KÉK CSILLAG

kikötő minősítési rendszer
Alapelvek

a GINOP 7.1.2.-15-00007 támogatási szerződéshez kapcsolódva

1. A minősítés feltételei, részvétel a folyamatban
a. A minősítési eljárásban csak az a kikötő vehet részt, amely a felmérés időpontjában az
összes szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik továbbá jogilag tisztázott tulajdonosi
helyzete.
b. Az érintett kikötő vállalja, hogy a felmérési folyamatban segíti a felmérőt (minősítőt) minden
az eljáráshoz szakmailag szükséges kérdésben.
c. Vállalja, hogy a felmérési adatlapon rögzített megállapításokkal kapcsolatos észrevételeit 15
napon belül a felmérőnek eljuttatja.

2. Vizsgálati szempontok
Valamennyi kikötő az alábbi szempontok szerint értékelendő:
I.
II.
III.
IV.

Nautika
Szolgáltatások
Környezetvédelem
Épített környezet és légkör

3. Minősítési szintek, pontozás
A minősített kikötők öt csoportba sorolandók. A besorolás alapján a marinák csillagokat
(KÉK CSILLAG) kapnak 1-től 4-ig terjedően. A Kék Csillag besorolás szintje attól függ, hogy
a vizsgálati szempontokban részletesen leírt feltételekhez viszonyítva milyen százalékban kifejezett eredményt ér el az adott kikötő. 40% alatti pontszám esetén a kikötő nem jut csillaghoz.
E szerint:

40-64%

65-74%

75-84%

85-100%

A fejezetek alpontjai pontos leírást adnak az egyes Kék Csillag szintekhez szükséges
feltételekről. Az értékelés ez alapján történik. A pontértékek min.5 és max. 10 közöttiek.
Minden értékelési szemponthoz hozzátartozik egy szorzószám, amelynek használata azt
célozza, hogy a fejezeteken belül súlyozni lehessen, fontosság és funkció szerint. Az elméletileg elérhető maximális pontszám – 2116 - jelenti a 100 százalékot, ehhez képest
kell meghatározni, hogy a vizsgált marina az összesítésben a szerzett pontok alapján hány
százalékot ért el.
A hatóságok által a kikötő működéséhez szükséges feltételek meglétét nem regisztrálja a
felmérés, külön pont ezekért nem jár!

I. Nautika
Összefoglalva: a hajózással és a kikötői léttel közvetlenül kapcsolatba hozható
kritériumok szerinti értékelés. A vízmélységre és a vízi megközelítésre vonatkozó
adatokat a Balaton közepes vízállására kell vonatkoztatni

Szempontok
Szél- és hullámvédelem
Vízmélység , megközelíthetőség a víz felől
Kikötés módja
Sólya
Daruzás
Elektromos csatlakozás a kikötőhelyeknél
Vízvétel a kikötőhelyeknél
Vendéghelyek (össz férőhelyhez viszonyítottan)
Üzemanyag vételezés
Kihelyezett mentőeszközök
Biztonsági lépcső
Elektromos hajók töltőhelye
Mólók állapota, világítás
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ref.
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1.03
1.04
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1.Nautikai értékelési szempontok
1.Nautikai értékelés

Szél és
hullámvédelem

FOKOZAT

1.01

Szint alatti

A kikötő teljesen védtelen a széltől és a hullámoktól.
Nem biztonságos a hajók parkoltatása
A kikötő rendelkezik hullámtörő mólóval, amely
alapszintű védelmet biztosít 4-5 Beaufort szélerőig.
A kikötő bejárata valamilyen irányban nyitott. A
hullámok a kikötő medencében erős vízmozgást
okoznak. Legfeljebb 25% a védett kikötő helyek
aránya. Viharos időkben a hajókban károk
keletkezhetnek.
A kikötő rendelkezik hullámtörő mólóval, amely
alapszintű védelmet biztosít 5 Beaufort szélerő
felett is. A kikötő bejárat valamilyen irányban
nyitott, ám előtte, vagy a kikötő belső területén
kiépült valamilyen védőrendszer, az innen érkező
szelek és hullámok a kikötő medencében csak
mérsékelt vízmozgást okoznak. Legalább 50 % a
védett helyek száma
A kikötő rendelkezik hullámtörő mólóval, amely
alapszintű védelmet biztosít 5 Beaufort szélerő
felett is. A kikötő bejárat valamilyen irányban
nyitott, ám előtte, vagy a kikötő belső területén
kiépült valamilyen védőrendszer, az innen érkező
szelek és hullámok csak a kikötő medence egy
részén okoznak mérsékelt vízmozgást. A kikötő 75%a védett viharos időjárásban is.
A kikötő bejárat kialakítása kizárja a hullámok
behatolását a kikötőmedencébe. A vízmozgástól
minden hajó védett még szélsőséges időjárási
viszonyok közepette is.

