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Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés

ÉLŐ HÍD – A BALATONTÓL A DUNÁIG

A Sió fejlesztési terve

Szekszárd, 2017. december 01.



Fotó 1880 körül 

Fotó 1980 körül



A Sió adottságai:

- 150 éve kiépült vízi  út, mesterséges csatorna

- Kapocs Közép-Európa legnagyobb tava és   

Európa 2.legnagyobb folyója között

- 3 megye (Fejér, Somogy, Tolna) érintett

- 15 part menti település 3 megyében 

- További 27 partközeli település

- Közel 123 000 lakos él a Sió mentén

- A csatorna122 km hosszú, 20-30 m széles ,

0-8,0 m mély, sebessége 

0,5-4 km/h, esése 16 m teljes hosszon

- Műtárgyak: Siófoki  vízszabályozó és hajó zsilip 

(2 db) és Gemenci árvízkapu

- A Sió jelenlegi  szerepe: Balatoni vízszabályozás





Sió megközelíthetősége

Közút: 
- Siófok térsége M7,7,65 főutak

- Siófok és Szekszárd között 61 és 63 főút 

- Szekszárd (M6, M9 , 6, 63,65 főút)

Vasút : Simontornya ,Szekszárd, Siófok)

Kerékpár: 62 j. Sió völgyi országos tervezett

Vizi út: Balaton és Duna



Értékek a Sió mentén :

- Gemenci erdő (DDNP, országos)

- Ökológiai folyosó teljes hossza

- Ozorai,Simontornyai vár (műemlék)
-

16 Kastély, kúria (műemlék ,helyi védett)

- Múzeumok, tájházak, emlékhelyek

- Országos tájképvédelmi területek

- Borvidékek (Szekszárdi, Tolnai)



Célkitűzések:

- kedvező gazdasági  és turisztikai környezet       

- alternatív Balatoni turisztikai kínálat

- állandó vízszabályozás a Sió mentén, 

- helyi lakosság  és cégek aktivizálása;

- értékes, de még feltáratlan térségek

- öntözési lehetőség (kertészet, gyümölcsös)



Sió  projekt ütemek TOP -

1.2.1-15

I. ütem. Sió Vízi turisztikai fejlesztés 5 megálló 

+12 kiszálló-hely – projektmegvalósítási szakasz

II. ütem. Sió Kerékpáros turisztikai fejlesztés 10 

km építés +80 km kijelölés+ 3 pihenőhely-

projektmegvalósítási szakasz

III. ütem Szekszárdi vízi és turisztikai bázis a Sió 

hídnál – pályázatra benyújtott

Tervezett befejezés: 2019 május vége













„A Sió projekt összefoglalása”



Köszönöm a figyelmet!

Sulyok Balázs

Tolna megyei főépítész

E-mail: sulyok.balazs@tolnamegye.hu

Tel: 30/3 41 42 47


