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1) Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

2) Klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére,

belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra

3) Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi

problémák hosszútávon fenntartható kezelésére

4) Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a

Balatonon

Balatont érintő, futó projektek



Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

(KEHOP-1.3.0-15-2015-00007)

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.



Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

(KEHOP-1.3.0-15-2015-00007)

• Projekt tárgya: új nagyműtárgyak építése (Siófoki leeresztő zsilip,

Siófoki hajózsilip, Balatonkiliti mederduzzasztó), valamint a Sió-csatorna

részleges rekonstrukciója.

• Támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. június 7.

• A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022.11.19.

• A projekt bruttó összköltsége: 18,9 Milliárd forint

Összköltség fedezetét a Bruttó 14,5 Milliárd forint összegű Környezetvédelmi

és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), valamint a bruttó

4,4 Milliárd forint összegű hazai forrás biztosítja.

Első ütemben (2016-2018) megvalósításra kerültek a projekt komplex

előkészítési/projektfejlesztési munkálatai, második ütemben azaz

megvalósítás fázisában a projektelemek tényleges kivitelezése valósul meg.



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
60 m3/s-nál nagyobb hozamú eresztés biztonsággal 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.



Magassághiányos töltések és depóniák rendezése

Tervezés: MÁSZ + 0,5 m biztonság



Sió rekonstrukció projektelemei

Jelentősen csökkentett megvalósulás!

Feliszapolódás, zátonyok megszüntetése kotrással



Jelentősen csökkentett megvalósulás!

Kimerült magaspartok rendezése

Jobb parton, a magassághiányos magas parti szakaszok fejlesztése az érintett települések

védelme érdekében (Kölesd-Simontornya között)



Elmaradó projektelem!

Átvezetés a Sió és Nádor csatornák összekötésével



Klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton 

vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek 

hatása az élővilágra

(KEHOP-1.1.0-15-2017-00011)

Projekt tárgya: 

• A Balaton +120 cm-es maximális vízállásának környezeti

hatásvizsgálata a hatósági előírás alapján

• Balatoni mederiszap állapotfelmérése és laborvizsgálata (~200 km2)

• Nádgazdálkodási terv a legújabb Balaton nádminősítés alapján

• Balaton partvonal szabályozási terv felülvizsgálata

• Eszközbeszerzés (Informatika és monitoring eszközök)

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017. december

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2019. december  15.

A projekt bruttó összköltsége: 300 m Ft.



Preventív intézkedések a Balatont érintő 

vízminőségi problémák hosszú távon fenntartható 

kezelésére

(KEHOP-1.3.0-15-2017-00018)

Projekt tárgya: 

• Északi parti befolyók rendezése, torkolati szakaszok átépítése

• Hordalékfogók rekonstrukciója, reaktiválása

• Szűrőmezők kialakítása

• Nádas szűrőmezőkön monitoring tevékenység

• KBVR egyes műtárgyainak rekonstrukciója

• Eszközbeszerzés 

Támogatási szerződés: 2018. január

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2023. szeptember 

A projekt bruttó összköltsége: 3,78 Mrd Ft.



Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató 

rendszer a Balatonon

(KEHOP-1.3.0-15-2017-00018)

Projekt tárgya: 

• 4 db sziget üzemű állomás telepítése

• Vízrajzi, vízminőségi, meteorológia műszerek telepítse

• Part-menti információs tájékoztató rendszerek a mért elemekről

• Talajvízszint változásokhoz 20 db parti talajkút távjelzősítése

• Párolgásmérő klímakert távjelzősítése 

• Eszközbeszerzés

Támogatási kérelem benyújtása: 2017. december

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2023. szeptember

A projekt bruttó összköltsége: 1,0 Mrd Ft.



Vízügyi ágazatot érintő elemek:

• 4 db sziget üzemű állomás

telepítése

• Vízrajzi

• Vízminőségi

• Hidro meteorológia műszerek

telepítse

• Part-menti információs tájékoztató rendszerek a mért elemekről

• Kilendülés mérés pontosításához 4 tóközépi vízállásmérő

távjelzősítése

• Talajvízszint változásokhoz 20 db parti talajkút távjelzősítése

• Balatonakali klímakert (párolgásmérés) távjelzősítése

• Mobil laborkonténer beszerzése

• Üledék és tápanyagterhelés méréshez szükséges eszközbeszerzés

• A mérőeszközök vagyonátadásában érintettek:

• OMSZ

• MTA Balaton Limnológia Intézet

• Balaton Fejlesztési Tanács Kft.



Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben 

megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról 

szóló 

1861/2016 (XII.27.) Korm. Határozat

A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a 

szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával

Támogatási keret: 41,5 Mrd Ft

Projektek:

• Balaton, déli parti kisvízfolyások védképességének javítása (DDVIZIG) 

• A Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejlesztések – mederkotrások 

• A Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejlesztések - Mélyfekvésű

területek feltöltése, partbiztosítások rendezése, vízminőségvédelem fejlesztése



A Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges 

fejlesztések – mederkotrások 

• A Balaton részletes iszaptérképének elkészítése, mennyiségi és minőségi

összetétel vizsgálatával.

• Az iszaptérképen és az iszapminták laboratóriumi kiértékelésén alapuló rövid,

közép és hosszú távú mederkotrási terv elkészítése.

• Mederanyag vándorlási modell készítése.

• Keszthely, Balatongyörök és Balatonfűzfő térségében, összesen 3 db meglévő

zagytér fejlesztése, valamint a Keszthely, Csókakő-patak térségi 8-as jelű

zagytér rekultivációja.

• Zagyelhelyezésre alkalmas további területek felkutatása, területvásárlás.

• Új zagytér építése a Szemesi medence térségében.

• Mederkotrás a Balaton medrében iszap eltávolítással, több helyszínen.

• A vízminőség védelmi beavatkozásokhoz szükséges kikötő és kirakóhely

kiépítése Balatongyörök-Vonyarcvashegy térségében,

• A kiviteli munkák során növény monitoring végzése.



A Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejlesztések -

mélyfekvésű területek feltöltése, partbiztosítások rendezése, 

vízminőségvédelem fejlesztése

• Vízminőség-védelmi telephelyek fejlesztése, vízminőség védelmi kárelhárítási

eszközök beszerzése, fenntartási géppark fejlesztése és beszerzése.

• A siófoki BAHART kikötő sétánynak meghosszabbítása a Sió mellett található

leeresztő zsilipig, a zsilipnél turisztikai megálló kialakításával, tájépítészeti partvédőmű

és kilátó megépítésével

• Engedély nélküli feltöltések megszüntetése, illegális vízi állások és egyéb

létesítmények elbontása is.

• A Balaton 44 településére elkészített partvonal-szabályozási tervek hatósági

engedélyeztetése és szükséges földhivatali átvezetések elvégzése, illetve a TNM

rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó vízgazdálkodási feladatok végrehajtása

• Part menti területek korszerű mérnökbiológiai és innovatív átalakítása, feltöltése állami

és önkormányzati területeken a 15 veszélyeztetett településen,

• Partvédőművek állapotfelvétele, a vonatkozó vízpart-rehabilitációs tervek (TNM

rendeletek) alapján korszerű mérnökbiológiai és innovatív átalakítása,

• A partvédőművek fejlesztését követő mögöttes területek vízrendezése, felszíni

csapadékvíz elvezető rendszerek összehangolása.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


