

 

 EGYÉB HASZNÁLATI TÉRELEMEK 
 

8. Szabadtéri főzőhely (opcionális, jelen tervnek és kapcsolódó 
költségvetésnek nem része) 
 

1 egység 
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 KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA
 

9. Süllyesztett kerti csap
10. Világító oszlop 

11. Világító kocka 

  

tjének terve 
 

 

inisztérium támogatásával készült. ZÖLD FORRÁS 2012 

KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA 

Süllyesztett kerti csap 
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2 db 
5 db 

1 db 
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MELLÉKLET 1.  - LÁTVÁNYTERVEK 
'A' VÁLTOZAT 
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Nyíregyháza - EASTRAT Galéria kertjének terve 
  Kertépítészeti terv 

 

A projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával készült. ZÖLD FORRÁS 2012 - 1641  

26
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'B' VÁLTOZAT 
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TERVLAPOK 
 
 
Nyíregyháza 
EASTART Galéria kertjének terve 
 Kertépítészeti terv 2013/01. 
 
KE/1 ÁLLAPOTFELVÉTELI HELYSZÍNRAJZ      1:250 

KE/2 BONTÁSI TERV         1:250 

KE/3 KERTÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ 1.       1:100 

KE/4 KERTÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ 2.       1:100 

KE/5 KERTÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ 3.       1:100 

 
 
 
 
Nyíregyháza, 2013. január 


