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KIVITELI TERV TÉR- ÉSTÁJÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

ADYLIGET TÖRTÉNETE  

  Irodánk megbízást kapott a II. kerület, Adyligeten, az Adyligeti 
Szent István király kápolna körüli tér (hrsz.: 50562) 
környezetrendezéséi tervdokumentációjának elkészítésére.   

   
  Adyliget (eredetileg: Hotterbergl, lásd II. Katonai felmérés) 

Budapest városrésze a II. kerületben. Területe 1950-ig, 
Budapesthez való csatolásáig Nagykovácsihoz tartozott. 

  Területe 1661-től a felsővattai Wattay család birtoka volt (Pál 
Pest-Pilis-Solt vármegye helyettes alispánja, majd fia János a 
vármegye kuruc alispánja), tőlük örökölte a benősült Teleki, 
majd Tisza család.  

  Az 1920-as években kialakított, eredetileg Tisza Istvánról 
elnevezett családi házas telepet később Tisza István-
kertvárosnak nevezték, majd 1939-től Tisza István-liget volt a 
neve, végül 1949-ben kapta mai nevét. Területét egykor 
tölgyerdő borította, ezekből a fákból sok megmaradt a 
kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a 
területet azért nevezték el Ady Endréről, mert a költő szeretett 
a közeli, hűvösvölgyi Balázs-vendéglőben étkezni. 

  /Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Adyliget / 
   
  Adyliget története: 
 

    
   I. Katonai felmérés (1763-1787) II. Katonai felmérés (1806-1869) 

    
   Kataszteri térkép (1918-1946) Google Maps (Jelenlegi állapot) 
  / Forrás: http://mapire.eu/hu/ / 
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  Kápolna története: 
 

  Adyligeten a nyaralóövezeti besorolás miatt kezdetben nem 
volt közmű és nem épült iskola sem. A Szent István király 
katolikus kápolna oldalánál felállított feszületnek és Gellért 
atya munkássága jelentősen formálta a kertvárosi közösséget. 
Az egykori Nagykovácsi, Tisza István-ligeti Szent István király 
kápolna és harangtorony fontos helyszíne volt a katolikus 
ünnepeknek, celebrációknak és fontosabb családi 
eseményeknek (pl. esküvők, keresztelők). 

  „Ekkor Hegyaljai György lelkész úr járva Tisza István kertvárost, 
felfedezett egy katolikus kápolnát. Annyira megnyerte 
tetszését a székely stílusban épült kápolna, hogy 
megkereste tervezőjét Vörösmarty Mihály mérnököt, hogy 
tervezzen Nagykovácsiba is egy hasonló református 
kistemplomot.” / Forrás: http://www.nrka.hu/index8.htm / 

 

      
  Szent István kápolna Tisza István-ligeten, 1940-es években /Forrás: OSZK,fotók.hu/ 

   
  Az Adyligeti Szent István király kápolna jelenleg a Nagykovácsi 

Nagyboldogasszony plébániához tartozik. 
     



 5. oldal PLATINIUMGROUP | © - 2016. 

 

A KÁPOLNA KÖRNYEZETÉNEK JELENLEGI ÁLLAPOTA 
  Az Adyligeti Szent István király kápolnát, illetve a hozzá tartotó 

teret három utca keretezi: északról a Piritér utca, nyugatról a 
Feketerigó utca és keletről a Homokóra utca. 

   
  A tér területe: 1220 m2, a Kápolna alapterülete: 84 m2 és a 

hozzá tartozó, de szerkezetileg különálló harangláb 
alapterülete: 8 m2. A tértől nyugatra található az ún. Adyligeti 
Rét, melynek úthálózata a Kápolna teréhez vezet. 

   
A tér funkciója pihenőpark, a misére és rendezvényekre 
érkezők számára, azonban a burkolt felületek mennyisége és 
minősége, ill. az ülőfelületek mennyisége miatt sem alkalmas a 
tér nagyobb mennyiségű látogató befogadására. A parkot 
előszeretettel használják kutyasétáltatásra a környékbeliek. 

 
  Kápolna és harangláb 
  Az épület és a hozzá tartozó fa harangláb jó állapotban 

vannak, karbantartásuk folyamatos jelleggel zajlik. 
Mesterséges töltésre épültek. Az elmúlt években jelentkeztek 
statikai problémák, az épületen komoly repedések jelentek 
meg, melyet belső szerkezeti megerősítésekkel próbáltak 
megoldani. Szükséges lenne a töltés, ill. rézsű stabilizálása is. A 
Kápolna lábazati része terméskő burkolatú, a harangláb pedig 
fazsindely fedéssel készült. 

