
A Balaton
vízszintszabályozásának

tapasztalatai

Csonki István - Kovács Vera
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

XXXII. Országos Vándorgyűlés, Szeged



Témavázlat

1. Vízszintszabályozás története, 1863 - 2014
2. Jogi szabályozás,1964-
3. 2014. évi tavaszi magas vízállás és védekezés
4. Kihívások, igények, elvárások
5. Balatoni beruházások, fejlesztések
6. Javaslatok



1. Vízszintszabályozás története
1863 -2014



Korabeli sajtóhírek

A siófoki zsilip megépítése óta (1863) az érdekeltek mindig
megoldást, olykor csodát remélnek a zsilip nyitásától vagy
zárásától.
Érdekes információkhoz jutunk, ha visszapillantunk „történelmi
időkbe”,
Cholnoky Jenő 1918-ban jegyezte fel a következőket a zsilip
történetéből:
„1863-ban megint süllyedt a víz mintegy 1,35 lábbal (0,43 m).
Észrevették azt is, hogy ezt az apadást a párolgás okozta, mert
hisz az elmúlt év legnagyobb részében [a zsilip] el volt zárva. (…)
Az 1865. évi rendkívüli havas tél és hóolvadás után a víz 1.65
lábbal emelkedett, míg végre októberben legalacsonyabb állásába
315.1 lábra jutott, tehát éppen a megállapított 0 vízre. Most
helyreállt az egyensúly, a zsilipet teljesen ki lehetett nyitni s így
folyt állandóan…
Milyen büszkék és nyugodtak voltak a tervezők! A szabályozást
teljesen sikeresnek tartották s a Balatonról úgy beszéltek, mint
elintézett dologról. Azt hitték teljesen a hatalmukban van!



A Sió-zsilip megnyitása 1863. október 25-én
(Vasárnapi Újság, korabeli metszet)



1866-ban azonban egy kis meglepetés érte az intézőket. A víz a
megállapított 0 vízszint alá süllyedt 45 centiméterrel! Nagy bajok
lettek ebből! A halak kezdtek kipusztulni, mert a partszegélyekre,
nádasokba, bozótokba rakott ikra szárazra került. A nádasok
kiszáradtak, pedig azoknak mindig nagy értéke volt a tó partján…
Ekkor kezdték el egyes hangok az eddig magasztalt zsilipet
szidni. Ekkor kezdődött a jelszó:

» lopják a Balatont «!

1867-ben helyreállt az alkotmányos kormány s mindjárt első
ténykedéseinek egyike volt, hogy 1867 aug. 26-án rendeletet
bocsátott ki a Sió-zsilip kezelésére. (…) No, most már azt hitték,
minden jó lesz.

A hetvenes évek elején elég becsületesen viselkedett a tó…



1879-ben annyira megáradt, hogy 1.93 méter magasan kulminált a 0
fölött! Persze nagy kárt tett, még a füredi sétatérre is kiöntött s
még két és fél évig nem apadt le 1.40 méter alá! Természetesen
megint volt nagy lárma.

»Kiöntenek bennünket, mint az ürgét«
»puskaport a zsilipnek!«

stb. efféle kifejezés hangzott el az újságokban, pedig hát sem a
zsilip, sem a csatorna, sem a kezelő-szabályzat, legkevésbé pedig a
kezelők nem tehettek róla, mert azzal a gyenge érvvel nem lehetett a
tó vízállását szabályozni. De ezt nem látták be. Újra kezdték
tanulmányozni a kérdést.

A balatoni bozót-tulajdonosok meg a Déli-Vasút a víz
mielőbbi leapasztását követelték. A halászok meg a
gőzhajótársaság magas vizet kívántak, a siói érdekeltség nem
bánta, akármilyen a tó vízállása, de a Sióban mindig legyen víz s ne
eresszenek annyit, hogy túlcsapjon a csatorna gátjain.”

ÉS EZ MA SEM TÖRTÉNIK MÁSKÉPPEN ………..



www.balatonboglar.com

A képen az 1916. tavaszi magas vízállás okozta árvíz látható
Balatonboglárnál.