1 Kék csillag

2 Kék csillag

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Szorzó:10

Elért pontszám:
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1.Nautikai értékelés

Vízmélység,
megközelíthetőség

FOKOZAT

1.02

Szint alatti

A kikötő a Balaton közepes vízállásánál (cca.95105cm) sem közelíthető meg tőkesúlyos hajóval,
jolle kikötőnek azonban alkalmas
A kikötő a Balaton közepes vízállásánál csak egy
irányból, kijelölt útvonalon (pl.bójafolyosó)
közelíthető meg. A kikötőmedencében a víz sehol
sincs 125 cm. alatt.
A kikötő a Balaton közepes vízállásánál legfeljebb
140 cm merülésű hajóval közelíthető meg. A
medencében a vízmélység mindenhol eléri ezt a
szintet
A kikötő a Balaton közepes vízállásánál minden
irányból megközelíthető legfeljebb 180 cm merülésű
hajóval. A kikötő belsejében a vízmélység mindenhol
eléri, vagy meghaladja ezt a szintet.
A kikötő a Balaton közepes vízállásánál minden
irányból megközelíthető legfeljebb 200 cm merülésű
hajóval. A kikötő belsejében a vízmélység mindenhol
eléri, vagy meghaladja ezt a szintet.

1 Kék csillag

2 Kék csillag

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Elért pontszám:
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1.Nautikai értékelés

Kikötés módja

FOKOZAT

1.03

Szint alatti

Nincsenek kiépített kikötőhelyek, hajók parkolása
horgonyon illetve telepített bójákon.
A hajók partfalhoz, vagy mólókhoz köthetők a hátsó
rögzítés saját horgonnyal oldható meg.
A hajók partfalhoz, vagy mólókhoz köthetők a hátsó
rögzítésre telepített bóják, állnak rendelkezésre
A hajók partfalhoz, vagy mólókhoz köthetők a hátsó
rögzítés cölöpökre kötéssel lehetséges.
A hajók úszóponton boxokba, cölöpökhöz köthetők.

1 Kék csillag
2 Kék csillag
3 Kék csillag
4 Kék csillag

Szorzó:10

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-10
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Elért pontszám:

1.Nautikai értékelés

Sólya

FOKOZAT

1.04

Szint alatti

A kikötő rendelkezik a hajók vízre tételéhez
szükséges kiépített sólyával.
A kikötő rendelkezik a hajók vízre tételéhez
szükséges kiépített sólyával.
A kikötő rendelkezik a hajók vízre tételéhez
szükséges kiépített sólyával.
A kikötő rendelkezik a hajók vízre tételéhez
szükséges kiépített sólyával.
A kikötő rendelkezik a hajók vízre tételéhez
szükséges kiépített sólyával.

1 Kék csillag
2 Kék csillag
3 Kék csillag
4 Kék csillag

Szorzó:10

Elért pontszám:

4

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

1.Nautikai értékelés

Daru

FOKOZAT

1.05

Szint alatti
1 Kék csillag

A kikötő nem biztosít daruzási lehetőséget
A kikötő időszakosan és rendelésre külső
szolgáltató által biztosít autódarut díjazás ellenében
A kikötőben telepített, 5t. teherbírásnál kisebb daru
működik, amely szükségletek szerint egész évben
rendelkezésre áll .
A kikötő saját, 5t-nél nagyobb teherbírású
autódaruval rendelkezik, amely a szükségletek
szerint egész esztendőben rendelkezésre áll
A kikötőben 10t-nél nagyobb teherbírású telepített
daru, saját 30-40t teherbírású autódaru, travellift
dolgozik

2 Kék csillag

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Szorzó:10

Kötelező
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Elért pontszám:
1.Nautikai értékelés

Elektromos
csatlakozás

FOKOZAT

1.06

Szint alatti
1 Kék csillag

Nincs kiépített hálózat
A kikötőhelyek legalább 25%-a rendelkezik
csatlakozási lehetőséggel (20m.-en belül)
A kikötőhelyek legalább 50%-a rendelkezik
csatlakozási lehetőséggel (15m-en belül)
A kikötőhelyek legalább 75%-a rendelkezik
csatlakozási lehetőséggel (10m-en belül)
A kikötőhelyek 100%-a rendelkezik elektromos
csatlakozási lehetőséggel (5m-en belül)