 

       
 
  Feszület 
  Az Adyligeti-Rét Feketerigó utcai oldalán került elhelyezésre a 

fém Feszület. Talapzata részben festett beton oszlopból és 
mészkő burkolatú beton részből állnak. Környezetét koncepció 
nélkül kiültetett cserjék és évelők, ill. a Rét fái jellemzik. 
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Burkolt felületek 
Az épületek körül beton burkolat található. A Kápolna előtti 
terület, a fősétány és keleti irányú út aszfalt burkolatúak. A 
Kápolna bejárata és a Feszület közötti út beton lépcsőfokból, 
murva burkolatú ösvényből és a szegély előtt beton 
járólapokból lett kialakítva.  A teret murva burkolatú sáv 
keretezi a szegélyek mentén. Kisebb-nagyobb terméskő 
szikladarabokkal igyekeznek megakadályozni a gépjárművek 
felparkolását. A fősétány és a nyugati oldalsétány végén ferde 
terméskő szegéllyel hidalták át a szintkülönbségeket. A 
fősétány mentén elhelyezett fapadoknál műanyag gyeprácsot 
helyeztek el. A téren kerti szegély, körülötte kiemel- és K-
szegély keretezi a burkolt felületeket. A telepített sövény és a 
murva burkolat között fa kerti szegéllyel oldották meg a 
növények védelmét. A jelenlegi burkolat egésze és a szegélyek 
is nagymértékben elbontásra kerülnek. 
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  Növényzet 
  Zöldfelületi állománya nagy értékekkel és potenciállal bír. 

Növényállományát főként fák alkotják, beállt lombkoronájú, 
egészséges egyedekből áll. Acer campestre (mezei juhar) és Tilia 
cordata (kislevelű hárs) a két uralkodó faj a téren. 
Megtalálhatóak még a tölgyek is, melyek az egykor itt elterülő 
óriási kiterjedésű tölgyes „hagyatékai”. A Feszülettel szembeni 
Robinia pseudoacacia (fehér akác) egyedek és a gyümölcsfák 
egészségi állapota jó. Az elmúlt időszakban ültetett fák 
díszhársak és vérszilvák, cserjék (babérmeggy sövény, rézsű 
beültetésére alkalmazott madárbirsek) és évelők (levendulák, 
árnyékliliomok, pampafüvek és páfrányok).  A gyepfelülete a 
használat és a beárnyékoltság következtében leromlott 
állapotú. (lásd még KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ „C. 
MEGLÉVŐ NÖVÉNYEK LISTÁJA” című fejezetben) 

 
  Berendezési tárgyak 
  A fősétány mentén elhelyezett fapadok, és a déli kertrész 

beton padjai jó állapotban vannak, bontásukat követően 
deponálandóak, kihelyezésük az Adyligeti Réten javasolt.  

  A kopjafák (4+1 db) és a fa információs tábla, illetve a lábas fa 
növényládák (2 db) új helyre kerülnek a tervezett állapot 
szerint. A Feszület talapzata lebontásra kerül, azonban maga a 
Kereszt a térre, kiemelt helyre kerül át. A műkő és a műanyag 
virágládák letárolásra kerülnek. 
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Városszerkezeti kapcsolatok 

  Megközelítése gépjárművel minden irányból megoldott, a 
parkolás azonban rendezetlenül és általában szabálytalanul 
zajlik a tér körül. Gyalogosan a budapesti 63-as jelzésű busz 
Hűvösvölgy és Nagykovácsi, Tisza István tér között közlekedő 
járatával lehet megközelíteni, átsétálva az Adyligeti Réten. A 
környező terület infrastruktúrája jó, azonban a Kápolna és tere 
nem közművesített, csupán elektromos bekötéssel 
rendelkezik. 

 

 
/ Forrás: Google Maps https://www.google.hu/maps/ /
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TERVEZETT ÁLLAPOT 
 

A tervezés célja a jelenlegi leromlott állapot és koncepció 
nélküliség megszüntetése, és egy olyan tér kialakítása volt, 
amely funkciójában a jelenlegi helyzethez illeszkedik, azt 
korszerűsíti, és rehabilitálja a mai igényeknek megfelelően.  

Burkolat újragondolással indult, végül egy teljes téralakítássá 
nőtte ki magát a projekt. Az I. ütem a kápolna körüli terecske 
újragondolását valósítja meg. A kápolna belső terének 
kibővítésévé vált az északi térrész, a tág és padokkal szabdalt 
burkolt felületekkel és a megújult fősétánnyal, melyet 
kétoldalú fasor kísér. 

Az északi és a déli kertrészben is egy-egy díszkert került 
elhelyezésre. Az északiban az áthelyezett Feszület kap 
főszerepet, mely a kápolna bejáratára lett tájolva. Körülötte 
bibliai szimbolikából is ismert növényzettel és ülőkockákkal. A 
déli díszkertben javasoljuk elhelyezni a kápolna névadójának, 
Szent István királynak a szobrát. A szobor kihelyezéséig a 
betonalapra szerelhető ülőkék felszerelését javasoljuk. 

