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S Z A K É R T Ő I    N Y I L A T K O Z A T 
  

      

Hivatkozva a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény 
létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszűntetéséről szóló 
510/2017. (XII.29.) Korm. rendelet előírásaira, alulírott Baksay Zoltán kijelentem, 
hogy Fonyód, Túravitorlás Sportklub által üzemeltetett, -/19/B/D/A/-/182-00 

regisztrációs számú kishajó Kikötő Állapotrögzítő terve, a 2021. évi szeptemberi 

állapotot tükrözi.  

 A kikötő 430/3/2006. számú üzemben tartási engedélyében szereplő 
létesítményekben nem történt változás.  

 

Kijelentem, hogy a kikötő, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.  
     

Budapest, 2021. szeptember  

  

 

   
  Baksay Zoltán 

  okl. mérnök 

  Tervezői és egyéb jogosultsága 

  a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 

  Tervezői névjegyzékében 

   KÉ-T, VZ-T, T-T  01-1804 

   MV-KÉ/A -01-57948/2022.12.14. 

   ME-KÉ/I. 01-57948/2022.12.14. 
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1. Előzmények, megbízás 

Túravitorlás Sportklub (1024 Budapest, Káplár u. 10/a.) Központi Közlekedési 
Felügyelet Hajózási Felügyelet üzemben tartási engedélye alapján, Fonyód közigazgatási 
területén, ,,PORT LACAJ” elnevezéssel, kishajók fogadására alkalmas, saját használatú 
kikötőt üzemeltet. 
A 2006. október 9-én kelt, 430/3/2006. számú üzemben tartási engedély érvényessége 
2021. október 09. 
Az engedély 2.6. pontja szerint az üzemben tartási engedély érvényességének 
meghosszabbítását, annak lejárta előtt, legalább 30 nappal meg kell kérni. 
Az engedély Indoklás rovatában az állt, hogy a helyszíni szemlén kötelezték az 
,,Egyesületet” hogy végezze el, illetve végeztesse el az 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 

48. §-ában előírt műszaki megfelelőségi vizsgálatot, és annak eredményét és 
megállapításait küldje meg a hatóság részére. 
A kikötő felülvizsgálata megtörtént, mivel a kikötő megfelelőségére vonatkozó szakértői 
nyilatkozat figyelembevételével, az üzemben tartási engedély kiadásra került. 
 

A kikötő 2006. évi felülvizsgálatát követően, felújítási, javítási munkák történtek a 

kikötőben, de a közel 40 éves partfal romló állapota miatt, a kikötő üzemeltetője 
szükségesnek látta, egy minden részletre kiterjedő, felülvizsgálati és intézkedési terv 
elkészíttetését, amit Baksay és Társai BT. készített 2015-ben.  

A felülvizsgálat során az üzemeltető által átadott iratok rendezése, Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízikönyvi nyilvántartásában talált, szükségesnek ítélt 
iratok beszerzése történt.  
 

2. Alapadatok 
 

2.1 Tervek, iratok 

A következő dokumentumokat Megbízónk szolgáltatta 

- A kikötő parti- és vízterületének felmérése  
 Kelt: 2020. 

- Kikötő üzemben tartási engedélye 

 Kiadta: Központi Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet 
 Száma: 430/3/2006. 
 Kelt: 2006.10.09. 

 Érvényes: 2021.10.09-ig 

- Vízjogi üzemeltetési engedély /másolat/ 
 Kiadta: Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság 

 Tárgy: Fonyód, Túravitorlás Sportklub vitorlás kikötő vízjogi üzemeltetési 
 engedélye 

 Száma: 20.935/1984. 
 Vízikönyvi szám: Balaton I/1387 

 Az engedély érvényessége: határozatlan ideig 

- Kikötőrend 

 Készült: 2006. 
 Jóváhagyta: Központi Közlekedési Felügyelet 430/2/2006. számon  
- Térképmásolat 
- Tulajdoni lapok 
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Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízikönyvi nyilvántartásából korábban 
beszerzett iratok 

- Vízjogi engedély módosítása 

 Kiadta: Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság 

 Tárgy: Fonyód, Túravitorlás Sportklub vizisport telep fejlesztésére kiadott vízjogi 
 engedély módosítása 

 Száma: 20.573-2/1979. 

 Vízikönyvi szám: Balaton I/1387 

 Az engedély érvényessége: 1982. december 31-ig 

- Kikötő minősítése 

 Kiadta: Közlekedési Főfelügyelet Hajózási Felügyelet 
 Tárgy: Kikötő minősítése 

 Száma: 10102/1996. 
 

2.2 Geodéziai adatok 

A kikötői létesítmények felmérést Megbízónk szolgáltatta. A digitális formátumban 
átadott felmérés abszolút vízszintes és magassági rendszerben készült, összedolgozva a 
földhivatali állománnyal. A vízszintes koordináták EOV rendszerben értendők, a 
magasságok a Balti tengerszint feletti értékek. 
A helyszínbejárás során ellenőriztük, hogy a felmérés tartalmazza-e a felszínen látható 
valamennyi műtárgyat, létesítményt, stb.   
A kikötő vízterületén megmértük a vízmélységet. 
 

A terveken és a műszaki leírásban szereplő magassági értékek a Balti alapszintre 

vonatkoznak, melyekből 0,675 m hozzáadásával számíthatók az Adriai tengerszint 

feletti magasságok. A relatív értékek a Siófoki vízmérce ± 0 pontjára vonatkoznak, 
amelynek magassága 103,41 m Bf. 

 

2.3 Vízrajzi adatok 

A kikötő térségének vízrajzi adatai 
Mértékadó vízmérce helye: Siófok 

 A Balaton 0,00 szintje, a siófoki vízmérce 0 pontja: 103,41 m Bf.  

