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Megjegyzések:

EZ A DOKUMENTÁCIÓ A NEVEZETT CÉGEK ÉS TERVEZŐK SZELLEMI TERMÉKE. A TERVEKET SZABÁLYOZOTT SZERZŐI
JOGOK VÉDIK. AZOKAT CSAK A TÁRGYI OBJEKTUMNÁL A TÁRGYI ELJÁRÁSNÁL, EGYSZERI ALKALOMMAL LEHET
FELHASZNÁLNI. MINDEN MÁS ESETBEN A TERVEZŐK HOZZÁJÁRULÁSA SZÜKSÉGES. A TERVEZŐK A TERVEZÉS TELJES
FOLYAMATÁRA FENNTARTJÁK A JOGUKAT.

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓNAK NEM TÁRGYAI A TERVRAJZOKON ÉS A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN JELÖLT TERVEZÉSI
TERÜLETBŐL KIZÁRT ÉPÜLETRÉSZEK.

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓ CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉKE SZERINT ÖSSZES TERVVEL ÉS
DOKUMENTUMMAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
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3243 Bodony, Liget utca 1.  HRSZ 841
Helyi piac kialakítása Bodonyban

Bodony Község Önkormányzata�
cím: 3243 Bodony, Liget út 2.

Helyszínrajzok
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Tűzvédelem: Lakk József I-164/2013

Épületvillamosság: Csányi István 01-5118KVINTERV Kft.

Épületgépészet:  Mészáros Olivér G-T-01-10933BEVO Building Bt.

LK Adviser Kft.

Energetika:  Mészáros Olivér G-T-01-10933BEVO Building Bt.

A.A.L. Arte Kft.
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árusítóautó parkolójához  tartozó
akadálymentesített

járdaszakaszhoz vezető,
telken kívül létesítendő burkolat

(kapcsolódik telken kívüli
közúthoz/járdához)

a kiviteli tervdokumentáció nem
tartalmazza

átereszhez és piac burkolt sávjához tartozó,
telken kívül létesítendő burkolat

(kapcsolódik telken kívüli közúthoz/járdához)
a kiviteli tervdokumentáció nem tartalmazza

árok

aszfaltút széle

aszfaltút széle

árusítóautó beállásának
nyomvonala az áteresztől
a kijelölt földbeton parkolóig

meglévő hinta áthelyezése
és rögzítése az eredeti rögzítőszerkezetnek megfelelően,
az állékonyságot, balesetmentességet biztosító méretekkel
és kialakítással

meglévő pad és asztalok áthelyezése
és rögzítése az eredeti rögzítőszerkezetnek megfelelően,
az állékonyságot, balesetmentességet biztosító méretekkel és kialakítással

meglévő áteresz

1 db új/áttelepítendő fa a Bodonyi HÉSZ előírásainak megfelelően

6 db kerékpár tárolására alkalmas
kerékpár parkoló

(3 db P kerékpártámasz), murva
kőzuzalékkal burkolt területen,

rétegrend az úttervező kiírása szerint

rozsdamentes ivókút késleltett záródású szeleppel valamint összefolyóval ellátva, az összefolyót a
szennyvízvezetékbe kell bekötni, rögzítése, kiépítése az előírásoknak és a termék rendszerének
megfelelően (pl. Acél Kft. Köztéri Vízforrás 1. nevű terméke)

4 m3 csapadékvízszikkasztó kavicságy geotextíliába csomagolva,
burkolt felületek szivárgó nedvességének és magastetőre eső csapadékvizének fogadására
3-3 méterre elhúzva minden homlokzattól

4 m3 csapadékvízszikkasztó kavicságy geotextíliába csomagolva,
burkolt felületek szivárgó nedvességének és magastetőre eső csapadékvizének fogadására

egyedi elektromos elosztóoszlop az árusítóautó részére
ld K-D részletrajz tervlap

tereprendezés parkoló és új járdaszakasz körül maximum 20%-os lejtéssel

új/áttelepítendő fák helyére kijelölt zóna
(áttelepítés, kivágás, ültetés a Bodonyi HÉSZ előírásainak megfelelően)

tereplejtés a burkolt felület déli és keleti
oldalán(burkolatszegélyt követve): 30%

burkolatváltás lejtés váltás miatt
burkolatváltás lejtés váltás miatt

P kerékpártámasz

teherautóforgalomra méretezett nagy teherbírású folyókarács és hozzátartozó beépíthető folyóka, vízszigetelést
folytonossá tevő pontszerű galléros összefolyócsonkkal, termék rendszere szerinti beépítéssel, a zárt

szennyvízvezetékre csatlakozva. A vízszigetelés pontszerűen van lejtetve az összefolyócsonkba, a burkolt felület
vonalszerűen van lejtetve a folyókába. Ld. K-B Helyszínrajz lejtésábrái