A terület alapvető funkciói megmaradnak, de új elrendezésben 
valósulnak meg. A forgalomcsillapítás (II. ütemben) és a 
gyalogos zóna kijelölésével egy biztonságosabb közlekedés 
hozható létre a területen. A gyalogos közlekedés 
biztonságosabbá tétele és egyszerűsítése elsődleges 
szempont volt. A tervezési területet körülvevő útpálya 
racionalizálása is befolyásolta a tervezést.  

A meglévő növényzet és a berendezési tárgyak (padok és 
növényládák kivételével) megtartása és az új koncepcióba 
illesztése alapvető cél volt a tervezés során, hogy a hitközség 
és a közösség számára megmaradjanak. 

     

Gyalogos sétányok, burkolt felületek 

A kápolna valós tengelyére módosított fősétány a Park 
irányába és a Feketerigó utca felé vezet, mely térburkolatot 
kap, úgymint a kápolna környezete is. A haranglábnál 
kiszélesedik a burkolt felület, ennek köszönhetően itt több 
irányból is kényelmesen és biztonságosan megközelíthetővé 
válik a terület.  

A kápolna délnyugati sarkánál lépcső hidalja át a komolyabb 
szintkülönbséget. A déli rézsűnél támfallal stabilizáljuk a 
statikailag gyenge részt (a korábban jelentkezett 
épületrepedések, további süllyedések, komolyabb 
földmozgások elkerülése végett). A fősétány mentén, a 
díszkertek tipegőinél és a körsétánynál is fém szegéllyel 
keretezett, ún. elasztikus kötőanyaggal stabilizált, vízáteresztő 
kavicsburkolatot alkalmaztunk. Ökológiai jelentőségén túl a 
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könnyű fenntarthatósága is fontos szempont volt a 
kiválasztáskor.  

Kerékpár és akadálymentes közlekedés a területen 

Az északi bejáratnál 4 db kétoldali kerékpártároló biztosítja a 
biztonságos elhelyezést.  

A teljes akadálymentes megközelítés a II. ütem részeként 
kialakított forgalomcsillapító küszöbök megépítésekor fog 
teljesülni! 

Gépkocsi közlekedés a területen 

A teret 15 cm magas kiemelt szegéllyel emeljük ki a környező 
közutaktól, így erősen megnehezítve a körsétányra történő 
felparkolást. A II. ütemben lesz megfogalmazva a tér körüli 
forgalom egyirányúsírása, mely tiltani fogja a kápolna terének 
oldalára való parkolást. 

Burkolatok 
A terület burkolatának kialakításánál szempont volt, hogy a 
többcélú használatot ki tudja szolgálni, és könnyen tisztítható 
legyen.  

  
Kép1: Nagyelemes,  KK Kavics térkő burkolat  Kép 2: Mixton vízáteresztő burkolat 

A meglévő rendkívül vegyes és szabdalt burkolatokat 
nagyelemes térkő és stabilizált burkolatokra cseréljük, mely 
egy esztétikusabb megjelenést, illetve a jövőben javítások 
(közművek) esetén könnyen bontható és visszarakható 
felületet ad. A körsétány nem OTÉK szerinti gyalogos járda, 
funkciója, a Megrendelővel egyeztetettek szerint, csupán a tér 
körbejárhatóságát szándékozik biztosítani. 

Az öntött díszbeton burkolati betétek felülete rugalmas 
strukturált matricákkal tölgyfalevél mintázat kialakítással és 
színezéssel készülnek. 

A vízelvezetés minden esetben zöldfelületre vezetéssel 
oldódik meg, így nem szükséges a területről való elvezetése. 

Burkolatoknál fémszegéllyel, a gyepben lévő díszkiültetéseknél 
műanyag szegéllyel történik az eltérő felületek elválasztása. 

Az alábbiakban ismertetjük a jellemző burkolat kialakításokat.
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RÉTEGRENDEK: 

  Aszfalt burkolat gépkocsiúton – javítás, pótlás 
4 cm vtg. AC-11 kopóréteg + alépítmény:  
7 cm vtg. AC-22 kötőréteg 
20 cm CKt cementstabilizációs alapréteg 
25 cm homokos kavics védőréteg  
geotextília 
tömörített altalaj 
RAKÁSREND: lásd ADYLIGET- KT TT -009 Burkolatkiosztási tervlapot 

 

  Nagyelemes térkő burkolat 
  6 cm nagyelemes KK Kavics térkő burkolat 
  (Jav. típ.: KK Kavics Beton | SAVARIA vario natur, egyedi színű – 

tervezővel egyeztetendő, 75x125x6 cm) 
  3 cm vtg. ágyazó homokréteg 
  30 cm FZKA 0/22 zúzottkő fagyálló teherhordó alap 
  25 cm homokos kavics védőréteg 
  geotextília 
  tömörített altalaj 
   