 

Hajózási kisvízszint (HKV) +070 cm 104,11 mBf  104,79 mAf 

Hajózási nagyvízszint (HNV)  +110 cm 104,51 mBf 105,19 mAf 

 

 

2.4 Tulajdoni viszonyok 

A kikötő üzemben tartási engedélyében a kikötő parti területeként a következő 
földrészletek vannak megnevezve: 

 

Hrsz Műv. ág 
Nagyság 

(ha, nm) Tulajdonos Üzemeltető 

8325/4 

 
kikötő 7737 nm Túravitorlás Sportklub u.a. 

8325/5 

 
kikötő 4921 nm Túravitorlás Sportklub u.a. 
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Kikötő parti területe, a 2021. évi Földhivatali nyilvántartás szerint: 
  

Hrsz Műv. ág 
Nagyság 

(ha, nm) Tulajdonos Vagyonkezelő 

8325/4 
kikötő és 

épület 7737 nm 

Túravitorlás Sportklub 

(1024 Budapest, Káplár 
u. 10/A. fsz. 4. 

- 

8325/5 kikötő 4921 nm 

Túravitorlás Sportklub 
(1024 Budapest, Káplár 

u. 10/A. fsz. 4. 

- 

8325/2 kivett 8 Magyar Állam  KDTVIZIG 

 

A kikötő vízterülete a Földhivatali nyilvántartás szerint 02/120 hrsz, /korábban 02/117 
hrsz/ Balaton tó. 

A kikötő vízterülete nincs nevesítve az üzemben tartási engedélyben. 
A felmérési helyszínrajz alapján meghatározott, kikötőhöz tartozó vízterület Megbízó 
által szolgáltatott terület kimutatás szerint 5343,7 m2. 

 

 

Hrsz 

 

Műv. ág 

Terület 
Tulajdonos Vagyonkezelő 

Nagyság 
Igénybe 

vett 

02/120 
Kivett 

Balaton tó 

2604 ha 

2263 nm 
5343,7 nm Magyar Állam  KDTVIZIG 

 

 

Az érvényben lévő előírások szerint, a Magyar Állam tulajdonában lévő földrészletre 
Mederhasználati megállapodást kell kötni a 2007. évi CVI. törvény 17. §. (1) 

bekezdésének e) pontja alapján eljáró, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel, a 

nemzeti vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett vízilétesítményekre. 
Tárgyi kikötő esetében ide tartozik a 02/120 hrsz-ra és a 8325/2 hrsz-ra részben ráépített 
hullámtörő móló, valamint a nem saját tulajdonú földrészleten megépített partvédelem 
és sólya telekhatáron túlnyúló része. 
 

Megbízó tájékoztatása szerint Mederhasználati és területbérleti szerződés megkötése 
folyamatban van. 

   

2.5 A meglévő engedélyek áttekintése 

 

Vízjogi üzemeltetési engedély 

 Száma: 20935/1984. 
 Vízikönyvi szám: I/1387 

 Érvényes: határozatlan ideig 

 

1. Pontban az engedélyes neve mellett a címe nem lett feltüntetve, a határozat ,,1024 Bp. 
Mártírok u. 9.” számra lett postázva, de a cím időközben többször változott. 

2. A létesítmények helye a régi földhivatali nyilvántartás szerinti helyrajzi számokkal 
van meghatározva. 
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3. A műszaki adatok a vízikönyvben lévő tervlapok alapján nem azonosíthatók 
egyértelműen, mivel megvalósulási terv nem volt fellelhető a tervtárban.  

 

Hajózási üzemben tartási engedély és Kikötőrend 

 Száma: 430/3/2006. 
 Érvényes: 2021. október 09-ig 

 

Az engedélyes neve mellett a címe (1024 Budapest, Keleti K. u. 15/A.) időközben  
változott, a változás bejelentésről nincs tudomásunk. 
A 3. pontban a hajózási kisvízszint tévesen +100 cm-rel van megadva. 

A kikötőbejáratra vonatkozó földrajzi azonosító téves, a megadott érték 150 m 
távolságra, nyugati irányban van.   
A 4. pontban a kikötőhelyek száma 73, míg NKH honlapjára feltett Kikötőrend, 

hajóforgalmat érintő részében 74 férőhely van megadva. A Kikötőrendben és az 
engedélyben a sólya nincs említve, a Kikötőrend kivonatban a sólyázási lehetőség meg 
van nevezve.  

Az Indoklás rovatban említés történik arról, hogy a helyszíni szemlén előírt műszaki 
megfelelőségi vizsgálatot elvégeztették és annak eredményeként a műszaki megfelelőségi 
szakértői nyilatkozatot benyújtották. Feltételezhető, hogy a vizsgálat nem tárt fel hibát, 
mert javítási kötelezettség nem szerepel az engedélyben. 
A Kikötőrend felülvizsgálata és jóváhagyásra történő benyújtása feltehetően megtörtént, 
azonban időközben változtak a jogszabályok és azoknak megfelelően, a kikötőrendet 
aktualizálni szükséges. 

 

3. A kikötő általános ismertetése 
 

A kikötő helye: Fonyód, Sás utca 13. Balaton, (ÉVO szelvény nincs megadva az 

engedélyben) 

A kikötő regisztrációs száma: -/19/B/D/A/-/182-00 

A kikötő parti területe a 8325/4 és a 8325/5 hrsz-ú kivett kikötő művelési ágú földrészlet. 
A kikötő tulajdonosa és üzemeltetője: Túravitorlás Sportklub 

    engedélyben (1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A.) 
    ténylegesen /1024 Budapest, Káplár u. 10/a. fsz. 4./ 

A kikötő címe:     (8640 Fonyód, Sás u. 13.) 

A kikötőbejárat: 46,75409567º É és 17,56322566º K (WGS-84 rendszerben)  

EOV koordináták: Y = 536 610 m  X = 157 721 m 

A megadott értékek a kikötőbejárat tengelypontjára vonatkoznak. 