A napokban megint mozog a Balaton víztömege, és elárassza a déli
partot, az ide csak nyaralás céljából érkezők, főleg a parton villával
rendelkezők kissé idegesek, nem értik mért nem csinál senki
semmit, tétlenül nézik. Talán mikor az épületeiket építették,
tájékozódniuk kellet volna az itt lakóktól, hogy milyen is a Balaton,
ha kiárad. Mi balatoni emberek ismerjük és szeretjük, ha haragos,
avagy szép arcát mutatja nekünk a tó. Télen mikor a jég széle a partra
csúszik, apró szilánkjain a napfény ezer színben tündököl, a világ
legszebb gyémántjában gyönyörködhetünk.

H. Iván - 2014. május 4. (esős, viharos hosszú-hétvégén)



127 cm





Szélsőségek az elmúlt 10 évben

Ábrahámhegy

2003. október

Balatonkenese

2003. október

2004. április2004. április



2.
Jogi szabályozás

1964-



Jogi szabályozás I.
1964. évi IV. törvény a vízügyről
32/1964 Korm. rendelet
1/1973 OVH rendelkezés
4/1981 OVH rendelkezés, az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat
kiadásáról
167. § A tó partjának állandósítására szolgáló végleges partvédő műveket a vízügyi
felügyelet által jóváhagyott szabályozási vonalba illeszkedően, az ideiglenes partvédő
műveket a vízjogi engedély előírásai szerint kell kialakítani.
169. § (1) A Balaton és a Velencei-tó szabályozásánál a partvédő művek (hullámtörők)
felső élét és a csatlakozó parti sáv (sétány) terepszintjét legalább a következő
magasságra kell kiépíteni:

(3) Az (1) bekezdés szerinti partvédő műhöz csatlakozó feltöltés víz felőli oldalát 3-5%-os
gyepesített rézsűvel, vagy más, a hullámverésnek ellenálló módon kell kiképezni.

Tó

Legkisebb magasság (cm)

Végleges szabályozás Ideiglenes szabályozás

partvédőmű
felső éle

terepszint partvédőmű
felső éle

terepszint

Balaton, Déli part 180 200 160 160

Balaton, Északi part 160 210 150 150



Jogi szabályozás II.
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet
87. § A nagytavak partját és a partvédő műveket úgy kell kialakítani, hogy
megfeleljenek a statikus és dinamikus igénybevételeknek, valamint kielégítsék a
vízgazdálkodási, az idegenforgalmi és turisztikai, esztétikai, környezet- és
természetvédelmi igényeket. ….
88. § (1) A Balaton és a Velencei-tó szabályozásánál a partvédő művek felső
élét és a csatlakozó parti sáv terepszintjét a 2. számú mellékletben
meghatározott magasságra kell kiépíteni…..

89. § A tavak szabályozása során végzett partfeltöltésnél gondoskodni kell a
mögöttes terület felszíni vizeinek zavartalan elvezetéséről és a talajvízszint
káros megemelkedésének megelőzéséről.

Tó

Legkisebb magasság (cm)

Végleges szabályozás Ideiglenes szabályozás

partvédőmű
felső éle

terepszint partvédőmű
felső éle

terepszint

Balaton, Déli part 190 210 170 170

Balaton, Északi part 170 190 160 160



Jogi szabályozás III.
1997-ben a Balaton vízszintszabályozásának megváltoztatását megelőző
környezetvédelmi engedélyezési eljárás során a 43 parti település közül 9
önkormányzat élt kifogással a vízszint +100 cm-ről +110 cm-re történő
megemelését illetően.

A jelzett problémák :
• az alacsonyan fekvő épületek víz alá kerülése,
• a vízszintemelés okozta belvizek,
• csapadéklevezető árkok hiánya és a magas befogadó szint,
• berekvíz átvezetés sűrűsödése,
• vízrendezési kérdések,
• part menti elöntések kárigénye,
• magaspartok suvadása……….

A vízszintemelés feltételeként került megfogalmazásra, hogy azt meg kell,
előzze a
• Sió-csatorna,
• Siófoki leeresztő és hajózsilip felújítása.

Ezek a feltételek a mai napig nem teljesültek.



Jogi szabályozás IV.
A Balaton vízszintszabályozása (Siófoki leeresztőzsilip, hajózsilip és
Balatonkiliti duzzasztó) vízjogi üzemeltetési engedélye.
Vksz: „C” 600/2061-10.152, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. 2002.
december 09.