  Taktilis burkolat 
  6 cm szürke színű taktilis burkolat: 
  2 sor 20x20x6 cm segítőkő, vörös (sárga) színű és  
  1 sor 30x30x6 cm taktilis kő, fehér színű (Lépcsőnél: 2 sor 20x20x6 

cm) 
  (Jav. típ.: KK Kavics Beton I Párizs taktilis kövek) 
  3 cm vtg. ágyazó homokréteg 
  30 cm FZKA 0/22 zúzottkő fagyálló teherhordó alap 
  25 cm homokos kavics védőréteg 
  geotextília 
  tömörített altalaj 
   
  Öntött díszbeton burkolat 
  8 cm vtg. szálerősített, tremixelt, zsugorodásmentes, anyagában 

pigmentált fagyálló beton (min. C30/37), csúszásmentes felülettel 
  20 cm FZKA 0/22 zúzottkő fagyálló teherhordó alap 
  25 cm homokos kavics védőréteg 
  geotextília 
  tömörített altalaj 
   
  Elasztikus kötőanyaggal (epoxi-gyantával) 

stabilizált, vízáteresztő kavicsburkolatot 
  4 cm Mixton vízáteresztő burkolat 
  10 cm zúzottkő tömörítve (szemcseméret  4-11 mm) 
  20 cm zúzottkő tömörítve (szemcseméret 0-32 mm) 
  25 cm homokos kavics védőréteg 
  geotextília 
  tömörített altalaj 
  EBBE ÁGYAZOTT TIPEGŐKÖVEK 
  Tipegőkövek 
  6 cm 30x90x6 cm tipegőkő 
 

  A burkolatmetszeteket a ADYLIGET-KT-ÚT-004 – 
Mintakeresztszelvények tervlap tartalmazza. 
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Növénytelepítés 
A tervezési terület beállt lombkoronájú faállománynak 
köszönhetően magas értékkel bíró területről beszélhetünk, 
újabb fák telepítése nem indokolt, azonban a koncepció 
szempontjából, egyes friss telepítésű egyedek átültetése 
szükséges. A meglévő növényzet minden egyes egyedét 
(cserjéket, évelőket, talajtakarókat) a kivitelezés során 
konténerezni kell és átültetésük során ügyelni kell, hogy minél 
nagyobb arányban megmaradjanak. A meglévő ELMŰ-
szekrény körül örökzöld cserjék biztosítják az állandó takarást. 
A tavalyi ültetésű babérmeggy sövény ugyancsak a átültetésre 
kerül a módosított nyomvonal mentén, a tervezett körsétány 
mentén. A részű teljes felületén talajtakarók (meglévők 
átültetésével) és változatos cserjecsoportok lettek elhelyezve. 
A díszkiültetések a zöldfelület ékkövei, a faj-gazdag és a 
szimbolikus jelentőséggel is bíró növényfajok kiválogatása 
tükrözi a hely szellemiségét. Lásd még KIVITELI 
TERVDOKUMENTÁCIÓ D. pont TERVEZETT NÖVÉNYEK LISTÁJA 
c. fejezetben. 

A cserje- és évelőültetés után a felszín min. 5 cm vastagságban 
fenyőkéreg-mulccsal terítőzendő. 

Gyepfelületek állapotának felmérése szükséges lesz a 
kivitelezés során és az átadás előtt felülvetéssel helyre kell 
állítani a leromlott állapotú felületeket. 

Javasolt hagymások telepítése a díszkertek területén és a 
burkolt felületek környezetében. 

Berendezések 
 
A meglévő berendezési tárgyak mindegyike elbontásra kerül, 
melyek közül a fa információs tábla (B-10.1), a kopjafák (B-11) 
és a lábas fa-virágládák (B-12) visszahelyezésre kerülnek, 
azonban új helyekre. A többi berendezési tárgy deponálásra 
kerül, a tulajdonos, ill. az üzemeltető által meghatározott 
helyen (lásd még 8. oldal és ADYLIGET- KT TT -004 tervlapon).  

A jelenleg a Feketerigó utca és a Pipitér utca sarkánál álló 
Feszület talapzata elbontásra kerül, maga Feszület a Kápolna 
északi díszkertjébe és új talapzatra kerül áthelyezésre.  

A déli díszkertben, a javasolt Szent István király szobrának 
beton alapjára ideiglenesen két darab ülőke (B-15) 
kihelyezését javasoljuk, a szobor kihelyezéséig. A tervezett 
szobor pontos paraméterei, illetve kihelyezésének időpontja 
még nem tisztázott.  
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A közlekedési csomópontoknál, a gyalogos és a közút 
találkozási pontjainál pollerek és taktilis burkolat segítik a 
biztonságos közlekedést. Kerékpártárolók (4 db), 
információs táblák (1db áthelyezett és 1 db új, a meglévővel 
megegyező formátumban), 2 db új ivókút, 3 db 
hulladékgyűjtő és változatos ülőfelületek biztosítják a teljes 
köztéri kényelmet. 