A kikötő kiépítése: tavi medencés kikötő 

Üzemeltetési formája: saját használatú kikötő 

Jellege: kedvtelési célú kishajók (és csónakok) részére 

Kikötőhelyek száma: 73 db /kikötőrend kivonatban 74 db/ 

Működési ideje: nincs meghatározva az engedélyben 

 

A kikötő hajózási jelzései: 
kikötőbejárat bal oldalán vörös fehér vízszintesen sávozott oszlopon, vörös hengert 
formázó alakzat, éjszaka fehér fénnyel megvilágítva, 
kikötőbejárat jobb oldalán zöld fehér vízszintesen sávozott oszlopon, zöld kúpot formázó 
alakzat, éjszaka fehér fénnyel megvilágítva 
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Kikötőhelyek kiosztása a Kikötőrend helyszínrajza szerint: 

 

1. partszakasz kikötőmedence déli part vitorlás csónak kikötőhely 

2. partszakasz vitorlás kishajó kikötőhely 

3. partszakasz vitorlás kishajó kikötőhely 

4. partszakasz csónak kikötőhely 

5. partszakasz vitorlás csónak kikötőhely 

6. partszakasz vitorlás kishajó kikötőhely 

 

3.1 A kikötő megközelítése, szárazföldi területe 

A kikötő Fonyód közigazgatási területén található. Megközelítése Sás utcán lehetséges. A 

kikötő bejáratánál kapu és portaépület található. 
Szárazföldi területe a hivatalos helyszínrajz szerint három földrészletet érint. A kikötőhöz 
tartozó teljes szárazföldi terület: 7737 m2+4921 m2 saját terület valamint 8 m2 állami 
terület. 
A kikötő üzemeltetési engedélyében szereplő helyrajzi számok, területnagyságok 
megegyeznek a Földhivatalban nyilvántartott adatokkal, de a 8325/2 hrsz-ú terület 
igénybevételét nem tartalmazza. 

 

A kikötőben saját használatú, a térképmásolaton is feltüntetett épületek találhatók, 
amelyek betűjellel vannak nevesítve. 

Megbízó által átadott geodéziai felmérés a tényleges állapot feltüntetésén kívül, a 

Földhivatali határokat is tartalmazza.  

A geodéziai felmérés alapján megállapítható, hogy a partvonal nem egyezik meg a 
tulajdoni határral, ezért terület kimutatás készült, amely a mederbérleti szerződés 
mellékletét fogja képezni. 
 

Nagyobb részben állami terület igénybevétele történt, de néhány helyen kimutatható, 
hogy a Túravitorlás Sportklub tulajdonában lévő terület a Balaton vízterületének része.  
A terület kimutatás szerint a tényleges mederhasználat 1319,7 m2. 

 

3.2 A kikötő vízterülete 

A kikötőmedence a Balaton vízterületével azonos, 02/120 hrsz-on /korábban 02/117 hrsz/ 

van nyilvántartva, a Tulajdoni lap szerint tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelője 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.  

A terület kimutatás szerint a igénybe vett vízterület 3542,4 m2.  

 

A kikötőmedencét, a Balaton felől, mintegy 20 m szélességű bejárati csatornán lehet 
megközelíteni, amely rendszeres kotrást igényel. 
A legutóbbi kotrás során kiemelt iszap, a mólóvégen van deponálva. 
A kikötőbejárat előtt vascsövek voannak a mederben, sárga műanyag szalaggal, amelyek 
feltehetően a kotrási terület határát jelölték. 
 

3.3 A kikötői létesítmények 

A partszakaszokat, azonosíthatóságuk érdekében, a kikötőbejárat jobb oldalától indulva, 
számozással láttuk el, amit a helyszínrajzon feltüntettünk. A helyszíni szemén 
ellenőriztük, hogy az üzemeltetőtől kapott geodéziai felmérés tartalmazza-e a felszínen 
látható valamennyi létesítményt.  
A kikötői létesítményekről, partszakaszokról, hibákról fényképeket készítettünk, 
amelyeket a műszaki leíráshoz mellékeltünk. 
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A partszakaszokat, az alábbi helyszínrajzon feltüntetett számozás szerint ismertetjük, 

aláhúzva a hiányosságokra utaló megállapításokat. 
 

Partszakaszok felosztása, számozása 
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1. partszakasz 

Ez a partszakasz a kikötőbejárat jobb oldala, amely csatlakozik a 8325/4 hrsz tó felőli 
partvédelméhez. Vízoldali kőhányással védett, feltöltött terület, füvesítve. 
Itt található a kikötőbejárat jobboldali jelzése, zöld fehér, vízszintesen sávozott festéssel 
ellátott oszlopon, zöld kúpot formáló lemez alakzat, felül fehér fényű fényforrással 
megvilágítva.  
 

A partszakasz nyugati oldalán, egy korláttal ellátott, acélszerkezetű, lépcsős 
személybejáró található.  

 

A parti terület nyugati oldalán, a bemért, kőhányással védett partvédelem és a 8325/4 
hrsz kerítése is az állami tulajdonban lévő területen húzódik. 
 

2. partszakasz 

A 2. partszakasz cölöpökkel megtámasztott, vízszintes fa pallókkal van kialakítva. A 

legfelső palló tetejére mozgólépcső kapaszkodó, profilgumi szalagja van felerősítve. A 
partfal kihorgonyzása -szóbeli információ szerint- a partfal mögött levert cölöpökhöz, 
csavarással megfeszített huzallal történt. 
A háttöltés védelme érdekében, műszaki textília lett elhelyezve a pallók mögé. 

A hajók kikötése részben a partfallal párhuzamosan, részben arra merőlegesen történik, 

a partfal mögé, illetve elé levert acélcsövekhez.     
 

3. partszakasz 
A partfal kialakítása megegyezik az előbbivel. A hajók kikötése a partfalra merőlegesen 

történik, a partfal elé vert acélcső cölöpökhöz és farcölöpökhöz. 
A hajóba történő belépés megkönnyítésére, a kikötőcölöpökre hegesztett konzolokra, fa 
pallókat csavaroztak.  
A gyalogos közlekedés céljára keskeny, murvával javított sáv húzódik végig, a partfal 
mentén.    
 

Az alátámasztások nagy távolsága miatt, a pallók lehajlanak terhelés hatására. A partfal, 
és a pallók között, 5-15 cm rés van, ami rendkívül balesetveszélyes. 
 