„ … 3.1.2 A Balaton szabályozott maximális
vízszintje (110 cm) rövid ideig, és kizárólag az
átlagost jelentősen meghaladó mennyiségű
csapadék esetén léphető túl. A szabályozási
vízszint lehető legrövidebb időn belüli
visszaállításáról az engedélyes köteles
gondoskodni…”



3.
2014. évi tavaszi magas vízállás és

védekezés



2014 tavaszi magas vízállás





2014 tavaszi magas vízállás



2014 tavaszi magas vízállás



2014 tavaszi magas vízállás

1. Siófok
2. Zamárdi
3. Szántód
4. Balatonföldvár
5. Balatonszárszó
6. Balatonöszöd
7. Balatonszemes
8. Balatonlelle
9. Balatonboglár
10. Fonyód
11. Balatonfenyves
12. Balatonmáriafürdő
13. Balatonkeresztúr
14. Balatonberény

Érintett települések



Vízkár-elhárítási védelmi tervek elkészítése,
felépítése

Tervek felépítése:
I. Bevezetés
II. Műszaki leírás

1. Hidrológiai, meteorológiai előzmények, körülmények
2. Felkészülés a védekezésre
3. A védekezési lehetőségek megközelítése (kritikus helyszínek

megközelítése)
4. Beavatkozási lehetőségek, helyek
5. A védekezés logisztikája
6. Az egyes vízállásokhoz tartozó elöntött parti területek lehatárolása
7. A káresemények dokumentálása beavatkozási helyekről

(fotódokumentáció)
8. A végleges műszaki beavatkozásra tett javaslat
9. A védekezésben résztvevő szervezetek megjelölése, elérhetősége
10. Egyéb észrevételek
11. Védelmi művek fejlesztésére vonatkozó elképzelések

III. Összefoglalás
IV. Mellékletek





Siófoki leeresztő zsilip



Siófoki vízeresztő zsilip 2014.
március

123 cm felett már átbukik a
tábla felett a víz, úgy hogy

közben már tart a vízeresztés



Siófok



Siófok (statikus és dinamikus vízállás)



Siófok



Siófok



Siófok



Zamárdi



Zamárdi



Zamárdi



Zamárdi



Zamárdi



Zamárdi



Zamárdi



Zamárdi



Balatonöszöd



Fonyód



Fonyód



Balatonfenyves



Balatonmáriafürdő



Balatonmáriafürdő



Balatonmáriafürdő



4.
Kihívások, igények, elvárások….



Globális felmelegedés I.

A globális melegedés regionális és lokális (vízgyűjtő szintű)
következményei csak nagy bizonytalansággal jelezhetők előre.
Teljes bizonyossággal nem zárható ki, hogy az utóbbi mintegy másfél
évtizedben jelentkező szélsőségek már egy változóban lévő éghajlat
részei.
A szélsőséges éghajlati értékek – függetlenül attól, hogy azok a
jelenlegi éghajlat változékonysága, vagy egy változásban levő éghajlat
részeként jelennek meg – mindenképpen arra intenek, hogy
megjelenésüknek olyan vízháztartási-vízjárási következményei vannak,
amik a Balaton alapvetően üdülőtó jellegű hasznosításában a nem-
fenntartható állapotot idézik elő.
A Balaton térségében az éghajlati tényezők XXI. század végéig
előrejelzett változásai miatt a tó mai tényleges felülete és a siófoki
leeresztések (a jelenleg érvényben lévő üzemelési szabályzat szerint)
mai szinten tartása egyszerre nem biztosítható.



Globális felmelegedés II.
A vízgazdálkodási intézkedések során a szélsőséges
helyzetekből fakadó problémák megoldásánál alapvetően
háromféle módon járhatunk el:

• a szabályozással a természetes folyamatokat alakítjuk át
igényeinknek megfelelően (szintemelés, lefolyás-szabályozás…),

•az alkalmazkodás során igényeinkkel alkalmazkodunk -
bizonyos határok között – a természeti folyamatokhoz,

•átgondolt, tudományosan megalapozott szabályozás és erre
támaszkodó alkalmazkodás



MTA Balatoni Limnológiai Intézet
2014.04.29  Balaton konferencia

Aszályosságra való hajlam 1970 óta növekszik a Balaton vízgyüjtő területén.
A vízháztartási tényezők közül a legnagyobb ingadozás a lefolyásban áll elő, 8-szoros
változékonyság (236 tómm – 1974 tómm).
Ciklonok hatása a Balatoni hosszirányú vízkilendülésekre

• Kiril 1970 ∆=100 cm!!!
• 2014.04.16 ∆=50 cm (104cm – 156 cm)

Ellentmondó társadalmi igények:
• Parti területek szintje (alacsony – kiépített)
• Magas vízszint igénye (turisztikai bevétel, nemzetgazdasági érdek)
• Állami szerepvállalás várnak el az önkormányzatok
• Érintettek (közvetlen haszonélvezők) kötelezettségvállalása nem tudatosult.

