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1. Előzmények:   

A Balatonszepezdi Arany Horog Horgászegyesület részére 50 férőhelyes balatonszepezdi  
csónak kikötő engedélyezési terveinek elkészítésével az Investment Mérnöki és Fővállalkozó Kft-t 
bízták meg.  
Az alábbi műszaki leírás az újonnan létesítendő csónakkikötő tervdokumentációjához készült.  
 

2. Geodéziai adatok: 
 

A területen geodéziai felmérés készült.  
A terven szereplő magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.  
A felmérés vízszintes koordinátái Egységes Országos Vetületi rendszer szerintiek. 
A terület Balatonszepezden a Honvéd és az Arany János utca között a parton, a 
Balatonszepezdi Strandtól kb. 200 méterre dél-nyugatra helyezkedik el.  
 

3. Tervezési alapadatok: 
 
 Tervezési paraméterek: 
      Kategória:    csónakkikötő 

Kikötő műszaki jellemzői: 
Kikötőhelyek száma:      50 db 
Kikötőhelyek szélessége  
(figyelembe vett maximális csónakszélesség):   1,7 m 
Kikötőhelyek hossza 
(figyelembe vett maximális csónakhossz):   4,6 m 
Csónakok közötti távolság:     1,0 m 
Hajóközlekedésre szolgáló útvonalak szélessége minimum 
(a hajó hosszúságának 1,5x-se):      6,9 m 
 A csónakok kikötése a vízbe levert akácfa cölöpökhöz, illetve a stég oldalán kikötőbikákhoz 
történik. 

 
Jelen tervezési koncepció Balatonszepezd Község építési szabályzatával és szabályozási 
tervével összhangban van, azoknak megfelel.  

 

4. Helyszínrajzi kialakítás: 
 

A tervezési terület Balatonszepezd központi területén, a jelenleg is működő 
Balatonszepezdi Strand szomszédságában, attól kb. 200 méterre eső, a csónakház előtti 
vízterület, továbbá a Magyar Állam Tulajdonában és a VÍZIG kezelésében álló hrsz. 
02/16 és 02/17 ingatlanok. A mögöttes terület (hrsz. 480) jól rendezett, parkosított, 
jelenleg is szépen gondozott zöldfelület a Balatonszepezd Község Önkormányzatának 
tulajdonában áll. 
 
A part közeli vízben nádas illetve sásos területek találhatók, melyből sásos területek 
kivágása szükséges. A vízmélység a part közelében is már megfelelő, kis merülésű 
csónakok számára létesülő kikötő céljára, a víz lassan mélyül, jelentős kotrási munkára 
nincs szükség. 
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Két darab újonnan épülő hullámtörő gát kerül kialakításra, melyek a víz felőli oldalakról 
körülhatárolják a tervezési területet, illetve két darab akácfa stég is létesül, egy a 
színpad elől indulva a partra merőlegesen a terület délnyugati oldalán, két oldalán 11-11 
darab csónakkikötési lehetőséggel, a másik pedig a parttal párhuzamosan a terület 
északkeleti határán, a védett belső öböl felöli oldalon csatlakozik a gyalogosan is 
járható hullámtörőhöz és 10-10 csónak kikötésére ad lehetőséget. A gyalogos 
közlekedést is biztosító hullámtörő gát parttal párhuzamos részén az öböl belső oldalán 
további 8 darab kikötőhely kerül kialakításra. A csónakok kikötéséhez akácfa cölöpök 
kerülnek leverésre. A gyalogos közlekedést biztosító hullámtörő jobb, azaz nyíltvíz 
felöli oldalán három meglévő mobil stég áthelyezése szükséges. Az öböl felöli oldalán a 
parton egy meglévő burkolt árok húzódik,  melybe 2 méter hosszan iszapfogó kerül 
kialakításra, illetve a zavartalan gyalogos közlekedés biztosítása érdekében 3 méter 
hosszú beton csőáteresszel látjuk el. Az árok, az áteresz végén a Balatonba torkollik.  

 A kikötő vízöblítését a partmenti vízmozgással kívánjuk biztosítani, melynek érdekében 
a hullámtörő gátakat egy-egy 60 cm átmérőjű parttal párhuzamos irányú beton 
áteresszel látjuk el illetve az időszakos esőzések esetén a korábban említett árok 
vízhozam is ezt a célt biztosítja. 

