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A fövenyfürdői csúszdák felújítása Balatonfűzfőn
A projekt azonosító száma:
TFC-BA-1.1.2-2019-2020-00002
A projekt megvalósításának ideje:
2020. 04. 01. – 2020. 06. 18.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Támogató neve és elérhetősége:
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
1146 Budapest, Hermina út 63.
Kivitelező neve és elérhetősége:
Úszóstég Kft.
8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 17.

A támogatott projekt a Kisfaludy
Turisztikai Fejlesztési Program
keretében valósul meg

Tervező neve és elérhetősége:
Fűzfő-Terv Kft.
8175 Balatonfűzfő, Hóvirág utca 31.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
VEM-AL BAU Bt.
8200 Veszprém, Árva utca 1. MF 1.
Támogató által nyújtott támogatás összege: 66.908.600 Ft (100%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 0 Ft (0%).
A projekt összköltsége: 66.908.600 Ft.
A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2020. január 16-án pályázatot nyújtott be a fövenystrandi csúszdák
felújítására, amelynek eredményeként 66.908.600 Ft összegű, 100%-os támogatási intenzitású hazai,
vissza nem térítendő támogatást nyert a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint a Miniszterelnöki
Kabinetiroda Kezelő szerve és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. közösen meghirdetett, a
„Balatoni vízicsúszdák fejlesztése” című, TFC-BA-1.1.2-2019 kódszámú pályázatán.
A Támogatói Okirat 2020. március 12-én lépett hatályba.
A lecserélt csúszdák 2005-ben épültek és felújításuk azért volt indokolt, mert a felületük erősen vízköves
volt, a pályatartó- és lépcsőszerkezet elrozsdásodott, a csúszdakezelő személyzet számára nem volt
megoldott az árnyékolás, a térburkolat egyenetlen, balesetveszélyes, a csobbanótér körüli úszóstég keskeny
volt, a csúszda vezérlése nem volt megfelelő, az erre szolgáló helyiség kicsi és leromlott állapotú volt.
A felújítás során az alábbi tevékenységek elvégzésére került sor:
Meglévő, üzemelő vízicsúszdák teljes felújítása
A csúszdapályák cseréje (4 pálya, 128 méter) és a vízben lévő két tartópillér cseréje.
A csúszda lépcsőház felújítása: lábmosó, lépcsőfokok cseréje (44 m2), pályatartó szerkezet és csúszda
lépcsőház festése (100 m2), piktogram tábla elhelyezése, az indító állványra 17,5 m2 napvédő tető
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elhelyezése a kezelőszemélyzet árnyékolása céljából.
A csobbanó vízfelület köré új úszóstég (52 m2) kialakítása fürdő létrával (2 db), billenőhíddal (2 db),
korlát oszloppal (20 db) és korlát kötéllel (70 méter).
Fenti fejlesztési célokhoz kapcsolódó gépészeti beruházások, eszközök beszerzése
Szivattyú akna megemelése, fedése.
Meglévő szivattyú felújítása, 1 db új szivattyú beszerzése, Balaton vízelzáró szelep.
Csúszda vezérlő helyiség, tároló kialakítása, az elektromos rendszer áttelepítése a biztonságos
üzemeltetéshez.
Fejlesztéssel kapcsolatos bontási munkálatok
Régi csúszdapályák bontása (4 pálya).
Csúszdák alatti térkő bontása (150 m2).
Területrendezés és területrekultiváció
Csúszdapályák alatti térkőburkolat építése (270 m2) a biztonságos használat és az egységes arculat
megteremtése érdekében a korábbi években lerakott térkővel összhangban.
-

Projektünk közvetlen célja volt, hogy a Fövenyfürdő két csúszdája, a családi és a kamikáze csúszda
megújuljon és a biztonságos üzemeltetés biztosítható legyen. A vízicsúszdák fejlesztésével az
önkormányzat rövid távú célja volt a strandot látogatók igényeinek megfelelő színvonalú szolgáltatás
nyújtása, illetve a várost látogatók részére színvonalas turisztikai termék kialakítása, ennek eredményeként
a Fövenyfürdő látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése. Hosszú távú célunk
városunk turisztikai vonzerejének növelése, fenntartható fejlesztése és európai szinten is versenyképessé
tétele. Bízunk abban, hogy projektünk hozzájárulhat a magasabb hozzáadott értéket előállító turisztikai
szolgáltatások kialakításához.
Csúszdáink nagyon kedveltek a látogatók körében, főként, mert több pályás és így a családok, kicsik és
nagyok együtt szórakozhatnak és élhetik át a csúszás élményét.
A fejlesztés révén bízunk abban, hogy egy biztonságosabb és az eddiginél színvonalasabb szolgáltatást
tudunk nyújtani látogatóinknak, amellyel elérhetjük azt, hogy strandunk látogatottsága és jövedelemtermelő
képessége tovább növekedjen.
A PROJEKT FOTÓI:
A fejlesztés előtt
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A fejlesztés alatt
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A fejlesztés után

Ünnepélyes átadás
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889, +36-20-95-95-190
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

https://mtu.gov.hu/

https://kisfaludyprogram.hu/

