










 

VESZPRÉMI IRODA 
8200 Veszprém, Budapest u. 2. III/84. Tel.: 88/784 -747, Fax: 88/784-592, e-mail: viafutura@viafutura.hu 
1111 Budapest Zenta u. 1., Tel.: 1/336-0587, Fax: 1/336-0588, e-mail: viafutura@viafutura.hu 

 
 

 
 
 

Budapest XI. Repülőtéri út felújítása  
Kőérberki út – benzinkút körforgalmi csp. között 

 

 

Fakivágási és fapótlási terv 
 

KÖRNYEZETRENDEZÉSI KIVITELI TERV 

Megbízó:  Budapest Közút Zrt. 

Készítette: Veszprémi Tájépítész Műhely Kft. 
Dátum: Veszprém, 2019. február 
Tervszám: 1854/2 

Via Futura Kft. a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI TERVEZŐ KLASZTER tagja 



 
 

- 2 - 

 
 
Műszaki leírás 
 
környezetrendezési kiviteli tervdokumentációhoz 

___________________________________________________________________ 
Budapest, XI. Repülőtéri út, HRSZ: 530/13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Megbízó: Via Futura Kft. 

8200 Veszprém, Budapest út 2. III. /84. 
 
 
 
 
 

 
 
Tervezők: Morgan Viktória    

okl. tájépítész mérnök   
K 19-0355    
8412 Veszprém    
Pásztor utca 9. 
   
 
 
 

2019.  február 18. 
                                               



 
 

- 3 - 

                                       TARTALOMJEGYZÉK 

         Budapest XI., Repülőtéri út, Hrsz: 530/13 

 

 

 

1. Címlap 

2. Tartalomjegyzék         

3. Műszaki leírás  

4. Tervezői nyilatkozat  

5. Fafelmérési jegyzőkönyv a beavatkozást igénylő egyedekről   

6. Telepítésre ajánlott fafajok jegyzéke 

7. Fotódokumentáció 

 

Rajzi munkarészek 

1. Fakivágási terv     M=1:250 Rajz száma: K0 

2. Fapótlási és növénytelepítési terv  M=1:250 Rajz száma: K1 

3. Növénykiültetési terv – cserjék   M=1:250 Rajz száma: K2 

3. Méretezés      M=1:250 Rajz száma: K3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 4 - 

                                      Műszaki leírás  
 

Környezetrendezési tervhez 
Budapest XI. Repülőtéri út, HRSZ: 530/13 

 
A „Fővárosi útfelújítások előkészítése, tervezés III. ütem” tervezési feladatainak 

keretén belül a Budapest XI. Repülőtéri út tervezéssel érintett rész környezetrendezési 
tervének, a fakivágási és fapótlási tervek elkészítésével A Via Futura Kft. cégemet, a 
Veszprémi Tájépítész Műhelyt bízta meg.  

 
Meglévő állapot 
 

A felújítási munkák keretében az utat kiszélesítik és a déli oldalon minimum 8 
méter széles sávban a fákat kivágják és az árkot megtisztítják. A terület igen elhanyagolt, 
sajnos az árokban felhalmozódott a lakóssági hulladék, melynek összegyűjtése a 
munkálatok megkezdése előtt szükséges lesz. Az északi oldalon az út fölé és a tervezett 
padkába lógó cserjék enyhe metszése szükséges. 

A Repülőtéri út tervezéssel érintett déli oldala koros fákkal és azok magoncaival 
sűrűn benőtt terület. A fák tenyész időszakban elfogadható képet mutatnak, de télen -
amikor a fafelmérés is történt – látható, hogy egészségi állapotuk leromlott, esztétikai 
értékük kevés, a fák igen erőteljesen megdőltek és több egyed korhadt. A legtöbb fa 
többtörzses, melyre borostyán vagy erdei iszalag kúszott. 

A fafelmérést megnehezítették az időjárási viszonyok, az eldőlt fatörzsek és az 
áthatolhatatlan bodza foltok. Azonban még a levelek hiányában is a fák faja rügyről és 
kéregről többségében megállapítható volt. A fajok összetételéről elmondható, hogy 
többségben vannak az inváziós, magától megtelepedő fafajok, leginkább amerikai kőris 
(Fraxinus pennsylvanica) és zöld juhar (Acer negundo). Ezen kívül a fehér fűz (Salix 
alba) dominál még. 