  
 A kikötőbe történő be és kihajózás egy 8 méter széles parttal párhuzamos csatornán 

lehetséges, a két hullámtörő gát között. A kikötőn belül a hajózási közlekedési 
útvonalak mindenhol minimum 6,9 méter szélesek. A hajók hossza maximum 4,6 méter, 
szélességük 1,7 méter, kikötött állapotban a köztük lévő távolság 1 méter. Az előbbiek 
megfelelnek a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény 
létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 
510/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak, mely szerint a fogadni 
tervezett kishajók részére olyan széles helyet kell biztosítani, hogy 6,2 méter 
testhosszúság alatt minimum 1 méter távolság legyen közöttük, illetve a kikötőhelyek 
megközelítésére szolgáló hajóút szélességét a kikötőhelyet használó hajók hosszának 
minimum másfélszeresére kell tervezni.  

 
Parkoló kiépítése nem szükséges, mivel a szükséges parkolási igény a meglévő, 
strandhoz kötődő parkolók igénybevételével is biztosítható, illetve A 
BALATONSZEPEZD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV, illetve Balatonszepezd Helyi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 18/2016(XII.30.) számú 
képviselő-testületi rendelet és az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet sem támaszt külön  
követelményeket csónakikötőkre vonatkozóan. 

 
5. Zöldterület rendezés: 

 
A kivitelezés meglévő fa kivágását nem indokolja, azonban sásos területek kivágására 
szükség van. A kivitelezést úgy kell végezni, hogy a meglévő fákban kár ne essen.  

  
6.   Közművek  

                               
A tervezésen érintett területen nyilvántartás szerint jelenleg a közművek nem 
találhatók. 
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7.   Hullámtörő gátak kialakítása 

 
7.1. Forrásmunkák, alapadatok 

 
Forrásmunkák: 

- földhivatali alaptérkép 
- a tervezési terület digitális összközműves térképe 
- Balatonszepezd szabályozási terve és helyi építési szabályzata 
- geodéziai felmérés RTK műholdas rendszerrel, 1cm-es középhibával 
- vonatkozó jogszabályok, szabványok 
- a Balaton szabályozási vízszintje 

 
Alapadatok: 

 
A tervezési terület Balatonszepezd központi területén, a jelenleg is működő 
Balatonszepezdi Strand szomszédságában, attól kb. 200 méterre eső, a csónakház előtti 
vízterület, továbbá a Magyar Állam Tulajdonában és a VÍZIG kezelésében álló hrsz. 
02/16 és 02/17 ingatlanok. A mögöttes terület (hrsz. 480) jól rendezett, parkosított, 
jelenleg is szépen gondozott zöldfelület a Balatonszepezd Község Önkormányzatának 
tulajdonában áll. 

 
7.2. A vízimunka megnevezése, leírása 
 

7.2.1. 50 férőhelyes csónakkikötő létesítése (új hullámtörő gátak létesítésével)  
A tervezett műszaki megoldás általános ismertetése: 
 
Csónakkikötő: 
Tervezett csónakkikötő helyek a helyszínrajz és a 4. pontban ismertetettek szerint, 50 férőhely 
vonatkozásában. A figyelembe vett legnagyobb csónak szélessége 1,7 m, hosszúsága 4,6 m. 
 
Új hullámtörő gátak: 
A kikötőt a víz felől újonnan épülő terméskőből álló hullámtörő gátak veszik körbe, és ezáltal egy 
védett öböl kerül kialakításra. 
A terület ÉK-i és DK-i határán húzódó hullámtörő gáton a gyalogos közlekedés is biztosított, a 
csónakok könnyebb megközelítése érdekében. A gát a meglévő árok bal oldalán a partról indul, a 
partra merőlegesen, majd 32 méter után egy 90 fokos jobb kanyarral halad tovább további 29 méter 
hosszan. A gát kb. 20 méteres szelvényénél egy 60 cm átmérőjű beton áteresz kerül kialakításra a 
kikötő vízöblítésének biztosítása érdekében. A gyalogos járófelület 1,5 méter széles, a gát nyíltvíz 
felöli oldalán 50 cm magas 30 cm széles hullámzás elleni védőfal is kialakításra kerül. 
A másik újonnan létesítendő hullámtörő a terület DNy-i és DK-i határán húzódik. A színpad elől a 
partra merőlegesen indul, majd 31 méter után egy 45 fokos iránytöréssel halad tovább 21 métert, 
végül újabb iránytörés után a parttal párhuzamosan kerül kiépítésre további 21 méteren. A gát 15 
méteres szelvényénél egy 60 cm átmérőjű beton csőáteresz kerül kialakításra, a kikötő 
vízöblítésének biztosítása és a pangó víz megakadályozása érdekében.  A kikötőbe történő be- és 
kihajózás egy 8 méter széles csatornán keresztül biztosított, mely a két hullámtörő gát között 
húzódik a parttal párhuzamos irányban. A tervezés során DK-i irányú kedvezőtlen szélirányt 
vettünk figyelembe. 
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7.3. Hullámtörő gát szintek meghatározása 

