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1 A PÁLYÁZATOT KIÍRÓ SZERV NEVE, SZÉKHELYE 

Név: Debrecen International Airport Kft. (a továbbiakban: DIA Kft.) 

Székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. Pf.: 187. 

 

2 A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér 2030-ig tervezett infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítő 
fázisaként a használaton kívüli egykori katonai futópálya (RWY 04L/22R), valamint egyéb használaton 
kívüli burkolt felületek elbontása, a tervezett légi oldali infrastruktúra-elemek számára fejlesztési 
terület biztosítása céljából. 

 

3 A PÁLYÁZAT JELLEGE 

A pályázat nyilvános, egyfordulós. Név (cégnév) megjelölésével, jelen pályázati kiírásban kért 
dokumentumok megküldésével, a meghatározott feltételek elfogadása mellett lehet pályázni.  

 

4  A PÁLYÁZAT TÁRGYA 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér használaton kívüli futópályájának (RWY 04L/22R), valamint az 1. sz. 
Mellékletben megjelölt egyéb használaton kívüli burkolt felületek elbontása, valamint a bontási 
munkálatok által érintett területek rekultiválása és a megváltozott állapot repülőtér-tervezési 
előírásoknak megfelelő kialakítása. 

 

5 A SZERZŐDÉS TERVEZETT IDŐTARTAMA 

A szerződés tervezett időtartama határozott időtartamra szól, melynek véghatárideje a feladat 
végrehajtásának határideje. 

A feladat végrehajtásának határideje 2023. november 30. 

6 A FELADAT LEÍRÁSA 

6.1 Feladat rövid leírása 

A feladat a Debrecen Nemzetközi Repülőtér használaton kívüli futópályájának (RWY 04L/22R), valamint 
az 1. sz. Mellékletben megjelölt egyéb használaton kívüli burkolt felületek elbontása, továbbá az 
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elbontott burkolt felületek helyén a munkagödör talajjal való feltöltése, tereprendezés- és helyreállítás 
keretében, repülőtér-tervezési szempontoknak megfelelően. 

A feladat részét képezi a bontási és helyreállítási munkálatokhoz szükséges hatósági engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítése, a szükséges hatósági engedélyek beszerzése, organizációs terv 
készítése, valamint a megvalósult állapot geodéziai bemérése és az alapján megvalósulási 
tervdokumentáció készítése.  

6.2 Feladat részletes leírása 

6.2.1 Burkolt felületek elbontása 

Feladat a Debrecen Nemzetközi Repülőtér használaton kívüli futópályájának (RWY 04L/22R), valamint 
az 1. sz. Mellékletben megjelölt egyéb használaton kívüli burkolt felületek teljes körű elbontása. 

6.2.1.1 Bontandó burkolt felületek 

A bontandó burkolt felületeket ábrázoló átnézeti rajz: 

 
Debrecen Nemzetközi Repülőtér, elbontandó futópálya (RWY 04L/22R) és egyéb burkolt felületek 

A bontandó burkolt felületeket ábrázoló részletrajzokat lásd az 1. sz. Mellékletben. 

6.2.1.2 Elbontandó burkolt felületek jellemzői 

Használaton kívüli futópálya (RWY 04L/22R) 

Össz. szabad felület: 186 485 m2 

Anyaga: bazaltbeton 

Vastagsága: 

RWY 04L/22R (használaton kívüli, elbontandó futópálya) 
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I. szakasz (0+000 – 1+270): 24 cm vastag betontáblák 

Betontáblák átlagos vastagsága 23,2 cm, 1,3 cm standard szórással. 

II. szakasz (1+1272 – 2+500) 

1. réteg: kb. 13. cm vastag betontáblák 
2. réteg: kb. 17 cm vastag betontáblák 

Az első betonréteg átlagos vastagsága 13,3 cm, 1,2 cm standard szórással. A második 
betonréteg átlagos vastagsága 15,9 cm, 1,6 cm standard szórással. 