Leier 15*20 cm keresztmetszetű szegélykő a folyóka felé 1 % lejtésben, a folyók síkja
felett 2 cmel magasabban fektetve, vízzáró ágyazóanyagba illesztve

új/áttelepítendő fák helyére kijelölt zóna
(áttelepítés, kivágás, ültetés a Bodonyi HÉSZ előírásainak megfelelően)

új/áttelepítendő fák helyére kijelölt zóna
(áttelepítés, kivágás, ültetés a Bodonyi HÉSZ előírásainak megfelelően)
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szárazaljzatra fektetett
Leier Piazza térkő járda

az árusítóautó parkolójának
akadálymentes megközelítésére

ld. d=150 cm fordulókör, rétegrend
a Leier 2017-es

alkalmazástechnika alapján, Leier
5 cm széles szegélykövekkel

ellátva a helyszínrajzon ábrázolt
részeken

beton térkő járda

tereplejtés a burkolt felület déli
és keleti oldalán
(burkolatszegélyt követve): 30%

tereplejtés a burkolt felület déli és keleti oldalán
(burkolatszegélyt követve): 30%

akadálymentes parkoló burkolatán felfestéses jelzés

Leier taktilis jelölés a burkolatban, (antracit színű
zónahatárkő 40*40 cm-es elemekből) rakásminta,

irányok jelölése a helyszínrajz alapján történjen

Leier Kant 33*25*6 cm kerti építőelemből épített ülő/ütközőfelület pad
számára, ld. K-T7 tervlap

guruló faépület sínje burkolatra rögzítve ld K-F10 tervlap C0 részletrajza
Leier antracit színű térkő elemekből épített lépcsőfok

központi információs tábla
üzemeltetésről, akadálymentes
használatról tapintható
dombornyomott lemez formájában
alumíniumcsőre rögzítve

burkolatváltás lejtés váltás miatt

központi információs tábla üzemeltetésről,
akadálymentes használatról tapintható

dombornyomott lemez formájában alumíniumcsőre
rögzítve

normál teherbírású folyókarács és hozzátartozó beépíthető folyóka, vízszigetelést
folytonossá tevő pontszerű galléros összefolyócsonkkal, termék rendszere szerinti
beépítéssel, a zárt szennyvízvezetékre csatlakozva. A vízszigetelés pontszerűen van
lejtetve az összefolyócsonkba, a burkolt felület vonalszerűen van lejtetve a folyókába. Ld.
K-B Helyszínrajz lejtésábrái

kitűzés referenciapont

kitűzés referenciapont

árusítóautó parkolója -
szárazaljzatra fektetett,

autósforgalomra tervezett 8 cm
vastag Leier Piazza térkő burkolat

úttervező kiírása szerint és  a Leier
2017-es alkalmazástechnika

alapján, Leier 5 cm széles
szegélykövekkel ellátva

Fa kerítés

Ereszm
agasság: 2,50 m

G
erincm

agasság: 4,80 m
M

elléképület

Fa kerítés

Vasvázas hinta

2db betonpad
+1 betonasztal

kültéri pad

lejtés: 0,5 %

kerékpár
parkoló

lejtés: 0,5 %

kültéri pad

az alábbi nyíllal jelölt szakaszban szárazaljzatra fektetett, autósforgalomra tervezett 8 cm vastag Leier Piazza térkő burkolat úttervező kiírása
szerint és  a Leier 2017-es alkalmazástechnika alapján, Leier 5 cm széles szegélykövekkel ellátva a helyszínrajzon ábrázolt részeken, az

aszfaltozott úttól indítva egészen az akadálymentes parkolóig

kuka-
mosó
terület

rozsdamentes ivókút késleltett záródású szeleppel valamint összefolyóval ellátva, az összefolyót a
szennyvízvezetékbe kell bekötni, rögzítése, kiépítése az előírásoknak és a termék rendszerének
megfelelően (pl. Acél Kft. Köztéri Vízforrás 1. nevű terméke)