4. partszakasz 

A partszakasz szorosan egymás mellé vert, fa cölöpökkel van kialakítva. A cölöpök 
vízoldalán, hidegen hajlított acélprofil fut végig, amelyre mozgólépcső kapaszkodó 
profilgumi szalagja van acélhuzallal felerősítve. A partfal kihorgonyzása az acélprofilon 

áthurkolt, csavarással megfeszített huzallal történt, a partfal mögött levert cölöpökhöz. 
A háttöltés védelme érdekében műszaki textília lett elhelyezve a cölöpsor mögé. 

A hajók kikötése, a partfallal párhuzamosan történik, a partfal mögött levert, acélcső 
cölöpökhöz. A murvaterítést elborította a fű. 

 

A fűben megbújó kikötőcölöpök botlásveszélyt jelentenek. Az acélprofil leszakadt, a 
vízben látható. A partfal több helyen a kikötőmedence felé dőlt, felületén hézagok, 
hiányok jelentkeztek, mögötte a feltöltés megsüllyedt, kifolyt. 
E partszakasz partvédelme, teljes hosszában, állami tulajdonú területen húzódik. Az 

elfoglalt területsáv szélessége 1-1,5 m. 

 

5. partszakasz 

Ezen a partszakaszon, a partvédelem pátria csatornapallóval lett megoldva, azonban a 
benőtt nádsáv miatt az nem is látható. Itt található a kishajó leeresztő sólya, amely 
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vasbeton üreges födémelemmel és monolit beton kiegészítéssel készült. Üzemeltető 
tájékoztatása szerint a vízoldali vége sérült, korlátozottan használható. 
 

A sólya átépítése javasolt, két oldalán kísérő partfallal, kikötőeszközökkel, érdesített 
betonfelülettel.  
 

6. partszakasz 
A partfal kialakítása megegyezik az előzőekkel, de itt vannak betonfallal javított, illetve 

pótolt szakaszok is. 

A hajók kikötése a parttal párhuzamosan történik, a partfal elé, illetve mögé vert 
acélcsövekhez, bebetonozott köracél szemekhez.  
 

Ez a partfal-szakasz a legrosszabb állapotú. A kihorgonyzó huzalok korrodáltak, 

elszakadtak, a hosszanti ,,U” profil elvált a cölöpöktől, lesüllyedt a fenékre, a háttöltés 
anyaga kimosódott. A partfal melletti rések, mélyedések balesetveszélyesek. 
 

7. partszakasz 

A partfal kialakítása megegyezik az előzőekkel, állapota átlagosnak mondható. A 
partfallal párhuzamosan, kerti szegély lett fektetve és murvaterítésű járófelületet 
alakítottak ki. 
A hajók kikötése a partfal elé vert acélcső cölöpökhöz és farcölöpökhöz történik. 
 

A partszakasz északi irányba folytatódó részét közbenső iránytöréssel alakították ki, 
amely a földhivatali állapottól eltér. Feltételezhetően a kihorgonyzás hibájából, mindkét 
rövid partfalszakasz a kikötőmedence felé dől. 
 

8. partszakasz 

A partfal kialakítása megegyezik az előzőekkel, azzal a különbséggel, hogy a partfallal 
párhozamosan beton mellvédfalat építettek a hullámtörő móló rézsűjének 
megtámasztására. 
A hajók kikötése a partfal elé vert, a mellvédfalhoz kihorgonyzott acélcső cölöpökhöz 
és farcölöpökhöz történik. 
 

9. partszakasz 
A partfal kialakítása megegyezik az előzővel, a partfallal párhozamosan, végig beton 
mellvédfal húzódik. 
A hajók kikötése a partfal elé vert, a mellvédfalhoz kihorgonyzott acélcső cölöpökhöz 
és farcölöpökhöz történik. 
 

A teljes szakaszon megerősödött a vízi növényzet, különösen az iránytörésnél, ahol 
mindössze 60 cm-es vízmélységet mértünk.  
 

10. partszakasz 

Ez a partszakasz a kikötőbejárat bal oldala, egyben a hullámtörő móló vége. 
Itt található a kikötőbejárat baloldali jelzése, piros fehér, vízszintesen sávozott festéssel 
ellátott oszlopon, piros hengert formáló lemez alakzat, felül fehér fényű fényforrással 
megvilágítva.  
 

A 9. számú partszakaszhoz csatlakozó rész vegyes anyaggal lett javítva. A növényzettel 
benőtt részen, pátria lemezek, fapallók, és kőszórás látszik, mögöttük üregekkel, ami a 
háttöltés elhabolását jelzi. 
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A felmérés és a földhivatali térképmásolat szerint, a Balatonból feltöltésre került a 
hullámtörő móló visszaforduló vége által határolt rész. 
 

11. partszakasz 

Ez a partszakasz, a hullámtörő móló, tófelőli oldala. Csatlakozik a Balaton kiépített 
partvédelméhez. A nagyméretű terméskő megtámasztás, láthatóan többször javításra 
szorult, különösen az ÉK-i íves szakaszon, ahol a leginkább ki van téve a hullámok és a 
jég rombolásának. 
A földhivatali nyilvántartás szerint, ezen a szakaszon jelentős vízterület a 8325/5 hrsz-ú 
földrészlethez tartozik az ÉK-i oldalon.    

 

Kikötőbejárat 
A kikötőbejárat mintegy 30 m szélességű, használata korlátozott, mivel rendszeresen 

feliszapolódik. Kihajózásra, a baloldali mólóvég melletti, 6-8 m szélességű sáv 
alkalmas. 

 

A kikötőbejáratban, a vízmélység biztosítása csak rendszeres kotrással biztosítható. 
 

Kikötőmedence 

A kikötőmedence fenékszintjére szintadatokat a felmérés nem tartalmazott. A 

helyszínbejáráskor a partfal melletti vízmélységet több helyen megmértük. 
Az egyes szelvényekben a +86 cm-es napi Balaton vízállás mellett 110 - 60 cm közötti 
vízmélységet mértünk, ami megfelel -24 cm, illetve +26 cm-es vízmérce leolvasásnak. 