A tervezési területen cserjefoltok is megjelennek, ezt a bodza (Sambucus nigra), 
borostyán (Hedera helix) és iszalag (Clematis vitalba) fajok dominálják. A cserje szintet a 
fák magoncai, de leginkább az elszaporodott bodza foltok adják, ezért 
tenyészidőszakban a terület teljesen átláthatatlan és járhatatlan. 

Az út északi oldalán a telekhatár mentén a szomszédos ingatlanon jegenyenyár, 
majd egy kis szakaszon kevert fajokból álló (Ulmus, Acer, Robinia, Alinathus) fasor 
húzódik. A fák között szilfa egyedek elpusztult példányaiból tősarjadással, valamint 
magoncaiból bokorsor létesült. A fasor beavatkozást nem igényel. 

 

Fakivágás 

A tervezett útépítés és útszélesítés keretében 83 darab fa és az összes cserje, 
megközelítőleg 200 db, kivágására kerül sor a déli oldalon. Az északi oldalon a tervezett 
padkába lógó cserjék enyhe metszésére kerül sor. A fafelmérést az út melletti 7-8 méter 
széles sávban végeztem el. A környező terület erdősáv, ahol a fákat nem bolygatják. A 
fakivágási terven csak a beavatkozást igénylő egyedeket jelöltem. 
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A megvizsgált és a beavatkozást igénylő fákról bővebb információt a Fafelmérési 
jegyzőkönyv – kivágással érintett egyedek tartalmaz. 

A tervezési terület zöld-, és járdafelületei önkormányzati üzemeltetésben vannak.  

 

Metszés és KRESZ metszés 

 

  A tervezési területen az út északi oldalán húzódó jegenyefa fasor beavatkozást 
nem igényel, azonban szükségessé válik a kevert fasor belógó ágainak, illetve a fák 
között megtelepedett cserjék enyhe metszése.  
   

Tervezett állapot, fapótlás, cserjeültetés 
 
A növénytelepítési terv elkészítésénél figyelembe vettük a Via Futura Kft. által 

készített engedélyezési és kiviteli terveket. 
 
Budapest főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának érvényben lévő rendelete 

a zöldterületek használatáról értelmében a kivágott fákat pótolni kell törzskörméretük 
figyelembevételével. Egészséges fa kivágásakor kötelező annyi fát ültetni, hogy azok 
törzskörméretének összege a pótlandó fa 1,0 méter magasban mért törzskörméretének 
150%-át elérje. Az inváziós fás szárú növény vagy gyümölcsfa pótlása a kivágott fa 
darabszámával azonos mennyiségű előnevelt díszfa ültetésével történik. A nyárfa termős 
ivarú egyedének esetében, azt a törzskörméretének felével kell pótolni. A pótlást 
legalább 12/14-es cm törzsátmérőjű, előnevelt díszfacsemetékkel kell elvégezni.  

. 
A területen kivágandó 83 db fából 64 db fa inváziós faj, melyet 1 db 12/14-es 

(átlagosan 13 cm törzskörméretű) előnevelt lombhullató fával kell pótolni. A fennmaradó 
19 fából 15 darabot törzskörméretének másfélszeresével kell pótolni. 3 darab 
veszélyesen megdőlt (Lásd Fotódokumentáció), ezért a közúti közlekedés biztonsága 
érdekében kell kivágni és trözskörméretüknek megfelelően kell pótolni, egy nőivarú nyár 
egyedet pedig törzskörméretének felével kell pótolni. Így a kiszámított pótlandó 
össztörzskörméret 3009 cm-nek alakul, mely 231 db 12/14-es fának felel meg (3009/13= 
231,46). Itt a pótlandó fák számának csökkentése érdekében a 20/25-ös (átlagosan 22,5 
cm törzskörméretű) facsemetét ajánlom, melyből 133 db-ot kell ültetni.  