2 Kék csillag
3 Kék csillag
4 Kék csillag

Szorzó:8

Elért pontszám:
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1.Nautikai értékelés

Vízcsatlakozás

FOKOZAT

1.07

Szint alatti
1 Kék csillag

Nincs kiépített hálózat a kikötőhelynél
A kikötőhelyek 25%-a rendelkezik vízvételi
lehetőséggel a hajótól legfeljebb 10 méterre
A kikötőhelyek 50%-a rendelkezik vízvételi
lehetőséggel a hajótól legfeljebb 10 méterre
A kikötőhelyek 75%-a rendelkezik vízvételi
lehetőséggel a hajótól legfeljebb 10 méterre
A kikötőhelyek 100%-a rendelkezik vízvételi
lehetőséggel a hajótól legfeljebb 10 méterre.

2 Kék csillag
3 Kék csillag
4 Kék csillag

Szorzó:6

Kötelező
kritérium
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Elért pontszám:

1.Nautikai értékelés

Vendéghelyek
száma az össz férőhelyhez
viszonyítva

FOKOZAT

1.08

Szorzó:10

Szint alatti
1 Kék csillag
2 Kék csillag
3 Kék csillag
4 Kék csillag

Nincs vendéghely
Vendéghelyek száma 5% alatti
Vendéghelyek száma 5-7.5% közötti
Vendéghelyek száma 7.5-10% közötti
Vendéghelyek száma 10% felett

Elért pontszám:
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1.Nautikai értékelés

FOKOZAT

1.09

Üzemanyag
vételezési
lehetőség: igen-

Szorzó:3

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-5

Szorzó:5

Kötelező
kritérium

Pontszám:3-7
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nem
valamennyi kategóriára vonatkoztatva

Elért pontszám:

1.Nautikai értékelés

Kihelyezett
mentőeszközök

FOKOZAT

1.10

Szint alatti
1 Kék csillag
2 Kék csillag

Csak a hatósági követelmény minimumot teljesíti
A hatósági előírásokat túlteljesíti
A hatósági előírásokat túlteljesíti és rendelkezik vízi
mentésre alkalmas motorcsónakkal, és megfelelő
képesítésű hajóvezetővel
A hatósági előírásokat túlteljesíti és rendelkezik vízi
mentésre alkalmas motorcsónakkal, és megfelelő
képesítésű hajóvezetővel
A hatósági előírásokat túlteljesíti és rendelkezik vízi
mentésre alkalmas motorcsónakkal, és megfelelő
képesítésű hajóvezetővel

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Elért pontszám:

7

1.Nautikai értékelés

FOKOZAT

1.11

Biztonsági lépcső.

Szorzó:5

Igen-nem válasz
Szint alatti
1 Kék csillag
2 Kék csillag
3 Kék csillag
4 Kék csillag

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-5

x
x
x
x
x

0-5

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-7

0-5
0-5
0-5

Mindegyik kategóriára ua. vonatkozik

Elért pontszám:

1.Nautikai értékelés

FOKOZAT

1.12

Elektromos hajó
töltőhely,igen-nem

Szint alatti
1 Kék csillag
2 Kék csillag
3 Kék csillag
4 Kék csillag

Szorzó:0

0
7
7
7
7
Mindegyik kategóriára ua. vonatkozik

Elért pontszám:

8

1.Nautikai értékelés

Mólók állapota,
világítás

FOKOZAT

1.13

Szint alatti

A kikötő nem rendelkezik biztonságosan kiépített
partfallal és mólóval, nincs megfelelő világítás
A kikötő kiépített partfallal ( védművel) rendelkezik,
ezen telepített kikötőbikák találhatóak. A belső
mólószárnyak (szilárd, vagy úszó kivitelűek) állapota
elfogadható, de felújításra szorul. Gyenge,
alapszintű a világítás
A kikötő kiépített partfallal (védművel)rendelkezik,
ezen telepített kikötőbikák találhatóak. A belső
mólószárnyak (szilárd, vagy úszó kivitelűek)
állapotuk kifogástalan, burkolatuk
csúszásmentesített. Mólók és a belső utak világítása
megfelelő
A kikötő kiépített partfallal (védművel) rendelkezik,
amelyhez belső mólószárnyak csatlakoznak. A
szilárd, vagy úszó kivitelű szerkezetek felülete
csúszásmentesített, szélességük min. teljesíti a
hatósági előírásokat. A mólók végig megvilágítottak
a belső utak szintén
A kikötő kiépített partfallal (védművel) rendelkezik,
amelyhez belső mólószárnyak csatlakoznak. A
szilárd, vagy úszó kivitelű szerkezetek felülete
csúszásmentesített, szélességük min. teljesíti a
hatósági előírásokat. A mólók végig megvilágítottak
a belső utak szintén

