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1. „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése”

2. „A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére,

belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra”

3. „Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a

Balatonon”

4. „Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák

hosszú távon fenntartható kezelésére”

5. „Sió-csatorna, Nádor-csatorna és Völgységi patak védműveiben

bekövetkezett károsodások helyreállítása”

6. „A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának,

vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek

biztosítása”
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Balaton levezető rendszerének 
korszerűsítése



Balaton levezető rendszerének korszerűsítése

o Azonosító: KEHOP-1.3.0-15-2015-00007

o Kedvezményezett: OVF

o Konzorciumi partner: KDTVIZIG

o Támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. június 7. 

o Tervező: SIÓ ZSILIP 2016 KONZORCIUM

(VIZITERV Consult Kft., BME, SBS-KOMIR Kft.)

o Projekt fizikai befejezése: 2022. január 31. 

o Bruttó összköltség: 12 Mrd Ft



o 2013-2014. évi negatív 
tapasztalatok

o Kvassay Jenő Terv –
Nemzeti Vízstratégia

o Klímaváltozás negatív 
hatásai

o EVD: KEOP-7.11.0/14-2015-0003

Előzmények



1. 
Nagyműtárgyak 

átépítése

2. 
Sió-csatorna 

rekonstrukciója

3. 
Eszközbeszerzés

4. 
Hajózást érintő 

feladatok

Tervezett munkák



Jelenleg

– 120+822 fkm szelvényben

– Névleges kapacitása: 80 m3/s, 

– Tényleges kapacitása: 60 m3/s

Új műtárgy

• 120+816 fkm szelvényben

• Tervezett kapacitása: 120 m3/s,

Nagyműtárgyak újjáépítésé - Vízleeresztő zsilip



– Elsődleges feladat a hajók átzsilipelése, másodlagos feladata 

a vízeresztés,

Sió-csatorna IV. osztályú hajózóút:

– Meglévő hajózsilip helyén létesül,

– Felvízi oldalon támkapu, alvízi oldalon szegmens

Mértékadó hajó típusa: 
85 m hosszú, 9,5 m széles, 2,5 
dm max. merülésű, 1500 t hajó

Hajózsilip hasznos 
mérete: 

90x12 m, előírt 
küszöbmélység 4,5 m

Nagyműtárgyak újjáépítésé - Hajózsilip



o Jelenlegi zsiliptől 2 km-re

o Az új műtárgy a tervezett 65-

ös főút híd alapja is

o 1 nyílás helyett 2 nyílás lesz:

o Hajók áthaladását biztosító nyílás

és vízszintszabályozó nyílás

Nagyműtárgyak újjáépítésé – Balatonkiliti duzzasztó



• Töltésáthelyezés

• Depóniarendezés

• Mederkotrás Simontornya és Kölesd között, valamint Siófok és 

Kapos-torkolat között

• Keresztező műtárgyak rekonstrukciója

• Üzemi hidak rekonstrukciója

• Töltéskoronák mechanikai stabilizációja

• Mederrézsű helyreállítása

• Árvízkapu felvízi oldal osztófal rekonstrukciója

• Árvízkapu feletti rész helyreállítása

Sió-csatorna rekonstrukciója



 Monitoring rendszer korszerűsítése

 Mozgató kisgéphajó

Az
állomás típusa

A mért
paraméter

Állapot
helyszíne

Állomás
elhelyezkedése

Mérőműszer 
mennyisége

Távjelzősítés
mennyisége

Hidro-
meteorológiai

csapadék, 
léghő, relatív 
páratartalom

felszín szárazföld 8 8

hóvastagság felszín szárazföld 2 0

Hidrometriai
vízszint

felszín
vízfolyás 19 19

tó, tározó 6 6

felszín közeli
felszín közeli 

víztest
12 12

vízhozam felszín vízfolyás 10* 10

Eszközbeszerzés



• Balaton hajózási 

kitűzés

• Sió hajóút kitűzés

• Nagyműtárgy 

hajózási jelei

• Keresztező 

műtárgyak hajózási 

jelei

Hajózást érintő fejlesztések



o Új műtárgyak - nagyobb kapacitás – hatékonyabb 
beavatkozás – Balaton vízszint szabályozási feltételeinek 

megteremtése;

o Javuló állapotok a védvonalakon - magassági hiányok 
rendezése, korona stabilizáció;

o A Sió-csatornán a hajózási feltételek javulnak

Várható eredmények



A klímaváltozás hatásainak 
vizsgálata a Balaton vízkészletére, 
belső áramlási viszonyaira, ezek 

hatása az élővilágra



o Azonosító: KEHOP-1.1.0.-15-2017-00011

o Kedvezményezett: OVF

o Konzorciumi partner: KDTVIZIG

o Projekt fizikai befejezése: 2019. június 15.

o Bruttó összköltség: 300 millió Ft

A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, 
belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra



1. A Balaton mederanyag minőségi és mennyiségi 

felmérése

2. Környezeti hatásvizsgálat

3. Nádgazdálkodási terv

4. A Balaton partvonalszabályozási tervének 

elkészítése

5. Informatikai és monitoring eszközbeszerzés

Projekt tartalmi elemei



- Állapotrögzítő felmérés: 

