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2000-től viszont a rendelkezésre álló eszközrendszerrel már nem lehetett a 
szabályozási célokat elérni!

1960-as évektől erős társadalmi igény a Balaton átlag-vízszintjének magasan, illetve egy 
viszonylag szűk intervallumban tartása – ennek kielégítése a vízügyi ágazat feladata -
korlátozott műszaki eszközökkel

2000-ig ez jellemzően sikerült



 2000 és 2017 közötti 18 éves időszakban 
7 olyan év fordult elő, amikor a természetes 
bevétel kisebb volt, mint a természetes 
kiadás

 Vízpótlási vizsgálat 2003         Balaton 
vízszinttartási gondjainak enyhítésére 
egyetlen hatékony műszaki megoldás: a 
tómederben történő tározás növelése (KJT 
elvárás)

 Élővilág  (nádasöv) képes természetes 
körülmények között alkalmazkodni a vízszint 
olykor szélsőséges ingadozásaihoz, ez 
biztosítja fennmaradását 

 Kilendülések - rendkívüli tömeg és erő 
jelentős elöntések, károk a partmenti 
létesítményekben



 Összpontosítás a legnagyobb problémára: a vízhiány enyhítésére  - úgy, 
hogy az ellenkező előjelű víztöbblet okozta probléma minél kevesebb 
kárt okozzon      Egyszerre minden problémát nem tudunk kezelni -
rendelkezésre álló lehetőségek szűk volta 

 Csak mérsékelni tudjuk az éghajlatváltozás hatásait      ez nem helyettesíti 
azt, hogy minden használónak alkalmazkodnia is kell hozzá

 Reálisan tervezni a következő 20-30 éves időszakra, adott éven belüli 
vízszintszabályozása lehet

 A problémakezelés valós hatásait lépésről lépésre kell megismernünk 
(próbaüzem)       ez alapján korrigálni a rendszer működését, irányítását

 A nádas és a parti tájék élővilága igényli vízszintingadozást (a természet 
eddig jellemzően biztosította, ha ez nem jön létre, szabályozási lépéseket 
kell tennünk)



Az éghajlatváltozás hatásai miatt várhatóan egyre gyakrabban 
jelentkeznek majd a szélsőségek, aszályos időszakok, jelentős 

csapadékos időszakok – Mindkettőt kezelni kell

Klímaváltozás hatásai: aszály / magas vízszint

Kezelésük: üzemi vízszint / hatásmérséklő intézkedések

emelése                 megvalósítása

ALKALMAZKODÁS + SZÉLSŐSÉGEK KEZELÉSE 

CSAK EGYÜTT MŰKÖDHET

A VÍZÜGYI ÁGAZAT MELLETT MINDENKINEK VANNAK TEENDŐI!



 A Balaton napi átlagos vízállása – üzemi körülmények között – nem 
emelkedhet az ábrán látható szabályozási vízállások fölé 

 A zsilipnyitás és -zárás idején kialakuló vízállás értéke nem térhet el a 
maximális szabályozási értéktől 5%-nál nagyobb mértékben

 Az alsó szabályozási szint eltörlése

A Balaton a próbaüzemi időszak kezdetétől  10 
cm-rel megemelt szabályozási szintjei



 A tervezett módosítás (az alsó szabályozási szint eltörlésével, 
illetve a szabályozási szint megemelésével) üzemeltetés 
rugalmasabbá válik 
jobban tudunk alkalmazkodni a klímaváltozás hatásaihoz, 
illetve a Balaton térségének gazdasági-társadalmi igényeihez

 A korábban alkalmazott +110 cm-es maximális vízállás +120 cm-
re történő megemelése ~60 millió m3 plusz (tartalék) 
vízmennyiséget jelent 

Ugyanakkor

tudomásul kell venni a területen élőknek és a Balatonhoz 
látogatóknak is, hogy a vízszintekre mindenütt hatással van az 
éghajlat, értve ezalatt az alacsony vízállást és az"árvizeket" is.