1 Kék csillag

2 Kék csillag

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Szorzó:10

Elért pontszám:
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II.Szolgáltatások
Összefoglalva: Egészségügyi létesítmények, a kikötői személyzethez kapcsolódó
tevékenységek, kommunikáció, közösségi terek, tájékozódás, szabadidős
tevékenységek

Szempontok
Szaniterek
Fogadóépület, recepció
Elérhetőség, webhely, telefon wifi
Információs tábla a vendéghelyekről
Saját parkoló
Téli hajótárolás
Étkezési lehetőség
Gyermekjátszótér
Strand
Társalgó
Vagyonvédelem
Hajóbérlési lehetőség

ref.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2. 12
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II.Szolgáltatások

2.Szolgáltatások

FOKOZAT

2.01

Szint alatti

A kikötő nem rendelkezik megfelelő színvonalú és
számú épített egészségügyi létesítménnyel
legfeljebb mobil eszközök állnak rendelkezésre
A kikötőben, épületben elhelyezett WC-k és mosdó
helyiségek találhatók. Számuk a marina
befogadóképességéhez képest azonban nem
megfelelő, napjában legfeljebb egyszer takarítják,
így csúcsidőszakban gondok lehetnek a tisztasággal.
A kikötőben, épületben elhelyezett WC-k és mosdó
helyiségek találhatók. Számuk a marina
befogadóképességéhez képest megfelelő, napjában
többször takarítják és erről takarítási naplót is
vezetnek . A helyiségek jó állapotúak és karban
tartottak. A kikötőhelytől könnyen megközelíthetők.
A kikötőben, épületben elhelyezett WC-k és mosdó
helyiségek találhatók. Számuk a marina
befogadóképességéhez képest megfelelő, napjában
többször takarítják és erről takarítási naplót is
vezetnek . A helyiségek és a szaniter eszközök
újszerű állapotúak, megfelelő a világítás. A
kikötőhelytől könnyen megközelíthető.
A kikötőben, épületben elhelyezett WC-k és mosdó
helyiségek találhatók. Számuk a marina
befogadóképességéhez képest megfelelő, napjában
többször takarítják és erről takarítási naplót is
vezetnek. A helyiségek és a szaniter eszközök
szállodai színvonalúak, megfelelő a világítás. A
kikötőhelytől könnyen megközelíthető. A
mozgáskorlátozottak számára külön
létesítményekkel rendelkezik

1 Kék csillag

2 Kék csillag

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Szaniterek,
vizesblokk,WC

Elért pontszám:
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Szorzó:10

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-10
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2.Szolgáltatások

Iroda, recepció

FOKOZAT

2.02

Szint alatti

A kikötő nem rendelkezik kikötőmesteri irodával és
recepcióval, és napra kész HSZH táblázattal
A kikötőben van kikötőmesteri iroda, amely akár a
partról, akár a víz felől érkezve is jól látható és
könnyen megközelíthető
A kikötőben van kikötőmesteri iroda , amely akár a
partról, akár a víz felől érkezve is jól látható és
könnyen megközelíthető . A helyiség tiszta,
gondozott. Főszezonban május 15 és szeptember 30
között naponta legalább 8 órán keresztül van
személyzet a hét valamennyi napján
A kikötőben van kikötőmesteri iroda, amely akár a
partról, akár a víz felől érkezve is jól látható és
könnyen megközelíthető. A kikötő minden részéről
jelzett a recepció helye. A helyiség tiszta, gondozott,
légkondicionált. A recepción információs anyagok
találhatók a környék kulturális, gasztronómiai
szabadidős kínálatáról. Főszezonban május 15 és
szeptember 30 között naponta legalább 8 órán
keresztül van személyzet a hét valamennyi napján.
A kikötőben van kikötőmesteri iroda, amely akár a
partról, akár a víz felől érkezve is jól látható és
könnyen megközelíthető. A kikötő minden részéről
jelzett a recepció helye. A helyiség tiszta, gondozott,
légkondicionált, ülőbútorokkal ellátott. A recepción
információs anyagok találhatók a környék kulturális
gasztronómiai szabadidős kínálatáról. Főszezonban
május 15 és szeptember 30 között 8 órán át nyitva
tart, munkaidőn túl a kikötővezető, vagy más felelős
személy elérhető.