- Keszthelyi - medence, 

- Szigligeti - medence, 

- Balatonfűzfői – öböl

- 200 km2

Mederanyag minőségi és mennyiségi felmérése



Veszprém Megyei 
Kormányhivatal-hoz 

benyújtott KHT

Lakossági köz-
meghallgatások

Környezetvédelmi 
engedély

Vízjogi üzemeltetési 
engedély módosítási 

kérelem

Érvényes vízjogi 
üzemeltetési engedély

Környezeti hatásvizsgálat és eredményei

• „Balaton 120” eljárás,

• 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében, meghatározott

tevékenységek, fejlesztések megkezdése előtt a környezetvédelmi engedély

megszerzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárást kell lefolytatni, amely

megkezdéséhez környezeti hatástanulmányt kell benyújtani az illetékes

környezetvédelmi hatóságnak



Nádgazdálkodási terv

 22/1998 Korm. Rendelet szerint: a 

nádasokat környezet-, természet-

és vízminőség-védelmi 

szempontból ötévenként, a 

partvonal-szabályozási és vízpart-

rehabilitációs tervek 

felülvizsgálatát megelőzően 

minősíteni kell

 2018. november 16-án a Veszprém 

Megyei Korm.hivatal Veszprémi 

Járási Hivatala kiadta határozatát a 

nádasok osztályba sorolásáról

• Nádasminősítési 
térkép

2017. 
június

• Növényzetkezelési 
szabályzat

2018. 
május

• Nádgazdálkodási 
terv

2018. 
október



• Jogi partvonal: a siófoki vízmérce ”0” pontjához képest 
plusz 1 m azaz, 104,41 mBf vízszint által kimetszett 
szintvonal

• A 2000. évi CXII. Tv. 16. § szerint a vízgazdálkodásért 
felelős miniszter rendelettel partvonal-szabályozási tervet 
köteles kiadni

• A KDTVIZIG által 2002-ben készített partvonal-szabályozási 
tervek az 1998. évi ingatlannyilvántartás alapján készültek 
el, igazodva az akkor engedélyezett +110 cm maximális 
vízszinthez

• 44 parti település vízpart- rehabilitációs tanulmánytervének 
aktualizálása

Partvonal-szabályozási terv



Megvalósíthatósági Tanulmány 
készítése fázisban lévő projektek



Preventív intézkedések a 
Balatont érintő vízminőségi 

problémák hosszú távon 
fenntartható kezelésére

o Azonosító: KEHOP-1.3.0-15-

2017-00018 

o Kedvezményezett: OVF

o Konzorciumi partner: KDTVIZIG

o Projekt fizikai befejezése: 2023. 

október 30.

o Bruttó összköltség: 3,78 Mrd Ft

o Státusza: Tervezési szakasz, MT 

készítés alatt

Átfogó környezeti megfigyelő és 
tájékoztató rendszer a Balatonon

o Azonosító: KEHOP-1.1.0-15-

2017-00012 

o Kedvezményezett: OVF

o Konzorciumi partner: KDTVIZIG

o Projekt fizikai befejezése: 2020. 

október 31.

o Bruttó összköltség: 1 Mrd Ft

o Státusza: MT készítés alatt

MT készítés fázisában



Hazai forrásból megvalósuló 
fejlesztések



Sió-csatorna, Nádor-csatorna és 
Völgységi patak védműveiben
bekövetkezett károsodások 

helyreállítása

• 2018 májusában 

megtörténtek a felmérések,

• A projekt dokumentáció 

elkészült,

• a közbeszerzési eljárás még 

idén megkezdődhet,

• 1,422 Mrd Ft összköltség

A balatoni vízkészlet fenntartható 
gazdálkodásának, vízhasználatának 

javítása, a szükséges 
infrastrukturális feltételek 
biztosításával című projekt

• Jelenleg folynak a tervezési 

feladatok,

• 2030-ig 41 Mrd Ft 

összköltségből,

• Tervezésre, előkészítésre 870 

millió Ft

Hazai forrásból megvalósuló fejlesztések



Projekt név Költség

1. Balaton levezető rendszerének korszerűsítése 12 Mrd Ft

2.
A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton 
vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az 
élővilágra

300 millió Ft

3.
Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi 
problémák hosszú távon fenntartható kezelésére

3,78 Mrd Ft

4.
Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a 
Balatonon

1 Mrd Ft

5.
Sió-csatorna, Nádor-csatorna és Völgységi patak 
védműveiben bekövetkezett károsodások helyreállítása

1,4 Mrd Ft

6.
A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, 
vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális 
feltételek biztosításával című projekt

41 Mrd Ft

Balatont érintő beruházások

~60 Mrd Ft



Köszönöm a figyelmet!

Balaton átlag vízállása a mai nap folyamán: 113 cm

Vízeresztés mértéke: 29,2 m3/s

fodor.zsuzsanna@ovf.hu