   

A vízmélység nem éri el az üzemeltetési engedély szerinti -50 cm értéket, illetve még a 
vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő -20 cm értéket sem. 

 

A kikötőrendben -180 és -150 fenékszint van feltüntetve, ami sem az üzemeltetési 
engedéllyel, sem a vízjogi üzemeltetési engedéllyel, sem a tényleges fenékszinttel sem 
egyezik. 

 

Hajóhelyek 

A hajóhelyek megjelölése a partfal tetejére, illetve a konzolos belépőre csavarozott, 
festett fémlappal történt, jelenleg hiányos. 

 

Üzemi épületek 

A kikötő üzeméhez tartozó irodaépület a bejárattól balra található, falán elhelyezett 

hirdetőtáblán vannak kifüggesztve az előírt tájékoztatók. 
 

Szociális létesítmény 

A kikötőt használók részére az irodaépületben van biztosítva a fürdő, WC, kézmosó, 

vegyi WC ürítés. A hajóhelyektől mért távolság a 200 métert nem haladja meg. 
 

Közművek 

A kikötő elektromos energia ellátása a városi hálózatról biztosított. A kikötő területén 

az elosztóhálózat földkábellel lett kiépítve. Az áramvételezéshez kapcsolószekrények és 
áramvételezési modulok vannak telepítve, amelyből a hajók áramvételezése 
biztosítható. 
Az ivóvízellátás a városi ivóvízhálózatról biztosított. A vízvételezés a tömlővéges 

csapokhoz csatlakozva lehetséges. 
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A szennyvíz elhelyezése közcsatornába történik. A hajók mobil WC tartályainak ürítése 
az irodaépületben lévő szociális blokkban biztosított. 
A telep gázellátása a városi hálózatról biztosított. 
 

Térvilágítás 

A kikötő éjszakai megvilágítása acél oszlopokra szerelt lámpatestekkel biztosított.  
 

Kikötőeszközök 

A kikötőeszközöket a partfal szakaszok leírásánál említettük. Jellemzően acélcső 
cölöpök szolgálnak a hajók kikötéséhez, amelyek részben a partfal elé, részben a partfal 

mögé lettek leverve. Egy részük hátra lett horgonyozva. A csövek felső végére acél 
karikák vannak hegesztve, amelyeken a kikötőkötél átfűzhető. A csövek verését 
követően a cölöpfejek nem mindenhol lettek levágva. 

 

A szétvert csőfejek balesetveszélyes sérülést okozhatnak. 

 

A hajók hátsó kikötése céljából, farcölöpök vannak leverve a 3, 7, 8 és 9 jelű 
partszakaszokon. A cölöpök keresztmetszete a vízszint közelében ½-e az eredetinek.  

 

Árboc daru 

A 6 és 7 partszakasz találkozásánál, kézi működtetésű árboc daru van felállítva, rajta 
ÜZEMEN KÍVÜL feliratú tábla látható. 
 

A darut fel kell újítani, üzemeltetési előírását a hirdetőtáblán és a kikötőrendben is meg 
kell adni. 

  

Korlátok, kerítések, figyelmeztető táblák 

A kikötő szárazföldi területe drótfonatos kerítéssel van lehatárolva, a Sás utca felől 
zárható kapun közelíthető meg. 
 

A sólya vége nincs lekorlátozva, használatára vonatkozó figyelmeztető tábla nincs 
kihelyezve. 

 

Mentőeszközök 

Egy kötéllel ellátott mentőgyűrű van kihelyezve 6 és 7 partszakasz találkozásánál lévő 
árbocdaru állványára. Az érvényben lévő előírásoknak megfelelően, tavi és medencés 
kikötőben egy, személyek mentésére alkalmas csáklyát, valamint minden elkülönülő 
partszakaszon, legalább egy, kötéllel ellátott mentőgyűrűt kell elhelyezni a partéltől 10 
m távolságon belül. 
 

A kikötőrend helyszínrajza három helyen jelöl mentőeszközt. 
 

Elsősegélyhely 

Az elsősegélyhely az irodaépületben van kialakítva. 
 

Tűzoltóeszközök 

A 6 partszakasz közepén, egy kézi, porral oltó tűzoltó készülék van kihelyezve a 

térvilágítás tartóoszlopára. 
 

A kikötőrend helyszínrajza az irodaépület mellé jelez Tűzoltó készüléket. 
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Környezetvédelmi kárelhárító eszközök 

A Környezetvédelmi kárelhárító eszközökre nincs előírás az engedélyekben. 
 

Háztartási hulladék gyűjtőhely 

A háztartási hulladék gyűjtők vannak elhelyezve, rendszeres ürítésük jogosultsággal 
rendelkező vállalkozóval biztosított. 
 

Egyéb, szennyezett hulladék gyűjtőhely 

Üzemeltető tájékoztatása szerint, a kommunális hulladékgyűjtőkbe nem helyezhető 
hulladékok gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, arra jogosultsággal rendelkező 
vállalkozóval megoldott. 
 

Hajósoknak szóló információk, tájékoztatók 

Az irodaépület falán elhelyezett hirdetőtáblán vannak közzétéve a hajósoknak szóló 
információk, kikötőrend és a közérdekű telefonszámok. 

4. A kikötőben végzett munkák leírása  

A kikötőben, a legutóbbi üzemben tartási engedély kiadását követően, -az 

Üzemeltető tájékoztatása szerint- a partfal helyreállítási munkáit végezték a 
meghibásodott szakaszokon. 

 

Budapest, 2021. szeptember hó 

 

 

  Baksay Zoltán 

  okl. mérnök 

  Tervezői és egyéb jogosultsága 

  a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 

  Tervezői névjegyzékében 

   KÉ-T, VZ-T, T-T  01-1804 

   MV-KÉ/A -01-57948/2022.12.14. 

