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Velencei-tó partfal rekonstrukció
(KEHOP 1.3.0-15-2016-00015 ): 

14,000 Milliárd Ft

2021. augusztus 31.



.

A VELENCEI-TAVI PARTFAL 

KOMPLEX FENNTARTHATÓ 

REHABILITÁCIÓJA

KEHOP-1.3.0-15-2016-00015

Projektgazda: Országos Vízügyi Főigazgatóság és a 

Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Konzorciuma       

Vállalkozó: Colas Alterra Zrt. és SWIETELSKY Magyarország Kft.

„Velence 2016” Konzorciuma        

Tervező: Viziterv Consult Kft. és NOX Zrt. Konzorciuma

A projekt összköltsége: 14 000 000 000 Ft

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. augusztus 31.



Projekt elemek:

Vízfolyások és vízminőségi hordalékfogó tározók rendezése
Észak parti vízfolyások alsó és torkolati szakaszának  rendezése, hordalékfogók, sankolóterek.

Partfal rekonstrukció
Cél: lehetőség szerint természetes, lankás partszakasz kialakítása, a jogszabályban 

megfoglaltazott műszaki feltételeknek  megfelelő, azt kielégítő műszaki paraméterekkel épül 

~29.000 fm új partvédőmű. 

Áramlásjavító és öbölkotrások
25 db öböl, valamint 12 db helyszínen védett természeti területen végzendő  áramlásjavító kotrás. 

öböl kotrása ~102,500 m3 , természetvédelmi, áramlásjavító és vízminőség védelmi kotrások 

~39,600 m3

Mederanyag elhelyezés, zagyterek kialakítása
Az áramlásjavító és öbölkotrásokból származó anyag vagy helyszínen (költő szigetek) vagy           

2 db zagytéren kerül elhelyezésre. - Cserepes-sziget, Gárdonyi zagytér~296,000 m3

Ívóhelyek, halbölcsők kialakítása
6 természetes ivóhely, illetve 2 fenntartható halbölcső létesül.





Evezőspálya partfal



.
Projekt megvalósulása  : Partfalépítés



.

Projekt megvalósulása  : Evezőspálya



.
Projekt megvalósulása  : Kikötőöblök



Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem 

KEHOP-1.5.0-15-2015-00001

Támogatás:1,9 milliárd Ft.

Befejezése: 2020. április 30.

Üzemvízszint emelés

4,5 millió m3 helyett

6,5 millió m3,

Műtárgyak, partőri telep

felújítása,

Monitoring

Vízvisszatartás,

Vízkiszolgálás bizt.növ.,

Árvizi kockázat csök.,

Jobb ökológia állapot,

Rekreáció.

Előkészítés lezárult. Tervek+eng.

Megvalósítás szakasz, kivitelezés.



Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem 

-Kereszttöltés építése

-Oldaltöltés átépítése
-Fenékszigetelés bővítése
-Fenékleürítő műtárgy átépítése
-Vízlebocsátó műtárgy átépítése
-Vészárapasztó átépítése
-Tározótér rendezése, vízfolyásrendezés
-Erdei út megemelése
-Partvédelem
-Vízmérő műtárgy átépítése 
-Gátőrház felújítása, 



Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem 



Szent László-patak és Váli-völgy 

1,5 Milliárd Ft 3,5 Milliárd Ft

2020. június 2021. szeptember

Előkészítő munkák lezárultak tervek+ engedélyek

Kivitelezés: előkészítő munkák, terület vásárlás



A Váli-völgy vízrendezési feladatai 

KEHOP-1.5.0-15-2016-00006

Projekt elemek:

• mederrendezés
• fenntartó utak kialakítása
• műtárgy rekonstrukció, műtárgyépítés, műtárgybontás
• tározók építése/átalakítása
• vizes élőhely rendszer lehetőségének kialakítása
• erózió elleni védelem
• növényzettelepítés, parti zonáció helyreállítása
• monitoring rendszer fejlesztése
• eszközbeszerzés



Szent László-patak rehabilitációja 

KEHOP-1.5.0-15-2016-00009

Projekt elemek:

• Mederrendezés, összesen 9901fm hosszban, 

• - Martonvásár, Gyúró, Bicske, Csabdi

• Fenntartó sávok jókarba helyezése 

• Műtárgy rekonstrukció,

• Bicske belterületének árvízvédelmi fejlesztése

• Növényzet-telepítés, parti zonáció helyreállítása

• Hidrometeorológiai/csapadékmérő állomás



Szekszárd, Lőtéri Vízbázis kármentesítése:

(KEHOP-3.3.0-15-2016-00003)

Befejezés: 2023.

Tám.: 6,350 Milliárd Ft

Tényfeltárás.

Műszaki beavatkozási terv

Szennyezés végleges felszámolás.

Szennyezés ismételt lehatárolása, vizsgálatok

Műszaki beavatkozási tervek



A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint 

emelkedés okozta jelenségek 

állapotrögzítése, a várható emelkedés 

modellezése, KEHOP-1.1.0-15-2017-00010
A támogatás összege: 400 000 000 HUF

A projekt kezdete: 2017.10.31.

A projekt befejezése: 2020.06.30.

Projekt tartalma:

Állapotrögzítés

Monitoring felülvizsgálat (karsztkút vizsgálatok)

Modellezés

Aktuális és várható állapotról karsztvízszint térkép

Várható események prognosztizálása

Beavatkozási javaslatok

Adat gyűjtés, feldolgozás folyik



A Balaton megváltozott üzemrend

Környezeti hatásvizsgálat 

Hatásmérséklő intézkedések: EU és hazai projektek

• Új üzemrend (2019. február 11-től hatályos)

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

Korábbi maximum 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Bevezetett maximum 110 110 115 115 120 120 120 120 120 120 110 110 110
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A Balaton korábbi és a jelenlegi szabályozási maximuma

Korábbi maximum Bevezetett maximum

Kivezetésre került az alsó szabályozási szint! 

Tényleges változással érintett időszak:
Februártól novemberig

(jegesedés és a hozzáfolyás így várhatóan nem okoz problémát)

A +120 cm valószínűleg csak lehetőség !

A Hajózsilip, a Sió-csatorna üzemelése és a hajózás 
változatlan. 



Hatásmérséklő intézkedések

1) A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

2) Preventív intézkedések a Balatont érintő

vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható

kezelésére

3) Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató

rendszer a Balatonon

4) Klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton

vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek

hatása az élővilágra

A Balatont érintő KEHOP projektek



Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

(KEHOP-1.3.0-15-2015-00007)

Projekt tárgya: 

• Siófoki vízszintszabályozó zsilip rekonstrukciója

• Siófoki hajózsilip rekonstrukciója

• Balatonkiliti mederelzáró rekonstrukciója

• Sió-csatorna részleges rekonstrukciója

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. június 7.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021. július 31.

A projekt bruttó összköltsége: 12,0 Mrd Ft.

Vállalkozói szerződés kötés elött



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.

Előkészítés, tervezés (MT)



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.

Előkészítés, tervezés



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. július 31.

A projekt bruttó összköltsége: 300 m Ft.

Projekt elemek elkészültek.  



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

Tervezett további projektek:

• A Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejlesztések

• Iszaptérkép készítés, mederkotrás, iszapelhelyezés

• Mély fekvésű területek feltöltése

• Déli parti vízfolyások rendezése



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

Tervezett további projektek:

• A Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejlesztések

• Iszaptérkép készítés, mederkotrás, iszapelhelyezés

• Mély fekvésű területek feltöltése

• Déli parti vízfolyások rendezése

Előkészítés alatt.



Köszönöm a figyelmet!