 
A Balaton legalacsonyabb szabályozási vízszintje 104,11 mBf, a legnagyobb szabályozási vízszint 
104,61 mBf. Mindezek alapján a tervezett hullámtörő gátak szintje 105,31 mBf magasságra lett 
tervezve, a hullámzás okozta dinamikus vízszintet is figyelembe véve. A járható hullámtörő gát 
nyíltvíz felőli oldalán a hullámzás elleni védőfal felső élének szintje 105,81 mBf. 

 
7.4. Létesítményjegyzék 

 
- 50 férőhelyes csónakkikötő 
- 61,5 méter hosszú terméskőből álló hullámtörő gát.  
- 74,1 méter hosszú terméskőből kialakított gyalogos közlekedésre is alkalmas hullámtörő gát. 
- 66,5 méteres akácfa stég.  

 
7.5. Építés, szerelés 

 
7.5.1. Bontások, áthelyezések 
 
A tervezett kialakítás 3 db meglévő mobil stég áthelyezését tartalmazza. A mobil stégek 
engedélyével a Megrendelő rendelkezik, 2021. október 31.-ig szóló érvényességgel. Az építés 
megvalósításának tényleges időpontjának megfelelően a stégek más helyre áthelyezésre kerülnek 
vagy Megrendelő nem kezdeményezi ezen stégek engedélyének meghosszabbítását. Vállalkozónak 
bármely közterületi bontás előtt közterület foglalási és bontási engedélyt kell beszereznie. A 
burkolt út illetve zöldfelület felbontása esetén az eredeti állapotot helyre kell állítani. 
 
7.5.2. Meglévő közművek feltárása 
 
Az e-kozmu rendszer nyilvántartása szerint a tervezési területen nem található közművezeték.  
 

8.   Területfelhasználás 
 

A tervezési terület helyrajzi száma: 02/17; 02/16; 480; 02/25 
A hullámtörő gátak, illetve a stégek a Balatonban kerülnek kiépítésre, így tehát azok a 
Balaton tó területét érintik.  
 
 

9.    Környezetvédelmi tervfejezet 
 

A csónakkikötő a környezet állapotot nem változtatja meg jelentős mértékben. Ennek 
megfelelően nem változnak a talaj, talajvíz-, és a levegőszennyezési viszonyok. 
Környezeti ártalmak nem lépnek fel. 
A terület fejlesztése során sásos területet irtása szükséges, ezen kívül hasznos 
növénykultúrák irtására nincs szükség. 
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10.   Ideiglenes forgalomelkorlátozás 
  

A terület elhelyezkedésére tekintettel ideiglenes forgalomkorlátozás nem szükséges. 
Természetesen a kivitelezés alatt a munkaterület megfelelő elkerítése illetve 
elkorlátozása szükséges.  

 
 

11.    Hulladékgazdálkodás 
 

A terület jelenleg művelés nélküli közterület illetve a Balaton medre. A hullamfogó fal 
kialakításakor a meder aljáról iszap kiszedése történik. Jelentős kotrási munkára nincs 
szükség. A meglévő mobil stégek közül 3 db áthelyezésre kerül. Egyéb bontási hulladék 
keletkezése nem várható.  
A kivitelezés során a hulladékok tárolását, elszállítását és kezelésének feltételeit a 
Kivitelező által készített organizációs tervnek kell tartalmaznia. A bontási hulladékot 
megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre kell szállítani. A mederből kikerülő 
iszap a partvonal rendezésére felhsználható. 

 
 

12.    Kitűzési koordináták jegyzéke 
 

A koordináták a Megrendelőnek szolgáltatott EOV helyes digitális állományról 
kinyerhetők. 

 
 

13.    Munkavédelem  
 

 Az építési munka során be kell tartani az általános érvényű és eseti munkavédelmi 
szabályokat. Különösen ügyelni kell arra, hogy az építési munka nyílt vízfelület 
közelében zajlik. Ügyelni kell arra, hogy az építési terület minden esetben el legyen 
korlátolva. 
Kivitelezés csak a munkaterület hivatalos átadását követően kezdhető meg.  
 
 Baleset esetén a legközelebbi orvosi segélyhely: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 
Veszprém, Kórház u. 1.   +36 (88) 556-000 
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