  ME-KÉ/I. 01-57948/2022.12.14. 
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1. Iratmásolatok 

2. Fényképek 



B A K S A Y   Z O L T Á N 
 

1225 Budapest, Kassai u. 4.   Tel/fax: 207-1467   Mobil: 06-70-216-4401   e-mail: ifoszler@t-online.hu 
 

 

Tárgy: Fonyód, Túravitorlás Sportklub Fonyódi telep Tervszám: 2165/2021 

 -/19/B/D/A/-/182-00 regisztrációs számú  Iratszám:  

 kishajó kikötő  Tervező: Baksay Zoltán 

 Állapotrögzítő terv    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I R A T M Á S O L A T O K 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. szeptember 

mailto:ifoszler@fibermail.hu


Somogy Megyei Kormányhivatal
Balatonboglar Sabadság utca 15.

Helyrajzi sám: FONYÓD belteí ület 8325/5 Megrendelé s sám: 1663633 l 612021

Nem hiteles té rké pmásolat - Teljes másolat
2(Dl.@.l7 17:30;24

Mé retarariyl 1 : 1000

A té rkeprní solat mé retek levé telé re nemhasmálható !



 

 



 



Si:,rnogy Megyei §orrranyhivalal

Ealatsnboglár §:labadság utca 15

F§NYoD
8alterú tct

Oldal: lil

}liteles tulajdoni lap-§zernle nrr{solat

L4egrcrrdelé s sám30005/3]003l?02t

2021.09.07

Szeldor: 14

832512 bclyraizi szám

rRÉ ,sZ
1, Az irrgatlarn adaLai:

at::é s;]_et aciatok
mive.J,e§ j áqllií v€iT, nregnevee.é sr'

t €I-ij]€l
mi1-o ha í i:

kat.t. jö-f . a3_cstté iy 3datok
, ,lg;,Jvr

ha rfl2 k. f i]1

Ki.:",lntt beé pí te-rlen ierül€t 0
ttRÉ §z

1. lulajdoni hányad: 1/l
i:ejegy7§ }ratárczai, é ::ke;é si í cö: 3;]],/1959.1i.i3
jogcim; fö],.lrendezé s
jt:gÉ i_iás l tu}ajdcncs
.é .r: sráGYAF ÁLLé l{
cim: *

2- hányad: 1/1
bejegyzö hat-áro:aL, é rLezé si_ idö: 32{ü1,12l I99L.0.9.0:2
j og:iin : né vrrá}t-c,zá.;
j';qé iIás: kee*lö
té v: Ií _öZÉ P-Düt;é .IqTijj,; vÍ ZüG1' IGAZGATÓSiIG

--é ---^--__/_c]-;n: UUUU § jl!.i,!si tr;1Lí Vp-y. Lráiar-cni uE o,
t§r=,sscám:1530840?

lllRE.§7.
NH,}J T:{RTALIfiZ BÉ .J,tayzí lsT

A lrite].es tuiajdoni).ap-másciaL tartalí la a }..iadást negelózó r:ap:g !:..é gegvelik az
ingat}an-nlliivántar:tás}ian szelepló aciatokkal . le szer,le násciat a í e::nálló bejegyzóseket_.
a teijes másoiai vaianennyí  be;egy:é st lart-al:nazza.

'./r:r l. .l|--.,\ "l. ., 2o2l .o9.0,7

Tl jLUIx)\l L.tP vF§E

Z6ldág Z*lt*n Lásal*n&



§t*:g;, Mog3 *i lrunrányhivatal
§krlat*nlrrrglál, §mlraclság utca l 5

FON}ÓB
§lltter§lcf

ülriall 1,':

Hi{el*s trlaj*mi lrrp- §uenrle rrra§üla{

Mr*gren deí é s :iánr}}l]0Sil3?üCI l i202 l

202l.&}.ü?

§a*ktar: 4
*J2§i it hr,|vrajrí  *zám

ilij4; FOtlYörj $á:;i i..il;l ] -j. ''í ,*iü;,vi,:*gái"rr ,l.il:i.i:11

l Ai. irr,;;.atiart atiar.il j :

;]:;,<l!>r r;.l..l,
ili]jVt!Uii ái'l,' P,}VeL!1 :lé gtl+i c:é s/

LRÉ §Z

i_gl"i"i:ií -*t, kB?. , i. iőt. *l;l*ll.*1... a**i.;x
rnj.i;.c ha r:] t::. f i,,i:. te::, *al:. jé i,

há $! k,.,firj

3. l:,*,.;qv:* hei.árc:ai: j§lli:/iú i,<i.1;_l.q
T.;:h*li ;, F'*§Y*i} *r;ittlr ii]j.*: *llí ]ir/41i, ijR.j.j-L i--*l:,i J'i)lel*aslnál.;*;,.:^ .i.)cr

1 t " b*:1 egi,;1.4 harár.+:a i- ; ]á j:ű.í ,;?l) ] i - i 2 . i,,5
T*r:h*ji ii §,ü§lÓli 3*:,;-r"l;ilpi ,831,i:i4lF.-"{nÍ ::-t ,:ii*L* p{i!.]}1651n*ixti i§*

-

JtRta§?
F'ol*aais a kthrik*zö lanrm



Bolamnboglár $Jznbadság utc* l5. Oldal: 2l2

llit*ler tul*j<&mi lap - §remle nuixc|nt

M egrendelé s sám3fi]05/3200 l l20? 1

2021.ffJ.0?

832§/4 htlyrajri **ám

§rektor; M
F!}NYÓD

Belüpr"titer

|rolwalú r nr clfuö l*uú l
ttRÍ i§t

I. tu],aidaní  hányacl: :i./1,

beJeEy:ö hatátc,zqt, órk§ió,9i rdö l 30 j 34llt 99tj.l)l ,06

1agcí n; *tádás
1ogá} iás : tul,ilJdöns§j
né v; T,óF{AvITo|-LÁs §paRTKl,í JB
cí t$,: 10? BODAFn$t ,Káplár rrf,,;a j.0/A. fl,í , 4 ,

1. be*esy!ö ttatát$té t, *rll^ecÉ s"l itlö:

Öná1I,ó szöveg€s beiegyré r Á a2/'L'?

n[ R í ]"§ 7.

