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• Projekt tárgya: új nagyműtárgyak építése  (Siófoki leeresztő zsilip, Siófoki 
hajózsilip, Balatonkiliti mederduzzasztó), valamint a Sió-csatorna rekonstrukciója. 

• Támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. június 7. 

• A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2020. december 30. 

• A projekt bruttó összköltsége: 12 milliárd Ft. 

• 2017. évi feladatok: projekt első ütemének „komplex előkészítés feladatai” című 
feladatrész tervezési feladatainak elvégzése, szükséges hatósági engedélyek 
megszerzése.  

 



A projekt célja 
 

Balaton korszerű vízszintszabályozás feltételeinek 
megteremtése 

• Többlet vízkészlet tartása érdekében Balaton +120 cm szintre emelése 

• A vízszintszabályozás eszközrendszerének korszerűsítése 

• Sió-csatorna levezető képességének javítása 
 

A nagyprojekt célja a vizek kártételei elleni, a védett értékekkel arányos védelem szintjének 
biztosítása a teljes vízrendszeren. 

A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése érdekében szükséges a jelentősebb 
nagyműtárgyak rekonstrukciója és átépítése, a Sió-csatorna teljes körű rekonstrukciója, és a 
továbbiakban a vízrendszer megfelelő és fenntartható működtetésének biztosítása, zsilipek 
üzemeltetésének módosítása, minimális beavatkozás elve és a hosszirányú átjárhatóság 
figyelembevételével. 



 
Projektfejlesztés helyszíne 
                                                                                                           

A Sió-csatorna a Közép-Dunántúl vízrendszerének 
gerincét jelenti. 

Siófoki leeresztő zsilip révén a Balaton többlet 
vizeinek levezetésének egyetlen lehetőségét 
biztosítja. 

Sió-csatorna vízszállító képességének jelentős 
szerepe van a Balaton és vízgyűjtőjének 
vízgazdálkodási alakításában. Összegyűjti és 
szállítja a Közép-Dunántúl középső területeinek 
vizeit, befogadója a Nádor-csatornának, a Kapos 
és a Völgységi-patakon kívül több kisebb 
vízfolyásnak és tisztított ipari, illetve kommunális 
szennyvizeknek is.   

 



 

Nagyműtárgyak projektelemei 

Siófoki leeresztő zsilip és hajózsilip  

A Balaton vízeresztése a csatorna 120+822 fkm szelvényében lévő leeresztő zsilipen keresztül 
történhet.  

A Balaton és Sió-csatorna közötti hajózás lehetőségét a 120+800 fkm szelvényben hajózsilip 
biztosítja. A műtárgyak jelenlegi állapota a folyamatos átépítések során alakult ki.  

 



A leeresztő zsilip névleges kapacitása jelenleg is 80 m3/s, azonban a műtárgy kora, állapota miatt 
50 m3/s-nál nagyobb hozamú eresztés nem hajtható végre. A műtárgy vizsgálatai alapján 
megállapítást nyert, hogy a rekonstrukció helyett a műtárgyak teljes átépítése indokolt.  

Az átépítéssel 100 m3/s vízeresztés is lehetővé válik.  

A leeresztő zsilip a 
félszigetre való bejutás 
miatt két hidas 
megoldással készül, az 
alvízi lesz a műtárgy üzemi 
kezelőhídja, a felvízi hídon 
bonyolódik a félsziget 
leendő forgalma. A 
műtárgy elzárása 
szegmenstáblával valósul 
meg..  



Balatonkiliti mederduzzasztó 

A Sió-csatorna 118+720 fkm szelvényében található, Siófok város belterületi csatorna 
szakaszának esztétikus megjelenését szolgálja azzal, hogy a balatoni vízeresztések végén a 
duzzasztó lezárásra kerül, a meder vízzel telítődik.  

Új mederduzzasztó 

A jelenlegi alvízén épül Dózsa 
György út folytatásában Sió-
csatorna 118+010 fkm. 
szelvényben. A műtárgy 
elhelyezése egybe esik Siófok 
város fejlesztési elképzeléseivel.  



Sió Torkolati Mű (Árvízkapu nagyműtárgy) környezetében 

- Uszadék terelő műtárgy épül, mivel az Árvízkapu nagyműtárgynál gyakori probléma, hogy 
az uszadék fák veszélyeztetik a műtárgyat. 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp9IHizsbTAhWK2xoKHatOBG8QjRwIBw&url=http://www.kdtvizig.hu/hu/korabbi-hirek/9569d773-3055-420f-af9e-b4b663f263be&psig=AFQjCNFALuODm4xW7MdG_hHIZNttS2vnEQ&ust=1493450404612856


Sió rekonstrukció projektelemei 

Feliszapolódás, zátonyok megszüntetése kotrással 

  



Kimerült magaspartok rendezése 

Jobb parton, a magassághiányos magas parti szakaszokat a Nagyvízi Mederkezelési Tervvel 
összhangban kell kezelni és azt a tervezés során figyelembe venni. 