A déli rézsű bontásakor, a támfal és rézsű építése során 
ismeretlen nyomvonalú, minőségű és mennyiségű műtárgyak 
jelenlétére KELL számítani! A déli parkrész területén földfelszín 
alatti esővízgyűjtés zajlik (valószínűleg ciszternába, mely 
szivattyúval van felszerelve), melyről pontosabb adatok nem 
állnak rendelkezésünkre. Helyszíni feltárásra lehet szükség! 

Berendezési tárgyak rögzítése a gyártó által előírtaknak 
megfelelően. 

Az egyedi, helyszínen gyártott tömbpadok és kockák beton 
alaptesttel és fagyhatárig történő alapozással készülnek 
(szálerősített, tremixelt, zsugorodásmentes, anyagában 
pigmentált, fagyálló látszóbeton min. C30/37-XF3-16-F2 
minőségű betonból, 6-os betonvas erősítéssel, a repedések 
elkerülése végett). Az alaptest felületszínezésének és sablonos 
tölgyfalevél mintázásának köszönhetően még attraktívabb és 
szolidabbá válnak ezek a modern térelemek. A sétány mentén 
sorakozó padok díszborítás nélküli oldalára a Budapest II. 
kerületi címer nyomata kerül felhelyezésre. 

Minták: 

• tölgyfalevelek: Quercus cerris / csertölgy, illetve 
Quercus petraea / kocsánytalan tölgy 

     
 Kép1: Quercus cerris      Kép 2: Quercus petraea             Kép 3: Quercus petraea makkja 

 

•  Budapest II. kerület címere 

 
A beton alaptestekre rászerelt felületkezelt tölgyfa ülőfelület és 
díszborítás (háttámla nélkül) a burkolat szintjétől 5 cm 
elhagyással készül, a padoknál a külső, zöldfelület felé néző 
oldalakra nem kerül fa díszborítás, ülőkockáknál azonban mind 
a négy oldalsó és az ülőfelület is díszborítást kap. A díszborítás 
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100x25 mm-es, kezelt felületű tölgyfa lécekből és 50x25 mm-es 
tölgyfa párnafákkal készül. 

/7 db ülőkocka: ülőfelület 45x45 cm-es, 6 db kis pad: ülőfelület 
50x75 cm-es, 4 db nagy pad: ülőfelület 50x150 cm-es, 
ülőmagasság egységesen 45 cm/ 

Lásd még „B. KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ - BERENDEZÉSI 
TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA” 

Világítás 
A parkban jelenleg közvilágítás nem üzemel, csupán a 
környező közúti közvilágítás fénye szűrődik be a területre. 

A tervezett sétány mentén, a keleti oldalon, illetve a Kápolna 
bejárati boltívének megvilágítására LED-es vonalvilágítást, a 
haranglábnál és a támfalba süllyesztve, továbbá a tervezett 
szobornál LED-es spotvilágítást, valamint a főbb közlekedési 
csomópontoknál alacsony fénypontú LED-es világítótesteket 
javasolunk.  A burkolatba, ill. a támfalba süllyesztett 
világítótestek vandálbiztosak, funkcionális és esztétikai 
szempontoknak megfelelően állíthatóak és 
energiatakarékosak. Az alacsony fénypontú világítótestek 
megfelelő távolságban egymástól, szükséges mértékben 
világítják be a közlekedési felületeket, biztonságérzetet adva, 
mégis a tér jellegét tiszteletben tartva. 

A kápolna jelenlegi áramellátását a Pipitér utca és Feketerigó 
utca sarkáról érkező légkábel biztosítja, melyet a Megrendelő 
által kértek szerint földkábelre kell cserélni (Lásd ADYLIGET-KT-
EL-001.  

Lásd még „B. KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ - BERENDEZÉSI 
TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA” 

Öntözés 
A park fenntartásánál fontos, hogy megfelelő öntözés, 
öntözési rendszer, karbantartás működjön a területen. A 
díszkiültetések, a cserjecsoportok, talajtakarók és sövények 
öntözése erősen javasolt. A gyepfelület automata 
öntözőrendszerrel történő fenntartása nem szükséges a kellő 
beállt lombkorona állomány miatt, azonban javasolt az északi 
és a déli területen is egy-egy vízkonnektor elhelyezése, 
melyekről szükség esetén megoldható legyen a mobil öntözés. 
A fenntartók számára végre elérhetővé válik a megfelelő 
öntözés és vízhasználat. Jelenleg locsolókannával történik az 
öntözés, melyet az esővíz tározóból felszivattyúzott vízzel 
töltenek fel, azonban ez a nyári időszakban nem elegendő és a 
növényzet kipusztulásához vezethet. 
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KIMUTATÁS 

BUDAPEST II. KERÜLET, ADYLIGET, SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSE   |   I. ÜTEM 