4 m3 csapadékvízszikkasztó kavicságy geotextíliába csomagolva,
burkolt felületek szivárgó nedvességének és magastetőre eső csapadékvizének fogadására
3-3 méterre elhúzva minden homlokzattól

Leier Piazza térkő burkolat antracit színben (20*10*6/8, 20*20*
6/8 cm elemekből kötésben elhelyezve), ld. rétegrendi kiírások;
rakásminta a Leier Alkalmzástechnika 2017/Rakásminták/M-010
minta és helyszínrajz alapján

murva kőzuzalékkal burkolt parkolóterület
úttervező kiírása szerin

füvesített földfeltöltés a burkolt sáv és az épület lábazata mellett
a helyszínrajzon és metszeteken meghatározott lejtésben, a
terepviszonyokhoz helyszínen igazodva

telken kívüli meglévő zöldfelület

telken belüli meglévő zöldfelület

árusítóautó közlekedési nyomvonala (3 m széles
közlekedősávban)

dréncső- és esővízelvezető vezetékek nyomvonala

szomszédos telkek telekhatára

kisfeszültségű elektromos légvezeték

tervezési helyszín telekhatára

meglévő fa

 törzsátmérőjével megadott kivágandó/áttelepítendő fa (a helyi
HÉSZ előírásainak megfelelően!)

P kerékpár támasz (kerékpártároló, 6 cm átmérőjű
tűzihorganyzott acél cső, P alakban hajlítva, gyártó:
www.bringatarolo.hu / Reguly 21 Kft.), rögzítése a termék
rendszere és a helyszínrajzon jelölt murvás felületrétegrendej
szerint

Leier taktilis jelölés a burkolatban, (antracit színű zónahatárkő 40
*40 cm-es elemekből

köztéri világítóoszlop, 1200 mm magas (fém színű, kör alakú
szelvénnyel, egyenes záródással), a termék rendszere szerinti
rögzítéssel (pl. Karin 1200 világító oszlop, Acél Kft.)

köztéri világítóoszlop, 1200 mm magas (fém színű, kör alakú
szelvénnyel, egyenes záródással), a termék rendszere szerinti
rögzítéssel (pl. Karin 1200 világító oszlop, Acél Kft.), benne 2 db
kültéri dugalj ld. gyengeáram munkarész

Jelmagyarázat

meglévő de bontandó/áthelezendő elemek jelölése

új/áttelepítendő fák helyére kijelölt zóna
(áttelepítés, kivágás, ültetés a helyi HÉSZ előírásainak
megfelelően)

vízszigetelés felületére szivárgó víz pontszerű lejtése és elvezetése folyóka galléros összefolyócsonkjába

vízszigetelés felületére szivárgó víz pontszerű lejtése és elvezetése
folyóka galléros összefolyócsonkjába

Vízszigetelés
feületén összegyűlő
szivárgott
csapadékvíz
lejtésirányai,
elvezetése

szárazaljzatú térburkolatkialakítás R1 rétegrend szernti térburkolatkialakítás

térburkolat rétegrendje szivárgó csapadékvizet nem gyűjt össze,
minden réteg vízáteresztő
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lejtés:
1 %
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térburkolatok felületi vízelvezetése folyókába

akadmentes parkolótérburkolat felületi vízelvezetése
körbefutó szivárgórendszerbe (szivárgórendszer szikkasztóba folyik)

térburkolatok felületi vízelvezetése folyókába

lejtés: 0,5 % lejtés: 4,9% lejtés: 0,5 %

lejtés: 0,5 %Burkolat lejtésirányai
felületi vízelvezetés
kialakítása

szárazaljzatú térburkolatkialakítás R1 rétegrend szernti térburkolatkialakítás

lejtés:
0,5 %

lejtés:
1 %lejtés: 0,5 %

lejtés: 0,5 %

lejtés: 0,5 %

Lejtésképzés magyarázóábrák
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