A. megváltozik a Balaton maximális szabályozási 
vízszintje 120 cm ±5 %-ra

B. megváltozik a siófoki vízszintszabályozó zsilip 
vonatkozó üzemelési rendje, a tervezett szabályozási 
vonal emelésével

C. megváltozik a tó rendszerműködése

D. meg kell növelni a Sió zsilip vízeresztési hatékonyságát, 
a víz biztonságos levezetése mellett

E. szükségessé  válik a partvédőműveket, az érintett 
mélyen fekvő területeket, a csapadékvíz elvezető 
hálózatot, valamint a befolyó vízfolyások rendszerét 
érintő hatásokat csökkentő, megszüntető 
beavatkozások megvalósítása.

Ebben az esetben nem egy beruházás, egy létesítmény környezeti hatásainak 
vizsgálatáról volt szó, hanem arról, hogy szabályozási döntések hatására:

Üzemeltetés 
módosítása

azaz a KHT 
tárgya

Hatáscsökkentő 
beavatkozások

azaz az 
indokoltság 
vizsgálata



Ugyanakkor

A Balaton rendszerműködése 120 cm vízállásnál érzékenyebbé 
válik mind a természeti, mind az antropogén (emberi) hatásokra 
és fordítva, a magasabb vízszint tartására érzékenyebb lesz a tó 

környezete.

Nem lehet a szabályozás célja, hogy a Balaton 
egy 30-40 cm-nél kisebb vízszint-ingadozású, 

feszített víztükrű medence legyen.

Az elmúlt 5 év adatait vizsgálva érzékelhető, hogyha a 
vízszintszabályozás sikerességét a kívánthoz közeli vízszintek 

tartásával mérjük, akkor a rendszer jól működött 



A környezeti elemekben/rendszerekben beálló változásokat a 
próbaüzem alatti állapottal lehet szemléltetni

Településenként a kritikus pontok, problémák feltárása

Általában:

 Hullámzás, kilengés – közvetlen elöntés

 Partvédő művek magassága még a 100 cm-re sem elég

 Strandok (mélyfekvés) – feliszapolódás, stb.

 Befolyó vízfolyások, árkok visszaduzzasztás, átemelés 
szükséges

 Csapadékvíz elvezetés problémás

 Szennyvíz (nagy csapadéknál – egyesített rendszer) fedlapok
felemelése – infiltráció

 Kikötők (mólószárak, feliszapolódása, stb.)





 Hatások jelentősen eltérnek az egyes fajcsoportok, fajok 
szempontjából

 Kedvező általában a nyílt vízben élők, illetve az átmeneti parti 
tájék (szárazföld-víz) nedvességkedvelő fajainak 
szempontjából

 Kedvezőtlen a nádas és az ahhoz szorosan kötődő fajok 
számára – nem önmagában a magas vízszint, hanem az 
állandó, vagy huzamosabb ideig tartó magas vízszint (nádnak 
szüksége van alacsony vízszintekre is)

 Ez a természet (8-10 évente előforduló aszályos időszakok), 
szüksége esetén vízkormányzás megoldhatja  

 CÉL – természeteshez közelítő vízjáték kialakítása éven belül 
és hosszabb távon is – azaz szabályozás finomítása



Tervezett tevékenység alapvető célja:

Balaton rekreációs funkciójának javítása, stabilizálása,

a száraz időszakok alacsony vízszintjének elkerülése, legalább
mérséklése

Üdülés, turizmus, rekreáció lehetősége stabilizálása

(egyéb fejlesztésekkel növekedési lehetőség)

Életminőség javulás nemcsak az idelátogatóknak, hanem az itt
élők gazdasági hátterének kiegyensúlyozásával (stressz
csökkentő hatás) számukra is kedvezőbb életfeltételek



 Az emelkedő vízszintet, ha késleltetve is követi látogatószám, 
azaz bizonyíthatóan nő a vendégéjszakák száma -
turizmusgazdaság bevételei növekednek

 Horgászjegy forgalom alakulása, ha késésekkel is, de kapcso-
latban van a vízszintek alakulásával (persze nemcsak ettől függ).

 Hajózást segíti a magasabb vízszint.