Ökológiai igények:
• A vízszintszabályozást a halak ívásához kell igazítani (tavaszi nagyvíz)
• A vízszintszabályozást hosszú távon a nádasok igényeihez kell igazítani, azaz a

nádasoknak 5-10 évente kell az alacsony vízszint.



5.
Balatoni beruházások,

fejlesztések
(múlt, jelen és jövő)



1971-2007

1971. Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Terv (BVFT)

1994-1996. Balatoni Intézkedési Terv (BIT)

2004 - Sajnálatos módon mindkét nagytavunk esetében a
folyamatosan csökkenő beruházási lehetőségek miatt a
kitűzött célok csak részlegesen teljesültek, a fejlesztési és
intézkedési tervekben megfogalmazott hosszútávú
elképzelések pedig felülvizsgálat nélkül abbamaradtak
2004. évben, a tavakon azóta érdemi fejlesztés nem
történt.



2007-2013 KEOP

A 2007-2013-as időszakra vonatkozó Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) tartalmazza a komplex vízvédelmi
beruházások támogatását a 2. prioritás 2.2. Komplex vízgyűjtő-
fejlesztések című intézkedésének keretében. A KEOP említett
intézkedése pontosan kijelöli a kiemelten kezelt vízvédelmi
területekre vonatkozó komplex vízvédelmi beruházások területét
a következők szerint: Balaton, Kis- Balaton, Velencei-tó,
Fertő-tó, Tisza-tó, Felső Duna, Szigetköz hullámtéri és
mentett oldali vízpótlás, Ráckevei-Soroksári Duna-ág. Ezek
közül 2007-2013-ban a KEOP 2.2.1. kódszámú pályázat révén a
projektek többsége megvalósítási szakaszba lépett, azonban a
Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó ilyen jellegű projektjei nem
indultak el.



Nemzeti Vízstratégia (2013)

A Nemzeti Vízstratégia kiemelt szakterületi feladatként
határozza meg a nagy tavaink vízgazdálkodásával kapcsolatos
kérdéseket (Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó és Fertő). A
hidrológiai jelenségek szélsőségeinek növekedése jelentős
kihatással van nagy tavaink vízszintjének változására.
A jó ökológiai állapot fenntartására és az időjárási szélsőségek
kezelésére megoldást jelent a mederben történő tározás
növelése (a megengedhető maximális vízszintek emelése),
melynek vizsgálatát komplex módon – a megemelt
vízszintekhez illeszkedő part- és mederszabályozás, a
biztonságos vízlevezetés megoldása, tavat érő belső és külső
tápanyagterhelések csökkentése, és a vízgyűjtőn történő
egyéb beavatkozásokkal összhangban, azok együttes
értékelésével – kell elvégezni, és megvalósítani.



KEHOP 2014-2020
A KEHOP 3.0 változata kapcsán 2013. 10. 20-án készített Stratégiai
Környezeti Vizsgálata (SKV) is kiemeli komplex vízvédelmi
szemlélet hiányát. „hiányoznak a  KEHOP-ból a hidromorfólógiai
intézkedések, a komplex vízvédelmi intézkedések, a vízbázisvédelem így
lényegében az állapotjavító VGT kiegészítő intézkedések.”
Az SKV szerint a „KEHOP fejlődésének legnagyobb vesztese a
vízvédelem, ezen belül a VGT hidromorfológiai intézkedései, komplex
vízvédelmi intézkedések és a vízbázisvédelem. Nem szerepelnek
önállóan, csak az 1. prioritásban a klimatológiai előrejelzés és
klímaváltozás hatásaival kapcsolatos adatbázisok fejlesztése című
intézkedésben, mint mellékelt részfeladat. A javaslat pontos tartalma is
homályos.” Javaslatként megfogalmazta, hogy „vagy a VGT
intézkedéseket kellene visszatenni a 3. prioritásba, vagy önálló
specifikus cél és intézkedéscsomag kialakítására van szükség az 1.
prioritás tengely keretében. De ez utóbbi esetben mind a célokat, mind
a beavatkozási logikát meg kell változtatni.”