1 Kék csillag

2 Kék csillag

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Szorzó:8

Elért pontszám:
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2.Szolgáltatások

Elérhetőség,
weblap,WIFI

FOKOZAT

2.03

Szint alatti
1 Kék csillag

A kikötő legfeljebb mobiltelefonon érhető el
A kikötő weben elérhető. A legfontosabb általános
információk lekérdezhetők. A weblap tartalmazza a
kikötő vezetőjének, illetve a recepciónak a
telefonszámát. Nincs interaktív felület.
A kikötő weben elérhető. A legfontosabb általános
információk lekérdezhetők. A weblap tartalmazza a
kikötő vezetőjének, illetve a recepciónak a
telefonszámát. A weblapon megtalálható a kikötő
térképe, GPS pozíciója, a tájékozódást segítő parti
építmények fotográfiája.
A kikötő weben elérhető. A legfontosabb általános
információk lekérdezhetők. A weblap tartalmazza a
kikötő vezetőjének, illetve a recepciónak a
telefonszámát. A weblapon megtalálható a kikötő
térképe, GPS pozíciója, a tájékozódást segítő parti
építmények fotográfiája. Wifi elérhetőség
biztosított. A felületen naprakész információk
találhatók .
A kikötő weben elérhető. A legfontosabb általános
információk lekérdezhetők. A weblap tartalmazza a
kikötő vezetőjének, illetve a recepciónak a
telefonszámát. A weblapon megtalálható a kikötő
térképe, GPS pozíciója, a tájékozódást segítő parti
építmények fotográfiája. A felület interaktív
elérhetők a látogatói vélemények. A felületen
naprakész információk találhatók. A kikötő teljes
területén ingyenes WiFi elérhetőség biztosított

2 Kék csillag

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Szorzó:10

Elért pontszám:

13

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-10
0
4

6

8

10

2.Szolgáltatások

Információ a
vendéghelyekről

FOKOZAT

2.04

Szorzó:6

Szint alatti
1 Kék csillag
2 Kék csillag
3 Kék csillag
4 Kék csillag

A kikötő bejáratától jól jelzett a kijelölt vendéghely
A kikötő bejáratától jól jelzett a kijelölt vendéghely
A kikötő bejáratától jól jelzett a kijelölt vendéghely
A kikötő bejáratától jól jelzett a kijelölt vendéghely
A kikötő bejáratától jól jelzett a kijelölt vendéghely

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

Elért pontszám:

2.Szolgáltatások

Gépkocsik
parkolása

FOKOZAT

2.05

Szint alatti

Sem a kikötőben, sem azon kívül nincs kiépített
parkoló
A kikötő parti bejárata körzetében nem
pormentesített parkolási lehetőség található
A kikötő parti bejárata körzetében aszfaltozott, vagy
más módon pormentesített parkolási lehetőség
található.
A kikötő parti bejárata körzetében aszfaltozott, vagy
más módon pormentesített parkolási lehetőség
található, amelyet belső parkolási lehetőség egészít
ki.
A kikötő parti bejárata körzetében aszfaltozott, vagy
más módon pormentesített parkolási lehetőség
található. A belső kiépített parkolóba elektronikus
beléptető rendszerrel lehet bejutni. Az éves
kikötőhelyi díj tartalmazza a belső parkolás
lehetőségét is.

1 Kék csillag
2 Kék csillag

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Szorzó: 5

Elért pontszám:
14

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-10
0
4
6

8

10

2.Szolgáltatások

Téli hajótárolás

FOKOZAT

2.06

Szint alatti
1 Kék csillag
2 Kék csillag

Nem megoldott
Kikötő területén, saját tároló kocsin
Kikötő területén, saját tároló kocsin, vagy a kikötő
által biztosított bakon
Kikötő területén, saját tároló kocsin, a kikötő által
biztosított bakon, vagy vizen, szivattyús keringtető
rendszer alkalmazásával. Őrzés nem minden
napszakban biztosított.
Kikötő területén, saját tároló kocsin, vagy vizen
szivattyús keringtető rendszer alkalmazásával.
Állandó 24 órás felügyelet, kamerarendszer

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Szorzó: 8

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-8
0
6
6
8

8

Elért pontszám:

2.Szolgáltatások

Étkezési
lehetőség

FOKOZAT

2.07

Szint alatti

Sem a kikötőben, sem a kikötő 300 méteres
körzetében nem található étkezési szolgáltatás
A kikötőn kívül 300 méteren belül egy, vagy több
büfé-szintű étkező hely található
A kikötőn kívül 300 méteren belül egy, vagy több
étterem-szintű vendéglátó hely található.
A kikötőn belül büfé szintű étkező hely található,
amelynek van meleg konyhája is.
A kikötőn belül saját étterem működik.

