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Kertítések, 

lehatárolás   - A külső, utca felőli kerítés a  jelenlegivel azonos lesz, de a 

mostani, alsó szakaszra betett, kb 50 cm magas perforált lemez 

takarás lekerül róla

- a kerítés mentén végig, alacsony, 60-80 cm magas, sűrű ágú 

cserjesáv kerül telepítésre

- a cserjesáv megóvására a belső oldalon alacsony, 60 cm magas 

drótfonat kerítés épül, cserjesávba rejtve

 - a perforált lemez takarás 

leszedhető, ami a gyöngykakvics 

kiszóródás ellen védett

- a cserjesáv jó

- a beső alacsony kerítés legyen csak 

ideiglenes, könnyű szerkezet, ami a 

cserjék megerősödése után 

eltávolítható

 - a parki belső oldalon 120 cm magas, ponthegesztett háló kerítés 

készül, sövénybe rejtve

- a sportpálya felé kb 3 m széles zöldsáv lesz kialakítva, kettős  

cserjesávval ( 2 m magas örökzöld, és alacsonyabb lombhullató) 

 - a sportpálya felől a takarás, és 

sűrű cserje határolás nagyon fontos

  - a zsilipes kapurendszer megmarad, de két  bejutási pont lesz a 

két rövid oldalon, közterületről megközelíthetően
 - rendben, jó ha két kapu van

  

Világítás  - a területen lesz kb középen egy kandeláber, és a bejáratok 

közelében kerítésen kívül is van egy-egy tervezett lámpa, így a 

kutyafuttató éjszaka is világos lesz

 - jó ha van világítás

Kutyafuttató 

elemei

 - ivókút lesz, kérdés, hogy kell-e spec. itatótálas kút?  - kell ivókút, de az itatótál nem jó 

megoldás, mert a fertőzések így  

könnyen terjednek

- olyan kút legyen, aminek van felső, 

és alsó csapkiállása is

 - agility eszközökre van-e szükség?  - a terület ehhez kicsi, nem kell 

agility, mert csak balesetveszélyes 

lenne

- ha lenne mód a park területén 

földre helyezhető, agility elemek 

bérlésére, az jó lenne

- megrendelői vélemény, hogy erre 

nem lesz mód

KLAUZÁL TÉRI PARK RENDEZÉSE

kiviteli tervi egyeztetés emlékeztetője

TÉMA: KUTYAFUTTATÓ KIALAKÍTÁSA
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 - gazdiknak padok lesznek, de a korábbi tervekkel ellentétben 

nem minden fa körül íves, mert az túl sok helyet vesz el a 

területből, és félő, hogy fatörzs híján lepisilnék az ebek

-  hanem a a szélekre lesznek tolva

 - jó ha a széleken van pad, és nem 

kell túl sok

- a padok környezetében és alatt, 

érdemes homokos felületet 

kialakítani, mert ott a kutyák 

szeretnek a gazdi közelében 

heverészni, áskálódni, és így a 

felület egyrészt erre alkalmas, 

masrészt könnyebben 

helyreállítható

- tervező ezt beépíti a tervbe

 - 80-100 cm magad domb kialakítását tervezzük, nagyjából 

középen, de az egyik kerítés oldalához közelebb elhelyezve

- a területe kb 25 m2 lesz

- a domb az erodálódás elkerülése érdekében műfű borítást 

kapna, talajszint alá süllyesztett szegéllyel

 - domb lehet, a műfű borítás 

elfogadható, de nagyon fontos, 

hogy PVC alapú, min. 3-6 cm 

szálmagasságú legyen, ne rövid 

sörtés, padlószőnyeg szerű

- a szegély mindenképp rejtett, vagy 

rugalmas legyen

 - kb 20 m2 területen kialakítanánk homok felületet (ásás, 

hempergés), amit süllyesztett, akác rönk szegéllyel építenénk

 - a homok felület nagyon kell, 

lehetne nagyobb is

(sajnos a zöldfelület számítás miatt 

nagyobb nem lehet..)

 - fák körül, részben a kutyapisi terhelés csökkentésére 60-80 cm, 

változó magasságú körmart akác cölöpöket tennénk, amik a teret 

is kicsit oldják, elbújásra, szaglászásra is alkalmas helyek lehetnek

 - cölöpök lehetnek, de ne legyen túl 

sok, ne lógjon be a térbe nagyon, 

mert balesetveszélyes lehet, és ne 

legyen túl alacsony, buktató jellegű

 - egyes fák közelébe nagyobb sziklatömböket is tennénk, ezek is 

téri elemek, szaglászós, körbejárós helyek lehetnek
 - sziklák nem kellenek, félő, hogy 

balesetveszélyes

Burkolat   - a területet zöldfelületként kell kialakítani, mert szűkén vagyunk 

a szabályozás miatt, bár tudjuk, hogy a gyep hosszútávon ki lesz 

taposva

- apró szemű zúzott kavics és homok keverékéből alakítunk ki 

enyhén tömöríthető szórt felüeletet, amit fűvel vetünk be

- ez a felület részben zöld tud maradni, viszont kitaposáskor nem 

sarasodik annyira, mint a fgyepfelület

 - ez a jellegű burkolat elfogadható
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Kutyás érdekvédelmi oldalról 

felmerült, hogy jó lenne a parkot 

úgy kialakítani, hogy bizonyos 

idősávokban a teljes területet 

használhassák kutyások.

Tervezői oldalról ez támogatott, 

hiszen az egész terület kerített, a 

játszótér parkon belül lehatárolt, 

oda kutyák nem tudnának bemenni, 

és a bejárati kapuknál könnyen 

kommunikálható lenne. A 

lehetőséget az is könnyíti, hogy a 

tér sarkain vannak kiszélesített, 

kerítésen kívüli területek, ahol 

mindig tudnak üldögélni azok, akik 

félnek a kutyáktól, de épp a kutyás 

idősávban jönnének de.

Talán a sportpálya problémás kicsit, 

mert ott nincs csukható kapu...

összeállította:

Gyüre Borbála

2022.01.28.

csatolt melléklet a bemutatott munkaközi tervek
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