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13+1  fontos tanács leendő 

kerttulajdonosoknak

Kertépítés, házépítés előtt áll?

Akkor tanácsaink Önnek szólnak. 

Több mint 10 éves szakmai múltunk alatt sok mindennel találkoztunk már, ezekből igyekeztünk 

összegyűjteni azokat a fontos információkat, melyek birtokában segíthetünk Önnek, hogy boldog 

kerttulajdonossá válhasson.

1. 
A kerttervezést célszerű minél előbb elkezdeni, lehetőség szerint már a ház tervezésénél érdemes 

bevonni egy kerttervezőt, így garantált, hogy a kert és a ház tökéletes összhangban lesznek.

2. 
Az építkezés megkezdése előtt célszerű a ház helyéről a termőföldet letermelni, és egy az 

építkezés által nem bolygatott területen prizmában tárolni (a prizma magassága ne haladja meg 

a 1,5 métert). Az építkezés ideje alatt gondoskodjunk a földprizma folyamatos 

gyommentesítéséről.
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3. 
Védjük meg az építkezéssel járó kártételektől leendő kertünket! Kerítsük körbe azokat a 

területeket, amelyek nem feltétlenül szükségesek a ház felépítéséhez. Higgyék el, nincs az a 

telekméret, amit ne tudna birtokba venni az építőipar. Azon megtartani kívánt növényeket, 

amelyek az építési területre esnek, masszív kerítéssel védjük a sérülésektől.

4. 
Az építkezés során figyeljen arra, hogy a vállalkozók elvigyék szemetüket, a meszes, cementes lét 

ne a leendő kertjébe borítsák.

5. 
Ha kútfúráson gondolkozik célszerű ezt még a telek körbekerítése előtt megtenni. Később sok 

esetben csak bontás árán tud bejutni a kútfúró autó a kertbe.

6. 
Kútfúráshoz profi kútfúrót keressen, ne hagyja magát megtéveszteni az olcsó ajánlatokkal. Bár a 

narancssárga színű KG cső lényegesen olcsóbb a speciális /kék színű/ kútbéléscsőnél a legtöbb 

esetben alkalmatlan hosszútávon is jól működő kút kialakítására.
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7.
A kútfúrótól mindenképpen kérje el az alábbi adatokat:

 - a kút mélysége,

 � - a szűrő elhelyezkedése,

 � - a szivattyú javasolt telepítési mélysége,

 � - a nyugalmi vízszint,

 � - az üzemi vízszint,

 � - a kivehető maximális vízmennyiség liter/perc,

8.
Az utak, burkolatok alá mindenképpen helyeztessenek be legalább 

egy 110 mm-es átmérőjű KG csövet, melybe később bontás nélkül átvezethetőek az 

öntözőrendszer csövei, vezetékei.

9. 

A kertvilágításhoz, szivattyúgépészethez, medencéhez szükséges áram legyen kivezetve a kertbe, 

utólagos kialakításuk gyakran bonyolult és költséges.

10. 

Az öntözőrendszer vezérlőjét célszerű valamilyen könnyen hozzáférhető, védett helyen elhelyezni 

(garázs, faház, kukatároló). Ehhez egy 220 V-os konnektor és egy a kertbe vezető gégecső 

szükséges.

11. 

Ha az öntözést a későbbiekben vezetékes vízről kívánja megoldani, akkor a vízórát célszerű 

egyből úgy terveztetni és kialakítani, hogy a locsoló almérő óra is kiépítésre kerüljön. Így 

megspórolja a csatornadíjat, amely a vízköltség közel fele.

12. 
A törvény szerint a területen keletkezett csapadékvizet a területen belül kell elszikkasztani. A 

leendő gyep vagy növényágy felületére engedni a csapadékvizet nem jó megoldás. Ha a 

talajvízszint nem túl magas, mindenképpen egy föld alatti kulékavicsos vagy blokkos szikkasztó 

építését javasoljuk. Nagyon fontos a megfelelő méretezés, ehhez mindenképpen kérje szakember 

segítségét!
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13. 
A térkőburkolatok teherhordó rétegének méretezése mérnöki feladat, rengeteg rosszul 

megépített, megsüllyedt burkolattal találkozunk, ezek szakszerű javítása gyakran megközelíti egy 

új burkolat költségét.

+1.
Ha az építési telkén elhanyagolt dísznövények találhatóak, érdemes azok ifjító metszését már a 

házépítéssel egy időben elkezdeni, így 2-3 év múlva megfiatalodva, régi pompájukban 

ragyoghatnak új kertjében.

Ha tanácsainkat olvasva kérdése merült fel, ne habozzon, keresse a családi kertek szakértőjét, 

igyekszünk segítségére lenni!

    Hullár Norbert, 
    a családi kertek szakértője

    Gyermelyi Kertépítő Kft. 

    Cím: 2821 Gyermely, Tatai út 20.

    Telefon: 06 (20) 454-8333

    E-mail: gyermelyikert@gyermelyikert.hu
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