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Tóban tározott vízmennyiség 
(160 cm-es vízállás): ~46 millió m3 

Kiemelt idegenforgalmi szerepkör 

Országos jelentőségű természetvédelmi terület 

Velencei-tavi madárrezervátum 



A Velencei-tó vízszintszabályozását szolgáló létesítmények 



A fejlesztés szükségességének bemutatása 

A Velencei-tó körül az 1960-as és 70-es 
években épült vasbeton szerkezetű partfalak 
sem környezeti, sem társadalmi-gazdasági 
szempontból nem felelnek már meg a kor 
követelményeinek. Többségük elavult, romló 
állagú és nem megfelelő magasságú. 
 
 

Partvédőművek a Velencei-tónál: 
 
• Állandó jellegű partvédőművek 
• Természetes (nádas) védelem 
• Ideiglenes jellegű kőszórás 
 
Az összesen 23 km hosszú állandó 
jellegű partvédőműből 8 km a 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
kezelésében van, a fennmaradó 15 km 
önkormányzati kezelésű. 



Magassági hiányos kikötői partvédőmű A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról 
szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet 2. számú 
melléklete rendelkezik a Velencei-tó partvédő 
műveinek magasságáról: 

Legkisebb végleges szabályozási magasság (cm): 

     partvédő mű felső éle           terepszint 

                     210                 230 

A Velencei-tó maximális vízszintje az érvényben 
lévő üzemeltetési szabályzat szerint az agárdi 
vízmérce „0” pontjához viszonyított 
+170 cm, amely egy több lépcsőben kialakult 
maximális szabályozási szint. A partvédőművek 
nagy részének magassága és műszaki 
alkalmassága azonban a korábban használatos, 
alacsonyabb vízszintekhez igazodik. 

A fejlesztés szükségességének bemutatása 



A fejlesztés szükségességének bemutatása 

A hulladék és egyéb nem kívánatos 
anyagok akkumulálódása magával 
hozta az öböl területek áramlási 
holttereinek kialakulását, a területek 
feliszapolódását, vízminőségének 
romlását. 



Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja, komplex 
előkészítése 

KEOP-7.9.0/12 

A projekt előkészítés során elvégzett, kiemelt feladatok: 

• Mederfelmérés  
• Partvédőművek és kikötők felmérése (geodézia és talajmechanika) 
• A partvédőművek szilárdsági, statikai megfelelőségének vizsgálata 
• A feltöltések és a régi parti területek közötti mély fekvésű területek vízrendezése   
• A Velencei-tó nádasainak és egyéb növényzetének felmérése, minősítése 
• A Velencei-tó és kapcsolódó víztereinek 2015. évi botanikai vizsgálatai és 
     dokumentálása 
• Hidrodinamikai vizsgálatok  

 
• Fejlesztési koncepció készült a vízgazdálkodási problémák feltárását követően (KEHOP?) 
 



A Velencei-tó medrét két geofizikai módszer együttes alkalmazásával, 
akusztikus és elektromágneses hullámok segítségével mérték fel.  

A mederfelmérést keresztszelvények mentén, 
50 méteres átlagos szelvénytávolsággal, 
valamint a korrelációt segítő hossz- szelvény 

mentén (50, illetve 100 m) végezték el. 
Szelvény menti mérési ponttávolság átlagosan 

0,2 méter. 

A felmérési eredmények alapján az iszaptető szinteket a következő 3D-s ábra mutatja: 



A projekt keretében megvalósuló fejlesztések:  

1. Vízfolyások és vízminőségi hordalékfogó tározók rendezése 
       A képzeletbeli vízminőség-védelmi védvonal utolsó bástyái 

- Vízfolyások (A3-árok, Bella-patak, A4-árok, Kelta-árok, Pákozdi-
ér, Laposkúti árok, Sukorói-ér) medrének kiszélesítése 

- Kisvízi meder kialakítása a Csontréti-patak torkolati részén 

- Meglévő sankolóterek tisztítása (Csincsa-árok, Csónakházi-
árok, VIB4-árok) 

Sukorói-ér 
Csontréti-patak torkolati szakasza Csincsa-árok sankolótér 



A projekt keretében megvalósuló fejlesztések:  

2. Partfal rekonstrukció 

A helyszínek mögöttes területhasználatára figyelemmel és az előkészítő 
projektben elkészült áramlástani és hullámmagasság mérési eredmények 
felhasználásával a meglévő partvédőműveken történő műszaki beavatkozásokra 
készültek javaslatok. Természetes, lankás partszakasz kialakítására műszaki 
értelemben csak azokon a helyeken van lehetőség, ahol a tó vízmozgása 
építi a parti sávot és ahol a számított hullámmagasság nem veszélyezteti 
a mögöttes területet. A projekt során kiépítendő, a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelő magassági és vízszintes vonalvezetésű partvédelem 
és a hozzá csatlakozó terepszintek kialakításával javulnak 
a biztonságos üzemeltetés feltételei.  