A megbízó szeretné a pótlás felét 20/25-ös méretű fákkal biztosítani. A 
fennmaradó 50%-ot cserjésítéssel szeretné pótolni. Ennek értelmében 67 db 20/25-ös 
fát, valamint 1368 db 40/60-as cserjét ültet. A déli oldalon kivágott 200 db cserje is 
pótlásra kerül.  

A cserjepótlásra ajánlott fajok a Betervezett növények listájában találhatók. az 
úttal párhuzamosan tervezett növényágyba nagyobb, térhatároló bokrok kerültek. 
Telepítésük hármas kötésben ajánlott. A tervezési terület keleti végében található 
háromszögbe pedig alacsony, nagyobb díszítő értékű, de szívós cserjefajok kerültek, a 
beláthatóság megőrzése érdekében. 
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A környezetrendezési terv keretében így összesen 67 db lombhullató fát és 1568 
db 40/60-as cserjét telepítenek. A Repülőtéri út déli oldalának 7-8 m szélességben 
történő kitisztítása után is marad egy keskeny erdősáv. A cserjéket a területen lehet 
pótolni, azonban a meglévő közművek és árok miatt a kitisztított sávban csak 21 db fa 
pótlása, ültetése lehetséges. Ezért kérjük az önkormányzatot, és az önkormányzat 
jegyzőjét, hogy a fennmaradó fa pótlására más közterületi ingatlant jelöljön ki.  
  
 Az újonnan beültetett fák kiválasztásánál a városi klímát jól tűrő, utcai fásításra 
alkalmas őshonos fa fajokat javasoljuk. A fák pótlására kijelölt fafajok kiválasztásánál 
figyelembe vettük a XI. kerületben telepítésre javasolt fafajok című listákat. A telepítésre 
tervezett fák és cserjék faját és számát a Betervezett növények jegyzéke tartalmazza. 
 
Kertészeti előkészítő munkák 
 

Mivel az út északi oldalán meglévő fasor az útépítés 0-4 méteres sávjába esik, a 
telekhatáron lévő meglévő fákat kalodázással kell védeni. 

Az ültetési munka megkezdése előtt a talajt meg kell tisztítani. A nagyobb 
gyomnövényeket vegyszeres gyomírtással, majd a visszaszáradt gyökereket és növényi 
maradványokat gereblyézéssel el kell távolítani. A területen lévő, vagy ásás közben 
felszínre kerülő köveket, idegen anyagokat, rovar-kártevőket ki kell szedni és 
összegyűjteni. A gyomokat, köveket, idegen anyagokat el kell szállítani. Ha az ültető 
gödrökből rossz minőségű föld kerül ki, azt el kell szállítani és termőfölddel pótolni kell. A 
növénytelepítés előtt talajjavítás ajánlott: 

 
 cserje ültetéshez 60 cm mélységben 
 fák ültetéséhez 100 cm mélységben  
 
Növénytelepítés 
 

Az ültetés helyére érkezett konténeres növényeket az ültetésig folyamatosan 
gondozni kell. A kiásott gödröt – tekintettel a balesetveszélyre – azonnal vissza kell 
tölteni. A növények beültetésekor csak a gyökérnagyságnak megfelelő földet kell 
kiemelni. A gödörből kikerülő föld felső és alsó rétegét keverve kell a gödörbe 
visszatölteni. A talajjavítandó anyagot az ültető gödör visszatöltésekor a talajjal 
összekeverve kell a gödörbe juttatni. Vigyázni kell, hogy a gyökér mellé közvetlenül 
szerves trágya ne kerüljön. A gödörásás történhet kézzel vagy géppel. A gyökérnyakat 
ültetés előtt minden kötözőanyagtól meg kell szabadítani. Ültetés közben a gödör talaját 
taposással állandóan tömöríteni kell. A gyökérnyak az ültetés során tömörített földben, a 
talajszint alatt minimum 2-3 cm-re legyen. Az ültetendő lombhullató növények koronáját 
és gyökérzetét meg kell metszeni. 
 A 20/25-ös fák ültetése minimum 1,2x1,2x1,0 m-es ültető gödrökben történjen, 
minimum 50% talajcserével, talajjavítással, 3 darab körmart támrúd elhelyezésével, 
keresztmerevítőkkel történő egymáshoz rögzítéssel, hevederes (gurtnis) kikötéssel, 
beöntözéssel (60 1 víz/fa), fatányér kialakítással vagy felkupacolással. 3 év eredési 
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garancia figyelembevételével kell kiültetni; gondoskodni kell a fák legalább a kiültetéstől 
számított 36 hónapig tartó, intenzív, rendszeres fenntartásáról. Az ültetőgödröt a teljes 
betemetés előtt be kell iszapolni. A 40/60-as cserjék ültetése 40x40x40 cm-es ültető 
gödörbe történjen talajjavítással és tápanyagutánpótlással. 
    