Megnevezés Mennyiség Egység 

1. Épületek (kápolna, harangláb) 92,30 m2

2.1. Építmények - tömblépcső, kétoldali, duplasoros fém korláttal 4,30 m2

2.2. Építmények - támfal 25,00 fm

3.1. Burkolt felület - térkő burkolat 197,00 m2

3.2. Burkolt felület - elasztikus kötőanyaggal stabilizált, vízáteresztő 
kavicsburkolatot 

177,00 m2

3.3. Burkolt felület - taktilis burkolat 17,00 m2

3.4. Burkolt felület - szegélyépítés (fém, műanyag, kiemelt) 485,00 fm

3.5. Burkolt felület - közúti aszfalt burkolat javítása 17,00 m2

4. Cserjetelepítés - átültetéssel és új telepítéssel 250,00 m2

5. Évelőtelepítés - átültetéssel és új telepítéssel, díszkiültetés 70,00 m2

6. Gyepesítés - felülvetéssel 355,00 m2

7. Fák átültetése 6 db

8. Berendezési tárgyak - 10 db padok, 7 db ülőkockák és 2 db ülőszék 23 személyre

9. Berendezési tárgyak - ivókút 2 db

10. Berendezési tárgyak - információs tábla (1 db áthelyezett, 1 db új) 2 db

11. Berendezési tárgyak - kerékpártároló 4 db

12. Berendezési tárgyak - hulladékgyűjtő 3 db

13. Berendezési tárgyak - forgalomterelő oszlop 17 db

14. Berendezési tárgyak - köz-, díszvilágítás (LED-es spot-, vonal- és 
alacsony fénypontú) 

42 db

15. Berendezési tárgyak - kopjafa (áthelyezés) 5 db

16. Berendezési tárgyak - Feszület (áthelyezés, új talapzatra) 1 db

17. Berendezési tárgyak - Szent István király szobor 1 db

18. Automata öntözőrendszer 320,00 m2

19. Közművesítés - vízbekötés, elektromos bekötés  

Burkolt felületek összesen   406 m2 

Zöldfelület összesen   675 m2 

TERVEZÉSI 
TERÜLET 

      1220 m2 
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II. ÜTEM 
Ebben az ütemben tud megvalósulni a kápolna és terének összekapcsolása a 
környezetében található terekkel, közutakkal és zöldfelületekkel. 

Legfontosabb elemei lesznek a már említett forgalomcsillapító küszöbök, 
melyek a gyalogos forgalom számára megszakítás nélküli szintben maradó 
közlekedést biztosít a teljes tervezési területen belül és a területhez kapcsolódó 
térrészek között is. 

A Plébánia részéről megjelent igényt, a nyilvános mosdóval kapcsolatban, a 
megrendelő is fontos szempontnak tartotta.  

Elhelyezésekor figyelembe kellett venni, hogy ez a létesítmény elengedhetetlen 
mind a kápolnába és a parkba látogatók, továbbá a mozgássérült, illetve 
kisgyermekes családok számára is.  

A kis tér körüli útpálya módosítások fő célja, hogy rendezze a jelenlegi áldatlan 
állapotokat, megszüntesse a felesleges és legtöbbször balesetveszélyes közúti 
csomópontokat. A korrekcióknak és a forgalmi rend módosításának 
köszönhetően szabályos parkolási és közlekedési rend alakulhat ki. Mindezek, 
illetve a forgalomcsillapító küszöbök segítségével mindenki számára 
biztonságosabbá és kényelmesebben megközelíthetővé válik a kápolna és 
teljes környezete. Új és szabályos parkolóhelyek (ebből a nyilvános mosdó 
mellett elhelyezett 2 db akadálymentes parkolóhely) lettek kialakítva. 

A gyalogos közlekedés számára felújított és egységes burkolt, taktilis zónával és 
pollerekkel védett átkelési övezetek biztosítják az előírásoknak megfelelő 
felületeket. 

Zöldfelületek fajgazdagabb kialakításával esztétikusabbá és egységessé válik a 
teljes tervezési terület. 

Ugyancsak a II. ütemben valósulhatna meg az „Adyligeti Rét” néven ismert 
közpark meglévő játszóterének felújítása és kibővítése, további a teljes park 
újragondolása is.  

A mellékelt tervlapok egyelőre nem tartalmazzák a közpark tervezett 
módosításait! 
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Összegzés 

Az Adyligeti Szent István király kápolna körüli terecske különleges hangulattal és 
jelentőséggel bír a környékbeliek és a II. kerület számára is. A tér átépítése, 
revitalizációjának kiviteli terve igyekszik a lehető legnagyobb egységet létrehozni a régi és 
mai szemléletek, látásmódok, igények ellentmondásai között.  

A jelenlegi burkolatok sokfélesége és leromlott állapota egyértelműen nem méltó a 
hely jelentőségéhez. A tervezett állapotban a burkolt felületek aránya növekedik a 
meglévőhöz képest, erre azért volt szükség, hogy egységes, letisztult képet adjon és a 
látogatók igényeit teljes mértékben kiszolgálja. 

