
Műszaki leírás  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1) megbízásából a Kiskunhalas 

Szabó Ervin u. Hrsz : 630/10 telkén lévő Kiskunhalas Hirling József Lovas és Szabadidő Központ 

korszerűsítési munkái között a parkosítást az alábbiak szerint kell kialakítani 

 

Területen található fák cseréje, parkosítás   

Fakivágás 

A lovarda területén elhelyezkedő 1. számú mellékletben található veszélyes és túltartott fák kivágása 

és lebontása irányított döntéssel, alpin technológiával és emelőkosaras jármű alkalmazásával.  

 

A fákat a környező műtárgyakra figyelemmel a megfelelő technológia alkalmazásával kell kivágni. A 

keletkezett hasznos faanyagot 10km belül kijelölt deponálóhelyre kell szállítani. A keletkezett 

gallyakat az Ajánlattevőnek a helyszínről el kell szállítania. A hasznos faanyag az Ajánlatkérő 

tulajdonát képezi a keletkezett gallyakra Ajánlatkérő nem tart igényt. Tuskók eltávolítása nem a 

Ajánlattevő feladata.  

 

Növénytelepítés 

A kivágott fák helyett a fakivágási és növénytelepítési tervben meghatározott fajtalista alapján 

kötelezett csere fákat szükséges telepíteni.  

Az Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által megjelölt területeken a fakivágási és pótlási tervben 

megadott méretű, minőségű és mennyiségű fák illetve cserjék telepítése.  

 

A növénytelepítés kizárólag kertészeti módszerrel történhet, az Ajánlatkérő igénye szerint 

meghatározott méretű és minőségű szaporítóanyag elültetésével. 

A telepítésre kerülő növényeket a vegetációs időszakon kívül (ősszel/ tavasszal) fagymentes talajba 

kell ültetni. 

A telepítések megkezdése előtt a talaj előkészítő munkák (idegen anyagok kiszedése és elszállítása, 

kaszálás, kaszálék elszállítása, szükség esetén talajlazítás) elvégzése az Ajánlattevő feladatát képezik. 

A helyszínre szállított szabadgyökerű csemetéket az elültetésig fagytól és kiszáradástól védve 

vermelőben kell tárolni. 

Ültetés előtt a csemeték sérült gyökereit az egészséges részig vissza kell vágni. Az ültetést a 

szaporítóanyag minőségének és méretének megfelelő gödörben kell végezni. Az ültető gödör mérete a 

következő legyen: 

 cserje: 30 x 30 x 30 cm, 

 sorfák: 80 x 80 x 80 cm. 

Az ültető gödörből kikerülő talaj felső humuszos részét külön kell rakni és a növényültetés során a 

gyökérzónába kell visszatölteni 

 

A telepítést az Ajánlatkérő által meghatározott növénytelepítési tervben meghatározott helyekre kell 

telepíteni, A szükséges tápanyagellátás érdekében cserjék, esetében 1 kg, sorfák esetében 5 kg érett 

istállótrágyát/ vagy azzal egyenértékű talajjavító anyagot kell a helyi termőfölddel összekeverni és 

teríteni az ültető gödör gyökérzónájába. Az ültetést követően cserjék esetében növényenként 5 l, 

sorfák esetében legalább 15 l vízzel az elültetett anyagot be kell iszapolni. Konténeres ültetési 

anyagnál a gödörbe helyezés után a nem juta alapú göngyöleget el kell távolítani. A kiültetett fákat 1 

db karóhoz kell kikötözni. A támrúd anyaga 4,0 x 4,0 cm keresztmetszetű, fűrészelt kemény lombos fa 

legyen. A karó hossza olyan legyen, hogy a fa koronájába érjen, a telepített növényt két ponton 

nyolcas kötéssel a karóhoz kell rögzíteni, olyan kötöző anyaggal, amely nem sérti az elültetett fa 

kérgét. A karókat még ültetés előtt a talajba kell verni a gyökérsérülések megelőzése érdekében. A fák 

törzsét vadkár ellen műanyag hálóval kell védeni. 

Csak származási bizonyítvánnyal rendelkező I. osztályú növények telepítése megengedett. A 

kiültetésre kerülő ültetési anyagnak meg kell felelnie az MSZ 20210 szabványsorozat vonatkozó 

előírásainak. 

 

Mennyiségek:  



2x iskolázott sorfák (8/10) ültetése  80db    

 

  5x iskolázott sorfák (14/16) ültetése  20db 

 

  nagy méretű tuják (150/175cm) ültetése  180db 

 