 
Fenntartási munkák 
 

A tervezési területen a talajvíz magasságáról nincs adat, ezért ültetéskor, majd a 
telepítés után legalább kétszeri, áztatás szerű öntözésről kell gondoskodni. Az ültetési 
idő ősz vagy tavasz legyen. Az őszi telepítés nagyobb eredési arányt eredményezhet! 

A fákat és az örökzöldeket lehetőség szerint a tányéros ápolásokkal egyidőben 
meg kell öntözni. A vegetációs időszak száraz periódusaiban összesen hatszor öntözni is 
szükséges. Az öntözésen kívül a fák és cserjék közvetlen közelében el kell végezni a 
gyomirtást legalább a telepítést követő 3 évben. 

A telepített növényzetet 3 évig rendszeresen kell metszeni – tél végén – a koronák 
megerősödéséig, a sudár végleges kialakulásáig. Az esetleg kipusztult fák pótlásáról és 
a növényvédelemről is gondoskodni kell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morgan Viktória  

okl. tájépítészmérnök  

K 19-0355  

 

 

Veszprém, 2019 február 18. 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

                   BUDAPEST XI. REPÜLŐTÉRI ÚT   HRSZ.:530/13 FAKIVÁGÁSI TERVÉHEZ 
 

Felelős tervező:    
Neve:     Morgan Viktória, okl. tájépítészmérnök 
Címe:     8412 Veszprém, Pásztor utca 9. 
Jogosultsági száma:  K 19-0355 
Megbízó: 
Neve, megnevezése: Via Futura Kft. 
Címe:           8200 Veszprém, Budapest út 2. III. /84. 
. 

Munka megnevezése: Budapest XI., Repülőtéri út felújításának (Kőérberki út – 
benzinkúti körforgalmi csp. között Hrsz.:530/13) 
fakivágási terve  

Munka rövid leírása.  
A felújítási munkák keretében az utat kiszélesítik és a déli oldalon minimum 8 

méter széles sávban a fákat, cserjéket kivágják és az árkot megtisztítják. Az északi 
oldalon a telekhatáron, másik tulajdonon meglévő fák és cserjék enyhe metszésére kerül 
sor. 

A Repülőtéri út tervezéssel érintett déli oldala koros fákkal és azok magoncaival 
sűrűn benőtt terület. A fák tenyész időszakban elfogadható képet mutatnak, de télen -
amikor a fafelmérés is történt – látható, hogy egészségi állapot leromlott, a fák 
erőteljesen megdőltek. A tervezett útépítés és útszélesítés keretében 83 darab fa 
kivágására kerül sor.  

A megbízó szeretné a pótlás felét 20/25-ös méretű fákkal biztosítani. A 
fennmaradó 50%-ot cserjésítéssel szeretné pótolni. Ennek értelmében 67 db 20/25-ös 
fát, valamint 1568 db 40/60-as cserjét ültet. 

A betervezett fákat fajainak kiválasztásánál figyelembe vettük az önkormányzat 
ajánlását. 