3ó?34ll$9s,ü1.08

nx§1- 83?,5/* hr,tit alatt- bl:Iteí ;ületbt} VOllVa

2. b§jé qygü h§tóIfií lrL, é rke;:é si j-dö: 3ű,]lfi$/!ü:l0,01,1B

öná3ió szövege9 b§i€q,yí é § é pitlé Lfeitüni,eltis é s ingauIan cir,l vájt(}zú s (4612o10. )

,\ hit,Ple§ trrlaJdoniia.p*&á$ü.j,af_ f"árt&}r§ö it li;i,erlásL *1q}<í ö:,i5,?,ö nBprg
1ngátlan-nyi.Ivánta.trtás§ün §'í eí §p"l* adatoi:i<al . A s:enre ntú *olat *
a lellss rnás,slal. 

"í }iamenrlyj. 
b*jeqyló.<t tártalmazí á.

. . 2ü?1, ó! "(}?

].ü^JDON!lÁP vtfiE

meg{:gyÉ lt r: öé
f §órrá }, tó htl j tr(l}rxé x*irdrt 

"

* _,'11,1'

::n,"

frü§{* §x}** L*gnl$x*



Somsgv M cgyei KornÉ nyh it atal

}lalatortbirgiár Sarbadság utca l 5

rü§YÓ§
Bellerfflet E335/§ hellraizi szám

lütclcs tulajdoni lap- Szemle másolat

M egrende lé s s aim30005/32 002, 2W
202i.09.0?

Olclal: 1!2

Szeldcr: 44

B6i? §{i}üYÓ§ S.:§ utiá 13- ''fe]ülvizsí Jálat alett.'

i. A,j inga*.ian aáatai,
a,;,,ré s=j.e"' aciat.Ok

.n.:,3veié -r:i ág,lklve;t fiegne:ie::ó§ /

LRE§Z

i*§í j_:et kai.t- jötr. alosziály adat-*k
í §:-i:.c !:a:t2 x.f:il. ier. !:ai.jöv

L_ 
-- 

]- tJ 11
lla lllz 

^ 
. Laf !

. §iveti k;,ko:E 4 3l1 ;. lil

2. beiecyző határr:rat: 3S§6613ű14.i2,$5
Terhe].i a í ONY_ÓD Beitelüie-* 8325/5.'A i{Rsz-t r]-]-etö röl.lhaszrálat:i jog

j" beie§,v:ő }iatárczat: 38566,/2*t{.12.*5
Terlreli a í 'ONYÓD Be,].te:.j]et, 83?5/5lB í tp.Sz-l: iiieli) Fő.].chdslnáiar; jcg

,i , i)e;eg5z:ö haiározai.: 3B5'i4 í 2!ii1. ]";: .,:j5
i'er:hej.i a I'§NYÓD Bel,terüie! 9325i5ic HRsZ-t .],ietr Fő-dn;;seiála.;i ;ca

5. bejeqy?ő hájtá]:ozel: 3tiőa/2n;4.:.2.05
Terheli a Füi{YÓ§ §e]ierül.et 832.r.i5lD :jR§Z-i, j,i,l,eri FöIcnaszr:áia:i jcg

6. be;egyzö határ.gzai: 38566/.?S:4.i2.35
Te|h§.j",i a For.í fÓD §é ].te:!.ü:ei 832513iE HESZ-i ii,i.+t§ Fő}dhasz*á}n[i jcq

T. |,g,.gg},25 ha,_á::czet: 38!,ú r:,,|)]i4 " 12 _ üb
Ter]:ei.j. a FCllYÓ) 3eiie:ü'el: e32515iG tIR.sZ-i:_ i].]er.e. iöidhas:r.á1,1::,: icg

§. i:ejeqya§ ilatáIceci: 3$566i2l14,i?.0i
?*:,heli 3 rüNTÓD Fell§rt!§t B325l5,JH É RSZ-L j-IieLö Föj.cjle§xiá]-ati l39

9, be jegyz* lraiárcz*.-u : 38.1 6í ./?Clé . i2 . 35
Te:i:eir a aoNYÓ) Be]-.-elülel- 33:i5/5,/.j ;JRSZ-: i: jelö Földaaseeáiac: jcq

iC. bejegyzö l1aiárózltL: 38§ö6.i2ú 14.12.C5
Te:hei-:, a í o},jYÓ-J tsej-:erü:ea B32a/'5,'K I{RSZ--| :.i,,ieií  Fillchasz.ráIat:i_ ]Og

,li_ btjegyró határozalr: 3S56612014 .1?-n5
Telheii a Fc}iYÓD Beite;^ülei: E325,'5/!:lRsZ--- ;]ie-.ö Fl:dhas2né játi _].39

ii . bejegylő haiározat:. 3&566/2a-:,4,1?. C5
'!]erirsii a FÖ}{YÓD Be] h,eí ü:ei 8325/s,it{ ti?.§Z-i li:e,ia í a]_dhé si!:áiá.,i j§g

13. ber3egy-:zö hóiáIorei.: 3§566/;ü]4. :,2. 05
Terheli a i0)rY*i Be'lerület E325i si'N tiR§E-t rlletö Fcj_r:}:asz*álaii _i*o

:_{ , i]4..€9y:ö ha|iirozei : 385ő6i2ni.1 .::, 
'5T'erhe.;"i a §ONY3D Belierülel 8325i5i?;i{sz-i i]],:iö FöIdhas;ná-lati joE

í dltatins a köwtkczö lanN



§orrrogy L{egyei Korrninytrirratal

Balatonboglár Sabadság $tca t 5

FONwD
Beltorület

Oldal: 2t2

},litele§ fu lajdoni lap _ Szemle nrásolat

M egrende lé s s ám30005l32t'}ű2i ?Q21

202i.09,0?

