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Múszan LEíRÁs

Jelenlegi állapot:

A tervezési terüIet Balatonkenesén, a Parti sétány 61. sz. alatt található szabadstrand. A
Strand területén egy vendéglátó és egy kiszolgáló épület található. A kiszolgáló épúlet gyalogos

megközeIítése jelenleg gyepfelületen keresztül lehetséges, A strand területét egy a bejárati kaputól D-i

irányba futó, burkolt járda teszi átjárhatóvá_ A kerékpárral érkezó |átogatók a be1árat melletti kb. 30 m

hosszú kerókpártárólót használhatják, amelynek íerüíete gyóngykavics burkolatú.

A strand D-i sarkában egy homokos róplabdapálya talá|ható, részben hiányzó és részben
megrongálódott beton kerti szegéllyel, A vendéglátó éptJlettől D-re néhány régebbi játszóeszközból

álló játszótér található.

A terület zöldfelületét leromlott állapotú (ritka szálti, helyenként erősen elgyomo§odott)

gyepfelúlet teszi ki, A gyepfelületen Vakondtúrások nagy számban íellelhetók. A terúleten nöVény-

íelületek jelenleg nincsenek, a cserjeáIlományt néhány darab elöregedett cserje teszi ki,, A fás

állományt e|sósorban a nyár és íűz fajok teszik ki. A fehér nyárak egy része élöregedett, sérült
példány. A kiszolgáló épület közelében található facsemeték többsége kiszáradt, A területen össz. 5

db, korábbi fakivágásbó| ott maradt, nagy méretti tuskó található.

Tervezett állapot:

A tervezett alaprajzi kiaIakítással és műszaki megoldásokkal egy jól funkcionáló, egyszerűen

fenntartható zóIdfeIület létesíthető. Az alábbiakban a tervi állapot eléréséhez szükséges fakivágási,

bontási és építési mUnkákat ismertetjük a kivitelezés javasolt sorrendjében:

Fakiváoási munkák:
A fakivágási feladatok a Fakivágási, bontás| terven láthatók, Valamint összegezve a tervezöi

költségveiési kiírásban olvashatók. A terúleten össz. ,15 db lombhullató fa kivágását iavasoljuk,
elsósorban száraz./veszélyes állapotuk, Vagy nem megfelelő koronamagasságUk (fasorban léVő

íacsemeték) miatt.

A megváItozott íunkciók miatt a kiszolgáló épület melIetti tuja-sor kivágásra kerülne.

A íakjvágásokat gépi tuskókiemeléssel javasoljuk elvégezni. Amennyiben a tuskókiemelés

nem megoldható, tuskó marást javaslunk Végezni legalább -20 cm mélységig. (Megj.: ez esetben az

időközben a talajban elkorhadó gyökézet miatt néhány éV múlva számítani kell a tuskómarás helyén

a talaj megsüllyedésére).
A területról a korábbi fakivágások során a helyszínen hagyott tuskókat is el kell távolítani

(össz. 5 db).

Bontási munkák
A bontási fetadatok a Fakivágási, bontási terven láthatók, Valamint összegezve a tervezői

költségvetési kiírásban olvashatók. Az összes bontott anyagot a helyszínről el kell szállítiani, és
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állapottóum inőségtól függóen hulladéklerakón el kell helyezni, Vagy esetlegesen a további

hasznosítás helyszínén deponálni.

Elbontandók a hosszanti úttól Ny-i irányba taláIható ,,csiga" öltözők - ezek Visszaépítésre

kerülnek, így a helyszínen, vagy egyéb őrzött helyen javasoüuk a kivitelezés idején tárolni,

Állapotuk miatl bontásra kerúl a területen található összes pálkesz köz (padok,

hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, beton Virágtartók, tábla-keret). P,z átvezető sétány mentén K-i

irányban található 2 db, korábban kandeláber{alapzatnak használt beton oszlop szintén elbontandó -
az oszlopok bontásánál ügyelni kell az eIektromos vezetékek szakszerű lezálására|

A,ielenlegi leromlott állapotú, Vegyes stílusú jáíszóeszközók (homokozó, csúszdás jálszővár,

mérleghinta, lengőhinta),

A burkolatok közü| a gyephézagos burkolatok megszüntetését és térkőVel Való kiváltását

javasoljuk. A kerékpártároló mel|etti gyöngykavics burkolatú terú|etet szintén célszeni elbontani és
szilárd burkolatra kicserélni. Bontandó a kiszolgáló épület meIlett található beton jáída (az ide tervezett

szélesebb térkó burkolat kialakíthatósága érdekében).