 
Alulírott Morgan Viktória okleveles tájépítészmérnök, kijelentem, hogy a 
fotódokumentációban illusztrált három darab fa közlekedésbiztonsági okokból kerül 
kivágása, mivel azok veszélyesen megdőltek. Továbbá nyilatkozom, hogy a Via Futura 
Kft.-nek, mint Megbízó részére készített kertépítészeti terv megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak, valamint az általános és eseti hatósági előírásoknak. A 
tervdokumentációban nem tértem el a jogszabályokban meghatározottaktól. Kijelentem 
továbbá, hogy a terv elkészítéséhez megfelelő jogosultsággal rendelkezem. 
 
 
Morgan Viktória 
okl. Tájépítészmérnök K19-0355  
 
Veszprém, 2019. február 18. 
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Fafelmérési jegyzőkönyv – kivágással érintett egyedek 
 

s.sz. latin név magyar név törzskörméret  pótlás (cm) 

1. Fraxinus excelsior magas kőris 80 120 

2. Robinia speudoacacia fehér akác 80 13 

3. Acer negundo zöld juhar 60 13 

4. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 30 13 

5. Populus alba 
fehér nyár 
(nőivarú) 145 73 

6. Populus alba fehér nyár 35 53 

7. Acer negundo zöld juhar 40 13 

8. Acer negundo zöld juhar 45 13 

9. Acer negundo zöld juhar 30 13 

10. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 30 13 

11. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 40 13 

12. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 35 13 

13. Robinia speudoacacia fehér akác 50 13 

14. Robinia speudoacacia fehér akác 30 13 

15. Prunus cerasifera cseresznyeszilva 120 13 

16. Acer negundo zöld juhar 50 13 

17. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 40 13 

18. Acer negundo zöld juhar 65 13 

19. Acer negundo zöld juhar 65 13 

20. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 65 13 

21. Acer negundo zöld juhar 45 13 

22. Prunus cerasifera cseresznyeszilva 80 13 

23. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 40 13 

24. Ulmus sp. szilfa 30 45 

25. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 115 13 

26. Juglans regia diófa 80 120 

27. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 125 13 

28. Ulmus sp. szilfa (megdőlt) 70 70 

29. Ulmus sp. szilfa 75 113 

30. Ulmus sp. szilfa 35 53 

31. Ulmus sp. szilfa 40 60 

32. Acer negundo zöld juhar 170 13 
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33. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris  250 13 

34. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 135 13 

35. Celtis sp. ostorfa 75 113 

36. Celtis sp. ostorfa 45 68 

37. Prunus cerasifera cseresznyeszilva 105 13 

38. Prunus cerasifera cseresznyeszilva 105 13 

39. Celtis sp. ostorfa 155 233 

40. Acer negundo zöld juhar 75 13 

41. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 155 13 

42. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 220 13 

43. Acer negundo zöld juhar 45 13 

44. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 140 13 

45. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 75 13 

46. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 255 13 

47. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 45 13 

48. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 10 13 

49. Acer negundo zöld juhar 205 13 

50. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 35 13 

51. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 85 13 

52. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 125 13 

53. Acer negundo zöld juhar 110 13 

54. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 35 13 

55. Acer negundo zöld juhar 55 13 

56. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 40 13 

57. Acer negundo zöld juhar 285 13 

58. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 40 13 

59. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 45 13 

60. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 120 13 

61. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 40 13 

62. Aver negundo zöld juhar 75 13 

63. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 420 13 

64. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 180 13 

65. Acer negundo zöld juhar 75 13 

66. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 230 13 

67. Prunus cerasifera cseresznyeszilva 110 13 
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68. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 65 13 

69. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 30 13 

70. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 85 13 

71. Fraxinus excelsior magas kőris 30 45 

72. Fraxinus excelsior magas kőris 60 90 

73. Populus alba fehér nyár 30 45 

74. Aver negundo zöld juhar 40 13 

75. Fraxinus excelsior magas kőris 165 248 

76. Populus alba fehér nyár 195 293 

77. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 50 13 

78. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 170 13 

79. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 40 13 

80. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 170 13 

81. Salix alba 
fehér fűz 
(megdől) 125 125 

82. Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris 35 13 

83. Salix babylonica 
szomorúfűz 
(megdőlt) 210 210 

      3009 cm 
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Betervezett növények jegyzéke 
 

