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Medervizsgálati ajánlat 
 

Tisztelt Címzett! 

 

Engedje meg, hogy a figyelmébe ajánljam a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának a 2014. évi a 
Balaton Fejlesztési Tanács által megrendezett katasztrófavédelmi, vízirendészeti tájékoztatón is elhangzott 
korszerű medervizsgálati módszert és erre ajánlott szolgáltatását. 

 

Egyesületünk - felismerve a baleset megelőzésben rejlő lehetőségeket - hosszú évek óta végzi a 78/2008 
(IV.3.) Kormányrendelet 7. számú mellékletének 14. pontja alapján meghatározott, illetve az azon alapuló, a 
kor követelményeinek megfelelő medervizsgálatait. A meder átvizsgálása során fejlett technikai 
eszközökkel (pl. szonár berendezés, víz alatti fémkereső, helymeghatározó rendszer, búvár technika, stb.) 
dokumentáltan zajlik az adott fürdőterület vizsgálata (mellékletként küldünk egy minta dokumentációt). A 
vizsgálat során talált, emberi erővel eltávolítható veszélyes objektumokat a vizsgálat részeként eltávolítjuk. 

Az emberi erővel el nem távolítható objektumok eltávolítását és a fürdőterület biztonságossá tételét, külön 
a felmérésre alapozott terv és árajánlat alapján, szintén vállaljuk. Amennyiben a medervizsgálat során 
robbanás veszélyes tárgyat találunk, a hatályos jogszabályok értelmében azonnal értesítjük a 
szakhatóságot, illetve biztosítjuk a területet a megérkezésükig. 

Medervizsgálati árajánlatunkat minden esetben egyedileg, az adott terület nagysága, formája és egyéb 
helyszíni tényezői alapján állapítjuk meg.  

Amennyiben bármilyen további kérdése/kérése lenne a medervizsgálat szolgáltatásunkkal kapcsolatban, 
vagy árajánlatot szeretne kérni, kérem, keressen engem a tothpeter@vizimentok.hu email címen vagy a 
+36 30 462 8367 telefonszámon. 

 

Reméljük, e tevékenységünkkel is állhatunk rendelkezésükre. 

 

Tisztelettel: 

 

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 

Témafelelős: 

Tóth Péter 

tothpeter@vizimentok.hu 

+36304628367 
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A ……….. strandon 

(2014.hh.nn-án) végzett 

medervizsgálat dokumentációja 
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A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata a ……………….strand üzemeltetője felkérésére végzett medervizsgálati 

munkát. A vizsgálatra 2014………-án került sor.  

 

A felmérést végezték: 

 

Tóth Péter 

Szedlák György 

 

Vízállás (napi átlag a vizsgálati napon, a Balatoni Információs Rendszer alapján): 

 

123 cm 

 

Használt eszközök: 

 

H-21266-11 lajstromszámú Lomac típusú mentőhajó 

Garmin Montana 650 típusú kézi GPS helymeghatározó eszköz 

J&W Fischers Pulsar 8x típusú víz alatti fémdetektor 

Humminbird 1197 C sxi vízalatti szonár 

25 méter apró szemű lánc 

2 db teljes búvárfelszerelés 

Gopro Hero2 HD típusú digitális kamera 

 

A vizsgálat során (az 1. számú mellékletben látható vázlat szerint) a Global Positioning System (GPS, Globális 

Helymeghatározó Rendszer) segítségével meghatározásra kerültek a fürdőterület jellegzetes és határoló pontjai. 

A jelölt koordinátapontok között a 78/2008. (IV.3.) Kormány rendelet 7. melléklet 14. pontja alapján a medervizsgálat 

2014………-án 08:20 és 11:53 között megtörtént, különös figyelemmel a balesetek kialakulását előidéző tárgyakra (az 

időpont adatokat a munkát végző mentőhajó nyomkövető fekete dobozának adatai szolgáltatták). A strand medrének 

átvizsgálása Humminbird 1197 C sxi víz alatti szonár berendezéssel és lánccal történt.  

 

A vizsgálat közben tapasztaltak 

 

A strand területének átvizsgálása során veszélyes természetes vagy műtárgyat a vizsgálatot végzők nem találtak. 

 

Egyéb tapasztalatok és javaslatok: 

 

A medervizsgálat során a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata nem talált olyan természetes vagy műtárgyat, ami 

fokozott balesetveszélyre utalna. 

 

Zánka, 2014………... 

 

 

 

 

 

 

Horváth Katalin  

jegyzőkönyvvezető  
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1. számú melléklet 

 

Koordináta pozíció értékek: 

Fürdő terület határok koordinátái: 

 

1. Balatonakali (part keleti oldal) N46 52.827 E17 45.251 
2. Balatonakali (part nyugati oldal) N46 52.763 E17 44.922 
3. Balatonakali (víz keleti oldal) N46 52.801 E17 45.261 
4. Balatonakali (víz nyugati oldal) N46 52.720 E17 44.938 
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