Különösen ügyeltünk arra, hogy a területre már ez idáig beültetett növényegyedeket 
és megtartásra alkalmas berendezési tárgyakat koncepcióba illesztve helyeztük el a 
terveken. A újonnan betervezett növényekkel növeljük a terület biológiai diverzitását, 
biológiai aktivitását és ezáltal ökológiai és esztétikai értékét. Az év minden időszakában 
díszítő értékkel bírnak a gondosan összeállított – évelőkből, páfrányokból, talajtakarókból, 
cserjékből és örökzöldekből kialakított kompozíciók. 

A téralkotás felelőssége – természetesen tisztelve az ott élőket, hagyományokat, a 
hely szellemét – egy élhető, emberközeli és nem utolsó sorban, szerethető környezet 
kialakítása. Célunk, hogy a kápolna belső terének egyfajta kibővítésévé váljon a terecske 
északi része. A Feszület áthelyezése szükséges annak érdekében, hogy végre méltó helyen 
és környezetben lehessen megközelíteni. Újabb funkciók elhelyezésével, akadálymentes 
megközelíthetőséggel, a terek tagolásával és a burkolt felületek összehangolásával 
szerethetőbb és nagyobb körben használhatóvá válik a tér. 

 

Budapest, 2016. április 20. 
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BUDAPEST II. KERÜLET, ADYLIGET, 

  ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY 
KÁPOLNA KÖRÜLI TÉR 
KÖRNYEZETRENDEZÉSE – I. ÉS II. ÜTEM 

 ABA  KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ 
  BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
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BERENDEZÉSI TÁRGYAK
 
 

ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-01 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA 
(GYÁRTÓ) 

Pad I beton, trópusi fa ülőfelülettel és oldalsó díszborítással | 
egyedi, egyszemélyes ülőkocka I 75 x 50 x 45 cm 

 

A TÁRGY KÉPE(I)  

 

 

 

MENNYISÉG 4 db ÚJ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  

 

ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-02 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA 
(GYÁRTÓ) 

Pad I beton, trópusi fa ülőfelülettel és oldalsó díszborítással | 
egyedi, kétszemélyes ülőkocka I 150 x 50 x 45 cm 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 

 

MENNYISÉG 6 db ÚJ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  
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ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-03 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA 
(GYÁRTÓ) 

Ülőkocka, beton, trópusi fa ülőfelülettel és oldalsó díszborítással | 
egyedi, egyszemélyes ülőkocka I 45 x 45 x 45 cm 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 

 

MENNYISÉG 7 db ÚJ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  

 

ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-04 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA 
(GYÁRTÓ) 

Ivókút | Városszépítő Kft. Csongor ivókút I masszív acél szerkezet, 
tűzihorganyzás után porfestve, inox kötőelemekkel, időzített 
nyomógombos inox vízköpővel 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 

 

MENNYISÉG 2 db ÚJ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT rögzítés: burkolat alatti betonágyba dűbelezésse
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA 
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ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-05 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, 
LEÍRÁSA (GYÁRTÓ) 

Hulladékgyűjtő | MMCITÉ, Prax  (PRX115t)   tetővel
Acél test, kitöltés trópusi fából, 45 L  

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MENNYISÉG 1 db ÚJ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  

 

ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-06 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, 
LEÍRÁSA (GYÁRTÓ) 

Hulladékgyűjtő | MMCITÉ, Prax  (PRX315t)   tetővel
Acél test, borítás trópusi falamellákkal, 120 L 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MENNYISÉG 2 db ÚJ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  
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ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-07 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, 
LEÍRÁSA (GYÁRTÓ) 

Kerékpártároló | MMCITÉ, lotlimit (SL505)
acél konstrukció 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

MENNYISÉG 4 db ÚJ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  

 

ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-08 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, 
LEÍRÁSA (GYÁRTÓ) 

Forgalomterelő oszlop | MMCITÉ, elias (SE100)
acél szerkezet 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MENNYISÉG 17 db ÚJ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  
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ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-09 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, 
LEÍRÁSA (GYÁRTÓ) 

Fémből készült kétoldali korlát a lépcső mentén
 
 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MENNYISÉG  9 fm  ÚJ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT Lépcső melletti fém korlát - lépcső mindkét oldalán kétsoros, a járófelülettől számított 0,70 m, ill. 0,95 m 
magasságban kapaszkodóval  
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  
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VILÁGÍTÁS 
 

ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE V-01 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, 
LEÍRÁSA (GYÁRTÓ) 

Alacsony fénypontú LED világítótest I Disano 1230 Faro E27 
1100mm magas IP65 – grafitszürke test, vandálbiztos 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 

 

 

MENNYISÉG 10 db ÚJ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  

 

ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE V-02 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, 
LEÍRÁSA (GYÁRTÓ) 

