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A Balaton évi minimális, közepes és maximális vízállása

1863-2016



Homokpad a balatonfenyvesi part előtt 2003. augusztusában



Balatonfenyves 2016. február



K = (C + H) – (P + L + Vh)

KT = (C + H) – P

C – tóra hulló csapadék

H – hozzáfolyás a tóhoz

P – párolgás a tóból

L – vízeresztés a tóból

Vh – vízelhasználás a tóból

K – a tó vízkészlet-változása

KT - a tó természetes vízkészlet-változása

A Balaton vízháztartási tényezői és a vízmérleg-egyenlet



A Balaton vízháztartási tényezőinek 

az 1921-2016.  közötti időszakra vonatkozó átlag- és szélsőértékei



A Balaton felületére hulló évi csapadék 

területi átlagai a 1921-2015 között



A Balaton évi hozzáfolyása 1921-2015 között



A Balaton évi hozzáfolyása 1921-2015 között



A Balaton évi párolgása, 1921-2015 között





Miért is az utolsó 16 évet vesszük górcső alá?

Extrém jelenségek felerősödése

Az időtáv belátható, a szemünk előtt zajlik

A Balaton évi természetes vízkészlet-változása, 1921-2015



TÓMEDERBEN TÖRTÉNŐ TÁROZÁS
120 cm - INFRASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSSAL

ISZAPELTÁVOLÍTÁS TÓMEDERBŐL 
(MEDERMÉLYÍTÉS)

Alkalmazkodás, azaz mi is alkalmazkodjunk a 
megváltozott körülményekhez, és ne csak a természettől 

várjunk megoldást.

Lehetőségek a klímaváltozás hatásainak 
mérséklése



Projektfejlesztés helyszíne

A Sió-csatorna a Közép-Dunántúl vízrendszerének
gerincét jelenti.

Siófoki leeresztő zsilip révén a Balaton többlet
vizeinek levezetésének egyetlen lehetőségét
biztosítja.

Sió-csatorna vízszállító képességének jelentős
szerepe van a Balaton és vízgyűjtőjének
vízgazdálkodási alakításában. Összegyűjti és
szállítja a Közép-Dunántúl középső területeinek
vizeit, befogadója a Nádor-csatornának, a Kapos
és a Völgységi-patakon kívül több kisebb
vízfolyásnak és tisztított ipari, illetve kommunális
szennyvizeknek is.



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 rekonstrukciója.

• Támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. június 7.

• A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2020. december 30.

• A projekt bruttó összköltsége: 12 milliárd Ft.

• 2017. évi feladatok: projekt első ütemének „komplex előkészítés feladatai” című 
feladatrész tervezési feladatainak elvégzése, szükséges hatósági engedélyek 
megszerzése. 



Jelenlegi megvalósítási szakasz

Komplex előkészítés feladatai

Balaton levezető rendszerének korszerűsítése című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007)
komplex előkészítés nyertese a „Sió Zsilip 2016 Konzorcium.”

Teljesítési határidő: 2018. március 24.
Projekt tárgya: Az előkészítési, tervezési, engedélyezési feladatok teljeskörű ellátása.

Tervezett beavatkozások előkészítésére vonatkozó feladatok:

• Nád minősítés további feladatai (tervezés, felmérés),
• Monitoring rendszer fejlesztése (tervezés, engedélyeztetés),
• Sió nagyműtárgyak – leeresztő zsilip, hajózó zsilip, Kiliti duzzasztó (tervezés, engedélyeztetés).
• Sió-csatorna rekonstrukció (tervezés, felmérés, engedélyezés).
• Hajózási vonatkozású beavatkozások (tervezés, felmérés, engedélyeztetés),
• Megvalósíthatósági tanulmánynak (MT) az engedélyek megszerzését követő aktualizálása.
• Tervezői költségbecslés elkészítése.
• Ajánlati dokumentációk (mérnök, műszaki ellenőr és kivitelezés) műszaki fejezeteinek

elkészítése.



Nagyműtárgyak projektelemei

Siófoki leeresztő zsilip és hajózsilip, valamint a Kiliti duzzsztó

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.



Siófoki vízlevezető műtárgyak és környezetük

építészeti és tájépítészeti elemei és koncepciója

Generáltervező: SBS-Komir Kft. Benedek András

Építészet: Térhálózat-Sporaarchitects, Korompay Attila

Tájépítészet: VK Studio







Falkirk Wheel Scotland



Kempten Germany vízierőmű

Becker architects



Highline Manhattan Scofidio and Renfro



Bostani Footbridge, Törökország



Multipurpose Pier, Copenhagen



Malpica Harbour Corunna, Spain



Moses Bridge, Hollandia





Leeresztő zsilip

Műtárgy legmélyebb alapozási síkja: 98,00 mBf

Körülvevő szádfal talpsíkja 90,30 – 92,0 mBf

Műtárgy felvízi fenék szintje: 100,60 mBf

Műtárgy alvízi fenék szintje: 98,90 mBf

Nyílások száma: 2 db (egyforma)