6.
Javaslatok



ÖSSZEFOGLALÓ JAVASLAT
 Ideiglenes jogi megoldás
 HÉSZ felülvizsgálat a 44 településen (terepszint, pince..)
 Részletes hatásvizsgálat készítése (120 cm)
 Megoldási javaslatok, alternatívák

• Tómederben való tározás + komplex javaslatok
• Kis-Balaton védelmi rendszer felülvizsgálata (nem tisztázott

és feltárt) tározás céljából is!
• Előrejelzési modell fejlesztése
• Vízgyűjtő terület felülvizsgálata
• Vízrajzi állomások (bejövő vízfolyások) fejlesztése
• Informatika fejlesztés ……

 Széleskörű társadalmi vita
 Új Balatoni Intézkedési Terv (Kormányhatározat)
 Források megteremtése (KEHOP)



Ideiglenes jogi megoldás - VÜE

Annak érdekében, hogy a végleges üzemrend kialakításához
megfelelő tapasztalatokat szerezzünk, kezdeményeztük a vízjogi
üzemeltetési engedély módosítását 2 évre.

A Balaton szabályozási szintje a Siófoki vízmérce „0” pontjára
vonatkozik. A táblázatban szereplő értékek közötti lineáris
interpolációval lehet az egyes napokra érvényes szinteket
meghatározni.

hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

vízállás 115 115 115 115 120 120 120 120 120 120 115 115



Ideiglenes jogi megoldás- VÜE

A Balaton 2013. évi tervezett vízszintszabályozási vonala
és a jelenlegi szabályozási sáv

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

hónapok

ví
zá

llá
s, 

cm

tervezett szabályozási vonal minimum optimális fölső határ megengedhető maximum



Ideiglenes jogi megoldás- VÜE

a szabályozási vonal értelmezése:

•a siófoki vízeresztő zsilip alaphelyzetben zárva tartandó,
•a vízeresztő zsilipet nyitni kell és a vízeresztést meg kell
kezdeni, ha a tóban a vízállás meghaladta az adott időszakra
vonatkozó maximális szabályozási értéket, és a meteorológiai
előrejelzések további csapadékos időjárást prognosztizálnak,
valamint a Kis-Balaton felől is nagyobb mennyiségű víz
fogadására kell készülni,
•a vízeresztő zsilipet zárni kell, ha a vízállás a tóban a
szabályozási vonalat elérte és a meteorológiai előrejelzések nem
prognosztizálnak további csapadékot és a Kis-Balatonból sem
várható nagy mennyiségű víz bevezetése,



Ideiglenes jogi megoldásra egy javaslat

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a
folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére
és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.)
Korm. Rendelet
Értelmező rendelkezések 1. §-ban
16. vízjárta területek: időszakosan elöntésre kerülő vagy vízzel telített
talajú területek, így különösen:
a) az olyan terepmélyedések, síkvidéki erek, semlyékek, amelyek a
területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt rendszeresen, a
szabályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak,
b) a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vizenyős,
mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó részét növényzet
borítja, de a talaj tartósan vízzel telített,



Ideiglenes jogi megoldásra egy javaslat
A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
3. § (1) Azon vízfolyásszakaszokon, amelyekre nagyvízi mederkezelési terv
készül, a parti sávba tartozó területek használatát, építmények
elhelyezését az adott mederszakaszra kidolgozott nagyvízi mederkezelési
terv határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó egyéb vízfolyás, tó, tározó és holtág
esetében parti sávban ….
Csak a meder használatával és fenntartásával közvetlenül összefüggő
megfigyelő, jelző állomás, a meder használatával összefüggő
vízilétesítmény, kikötői, rév-, kompátkelőhelyi vagy vízirendészeti
építmény helyezhető el.

Ezeket már tartalmazzák a TNM rendeletek!
Balaton jogi partvonala jelenleg a 100 cm-es Balaton átlaghoz tartozik.



A maximális vízszint +120 cm-re történő
emelése pozitív üzenetet hordoz,

de nagyon fontos tudatosítani minden
érdekelt félben,

hogy ennek komoly költségvonzata van!



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