Épitési munkák

szilárd burkolatok építése
A kiszolgáIó épület megközelíthetősége érdekében a megléVó térkó sétányhoz csatlakozó

térkő burkolatú Uíaí terveztúnk. A tervezett homokos plázs az attól É+a lévő téíkő buíkolatú úton

közelíthetó meg. A kevésbé íenntartásigényes használat és praktikusság érdekében téíkó burkolatot

kapna továbbá a bqárali sétányszakasz melletti kerékpártároló területe, Valamint a két 
"csiga"-öltöző

alapíelülete is. A térkő burkolatú utakat és tereket beton kerti szegéllyel határoljuk, A térburkolási

munkákat a költségvetési kiírásban szerepló műszaki taftalommal javasoljuk mégvalósítani. A
tükörkiszedés során keletkezó termőföld - megfeleló minóség esetén - a jelenleg alacsonyabb

fekvésú területrészeken terítendö el,

A iervezett objektumok alaptesteit a burkolási munkákat megelőzően el kell készíteni (bUrkolat

közelében lévó kandeláberek, burkolatra tervezett hulladékgyűjtők, ,,csiga"-öltözök)!

A Vendéglátó épület Ny-i oldalán a megstlllyedt járólapok kiszedése, és ágyazórétegbe

tórténő újra íakása szukséges a teíVen ,ielölt szakaszokon. Az épúlet D-i oldalán új járólapok lerakását

terveztük-

szó tt b u rko l ato k ép ítése
A bejárattól Ny-ra és K-re eső, jelenleg nyílt talajfelszíneket tükörkiszedést köVetően

zúzotlkővel javasoljuk burkolni a gyomosodás megelózese érdekében. A kivitelezés során ilgyelni kell

a felszín közelében húzódó fa gyökerek épségére!

Játszótér épíés
A strandra látogató, kulönbözö korcsoportba tartozó gyerekek számára elkülönített játszó-

területeket terveztünk: a kiszolgáló épúlethez Vezetó úttól Ny-ra esö területen kaptak helyet a kisebbek

(2-6 éVes kor), a K-re eső részen pedig a nagyobbak (6 éVes kor föIött) számára javasolt

jáiszóeszközök. A játszóeszköZöket a 30 cm tükörfelület kiemelését köVetően, a Vonatkozó

szabványoknak megfelelóen kell telepíteni, és a 30 cm homok útéscsillapító felület elkészultét

köVetöen el kell végezni a használatbavétel elötti kötelezó íelúlvizsgálatot.

A játszóteret - az utak felóli oldalak kiviteléVel - Veriikálisan ,hullámzó" akác rönk

szegélyezéssel javasoljuk ellátni. A tervezett faanyag: 12-,16 cm átméKiű, kérgezett-csiszolt akác rönk
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(festetten), íúggőlegesen beton sáValapba állitva, A rönkók teteje 30€0 cm-rel áll ki a környező

terepből.

A tervezett parkeszközöket (padok, hulladékgyűjtók, kerékpártárolók) térburkolatra, illetve

beton pontalapra történó csavarozással kell telepíteni. A napvitorlákat speciá|is tala.]Vízkiszorításos

technológiáVal kell telepíteni,

A tervezett játszóeszközök listája rendelési szám szerin[ 7129, 4085, 5014, 3023, 4020,
,1 

1 19, ,1 109, 3024 (Roya|-Kert Kft.). A játszóeszközök képei a tervlapon láthatók.

A tervezett parkeszközök listája rendelési szám és darabszám szerint:

- LP 034 körpad - 1 db

- LP 006.1 támla nélkúli pad - 7 db

- LP 006 támlás pad - 4 db

- LP20,1 hulladékgyűjtő - 6 db

- 606,1 kerékpártároló - 12 db

4
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- Napelemes kandeláber - 10 db

H o m o ko s terü I etek ki a l a k íá sa
A jelenleg kis területű homokos plázs kiszélesítését és Ny-i irányba történő

meghosszabbítását terveztük a terület DNy-i részén, 200 m2-en, homok terítesével átl, 28 cm
Vastagságban.

A homokos róplabdapályától D-i irányba található keskeny, jelenleg gyomos-füVes sáVban a
gyep megszüntetését és helyette homokos peremterüíet kialakítását javasoljuk a fenntartás

megkönnyítése érdekében. A homok-terítés javasolt vastagsága ezen a területen 10 cm.

- Napvitorla 7x7X7 m-€s - 3 db, 5.4x5.4 m-€s 1 db.

