44,32

3,52

x:562362,75
y:195274,74

x:562365,21
y:195278,05

x:562386,53
y:195277,64

x:562412,19
y:195278,94

x:562379,46
y:195277,84

77,09
x:562381,85
y:195270,47

x:562377,96
y:195269,12

6,04

5,4
0

x:562408,60
y:195265,13

x:562379,08
y:195263,76

5,3
8

x:562384,68
y:195262,22
x:562407,30
y:195259,38

3
6,9

x:562390,07
y:195259,18

x:562414,92
y:195255,47

x:562377,86
y:195255,41

x:562421,59
y:195256,51

7,59

x:562367,74
y:195254,12

x:562417,80
y:195261,04

0
5,9

x:562373,05
y:195260,39

x:562358,67
y:195256,53

tervezett új
1,0 m magas
kerítés

x:562416,45
y:195268,50

x:562397,20
y:195265,51

domb
V=540m3

x:562366,38
y:195261,05

x:562411,81
y:195271,27

x:562387,89
y:195270,41

x:562380,08
y:195251,17

x:562422,14
y:195248,94

x:562373,41
y:195247,61

domb
V=630m3

4,99

x:562392,17
y:195246,47

5,9
3

x:562368,54
y:195246,53

x:562410,54
y:195251,03

x:562412,75
y:195242,90

x:562407,98
y:195242,84

x:562380,07
y:195242,57

x:562367,54
y:195241,42

x:562378,41
y:195236,35

x:562360,92
y:195233,49

x:562390,41
y:195233,93

12,5
9

x:562403,77
y:195236,30

x:562369,56
y:195238,43

x:562408,05
y:195233,12

4,71

x:562402,57
y:195230,11

x:562362,08
y:195227,37

5,44

x:562372,45
y:195224,90

x:562383,40
y:195224,34

x:562377,80
y:195225,88

15,00

x:562365,67
y:195229,01

4,69

domb
V=100m3

24,66

x:562373,34
y:195216,40

x:562407,19
y:195222,00

x:562402,54
y:195219,41
x:562379,66
y:195217,33

6,38

x:562402,33
y:195214,03
-0,10

12,53

x:562394,25
y:195212,86
x:562385,66
y:195210,87

x:562408,38
y:195208,47
3,72
zöldf.

8,85

±0,00

zöldf.

5,8
9

2,8
2

x:562416,83
y:195201,48

x:562404,04
y:195199,99

padok helye
+3,00

3,00

zöldf.

5
4,7

8,86

±0,00

BÜFÉ pavilon
külön eljárásban
és
ÜTEMBEN!

x:562398,89
y:195189,75

-0,10

+3,00
x:562379,92
y:195185,12

x:562402,84
y:195184,65

zöldf.

5
7,8

2
3,9

5,11

-0,10

9,45

18,
21

x:562378,52
y:195193,86

6,82

9,50

x:562377,04
y:195179,45

5,00

telepített
sátor 63M

9,50

5,00

tervezett új
1,0 m magas
kerítés

telepített
sátor 63M
x:562404,61
y:195174,63

MEGJEGYZÉSEK:
±0,00=259,80mBf (Ajándékbolt padlószintje)
-A park tereprendezésekor mindig a meglévő terepszintekhez kell igazodni.
-A tervek csak a műleírásokkal és szakági tervekkel és költségvetéskiírásokkal együtt érvényesek.
-Rétegrendeket lásd a részletterveken!
-Csak szövegesen (költségvetésben) megadott tételek/beépítendő elemek esetén helyszíni
tervezői/megrendelői egyeztetést kell tartani.
-

5,93

8,66

5,00

telepített
sátor 63M

x:562399,03
y:195169,81

x:562390,37
y:195167,46

4,54

x:562378,54
y:195170,07

3,08

4,19

5,88

x:562396,77
y:195159,45

WC ÉPÜLETE
(meglévő)

2
9,4

6,31

4,89

x:562401,37
y:195147,50

2,61

4,57

06
10,

26,11

É

x:562411,15
y:195179,60

14,
03

x:562369,99
y:195212,70

4,17

6,00

6,00

x:562368,51
y:195229,41

tervezett új
1,8-2,0 m magas
kerítés

1db 4,0m széles
kétszárnyú kapu
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PROJEKT:
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É-19 0354

STATIKA:

REZGŐ ERIK - REZGŐ MÉRNÖKI KFT.
statikus tervező
T-T-19 0767

ÉP.VILL:

CSÓKA SÁNDOR
villamos tervező
V-T 19-0314

TERVFAJTA:

KIVITELI TERV

RAJZ NEVE:

KITŰZÉSI TERV 2.

DÁTUM:

2016. JANUÁR

LÉPTÉK:

1:50
1:250
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RAJZSZÁM:

K.5