Sz"ektor:

832§/5 hel"vrajzi szám

lblr-tatás az e,lfu,ö law ól
IRHsZ

15. bejegy:a irarározai l 3t566/2C';1,:2.C3
Terhe]i a FolJYÓD Belterület. 8325!5/R í Rs3-t :.l}etc-\ Fcl_cj;rasznál_atr jrq

lL RÉ .§ 7,

bejeEyzö hlaiáröaat, é r,i,.elé s_i ldö: 3ü13411998,. C1 . ú 6
j oEcí m: ár-aciás
jcgáiiás : tuJ,ajdu-::ros
né w: tÚgevtToRL4s spi,\RTKtUE
cí ;a: 1024 BüDAPESt Káplár utca 1*/A, ist. 4.

IItREsZ
beiegy§ö hetárczát, é r,kezé si itlö:

Öi:á]Ió szöv€ges bejegyeé s té r}:é pí

3. ba;egyzó hetárc;at, é :"kezé si idő:

önálló szövege§ bejegyzé s a t2/--5
}rrsz a 8325/5 hrsz-ba bevoltva-

nis= BJl;,/ 3 nrs? a j.att be:.ieí űletbe vcnve,mé jc a 8325,Í 1

3. bejegyzö haiározal, é rkeeé si idö:

Örrálló szöveges bejeqyzé s i.;:gati.ar:

3ú 38912Clc. í : .18

cim r,É ]_:ozás é s ópü.let e_liür:ieiös {46l2tlci .

A hí teies i-u}ajdonilap-*ásoiai. tartdlna a kiád.ást :neqej,öEő napig
ingailan-nyi.lván1-_a:ri:á.§ban sierep.ló a{iaiokiia1 , .Fi srel:lle ná.soiat a
a teljes, ir,ásol-a-, valaienni;i be;egyié st t,arta_rrazza,

megeg_Ve; .,{ ai
f ennáltó be; egyzé seket,

TI.I.IIDONI lÁP vfcE

Z*td*g trc*!&í } L*gxl*n*



B A K S A Y   Z O L T Á N 
 

1225 Budapest, Kassai u. 4.   Tel/fax: 207-1467   Mobil: 06-70-216-4401   e-mail: ifoszler@t-online.hu 
 

 

Tárgy: Fonyód, Túravitorlás Sportklub Fonyódi telep Tervszám: 2165/2021 

 -/19/B/D/A/-/182-00 regisztrációs számú  Iratszám:  

 kishajó kikötő  Tervező: Baksay Zoltán 

 Állapotrögzítő terv    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F É N Y K É P E K 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. szeptember 

mailto:ifoszler@fibermail.hu


 
 

Sólya, kikötőmedence képe 

 

 

 
 

Kikötőmedence 

 



 
 

2. számú partszakasz 

 

 

 
 

3. számú partszakasz 

 



 
 

Balesetveszélyes toldalékok a 3. számú partszakaszon 

 

 

 
 

4. számú partszakasz 

 



 
 

Meghibásodás a 4. számú partszakaszon 

 

 

 
 

6. számú partszakasz 

 



 
 

Leszakadt U szelvény a 6. számú partszakaszon 

 

 

 
 

6. számú partszakasz vége, itt még látszik az U szelvény 

 



 
 

7. számú partszakasz 

 

 

 
 

8. számú partszakasz 

 



 
 

9. számú partszakasz 

 

 

 
 

Javított meghibásodás a 9. számú partszakaszon 

 



 
 

Javított meghibásodás a 9. számú partszakaszon 

 

 
 

Vacsövek a kikötőbejáratban 



 
 

Kikötőbejárat jobb oldali jelzés 

 

 

 
 

Kikötőbejárat baloldali jelzés 

 



M

L

H

J

A

B

F

C

D

K

G

J

H

K

G

F

L

M

N

D

C

P

R

A

B

76854 10

76854 10

76854 10

PLP-01-03 M 1:500

8325/2  Hrsz.

8325/4 Hrsz.

8325/5 Hrsz.

02/120 Hrsz.

02/120 Hrsz.

8325/3

8324

8326/3

Kt

02/120 Hrsz.

8326/4

8326/1

8323

Kt

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

_

_

2

2

2

2

2

1 m
2

2



105.10 105.09

105.18
105.19

105.21

105.45

105.10

104.99

105.13

105.02

104.65

105.14

105.03

105.18

104.74

104.87
105.08

104.81

104.95

105.01

104.81

104.76
104.99

104.94

105.09

105.01

104.95

104.76

104.68

104.67

104.98 104.19

           104.27

104.70

105.12

106.17

106.39

106.27

106.09

106.20

106.28

106.18

106.33

106.24

106.08

105.90

105.38

104.73

106.18

106.24

106.21

105.82

105.99

8325/3

8323

kt

8325/4

10

8325/5

83
25

/2

8311

8324

8326/3

02/120

M

L

H

J

A

B

F

C

D

K

G

J

H

K

G

F

L

M

N

D

C

P

R

A

B

105.11

105.16

105.11

105.07

104.98

104.96

104.97

104.95

105.00

104.82

104.93
104.73

104.66

104.72

104.95

104.90

104.59

104.60

104.76

104.83

M1:500

4

4

T

1

1

2
2

4

5

5

6 6

7

7

02/120

Elektromos doboz

-0,65

-0,65
-0,70

-1,0

-0,90

-0,90

m
u
rva

Iroda

-0,60

Y=536 614 m

X=157 717 m



B A K S A Y   Z O L T Á N 
 

1225 Budapest, Kassai u. 4.   Tel/fax: 207-1467   Mobil: 06-70-216-4401   e-mail: ifoszler@t-online.hu 
 

 

Tárgy: Fonyód, Túravitorlás Sportklub Fonyódi telep Tervszám: 2165/2021 

 -/19/B/D/A/-/182-00 regisztrációs számú  Iratszám: 5 

 kishajó kikötő  Tervező: Baksay Zoltán 

 Állapotrögzítő terv    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L L E M Z Ő  M E T S Z E T E K 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. szeptember 

mailto:ifoszler@fibermail.hu