LED-es spot világítótest I Disano 1870 midifloor GU5,3 IP67,
vandálbiztos, billenthető 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 

 

 

MENNYISÉG 19 db ÚJ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  
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ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE V-03 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, 
LEÍRÁSA (GYÁRTÓ) 

LED-es vonalvilágítás I L&L Luce&Light, River 1.2 
 50cm hosszú fénycsík 
 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 

 

 

 

MENNYISÉG 10 db ÚJ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  
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BERENDEZÉSI TÁRGYAK  –  ÁTHELYEZENDŐK ÉS OPCIONÁLISAK 
 

ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-10.1 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, 
LEÍRÁSA (GYÁRTÓ) 

Fa információs tábla I jelenlegi helyéről áthelyezendő
 
 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MENNYISÉG 1 db MEGLÉVŐ - ÁTHELYEZENDŐ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  

 

ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-10.2 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, 
LEÍRÁSA (GYÁRTÓ) 

Fa információs tábla I meglévő információs táblával 
megegyező típusú 
 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

MENNYISÉG 1 db ÚJ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  
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ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-11 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, 
LEÍRÁSA (GYÁRTÓ) 

Fa kopjafa, gravírozott fém táblával 
 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MENNYISÉG 5 db MEGLÉVŐ - ÁTHELYEZENDŐ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT K1. "Gróf Esterházy János (1901-1957) felvidéki magyar politikus és vértanú emlékére" 
K2. "Mindenszenty József bíboros,Márton Áron püspök és minden vértanú magyar püspök, pap és szerzetes 
emlékére." 
K3. "Az Ady ligeti Szent István kápolna építői és az itt szolgálatot teljesítő világi és szerzetes papok emlékére." 
K4. "Az Ady ligeti Szent István kápolnát egykor gondozó, immár az Örökkévalóságba távozott hívek emlékére." 
K5. "Erőss Zsolt, Kiss Péter és minden hősi halált halt magyar hegymászó emlékére" 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  

 

ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-12 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, 
LEÍRÁSA (GYÁRTÓ) 

Fa szerkezetű, lábas növényláda, pontalappal rögzítve
 
 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

MENNYISÉG 2 db MEGLÉVŐ - ÁTHELYEZENDŐ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  
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ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-13 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, 
LEÍRÁSA (GYÁRTÓ) 

Áthelyezett Feszület és új talapzata 
 
 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MENNYISÉG 1 db MEGLÉVŐ - ÁTHELYEZENDŐ - ÚJ
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  

 

ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-14 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, 
LEÍRÁSA (GYÁRTÓ) 

Javasolt Szent István király szobor és talapzata I beton alappal
déli díszkertben elhelyezve 
 
Szobor elhelyezéséig az alapra szerelhető 150 cm széles pad 
ideiglenes kihelyezése javasolt (B-15) 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

MENNYISÉG 1 db ÚJ - OPCIONÁLIS
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  
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ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-15 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA 
(GYÁRTÓ) 

Ülőke | Városszépítő Kft. Konstruktív ülőke, 44010101-U-V I 8 mm 
vastag acéllemez váz, tűzihorganyzás után porfestve, két réteg 
környezetbarát lazúrral kezelt, 40 mm vastag deszkázat inox 
kötőelemek, súly: 50 kg I 50 x 50  x 45 cm 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 

 

 

MENNYISÉG 2 db ÚJ - OPCIONÁLIS
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT rögzítés: dűbelezéssel a tervezett szobor alapjára
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  

 

 
ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-16 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA 
(GYÁRTÓ) 

Favédőkeret | Városszépítő Kft. Juhar favédőkeret, 44040310-V I 
mángorolt acélszerkezet, tűzihorganyzás után porfestve, inox 
kötőelemekkel 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 

 

MENNYISÉG 5 db ÚJ – II. ÜTEMBEN
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT rögzítés: a 450 mm belső átmérőjű Napsugár faveremrácshoz csavarral rögzíthető  
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  
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ADYLIGETI SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA 
KÖRÜLI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSE KIVITELI TERV PLATINIUM GROUP KFT 

H-1027 Budapest, Ganz utca16. 

 

BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
 

A TÁRGY TERVI JELÖLÉSE B-17 A TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA 
(GYÁRTÓ) 

Nyilvános mosdó | ANTIQUA PAVILONOK, SZP-THW-12 I Alapterület 
(nm): 11.50 m2, alaprajzi külméret (m): 2.30 m x 5.00 m, magasság 
(m): 2.97 m, belmagasság (m): 2.65 m I Egyben szállítható 

 

A TÁRGY KÉPE(I) 

 

 

 

MENNYISÉG 1 db ÚJ – II. ÜTEMBEN
 

A TÁRGY ÁLLAPOTA, JAVASLAT --- 
--- 
--- 

 
KAPCSOLÓDÓ TERVLAP(OK) ADYLIGET- KT TT 010– BERENDEZÉSI TERV HELYSZÍNRAJZA  

 

 