G kép iltusztráció)

9 csi ga " -ö ltöző k ép ítése
A helyszínen félíe tett,,csiga" öltözőket a már kialakított térkó burkolatra, illetve az előzetesen

kiépített pontalapokra történó rö9zítéssel telepíüOk.

Szi kkasztó-g öd ör ép ítése
A Vendéglátó épület tetejéről összegyűlt csapadékvíz elszikkasztására kUlé-kavicc§al feltöltött

szikkasztó-gödór kialakítasát terveztük, és a befüvesíthetóség érdekében 30 cm Vastagságban talaj-

feltöltést javaslunk. A kivitelezés technikai részletei a tételes kiírásban olvashatók.

Tereprendezési munkák
A jelenlegi gyepfelület szintjét átl. 8 cm-rel terveztük megemelni annak érdekében, hogy a

jelenlegi burkolatszintekhez igazodjon a terep. Az építési munkák tükórkiemeléséből szármeő
termőföld megfelelö minőség esetén a terepszint emeléséhez felhasználható. A jelenlegi füves-
gyomos nöVényállományt rotálást köVetöen javasoljuk eltáVolítani (legereblyézni), ezt köVetően

kerúlhet sor a termőföld terítésre. A szükséges termőfóld mennyiségi kalkulációját a tételes kiírás
laftalmazaa. A termőföld minóségét tekintve köru|tekintóen kell eljámi: a bama, porhanyós, lehetőség
szerint rostált minőségei javasoUuk. A fekete színú, tózeges termőíöld nem megíeleló a füvesítésre!

A tereprendezés során a végleges terepszint a tervezett gyepfelúletek esetében az érintkező

burkolatoktól mínusz 3 cm (gyepszónyeg Vastagsága miatt), a nöVényfelületek esetében az aintkező
gyepfelúletektől számított mínusz 5 cm (mulcsozhatóság éfdekében) kell legyen.
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Automata ö ntöző ren d szer kiép ítése
A tervezett zöldfelület minóségének tartóS megtartása érdekében a terü|eten automata

öntözórendszer kivite|ezését javasoljuk. Az öntözőrendszer vízforrása: hálózati vlz. (Megj.: egyéb

technikai részleteket lásd az öntözőrendszer terv müszaki leírásában).

Á g yá ssz eg él y- é p ítés i m u n k á k
A tervezett nöVényfelü|eteket a karbantartás megkönnyítése érdekében L-profilú, cca. 5 cm

magas múanyag ágyásszegéllyel javasoljuk lehatárolni, sül|yesztett kivitelben (a szegély teteje egy

szintben lesz a gyep tervezett magasságáVal).

N ö v é nytel ep ités i m u n ká k
A nöVények közül a fák telepítését Vegetációs idószakon kíVül (Iombhullástól lombfakadásig

terjedó idószakban) javasoljuk elvégezni, A fákat min. 80x8Ox80 cm méretú gödörbe telepítsük,

melybe szerves trágyát keveriünk. A föld Visszatöltését köVetően lánYérozzuk a törzs körüli területet

és a szélkárok elkerüIése érdekében 3 oldalról karózzuk és kalodázzuk a fát. A konténeres cserjék és
évelók az éV bármely időszakában telepíthetők, de célszerű törekedni a telepítés tavaszi Vagy öszi

ütemezésére.

A telepítendó nöVények rajzi kiosztását és listaját a NöVénykiü|tetési teru és NöVénylista

taítalmazza.

Mulcsozási munkák
A telepített nöVényfelületeket a talaj megfeleló vízházlallása és a gyomosodás megelőzése

érdekében fakéreggel / fenyőkéreggel javasoljuk borítani. A terített kéreg-réteg Vastagsága min. 3 cm

legyen. A mulcsozást az öntözórendszer csepegtetó-csöVeinek befűzését köVetóen javaso[uk

elVégezni.

Füvesítési munkák
A Vakondkárok megelózése érdekében a gyepszónyegteítést megelózően műanyag

vakondháló terítését javasol'iuk.

A füVesítést gyepszónyeg-terítésse| javasoljuk elvégezni. A gyepszónyeg terítése a környezó

burkolatoktól mért _3 cm-es szintú, a burkolatoktól és épületektól kis mértékben (1-2%) ellenlejtó

talajfelszínre történik. A gyepszónyeg-terítést köVetően műtrágyázás szükséges a gyep megfeleló

begyökeresedésé és fejlódése érdekében.

A gyepszőnyeg cca. 2 hét alatt gyökeresedik be annyira, hogy intenzívebb használatra

alkalmas legyen.