Az előkészítő projektben a 
Velencei-tó partvédőműveit 
összességében 49 egymástól 
elkülönített helyszínre osztották.  

Tengermelléki káka (Schoenoplectus litoralis) 



A projekt keretében megvalósuló fejlesztések:  

3. Áramlásjavító és öbölkotrások 

- A védett természeti területen végzett áramlásjavító kotrások 
végrehajtásával az elzárt víztestekben lévő „pangó vizek” minősége felfrissül, 
a vízminőség romlásának lehetősége csökken. 

- Vízi fauna számára egyfajta menekülési út nyílik meg a kellő 
minőségű, friss élővíz felé. 

- Az úszólápok sodródása hatására bezáródó élővíz területek 
vízcseréje és vízminőség javítása is megvalósul. 

Kijelölésre került 25 db öböl, valamint 12 db helyszínen védett természeti 
területen végzendő áramlásjavító kotrás.  



Áramlásjavító és öbölkotrások 

Az áramlásjavító kotrások következtében kiemelt iszap egy részéből helyben átrakva 
költőszigetek készülnek, mely beavatkozás számos védett és fokozottan védett 
faj számára kedvező, várhatóan a sikeres költések számának növekedését eredményezi. 

Gólyatöcs (Himantopus himantopus) 
Cigányréce (Aythya nyroca) 

Gulipán (Recurvirostra avosetta) 



Az öbölkotrások célja a több, mint negyed 
évszázados idő alatt felhalmozódott 
szennyeződések, hulladékok és a vízminőséget 
negatív irányba befolyásoló iszap eltávolítása 
mellett a már semmilyen műszaki normának, 
jogszabálynak nem megfelelő paraméterű, 
balesetveszélyes vendégmólók tómederből való 
végleges eltávolítása. 



A projekt keretében megvalósuló fejlesztések:  

4. Mederanyag elhelyezés, zagyterek kialakítása 

Az áramlásjavító és öbölkotrásokból származó anyag 2 zagytéren 
kerül elhelyezésre. 

- Cserepes-sziget zagytér 
- Gárdonyi zagytér 

Az összes kotrási mennyiség ~114.150 m3 



Kuti-csapás 

Kuti-csapás 



A projekt keretében megvalósuló fejlesztések:  

5. Ívóhelyek, halbölcsők kialakítása  

A természetes szaporodások részletes megfigyelése és tapasztalatai 
alapján a tó még kiépítetlen partfalú területein olyan területek 
megvalósítása történik meg, melyek a halak természetes 
szaporodását, ivadéknevelését teszik lehetővé.  
 
A projekt végrehajtása során 6 természetes ivóhely, illetve 2 
fenntartható halbölcső létesül. 





A 934 ha minősített (főleg nádas) 
területnek mintegy harmadát a 
4. osztályú (340 ha) és ötödét az 
5. osztályú (193 ha) állományok borítják, 
együttesen 62%-kal részesednek a 
nádasterületekből. 

A 2015. évi felmérés és minősítés alapján 
nádgazdálkodási terv készül a Velencei-tó 
nádas állományának rövid, közép és 
hosszú távú szakszerű kezelése és 
megújítása érdekében. 



A 934 ha minősített (főleg nádas) 
területnek mintegy harmadát a 
4. osztályú (340 ha) és ötödét az 
5. osztályú (193 ha) állományok borítják, 
együttesen 62%-kal részesednek a 
nádasterületekből. 

A 2015. évi felmérés és minősítés alapján 
nádgazdálkodási terv készül a Velencei-tó 
nádas állományának rövid, közép és 
hosszú távú szakszerű kezelése és 
megújítása érdekében. 

Az éves fejlesztési keretet rögzítő 1084/2016 (II.29.) Korm. 
Rendelet értelmében a KEHOP 1.3.0. konstrukció: 
 
- 16 pályázat van nevesítve, a teljes összegük 82,35 Mrd Ft. 
 
- A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható 

rehabilitációja 14,0 Mrd Ft összeggel van nevesítve. 
 

- Jelenleg a projekt Megvalósíthatósági Tanulmány alapján 
rendelkezik támogatási szerződéssel. 
 

- A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevővel 
folyamatban van a vállalkozói szerződés megkötése. 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