1 Kék csillag
2 Kék csillag
3 Kék csillag
4 Kék csillag

Szorzó: 6

Elért pontszám:
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Kötelező
kritérium

Pontszám:0-10
0
4
6
8
10

2.Szolgáltatások

Gyermekjátszótér

FOKOZAT

2.08

Szint alatti
1 Kék csillag

Nincs kialakított játszóhely
A kikötő közvetlen környezetében található
játszóhely
A kikötőn belül van kialakított minimális
felszereltségű játszótér
A kikötőn belül jól felszerelt játszóhely található

0
1

A kikötőn belül jól felszerelt, uniós szabványoknak
megfelelő játszótér található

5

2 Kék csillag
3 Kék csillag
4 Kék csillag

Szorzó: 6

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-5

2
3

Elért pontszám:

2.Szolgáltatások

Strand

FOKOZAT

2.09

Szint alatti
1 Kék csillag
2 Kék csillag

Nincs kialakított strand
A kikötő 300m környezetében található strand
A kikötő közvetlen környezetében hatóság által is
engedélyezett fürdési lehetőség található
A kikötőhöz kapcsolódóan van lehetőség fürdésre

0
1
2

A kikötőhöz kapcsolódóan van lehetőség fürdésre
kisgyermekeknek kialakított fürdőmedencével

5

3 Kék csillag
4 Kék csillag

Szorzó:5

Elért pontszám:
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Kötelező
kritérium

Pontszám:0-5

3

2.Szolgáltatások

Társalgó,
közösségi tér

FOKOZAT

2.10

Szint alatti
1 Kék csillag

Nincs kialakított közösségi tér
A kikötő rendelkezik minimális igényeket kielégítő
közösségi helyiséggel
A kikötőben jól felszerelt közösségi helyiség
található
A kikötőben klubszerűen kialakított, technikai
eszközökkel ellátott helység található
A kikötőben klubszerűen kialakított, technikai
eszközökkel ellátott helység található, amely
alkalmas nagyobb rendezvények lebonyolítására is

2 Kék csillag
3 Kék csillag
4 Kék csillag

Szorzó:6

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-5
0
2
3
4
5

Elért pontszám:

2.Szolgáltatások

Vagyonvédelem

FOKOZAT

2.11

Szint alatti
1 Kék csillag

Nem megoldott, nincs porta szolgálat
Portaszolgálat csak a nappali időszakban található. A
tárolt hajókra nincsen felelősségbiztosítás
Portaszolgálat a nap 24 órájában
Portaszolgálat a nap 24 órájában, az éjszakai
időszakban biztonsági őr teljesít szolgálatot. A vizen,
vagy a szárazföldön tárolt hajókra van
felelősségbiztosítás
Portaszolgálat a nap 24 órájában, az éjszakai
időszakban biztonsági őr teljesít szolgálatot. A
kikötő területén videós felügyeleti rendszer
működik. A vizen, vagy a szárazföldön tárolt hajókra
van felelősségbiztosítás

2 Kék csillag
3 Kék csillag

4 Kék csillag

Elért pontszám:

17

Szorzó:6

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-8
0
2
4
6

8

2.Szolgáltatások

FOKOZAT

2.12

Hajóbérlés

Szorzó:5

(igen-nem)
Minden kategóriára vonatkozóan

Kötelező
kritérium

Pontszám: 0-5
0-5

Elért pontszám:

18

III.Környezetvédelem
Összefoglalva: A hajózás és karbantartás során keletkező veszélyes anyagok
kezelése a hajók szennyvizének kelhelyezése.

Szempontok
Szennyvízszivattyú
Vegyi WC ürítőhely
Szelektív hulladékgyűjtés
Elkülönített hajókarbantartó terület
Veszélyes anyag gyűjtőhely
Környezeti kárelhárításra alkalmas eszközök és anyagok

19

ref.
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06

III.Környezetvédelem

3.Környezetvédelem

Szennyvízszivattyú

FOKOZAT

3.01

Szint alatti
1 Kék csillag

Nem megoldott
A kikötő rendelkezik a hajókon keletkező szennyvíz
eltávolítására szolgáló telepített,vagy mobil
berendezéssel
A kikötő rendelkezik a hajókon keletkező szennyvíz
eltávolítására szolgáló telepített,vagy mobil
berendezéssel
A kikötő rendelkezik a hajókon keletkező szennyvíz
eltávolítására szolgáló telepített, vagy mobil
berendezéssel
A kikötő rendelkezik a hajókon keletkező szennyvíz
eltávolítására szolgáló telepített, vagy mobil
berendezéssel