A Régi futópályát alkotó részfelületek jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze: 

Régi futópálya (RWY 04L/22R) 
Részek megnevezése 

Hossz: 
[m] 

Szélesség: 
[m] 

Terület: 
[m2] 

Vastagság: 
[m] 

Térfogat: 
[m3] 

I. szakasz közp.: 1 182 m 70 m 82 740 m2 0,23 m 19 196 m3 
I. szakasz ívek  -  - 253 m2 0,23 m 59 m3 
Átmeneti szakasz: 100 m 75 m 7 500 m2 0,23 m 1 740 m3 
II. szakasz: 1 182 m 81 m 95 742 m2 0,30 m 28 723 m3 
II. szakasz ívek:  -  - 250 m2 0,23 m 58 m3    

186 485 m2 
 

49 775 m3 

Az elbontandó, használaton kívüli futópályáról (RWY 04L/22R) rendelkezésre áll egy 2018-ban készült 
georadaros felmérés (ld. 2. sz. Melléklet). 

Használaton kívüli ’C’ gurulóút (TWY C) 

Össz. szabad felület: 4 192 m2 

Anyaga: bazaltbeton 

Vastagsága: 0,22 m 

Térfogata: 922 m3 

A használaton kívüli TWY ’C’ gurulóútról rendelkezésre áll egy 2018-ban készült georadaros felmérés 
(ld. 3. sz. Melléklet). 

Használaton kívüli ’C’ gurulóút (TWY C) 

Össz. szabad felület: 4 192 m2 

Anyaga: bazaltbeton 

Vastagsága: 0,23 m 

Térfogata: 1420 m3 
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A használaton kívüli TWY ’D’ gurulóútról rendelkezésre áll egy 2018-ban készült georadaros felmérés 
(ld. 3. sz. Melléklet). 

Egyéb elbontandó burkolt felületek 

Az egyéb elbontandó burkolt felületek részletes jellemzőit (terület, anyag) lásd az 1. sz. Mellékletben. 

6.2.1.3 Bontott anyagok elszállítása 

A pályázó feladata az 1. sz. Mellékletben szereplő bontandó burkolt felületek elbontásából származó 
anyagok elszállítása a Debrecen Nemzetközi Repülőtér területéről. 

A pályázó feladata a szabályosan kitöltött és kiállított ’Hulladék átvételi-befogadási nyilatkozat’ 
átadása a Kiíró részére a bontási munkálatok végeztét követően. 

6.2.1.4 Egyéb feladatok – használatos repülőtéri elemek védelme 

A Pályázónak a bontási munkálatok végzése során különös tekintettel kell lennie a repülőtér 
használatos infrastruktúra elemeire. Ennek érdekében egyeztetnie kell a repülőtér-üzemeltetővel a 
bontási munkálatok által esetlegesen érintett, üzemelő és meghagyandó repülőtéri infrastruktúra-
elemek tekintetében (pl.: felfestések, gurulóúti szegélyjelölők, futópálya szegélyfények stb.). 

6.2.2 Helyreállítás 

Feladat a burkolt felületek elbontása során a lehető legrövidebb időn belül a munkagödrök környező 
talajszintig talajjal való feltöltése tömörítés alkalmazásával terep- és környezetrendezés keretében, 
különös tekintettel: 

• a vonatkozó környezetvédelmi előírásokra, továbbá 
• a vonatkozó, repülőtér-tervezési teherbírási- és lejtési előírásokra. 

6.2.3 Műszaki dokumentáció elkészítése 

Feladat az 1. sz. Mellékletben szereplő, használaton kívüli burkolt felületek elbontásához szükséges 
teljes körű műszaki dokumentáció elkészítése. 

A műszaki dokumentációnak legalább az alábbi tervdokumentációkból kell állnia: 

• Engedélyezési tervdokumentáció 
o Bontási terv 
o Helyreállítási terv 

• Organizációs terv 
• Megvalósulási tervdokumentáció 

Az egyes tervdokumentációkat a munkálatok fázisához igazítottan kell elkészíteni. 
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Az engedélyezési és a megvalósulási tervdokumentációk elkészítéséhez repülőtér-tervezői 
jogosultsággal (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-L jogosultság) rendelkező szakember 
bevonása szükséges! 