 Növekszik a foglalkoztatottság

 A jövedelmek magasabb szintje az ingatlanok iránti keresletet is 
növeli (turistákat kiszolgáló szolgáltatások, a tó és partjának 
gazdagabb hasznosítása, megújuló, szaporodó rendezvények az 
ingatlanok értékét tovább növeli)

 Amennyiben a Balaton vonzereje csökken, akkor a lakóingatlanok 
ára meghatározóan, akár 20-40%-ot is csökkenhet, nagyobb 
mértékben érintve a parthoz közeli ingatlanokat 



Vendégéjszakák évenkénti csökkenése követte az alacsony vízállású éveket 
Magasabb vízszintű időszakban folyamatos növekedést lehet tapasztalni



 Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (12,0 Mrd Ft)
Siófoki vízszintszabályozó- és hajózsilip, illetve a Balatonkiliti mederelzáró mű rekonstrukciója, Sió-
csatorna részleges rendezése (további javaslat: mélyfekvésű mentett oldali területek kisajátítása,
művelési ág váltás)

 Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon
fenntartható kezelésére (3,78 Mrd Ft)

 Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon (1,0 Mrd Ft)

 Klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira,
ezek hatása az élővilágra (300 mFt)



A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatá-nak
javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával 

(41,5 Mrd Ft saját forrás)

A Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása 
(Az érintett   kisvízfolyások:   Keleti-Bozót-csatorna, Jamai-patak, Tetves-
patak,  Kismetszés-csatorna, Büdösgáti-vízfolyás, Kőröshegyi-Séd, 
Balatonendrédi-patak) vízemésztőképesség javítás, depónia emelés, 
hordalékcsökkentés, sétányok, kerékpárutak kialakítása)

Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben 
megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról 

szóló 1861/2016 (XII.27.) Korm. Határozat



 A Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejlesztések –
mederkotrások

Iszaptérkép, mozgásmodell, mennyiségi-minőségi vizsgálat - feltöltésre
Keszthely,  Balatongyörök  és  Balatonfűzfő   térségében  3  db  meglévő  zagytér  
fejlesztése, a   Keszthely,  Csókakő-patak  térségi  8-as  jelű  zagytér rekultivációja, 
zagyelhelyezésre alkalmas további területek felkutatása

 A Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejlesztések – mélyfekvésű
területek feltöltése, partbiztosítások rendezése, vízminőségvédelem
fejlesztése

Leginkább veszélyeztettet  települések  a  következők:  Siófok, Zamárdi, 
Szántód, Balatonföldvár,  Balatonszárszó, Balatonőszöd,  Balatonszemes, 
Balatonlelle, Balatonboglár,  Fonyód, Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő,  
Balatonkeresztúr,  Balatonberény,  Ábrahámhegy

Pl. partfal  és partvédőmű    átépítése,    vízminőség-védelmi   telephelyek 
fejlesztése,   vízminőség  védelmi  kárelhárítási  eszközök  beszerzése, fenntartási 
géppark fejlesztése és beszerzése, engedély nélküli feltöltések megszüntetése, 
partvonal-szabályozási  tervek  hatósági  engedélyeztetése… 



Szükséges a Kis-Balaton Védelmi Rendszer (KBVR) „21T” és „4T” jelű 
műtárgyainak rekonstrukciója, melyre a „Preventív intézkedések a Balatont 
érintő vízminőségi problémák hosszú távon fenntartható kezelésére” 
KEHOP-1.3.0. projekt keretében kerülhet sor.

Szükséges a Kis-Balaton és a Balaton üzemrendjének 
harmonizálása az igények rangsorolásával



A közmeghallgatások a viták és eltérő vélemények ellenére jó 
légkörben folytak le, a lezárás után jellemzően még 20-30 perc 

kötetetlen beszélgetéssel telt. 

A vita a vízszintemelés szükségessége, hatásossága, illetve a 
hatáscsökkentő intézkedések megvalósítása igényének 

kielégíthetősége tekintetében volt.

Az volt a fő kérdés, hogy mikor valósulnak meg azok az 
intézkedések, amelyek szükségesek a hatások kezelésére.