2 Kék csillag

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Szorzó:8

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-10
0
10

10

10

10

Elért pontszám:

3.Környezetvédelem

Vegyi WC ürítő
hely

FOKOZAT

3.02

Szint alatti
1 Kék csillag

Nem megoldott
A kikötő rendelkezik a hajókon keletkező szennyvíz
eltávolítására szolgáló ürítő hellyel
A kikötő rendelkezik a hajókon keletkező szennyvíz
eltávolítására szolgáló ürítő hellyel
A kikötő rendelkezik a hajókon keletkező szennyvíz
eltávolítására szolgáló ürítő hellyel
A kikötő rendelkezik a hajókon keletkező szennyvíz
eltávolítására szolgáló ürítő hellyel

2 Kék csillag
3 Kék csillag
4 Kék csillag

Szorzó:6

Elért pontszám:
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Kötelező
kritérium

Pontszám:0-10
0
10
10
10
10

3.Környezetvédelem

Hulladék gyűjtés

FOKOZAT

3.03

Szint alatti
1 Kék csillag
2 Kék csillag
3 Kék csillag

Nem megoldott
A keletkező hulladék gyűjtése a parton megoldott,
A keletkező hulladék a mólók bejáratánál történik
A keletkező hulladék gyűjtése már a mólókon
történik
A keletkező hulladék szelektív gyűjtése megoldott,
a helyi önkormányzat gondoskodik az elszállításról

4 Kék csillag

Szorzó:6

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-8
0
2
4
6
8

Elért pontszám:

3.Környezetvédelem

Hajók
karbantartása

FOKOZAT

3.04

Szint alatti

Nincs kialakított munkavégzésre alkalmas terület,
semmilyen előírás nincs a munkavégzésre
vonatkozóan
A kikötő nem rendelkezik munkavégzésre
kialakított területtel, de a kikötői szabályzat leírja
milyen feltételek mellett lehet elvégezni a hajók
karbantartását
A kikötő rendelkezik munkavégzésre kialakított
területtel, ahol kiépítették a víz és elektromos
hálózatot.
A kikötő rendelkezik munkavégzésre kialakított
területtel, ahol kiépítették a víz és elektromos
hálózatot. A kikötő működési rendje részletesen
szabályozza a karbantartási munkák technikai
követelményeit.
A kikötő rendelkezik munkavégzésre kialakított
területtel, ahol kiépítették a víz és elektromos
hálózatot. A kikötő működési rendje részletesen
szabályozza a karbantartási munkák technikai
követelményeit.

1 Kék csillag

2 Kék csillag

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Szorzó:8

Elért pontszám:
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Kötelező
kritérium

Pontszám:0-10
0

5

7

10

10

3.Környezetvédelem

Veszélyes anyagok
gyűjtőhelye

FOKOZAT

3.05

Szint alatti
1 Kék csillag

Nem megoldott
A kikötő rendelkezik a veszélyes anyagok
gyűjtésére szolgáló eszközökkel, amelyek
megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
A kikötő rendelkezik a veszélyes anyagok
gyűjtésére szolgáló eszközökkel, amelyek
megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
A kikötő rendelkezik a veszélyes anyagok
gyűjtésére szolgáló eszközökkel, amelyek
megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
A kikötő rendelkezik a veszélyes anyagok
gyűjtésére szolgáló eszközökkel, amelyek
megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

2 Kék csillag

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Szorzó:6

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-5
0
5

5

5

5

Elért pontszám:

3.Környezetvédelem

FOKOZAT

3.06

Kárelhárítási
anyagok (igen-nem)

valamennyi kategóriában

Szorzó:5

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-5
0-5

Elért pontszám:
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IV.Épített környezet és légkör
Összefoglalva: A szempontok a kikötő rendezettségének és általános esztétikai
állapotának értékelését célozzák, design, tervezettség és a felhasznált anyagok
figyelembe vételével.

