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A cégudvaron több lépcsőben történik a kert felújítása. 

Tavaly tavasszal első lépésként a fák faápolási munkáit 

végeztük el, továbbá az elöregedett, nagymértékben 

leromlott állapotú vagy beteg cserjék kiszedését. A 

balesetveszélyes, menthetetlen fák kivágásra kerültek 

(4 db), az egészséges fáknál pedig szárazgallyazást és 

hajtásválogatást végeztünk; valamint az épületre logó 

ágaik miatt egyes fáknál teljes koronakönnyítés volt 

szükséges (1-2. kép). 2 db fa esetében Fakopp 3D 

Akusztikus Tomográf vizsgálatot kértünk, hogy egészségi állapotukat jobban felmérjük, és 

hogy a vizsgálat eredményét követően több információnk legyen arról, hogy a fák biztonsággal 

megtarthatók-e.  Az eredmények alapján biztonsággal megtarthatók. 

                      

1. kép: hátsó udvarrész 2020. május     2. kép: hátsó udvarrész 2021. március 

 

 

2020-ban további munkálatokat végeztünk, többek közt a főbejáratánál lévő felesleges 

kerítéselemek elbontásra kerültek, örökzöld és évelő növényeket telepítettünk (3-6. kép), és a 

cég dolgozói közösen újra festették a kerítést. A következő ütemben a hátsó udvarrészen a 

balesetveszélyes, töredezett és a kihasználatlan burkolatrészek bontása következett (7-8. kép). 

Az így kapott új és meglévő zöldterületekre cserjéket és évelőket ültettünk. Az épület felújítását 

követően pedig a füvesítést is befejezzük. 

  

Idős fák egészségi 

állapotának 

javítása+biztonságossá tétele 

érdekében: koronakönnyítés, 

szárazgallyazás. 

Eredeti fahelyek megtartása, 

komposzttal feltöltése! 
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3-6. kép: Főbejárat renoválási munkálatok és növénytelepítések   

 

  

7-8. kép: Hátsó bejáratnál lévő burkolat bontása, új aszfaltjárda, fűmagvetés, évelők telepítése  

 

A Palota-Holding Zrt. karbantartóinak műhelye korábban a cégudvarban volt, ebből adódóan 

minden ezzel összefüggő tevékenységet ezen a 

telephelyen kellett lebonyolítani. Azaz a munkálatokhoz 

szükséges anyagok és a munkák végeztével a leszerelt 

eszközök, hulladékok és a törmelék tárolása is itt történt 

(9. kép). Az elmúlt évben a karbantartók telephelye 

átköltöztetésre került. Az ezt megelőző évek alatt 

kialakult állapotok rendezése az előző hónapokban 

kezdődött és lassan befejeződik. Ezzel a környezet 

rendezése is megtörténik, ami együtt jár az udvar, a 

parkoló és az épület részleges felújításával.            9. kép: Lépcső alatti, melletti  

területrész rendezése 
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A cég magánparkolójának balesetveszélyes, töredezett burkolatára új aszfaltréteget húztunk, 

szintre hoztuk, a korábbi gyephézagos térkővel borított (addig kihasználatlan) területrészt 

leaszfaltoztuk és kiadó, őrzött parkolóvá alakítottuk a környező emeletes házban élők számára 

(10-11. kép). Plusz zöldterület rész nem került borításra, csupán a fák felgallyazása történt meg, 

amellyel átláthatóvá vált a terület. Ezt követően új termőföld réteget hordtunk szét a parkolók 

melletti földcikkelyekre, melyeknek befüvesítése az elkövetkezendő hónapban történik.  

  

10-11. kép: Palota-Holding Zrt. magánterületén lévő, őrzött parkoló kialakítása 

 

2021-ben a tavaszi növénytelepítések folytatódtak, a sövénysorok pótlásaként elültetésre került 

55 db gyöngyvessző cserje (12-13. kép). Valamint a tavalyi évhez hasonlóan, további füvesítést 

és díszfüvek telepítését tervezzük mind a Holding mind a mellette lévő parki zöldterület 

részeken (Nádastó park 37. mellett).  

  

12-13. kép: Spiraea nipponica ’Snowmound’- nipponi gyöngyvessző cserjék telepítése 2021. 
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Társaságunk a RÉPSZOLG Kft. közreműködésében saját telephelyén kívül a Nádastó park 37. 

melletti zöldterület részt is fejleszti. Az első ütemben az önkormányzat engedélyével a 

szabálytalan parkolórészt elbontottuk, ugyanis az ott parkoló autók a járdán közlekedtek és 

tolattak, amely nem csak, hogy fokozottan balesetveszélyes, de szabályellenes is! A régi pad 

betonszerkezetet és rozsdás parkolásgátlókat eltávolítottuk, valamint a nagymértékben sérült, 

beavatkozással sem menthető fákat kivágtuk (14-23. kép). Gyomirtást végeztünk, majd új 

termőföld réteget terítettünk, és füvesítettünk. A kivágott fák pótlására örökzöld és lombos fák 

ültetését terveztük, azonban a tavalyi fagödör ásások során szembesültünk azzal, hogy a 

területen a közműtérképen nem ábrázolt kábelezések, vezetékek is futnak, amely miatt nem 

mindenhol lehet a szabványméretnek megfelelő ültetőgödröt kialakítani. Ezáltal a tervezett 

faültetési darabszámot csökkenteni kényszerültünk, csak az 1:1 arányos pótlások teljesítésére. 

Összesen 6 db fát vágtunk ki és 6 db fát ültettünk. A Nádastó park 37. zöldterület fejlesztésének 

folytatását, a második ütem szerinti munkák elvégzését 2021. tavaszán tervezzük (24-26. kép). 

 

     

14-17. kép: Kivágott fák károsodásai, betegségei 
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18-23. kép: Kivágott fák károsodásai, betegségei 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

24-26. kép: Nádastó park 37. zöldterület fejlesztés 

 

 