A megvalósulási tervdokumentációt a kivitelezési munkálatok befejezését követő 30 napon belül kell 
leszállítani. 

6.2.3.1 Engedélyezési tervdokumentáció 

Bontási terv 

A bontási tervnek teljes körűen tartalmaznia kell a vonatkozó jogszabályok szerinti szakági felosztásban 
és tartalom szerint a szükséges bontási tervdokumentumokat. 

A bontási tervnek ki kell térnie a használaton kívüli régi futópálya (RWY 04L/22R), valamint a 
használaton kívüli két gurulóút (TWY ’C’, TWY ’D’) végein található, jelenleg üzemelő kötelező utasítást 
adó „NO ENTRY” világító táblák sérülésmentes kiemelésére (alaptesttel együtt), és a repülőtér-
üzemeltető által megjelölt – a repülőtér területén belüli – helyen történő letárolására. 

A bontási tervnek tartalmaznia kell továbbá: 

• az elbontandó burkolt felületeket ábrázoló helyszínrajzot; 
• az elbontott burkolt felületekből származó maradványok, anyagok elhelyezésének tervét. 

Helyreállítási terv 

A helyreállítási tervnek tartalmaznia kell a burkolt felületek elbontása után keletkező gödröknek a 
talajfelszínig talajjal való visszatöltésével létrejövő új repülőtéri terepviszonyokat, tekintettel az EASA 
és az ICAO repülőtér-tervezési követelményeire (futópálya sáv lejtés- és teherbírási jellemzők, gurulóút 
sáv lejtés- és teherbírás jellemzők). 

A helyreállítási tervnek szükség esetén ki kell térnie a megváltozott repülőtéri infrastruktúra-
jellemzőkből fakadó esetleges módosítandó vagy újonnan kialakítandó repülőtéri infrastruktúra-
elemekre (felfestések, szegélyjelölők, fénytechnika, táblák stb.). 

A helyreállítási tervnek tartalmaznia kell továbbá: 

• a terület helyreállítására vonatkozó terveket; 
• a helyreállítás utáni helyszínrajzot. 

A teherbírás- és lejtésviszonyok, valamint a módosítással érintett repülőtéri infrastruktúra-elemek 
tervezése során az EASA 139/2014/EU rendelet CS ADR-DSN (Issue 6), valamint az ICAO vonatkozó 
előírásait kell figyelembe venni. 
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6.2.3.2 Organizációs terv 

Az organizációs tervnek figyelembe kell vennie a következő tételeket: 

• A kivitelezőnek a bontási és rekultivációs munkálatokat megelőzően kivitelezési ütemtervet 
kell készíteni, ami tartalmazza a végrehajtandó munkafolyamatokat, azok ütemezését, 
időtartamát, eszköz- és humán erőforrásigényét. 

• A kivitelezés ütemtervét a repülőtér-üzemeltető bevonásával kell elkészíteni, különös 
tekintettel az alábbiakra:  

o a munkálatok a folyamatos repülőtéri üzemelést nem lehetetleníthetik el; 
o a kivitelezési ütemtervnek igazodnia kell a repülőtéri légijáratok menetrendjéhez; 
o a légijármű menetrend módosulása esetén az ütemterv felülvizsgálata lehet 

szükséges. 
• A kivitelezés során be kell tartani a repülőtér területén alkalmazandó repülőtéri munkavédelmi 

- és repülésbiztonsági (safety) szabályokat, különös tekintettel a használatos futópálya (RWY 
04R/22L) biztonsági sávjának és akadályfelületeinek érintettségére. 

• A repülőtér nemzetközi jellegéből fakadóan, a munkaterületen alkalmazandó szigorú 
repülésvédelmi (security) szabályok miatt javasolt fix kivitelezői személy- és eszközállomány 
delegálása.  

o A kivitelezésben résztvevő munkavállalók kötelesek részt venni a repülőtér-
üzemeltető által a repülőtéri munkavégzés feltételeként meghatározott képzéseken. 