 Latin név  Magyar név  Méret  Db 

  Lombhullató fák      

     
Kp.  Koelreuteria paniculata  csörgőfa  Fld 3xi 20/25  21 

Ac.  Aesculus x carnea 
 
vadgesztenye  Fld 3xi 20/25  6 

AcG.  Acer platanoides 'Globosum'  gömbjuhar  Fld 3xi 20/25  6 

Cc.  Corylus colurna  törökmogyoró  Fld 3xi 20/25  6 

Cs.  Cercis siliquastrum  Júdásfa  Fld 3xi 20/25  6 

Fo.  Fraxinus ornus      virágos kőris  Fld 3xi 20/25  6 

TcG.  Tilia cordata 'Greenspire'  kislevekű hárs (széles)  Fld 3xi 20/25  6 

TtS.  Tilia tomentosa 'Silver Globe'  ezüsthárs (gömb)  Fld 3xi 20/25  10 

     67 

      

 Lombhullató cserjék      

     

 Berberis vulgaris  közönséges borboly  40/60  50 

  Berberis thunbergii  japán borbolya  40/60  50 

  Cornus alba  som  40/60  50 

Cotinus coggygria  cserszömörce  40/60  50 

Deutzia scabra  gyöngyvirágcserje  40/60  50 

  Euonymus europeus  csíkos kecskerágó  40/60  50 

  Forsythia x intermedia  aranvessző  40/60  50 

  Ligustrum ovalifolium  széleslevelű fagyal  40/60  50 

  Ligustrum vulgare  közönséges fagyal  40/60  50 

  Lonicera tatarica  tatár lonc  40/60  50 

  Philadelphus coronarius  jezsámen  40/60  50 

  Physocarpus opulifolius  hólyagvessző  40/60  50 

  Rosa canina  gyepűrózsa  40/60  50 

  Spiraea x billardii 
pirosvirágű 
gyöngyvessző  40/60  50 

  Spiraea x vanhoutti  kerti gyöngyvessző  40/60  50 

  Symphoricarpos albus  hóbogyó  40/60  50 

  Viburnum opulus   kányabangita  40/60  50 

  Weigela florida  rózsalonc  40/60  60 

  Caryopteris x clandonensis  kékszakáll  40/60  33 

  Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gaiety'   kecskerágó  40/60  38 

  Coptoneaster radicans 'Einholz'  szőnyegmadárbirs  40/60  38 

  Mahonia aquifolium 'Apollo'  mahónia  40/60  35 

  Cotoneaster horizontalis  madárbirs  40/60  27 

  Potentilla frut. 'Hachmann's Gigant'  pimpó  40/60  32 

  Symphoricarpos x chenaultii 1Hancock'   hóbogyó  40/60  20 

  Jasminum nudiflorum  téli jázmin  40/60  35 
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  Yucca filamentosa 'Variegata'  jukka  40/60  58 

     1226 

  Lombelevelú örökzöld cserjék      

 Berberis julianae  Júlia borbolya  40/60  100 

  Hypericum x moserianum  orbáncfű  40/60  33 

  Mahonia aquifolium  kerti mahónia  40/60  50 

  Pyracantha coccinea  tűztövis  40/60  100 

  Vibrunum rhytidophyllum  ráncoslevelű bangita  40/60  40 

     323 

  Tűlevelű örökzöld cserjék      

 Juniperus media 'Old Gold'  terülő boróka  40/60  5 

  Juniperis sabina 'Tiszakürt'  terülő boróka  40/60  8 

  Juniperis sabina 'Broadmoor'  terülő boróka  40/60  6 

     19 
 

    

 
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
   
   
   
   

 

 



 
 

- 14 - 

Fotódokumentáció 
 
Az út nyári képe      

  
 
Az út téli képe 
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A fakivágással érintett terület őszi képe 
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Metszéssel érintett terület téli képe 
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Közlekedésbiztonsági és egészségügyi okból kivágandó erősen megdőlt fák 
 
28. Ulmus  
 

 
 
82. Salix alba 
 

 
 
83. Salix babylonica 
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Közlekedésbiztonsági okból enyhe metszést igénylő fák 
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