Szempontok
Szárazföldi megközelíthetőség
Építmények állapota
Terület rendezettsége és gondozottsága
Általános benyomások

23

ref.
4.01
4.02
4.03
4.04

4.Épített környezet és légkör

Szárazföldi
megközelíthetőség

FOKOZAT

4.01

Szint alatti
1 Kék csillag
2 Kék csillag

Csak földút áll rendelkezésre
A kikötő pormentesített közúton közelíthető meg
A kikötő pormentesített közúton közelíthető meg,
az ide vezető utat KRESZ, vagy saját táblák jelzik
A kikötő pormentesített közúton közelíthető meg,
az ide vezető utat KRESZ, vagy saját táblák jelzik
A kikötő pormentesített közúton közelíthető meg,
az ide vezető utat KRESZ, vagy saját táblák jelzik

3 Kék csillag
4 Kék csillag

Szorzó:5

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-5
0
3
5
5
5

Elért pontszám:

4.Épített környezet és légkör

Építmények
esztétikai állapota

FOKOZAT

4.02

Szint alatti
1 Kék csillag

Csak ideiglenes építmények (pl.konténer) található
A kikötőben található épületek régebbi építésűek,
küllemük egyszerű, funkcionálisan szerényebb
igényeket elégítenek ki. Renoválásra megérettek.
A kikötőben található épületeket jó minőségben
felújították, gondozottak és tiszták. A vizesblokkok
egyszerűek.
Az építmények kifejezetten kikötői célokra épültek,
újszerűek – vagy újak - rendszeresen karban tartják
őket. A vizesblokkok jó színvonalúak, a burkolatok és
szaniterek megfelelő állapotúak.
Az építmények a valamennyi kikötői létesítménnyel
együtt egységes dizájnt képviselnek. Újak, vagy
újszerűek. Környezetük gondozott, telepített
növényzettel ellátott. A vizesblokkok szállodai
színvonalúak.

2 Kék csillag

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Elért pontszám:

24

Szorzó:10

Kötelező
kritérium

Pontszám:
0-10
0
4

6

8

10

4.Épített környezet és légkör

Terület
rendezettsége

FOKOZAT

4.03

Szint alatti

A kikötőben esetleges a hajók és a tároló állványok
elhelyezése. Áttekinthetetlen a terület, hiányoznak a
gondozott zöld felületek. Nem biztonságosak a
kikötőhelyekhez vezető utak.
A kikötőben tervszerű a hajók és a tároló állványok
elhelyezése. A közlekedési utak biztonságosak, de
nem pormentesítettek
A kikötőben egyértelműen elkülönül a kifejezetten
hajózási célokat szolgáló terület a szabadidős
tevékenységekhez biztosított részektől.
Biztonságosak a közlekedési útvonalak, ezek egy része
pormentesített. A gyep felületek gondozottak.
A kikötőben egyértelműen elkülönül a kifejezetten
hajózási célokat szolgáló terület a szabadidős
tevékenységekhez biztosított részektől.
Biztonságosak a közlekedési útvonalak, valamennyi
pormentesített. A gyep felületek gondozottak, a
terület, részben természetes, részben telepített
növényzettel rendelkezik.
A kikötőben egyértelműen elkülönül a kifejezetten
hajózási célokat szolgáló terület a szabadidős
tevékenységekhez biztosított részektől.
Biztonságosak a közlekedési útvonalak, valamennyi
pormentesített. A gyep felületek gondozottak, a
terület, részben természetes, részben telepített
növényzettel rendelkezik. Mindenhol magas minőségi
színvonalat képviselő berendezési tárgyakat és
anyagokat használnak.

1 Kék csillag

2 Kék csillag

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Szorzó:10

Elért pontszám:
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Kötelező
kritérium

Pontszám:
0-10
0

4

6

8

10

Általános
benyomások

FOKOZAT

4.04

Szint alatti

A kikötő nem kelti egy szervezett, rendezett
marina benyomását
A kikötő szervezett és rendezett benyomást kelt
akár szárazföldről, akár vízről érkezik a látogató
A kikötő szervezett és rendezett, kifejezetten jó
benyomást kelt akár szárazföldről, akár vízről
érkezik a látogató. Szembeötlő a tisztaság és az
infrastruktúra jó állapota.
A kikötő szervezett és rendezett, jó benyomást kelt
akár szárazföldről, akár vízről érkezik a látogató.
Rendkívüli a tisztaság és az infrastruktúra állapota.
A tájékozódást mindenhol információs táblák,
piktogrammok segítik
A kikötő szervezett és rendezett, kifejezetten jó
benyomást kelt akár szárazföldről, akár vízről
érkezik a látogató. Rendkívüli a tisztaság és az
infrastruktúra állapota. A tájékozódást mindenhol
információs táblák, piktogrammok segítik.
gondosan karban tartott a terület minden pontja.

1 Kék csillag
2 Kék csillag

3 Kék csillag

4 Kék csillag

Szorzó:8

Elért pontszám:

26

Kötelező
kritérium

Pontszám:0-10
0
3
5

8

10

A projekt a GINOP 7.1.2.-15-00007 támogatási szerződéshez
kapcsolódva valósult meg.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