6.2.3.3 Megvalósulási tervdokumentáció 

A megvalósulási tervdokumentáció alapjául szükséges a bontással érintett és ezt követően 
helyreállított területek teljeskörű geodéziai felmérése. A geodéziai felmérés alapján szükséges az EASA 
CS ADR-DSN (Issue 6) munkálatok által érintett követelménypontjaihoz kapcsolódóan az érintett 
követelménypontnak való megfelelést igazoló tervdokumentumok elkészítése, és a repülőtér-
üzemeltető általi jóváhagyást követően az üzemeltető részére történő átadása, .pdf és szerkeszthető 
.dwg formátumban. 

7 FELMONDÁS 

A jelen pályázati felhívás 6. pontjában részletezett szolgáltatások bármelyikének elmaradása vagy 
tartós csorbulása a DIA Kft. oldaláról egyoldalú szerződés felmondást eredményezhet. 

A fentiek részletezése a felek közötti szerződésben kap helyet. 

 

8 A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 

A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi NAV nullás igazolás, ennek hiányában a 
köztartozásmentes adatbázisban való szereplés igazolása vehető figyelembe. 
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A Pályázónak dokumentáltan igazolnia kell, hogy megfelelő eszköz- és humán erőforrás áll 
rendelkezésére a 6. pontban részletezett feladatok teljeskörű végrehajtására. 

9 EGYÉB KIKÖTÉSEK 

- 

 

10 A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 

A kiíró a pályázatok elbírálása során azt a pályázót részesíti előnyben, amelyik összességében a DIA Kft. 
számára legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázati döntés fő szempontja az, hogy a pályázó milyen 
pénzügyi ajánlatot tesz. 

A DIA Kft. fenntartja a jogot, hogy ne hirdessen nyertest és a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

11 A PÁLYÁZATI ANYAGNAK TARTALMAZNIA KELL 

1) Cégismertetőt; 
2) Eszköz- és humán erőforrás megfelelőségét igazoló dokumentációt; és 
3) Árajánlatot. 

 

12 HATÁRIDŐK 

A pályázat leadásának határideje: 2023. március 31. 10.00 

Eredmény kihirdetésének határideje: 2023. április 03. 16.00 

 

13 KAPCSOLAT, KÉRDÉSEK, AJÁNLAT BENYÚJTÁSA 

Kérdéseit kérjük az office@debrecenairport.com email címre írja meg, az üzenet tárgyába kérjük írja: 
„Burkolatbontás_pályázat_2023_kérdés” 

A pályázatok leadását az office@debrecenairport.com email címre várjuk, az üzenet tárgyába kérjük 
írja: „Burkolatbontás_pályázat_2023_ajánlat” 

A pályázatokat az elektronikus forma mellett a fent megjelölt határidőig papíralapon is kérjük 
benyújtani a DIA Kft. 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. címre. Kérjük a borítékra írják rá 
„Burkolatbontás pályázat 2023 ajánlat”. 

 

mailto:office@debrecenairport.com
mailto:office@debrecenairport.com
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14 MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: Elbontandó burkolt felületek tételes listája 

2. sz. melléklet: Georadaros (GPR – Ground Penetrating Radar) mérések a Debreceni 
Repülőtéren, beleértve a pályaszerkezet vastagságának térképét, a lehetséges 
pályaszerkezeti károkat és a feltárt infrastruktúrát I. rész – Kifutók (Készítette: TPA Sp. z o.o., 
kelt: Pruszków, 2018.10.05.) – Kivonat 

3. sz. melléklet: Georadaros (GPR – Ground Penetrating Radar) mérések a Debreceni 
Repülőtéren, beleértve a pályaszerkezet vastagságának térképét, a lehetséges 
pályaszerkezeti károkat és a feltárt infrastruktúrát II. rész – Gurulópályák és az előtér 
(Készítette: TPA Sp. z o.o., kelt: Pruszków, 2018.10.05.) – Kivonat 

 

 

Debrecen International Airport Kft. 