Magassághiányos töltések és depóniák rendezése 

A magassághiányos és nem kell biztonságú szakaszokat az érvényben lévő MÁSZ+ 1,0 m-es 

biztonsággal kell tervezni.  
A bal parton ~ 6.500 m, a jobb 
parton ~16.100 m magassághiányos 
szakasz található.  



Korona stabilizációja 

A vízeresztések esetén fennálló bel- és árvízvédelmi feladatok elvégezhetőségének 

biztosítása érdekében szükséges a járó utak egyes szakaszainak mechanikai stabilizációja.  



Műtárgyak és környezetük felújítása 
 

- A biztonságos kettős elzárást biztosító elzáró szerkezetek ún. „lopás-biztos” kialakítással 
történő pótlása szükséges 

- Egyes esetekben a műtárgy megközelítéséhez szükséges stabilizált rámpát, megközelítő utat 
építeni, más esetben a mobil szivattyúk elhelyezéséhez szükséges lebetonozott terület 
hiányzik.  



Mederbiztosítás 

Különösen a Kölesd és Pálfa közötti mederszakaszon, ahol jelenleg is több mederelfajulás 

látható. A nagyobb hozamú vízeresztések, és azok időbeni lefutása jelentős mértékben 

befolyásolja a mederrézsűk állékonyságát, mely a tervezés során külön vizsgálatot igényel. 



Mellékvízfolyások visszatöltésezése 

A nagyobb mellékvízfolyások esetén költséghatékonyabb a vízfolyásokat a szükséges hosszon 
visszatöltésezni, mint torkolati műtárgyat építeni. Kisszékelyi-árok, Donát-patak, Kendervölgyi-
patak vissza töltésezése tervezett. 



Monitoring hálózat bővítése  

A hidrometeorológia mérőhálózatot érintő fejlesztések:  
 - 8 db új állomás telepítése 
 - 2 db mérőállomás átalakítása hó vastagság mérésre 
 
A felszíni mérőhálózatot érintő fejlesztések:  
 - 3 db új állomás létesítése 
 - 7 db állomás átalakítása vízhozam mérésre 
 - 19 db állomás távjelzősítése 
 
A tavakat, tározókat érintő fejlesztések:  
 - 6 db új állomás építése, távjelzősítéssel mérőállomás 
 
A felszín közeli mérőhálózatot érintő fejlesztések:  
 - 12 db állomás távjelzősítés 



Vízátvezetés a Sió és Nádor csatornák összekötésével 

Pálfa alatt a két vízfolyás kedvezően összeköthető, és ezáltal árvizek esetén a „szomszédos” 
meder tehermentesíti az árvízzel terhelt vízfolyásszakaszt. Innen a Sióagárdi összefolyás még 
mintegy 40 km-re található, tehát igen hosszú szakaszon érvényesül a vízátvezetés hatása. Ezzel 
lehetőség nyílik mindkét irányból az alacsonyabb vízszintű csatorna felé max. 40 m3/s 
vízátvezetésre.  



Jelenlegi megvalósítási szakasz 

Komplex előkészítés feladatai 

Balaton levezető rendszerének korszerűsítése című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) 
komplex előkészítés feladatai tárgyában kiírt közbeszerzési pályázat nyertese Sió Zsilip 2016 
Konzorcium. 
 

Teljesítési határidő: 2018. március 24. 
Projekt tárgya: Az előkészítési, tervezési, engedélyezési feladatok teljeskörű ellátása.  
 

Tervezett beavatkozások előkészítésére vonatkozó feladatok: 
 

• Nád minősítés további feladatai (tervezés, felmérés), 
• Monitoring rendszer fejlesztése (tervezés, engedélyeztetés), 
• Hajózási vonatkozású beavatkozások (tervezés, felmérés, engedélyeztetés), 
• Sió-csatorna rekonstrukció (tervezés, felmérés, engedélyezés). 
• Sió nagyműtárgyak – leeresztő zsilip, hajózó zsilip, Kiliti duzzasztó (tervezés, engedélyeztetés). 
• Megvalósíthatósági tanulmánynak (MT) az engedélyek megszerzését követő aktualizálása. 
• Tervezői költségbecslés elkészítése. 
• Ajánlati dokumentációk (mérnök, műszaki ellenőr és kivitelezés) műszaki fejezeteinek 

elkészítése. 
 
 



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmüket! 