Néhány jellemzően felvetett probléma:

 a vízszintemelés szükségessége, hatásossága, 

 a szabályozás finomítására lenne szükség (megtörtént)

 a Kis-Balaton üzemrendjével való összehangolás 
szükségessége, hogy a Kis-Balaton eredeti funkciója ne 
sérüljön

 a nádasok igénylik a vízszintingadozást

 a Siófoki zsilipen történő nagyobb leeresztéseknél a gazdák 
területei elárasztásra kerülnek 

 a kotrással, mélyítéssel ugyanannyi vizet tudnánk tárolni, 
mint az emeléssel



 Üzemelési szabályzat szigorúbb betartása a
szabályozásra vonatkozó döntések átfutási idejének
csökkentése

 Üzemeltetési szabályzat felülvizsgálata, finomítása (téli
időszak: szintek csökkentése, alacsonyabb intenzitású,
hosszabb vízeresztések, természetes vízjárás követése)

 A nyári félévben a ±5% azt jelenti, hogy a nyitás a 126 cm
meg nem haladását, a zárás a 114 cm alá csökkenés
elkerülését szolgálja

 Nádasok károsodásának megakadályozását szolgáló
korlátozások és tiltások szigorú betartása



 Ökológiai szempontból az lenne kedvező, ha a vízszintek
követnék a Balaton természetes vízjárását

 Parti tájak természetes növénytársulásainak fokozott védelme

 Szélsőségesen száraz időszakokban az alkalmazkodás más
módjainak alkalmazása

 A Balaton tényleges vízszintváltozásának és a környezeti
állapotváltozásoknak folyamatos monitorozása (beleértve az
eredmények folyamatos nyomonkövetését és értékelését)

 A vízjogi üzemeltetési engedély határozott időszakra (10 évre)
történő kiadása. Az időszak lejárta után az időközben szerzett
üzemeltetési tapasztalatok alapján a vízszint-szabályozás
rendjének felülvizsgálata.



 A hatásmérséklő beavatkozások megvalósításának sorrendjét (térben és 
műszaki megoldásokban) ezek teljes körének részletesebb, az egyes 
területek lokális igényeit is figyelembe vevő kidolgozása után lehet 
eldönteni

 A meglévő partvédő művek, partfalak 120 cm-hez igazodó emelését meg 
kell kezdeni, minden szakaszon a helyi adottságokat figyelembe 
vételével meghatározva az emelés mértékét és módját

 Ahol lehetséges, a partvédőművek rekonstrukciójakor természetközeli 
(esztétikusabb és „ökologikusabb”), megoldásokat javasolt alkalmazni

 A csapadékvíz- és szennyvíz-elvezető rendszereket újra kell gondolni, 
illetve szükség esetén át kell építeni a part menti területeken

 A strandok (kempingek) hullámzás elleni védelme kiemelt fontosságú



 A jelenlegi hatósági ellenőrzési tevékenység megerősítése

 Tényleges vízszintváltozás folyamatos monitorozása, 
rendszeres ökológiai felmérések a változás – alapvetően a 
parti tájék növényzete – regisztrálására (terepivizsgálatok, 
légi ortofelvételek, stb.)

 Monitoreredmények alapján a vízszinttartási üzemrend 
„finomhangolása”

 Leromlott állapotú élőhelyek rekonstrukciója a parti tájékon

 Ökológiai célú fenntartás igazítása az élőhelyi igényekhez

 A tó és partmenti élőhelyek ökológiai kapcsolatainak 
lehetőség szerinti helyreállítása, ahol indokolt ökológiai 
átjárók, folyosók építése



A KEHOP és a saját (kormány által elhatározott)  források sok 
mindenre lehetőséget teremtenek, de minden problémát nem 

tudnak megoldani

VÍZÜGYI ÁGAZATON KÍVÜL IS MINDEN LEHETŐSÉGET MEG 
KELL RAGADNI A SZÉLSŐSÉGES HELYZETEK ENYHÍTÉSÉRE

Lokális lehetőségeket minden Balaton mellett élőnek, 
gazdálkodónak, szervezetnek keresnie kell 

A VÁRHATÓ KEDVEZŐTLEN HATÁSOKAT EGYÜTT LE TUDJUK 

KÜZDENI! 