Debrecen, 2023. március 20. 
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1.  SZ. MELLÉKLET 
a 

„HASZNÁLATON KÍVÜLI BURKOLT FELÜLETEK ELBONTÁSA ÉS 
REKULTIVÁCIÓJA A DEBRECEN NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉREN” 

című pályázati felhíváshoz: 

 

Elbontandó burkolt felületek tételes listája 
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1 Tétel lista 

 
I. Régi futópálya és tartozékai 

1. Régi futópálya (RWY 04L/22R) 
2. Régi futópálya északi oldali nyúlvány 1. 
3. Régi futópálya északi oldali nyúlvány 2. 
4. Régi futópálya északi oldali 'T' jel 
5. Régi futópálya 04L küszöb előtti betoncsík 
6. Régi futópálya 22R küszöb előtti középső betoncsík 
7. Régi futópálya 22R küszöb előtti északi betoncsík 

II. Régi gurulóutak és tartozékaik 
8. TWY 'C' gurulóút 
9. TWY 'D' gurulóút 
10. 'C' gurulóutat és Apron-t összekötő aszfaltút 

III. Használatos futópálya (04R/22L) minősített sávjában lévő beton felületek 
11. Használatos futópálya 04R küszöb előtti beton csík 
12. Használatos futópálya 04R küszöb előtti bal oldali beton csík 
13. Használatos futópálya 04R küszöb előtti jobb oldali beton csík 
14. Használatos futópálya északi oldal beton csík 1. 
15. Használatos futópálya északi oldal 'T' jel 
16. Használatos futópálya északi oldal beton csík 2. 
17. Használatos futópálya 22L küszöb előtti betoncsík 
18. Két futópálya közti összekötő aszfaltút, 22-es küszöb 

IV. Déli terület 
19. Déli gurulóút (használaton kívül) 
20. 5. kapu szervizút 
21. Volt radarbázis irányába vezető szervizút 
22. Volt MALÉV-épület előtér és kapcsolódó 3 szervizúti ág 

V. Egyéb beton felületek 
23. TWY 'A' gurulóút ív külső oldalán lévő nyitott fedezék beton felülete 
24. TWY 'A' gurulóút ív belső oldalán lévő beton felület 
25. 17. hangár mögötti beton tgk. állások 
26. TWY 'B' északi töréspontban lévő beton szervizút-csonk 
27. TWY 'B' északi töréspont melletti hangár beálló csonk 
28. TWY 'B' északi töréspont melletti gurulóút csonk 
29. TWY 'B' gurulóút hajlatában lévő beton csík 
30. Mikepércsi út - Szatke Ferenc utca kereszteződésnél lévő volt épület előtér 
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2 Összesítés 

ID Tétel megnevezése Szabad felület 
[m2] 

Anyag 

I.  Régi futópálya és tartozékai 190 846 m2 beton 
II.  Régi gurulóutak és tartozékaik 10 365 m2 beton   

738 m2 aszfalt 
III.  Használatos futópálya (04R/22L) minősített sávjában  1 123 m2 beton  

lévő beton felületek 1 307 m2 aszfalt 
IV.  Déli terület 13 060 m2 beton 
V.  Egyéb beton felületek 2 703 m2 beton   

1 846 m2 beton+aszfalt 
 

Területi összesítés: 

218 097 m2 beton 
2 045 m2 aszfalt 
1 846 m2 beton+aszfalt 
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3 Részletes tétel ismertető 

I. Régi futópálya és tartozékai 

 
1. Tétel megnevezése: Régi futópálya (RWY 04L/22R) 
 Szabad felület: 186 485 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: 0,23m, ill. 0,30m 

 

 

 
2. Tétel megnevezése: Régi futópálya északi oldali nyúlvány 1. 
 Szabad felület: 118 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 
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3. Tétel megnevezése: Régi futópálya északi oldali nyúlvány 2. 
 Szabad felület: 103 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 

 

 

 
4. Tétel megnevezése: Régi futópálya északi oldali 'T' jel 
 Szabad felület: 45 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 
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5. Tétel megnevezése: Régi futópálya 04L küszöb előtti betoncsík 
 Szabad felület: 582 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 

 

 
6. Tétel megnevezése: Régi futópálya 22R küszöb előtti középső 

betoncsík 
 Szabad felület: 2 907 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 
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7. Tétel megnevezése: Régi futópálya 22R küszöb előtti északi betoncsík 
 Szabad felület: 606 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 
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II. Régi gurulóutak és tartozékaik 