A szabad nyílás szélessége: 8,00 m

Műtárgy kezelőszintje: 105,60 mBf

Beépített főelzárások száma: nyílásonként 1 db

Beépített főelzárások típusa: szegmens

Ideiglenes elzárás hornyok száma: 2*2 db

Műtárgy hossza 28,68 m

A falak vastagsága: 1,00 ill. 1,50 m

Alaplemez vastagsága: 80 cm

Alaplemez szélessége 21,50 m

Maximálisan tartható Balaton vízszint: +120 cm (=104,61 mBf)

Műtárgy felett átvezető hidak: 1+1 db közúti A teherre kialakított

Vízlebocsátó képesség 2 nyílásnál (BME): ~120 m3/s



Leeresztő zsilip, 3D-s látványterv



Leeresztő zsilip, 3D-s Röntgenkép



Hajózsilip
Műtárgy legmélyebb alapozási síkja: 97,40 mBf

Körülvevő rés- és szádfal talpsíkja 84,00 mBf

Műtárgy felvízi fenék szintje: 101,00 mBf

Küszöbmagasság: 2,10 m

Műtárgy alvízi fenék szintje: 98,90 mBf

Nyílások száma: 1 db

A szabad nyílás szélessége: 12,00 m

Hasznos hosszúság: 90,0 m

Műtárgy kezelőszintje: 105,40 mBf

Felvízi főelzárás típusa: támkapu

Alvízi főelzárás típusa: szegmens

Ideiglenes elzárás hornyok száma: 1+1 db

Műtárgy hossza 119,65 m

A falak vastagsága: 1,50 ill. 4,10 m

Alaplemez vastagsága: 1,50 m

Alaplemez max. szélessége 19,40 m

Maximálisan tartható Balaton vízszint: +140 cm (=104,81 mBf)

Műtárgy felett átvezető híd: nincs

Vízlebocsátó képesség (BME). ~60 m3/s



Hajózsilip, alsó fő részlete



Hajózsilip, 3D-s látványterv



Balatonkiliti duzzasztó
Műtárgy legmélyebb alapozási síkja: 96,50 mBf

Körülvevő résfal talpsíkja 93,00 mB

Műtárgy küszöb szintje: 98,70 mBf

Vízláda fenék szintje: 97,30 mBf

Műtárgy alvízi fenék szintje: 98,50 mBf

Nyílások száma: 2 db (különböző)

A leeresztő nyílás szabad szélessége: 8,00 m

A hajózó nyílás szabad szélessége: 12,00 m

Műtárgy kezelőszintje: 103,60 mBf

Beépített főelzárások száma: nyílásonként 1 db

Beépített főelzárások típusa: billenőtábla

Ideiglenes elzárás hornyok száma: 2*2 db

Műtárgy hossza 27,30 m

A falak vastagsága: 1,35 cm - 2,20 m

Alaplemez vastagsága: 80 cm

Alaplemez szélessége 26,50 m



3D-s látványterv



3D-s röntgenkép



I. Projekt részeként megépülő egységek

szget

meglévő sétahajó kikötő

üzemviteli épület

üzemi útak

daruzható
partburkolat

hajózsilip
gyalogos híd a 
szegmensen

leeresztő 
zsilip



II. Projekt kiegészítéseként épülő további építészeti elemek

(egyéb forrásból, idegenforgalmi, önkormányzai, hazai)

kilátó

parti sétány (daruzható part 
burkolat)

Tetőterasz, kilátó pont a 
Balatonra és a Sióra (üzemviteli

épületen)

Gyalogos híd kiszélesítése 
kerékpáros közlekedésre is



III. Összes építészeti elem együttes látványa



Műtárgyak látványa alvízi oldal felől



Műtárgyak látványa, felvízi oldal felől



Projekthez kapcsolható

gyalogos nyomvonal 

lehetőségek

meglévő kerékpár út

lehetséges gyalogos/kerékpáros átvezetés a szigeten

megépülő gyalogos híd a 
hajózsilipen



Tájépítészeti koncepció

1
2

1 - Úszó kertek

2 - Panoráma terasz

További tájépítészeti javaslatok



1.Úszó kertek

Élőhely rehabilitáció

● Rekreáció vízközelben

● Búvóhely madaraknak, 

halaknak

● Víztisztítás

Bristol Harbour floating 

gardens - Grant associates



2. Panoráma terasz

Balaton látvány

● Látványterasz

● Turisztikai vonzerő

● Játékosság

● Relaxáció

Oslo Operaház - Snohetta

Zadar tengeri orgona - Nicola 

Basic Jelenlegi látvány



Sió rekonstrukció projektelemei

Feliszapolódás, zátonyok megszüntetése kotrással a Sió Torkolati 
Mű (Árvízkapu nagyműtárgy) környezetében

Kimerült magaspartok rendezése

Magassághiányos töltések és depóniák rendezése

Korona stabilizácó

Mederbiztosítások

Műtárgyak és környezetük felújítása

Mellékvízfolyások visszatöltésezése

Monitoring rendszer kiépítése



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmüket!


