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Budapest, XX. kerület. Pesterzsébet 1956-os forradalom,  
kerületi emlékpark Juta-domb, hrsz.: 178208/22 

 
Koncepció 
 A koncepció célja az egész emlékpark megújítása, amit kettő részre osztottunk. Az 
emlékkő körül egy teret alakítottunk ki díszítő értékű évelő kiültetéssel szegélyezve, a park 
távolabbi részein történő beavatkozás pedig a park lezárásában, intimitásában játszik szerepet.  
Az emlékkő anyaga, a kő ihlette a természetet idéző tájépítészeti elemek használatát, ami a 
felhasznált anyagokban (fa) is megmutatkozik.  
Tervezett állapot 

Elképzelésünk szerint az emlékkő eredeti helyén marad, ám a kb.10cm-es kiemelt beton 
alapzatot földterítéssel a környező tereppel szintbe kell hozni. Ez szabad szemmel 
észrevehetetlen szintkülönbséget jelent.  Az emlékkő mögött lévő kettő darab cserjét (Pyracantha, 
Weigela) javasoljuk megtartani és további cserjéket kiültetni, ami az emlékmű hátteréül 
szolgálhat. A beton virágedényekben lévő talajtakaró cserjéket, évelőket (Euonymus, 
Hemerocallis) javasoljuk a sportpálya előtti fa alá átültetni árnyéki gyeppótlóként.  

Az emlékmű megközelítése az ünnepségek alatt, a koszorúzás idején elengedhetetlen, 
ezért az emlékkőhöz vasúti talpfa tipegő vezet. 7 db talpfán a forradalom leverése utáni Juta-
dombi perben itt kivégzett 7 ember neve és rangja olvasható. A kialakított kör alakú teret nagy 
részben gyep borítja, csak a két út találkozásánál alakul ki egy kisebb burkolt felület, ahová fa 
ülőkockákat helyeztünk el. A meglévő zászlótartó rudakat felhasználtuk, az emlékkő déli oldalán. 

A parkban minőségbeli javulásnak érezzük a murvaburkolatú út kitisztítását, felújítását 2-
3 cm murva burkolat felhordásával és a hiányzó szegélyelemek pótlásával. Az út menti fasorokat 
megtartjuk, ám egyet a két út találkozásánál átültetésre javasolunk. Így az emlékmű tere nyit a 
gyepes pihenő rét felé. Szeretnénk a park belső terét úgy kialakítani, hogy az piknikezésre, 
napozásra, pihenésre alkalmas legyen. Ezért elengedhetetlen a park szélén húzódó parkoló autók 
látványának kirekesztése egy cserje sáv ültetésével. A cserjék menti puffer terület kialakítására 
vizuális és ökológiai szempontból kedvező lehet a nagyobbra meghagyott réti gyep vagy 
vadvirágos gyep alkalmazása. A vadvirágos terület egy határozott, ám festői határt ad az 
emlékparknak, azt lezárja, ám a terület átlátható marad.  A rét határvonalán egy, az emlékművel 
ellenpontot képző nagyra növő fát (Quesrcus robur) javasolunk ültetni, mely árnyékában fa 
ülőkockákon lehet megpihenni.  
A park emlékpark jellegét erősíti az É-ról határolt tömör fal 1956-os forradalmi témájú festése. 
Jellege illik a lakótelepi környezethez és egy fiatalos megoldást nyújt az itt történt történelmi 
események megjelenítésére. A Juta-dombi összeütközésekről szóló történet itt olvasható. 
Fenntartás 

Az éves terület fenntartási munkák kiterjednek az évelőágyak kora tavaszi gondozására, a 
magasra hagyott gyep évi egyszeri kaszálására és a pihenő rét évi ötszöri fűnyírására. 
 



mennyis

ég me. nettó ár

Összes nettó 

ár ÁFA (27%) Összes bruttó ár

1. Bontási munkák

beton lapburkolat 21,0 m2 400 Ft 8 400 Ft 2 268 Ft 10 668 Ft

korlát 65 fm 500 Ft 32 500 Ft 8 775 Ft 41 275 Ft

beton virágtartó láda 10 db 1 000 Ft 10 000 Ft 2 700 Ft 12 700 Ft

hulladékgyűjtő bontása 2 db 500 Ft 1 000 Ft 270 Ft 1 270 Ft

zászlótartó áthelyezése 1 db 20 000 Ft 20 000 Ft 5 400 Ft 25 400 Ft

cserjék/évelők átültetése 1 klts 3 000 Ft 3 000 Ft 810 Ft 3 810 Ft

1. Bontás ÖSSZES 74 900 Ft 20 223 Ft 95 123 Ft

2. Építési munkák

2.1. Burkolatok

zúzottkő burkolat felújítása 13,59 m3 4 500 Ft 61 155 Ft 16 512 Ft 77 667 Ft

zúzottkő burkolat  1,05 m3 8 000 Ft 8 400 Ft 2 268 Ft 10 668 Ft

klinker szegély pótlása 20 fm 3 000 Ft 60 000 Ft 16 200 Ft 76 200 Ft

vasúti talpfa 38 fm 4 000 Ft 152 000 Ft 41 040 Ft 193 040 Ft

2.2. Tereprendezés

tereprendezés emlékmű körül 1 klts 60 000 Ft 60 000 Ft 16 200 Ft 76 200 Ft

2. Építés ÖSSZES 281 555 Ft 76 020 Ft 357 575 Ft

3. Növénytelepítés

humuszos termőföld  33 m3 5 000 Ft 165 000 Ft 44 550 Ft 209 550 Ft

fa telepítés 1 db 80 000 Ft 80 000 Ft 21 600 Ft 101 600 Ft

cserje  145 db 2 300 Ft 333 500 Ft 90 045 Ft 423 545 Ft

gyepesítés 45 m2 2 500 Ft 112 500 Ft 30 375 Ft 142 875 Ft

vadvirágos gyep felülvetés 1800 m2 400 Ft 720 000 Ft 194 400 Ft 914 400 Ft

évelő és díszfű felületek 150 m2 3 600 Ft 540 000 Ft 145 800 Ft 685 800 Ft

árnyéki gyeppótlók 85 m2 2 900 Ft 246 500 Ft 66 555 Ft 313 055 Ft

fa átültetése 2 db 33 000 Ft 66 000 Ft 17 820 Ft 83 820 Ft

3. Növénytelepítés ÖSSZES 2 263 500 Ft 611 145 Ft 2 874 645 Ft

4. Térbútorozás, Objektumok

ülőkocka 6 db 60 000 Ft 360 000 Ft 97 200 Ft 457 200 Ft

hulladékgyűjtő 2 db 60 000 Ft 120 000 Ft 32 400 Ft 152 400 Ft

fal festése 1 klts 200 000 Ft 200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft

4. Térbútorozás ÖSSZES 680 000 Ft 183 600 Ft 863 600 Ft

5. Tervezési díj

kertészeti kiviteli terv 200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft

5. Tervezési díjak ÖSSZES 200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft

ÖSSZESEN: 3 499 955 Ft 944 988 Ft 4 444 943 Ft

6. Fenntartási / üzemeltetési költség

éves fenntartási költség 1 klts 200000 200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft

6. Fenntartás ÖSSZES 200 000 Ft 200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft

Budapest, XX. kerület. Pesterzsébet 1956‐os forradalom, kerületi emlékpark

Juta‐domb

Tervezői költségbecslés