 
8. Tétel megnevezése: TWY 'C' gurulóút 
 Szabad felület: 4 192 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: 0,22 m 

 

 
9. Tétel megnevezése: TWY 'D' gurulóút 
 Szabad felület: 6 173 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: 0,23 m 
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10. Tétel megnevezése: 'C' gurulóutat és Apron-t összekötő aszfaltút 
 Szabad felület: 738 m2 
 Anyag: aszfalt 
 Vastagság: nincs adat 
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III. Használatos futópálya (04R/22L) minősített sávjában lévő beton 
felületek 

 
11. Tétel megnevezése: Használatos futópálya 04R küszöb előtti beton csík 
 Szabad felület: 460 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 

 

 
12. Tétel megnevezése: Használatos futópálya 04R küszöb előtti bal oldali beton 

csík 
 Szabad felület: 57 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 
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13. Tétel megnevezése: Használatos futópálya 04R küszöb előtti jobb oldali beton 

csík 
 Szabad felület: 51 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 

 

 

 
14. Tétel megnevezése: Használatos futópálya északi oldal beton csík 1. 
 Szabad felület: 29 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 
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15. Tétel megnevezése: Használatos futópálya északi oldal 'T' jel 
 Szabad felület: 67 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 

 

 
16. Tétel megnevezése: Használatos futópálya északi oldal beton csík 2. 
 Szabad felület: 39 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 
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17. Tétel megnevezése: Használatos futópálya 22L küszöb előtti betoncsík 
 Szabad felület: 420 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 

 

 

 
18. Tétel megnevezése: Két futópálya közti összekötő aszfaltút, 22-es küszöb 
 Szabad felület: 1 307 m2 
 Anyag: aszfalt 
 Vastagság: nincs adat 
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IV. Déli terület 

 
19. Tétel megnevezése: Déli gurulóút (használaton kívül) 
 Szabad felület: 9 292 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 

 

 
20. Tétel megnevezése: 5. kapu szervizút 
 Szabad felület: 1 869 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 
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21. Tétel megnevezése: Volt radarbázis irányába vezető szervizút 
 Szabad felület: 914 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 

 

 

 
22. Tétel megnevezése: Volt MALÉV-épület előtér és kapcsolódó 3 szervizúti ág 
 Szabad felület: 985 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 
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V. Egyéb beton felületek 

 
23. Tétel megnevezése: TWY 'A' gurulóút ív külső oldalán lévő nyitott fedezék 

beton felülete 
 Szabad felület: 1 014 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 

 

 
24. Tétel megnevezése: TWY 'A' gurulóút ív belső oldalán lévő beton felület 
 Szabad felület: 813 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 
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25. Tétel megnevezése: 17. hangár mögötti beton tgk. állások 
 Szabad felület: 201 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 

 

 
26. Tétel megnevezése: TWY 'B' északi töréspontban lévő beton szervizút-csonk 
 Szabad felület: 394 m2 
 Anyag: beton (alsó réteg) + aszfalt (részbeni felső réteg) 
 Vastagság: nincs adat 
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27. Tétel megnevezése: TWY 'B' északi töréspont melletti hangár beálló csonk 
 Szabad felület: 707 m2 
 Anyag: beton (alsó réteg) + aszfalt (felső réteg) 
 Vastagság: nincs adat 

 

 

 
28. Tétel megnevezése: TWY 'B' északi töréspont melletti gurulóút csonk 
 Szabad felület: 745 m2 
 Anyag: beton (alsó réteg) + aszfalt (felső réteg) 
 Vastagság: nincs adat 
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29. Tétel megnevezése: TWY 'B' gurulóút hajlatában lévő beton csík 
 Szabad felület: 250 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 

 

 

 
30. Tétel megnevezése: Mikepércsi út – Szatke Ferenc utca kereszteződésnél lévő 

volt épület előtér 
 Szabad felület: 425 m2 
 Anyag: beton 
 Vastagság: nincs adat 

 


