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• 2012 nyarának szélsőségesen alacsony vízállásait követően – előtérbe kerültek a 

Balaton vízmennyiségi hiányának kedvezőtlen társadalmi hatásai.  

 

• Turisztikai, idegenforgalmi szempontból a stabilabb, biztonságosabb vízszinttartás 

lenne a cél.  

 

• A balatoni önkormányzatok, a Balaton Fejlesztési Tanács és az idegenforgalmi 

szervek részéről fokozott igény jelentkezik az alacsony vízszintek miatti károk 

elkerülésére, mérséklésére.  

 

• A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint a Balaton medrének és 

vízkészletének vagyonkezelője, 2014 júniusában kérelmezte a területileg illetékes 

Vízügyi Hatóságnál a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély módosítását a 

Balaton felső szabályozási szintjének a jelenlegi 110 cm-ről 120 (± 5 %) cm-re 

történő emelését.  

 

• A Balatonban, mint befogadóban tartósan megemelkedő vízszint befolyásolja a 

déli parton betorkolló, dombvidéki vízgyűjtőkről vizet szállító kisvízfolyások vízügyi-

műszaki paramétereit. Az elmúlt években jelentős vízkáresemények alakultak ki. 

 

 

Bevezetés, a probléma felvetése 



• A Balaton Magyarország nyugati 

részén, a Dunántúl közepén 

fekszik. 

• A tó, területét illetően, Közép-

Európa legnagyobb tava. 

• Felülete 600 km2, hossza 78 km, 

átlagos szélessége 7,7 km. 

• Víztömege mintegy 2 milliárd m3, 

átlagos mélysége 3,3 m. 

• Teljes vízgyűjtő területe 5.765 km2.  

• Legnagyobb tápláló vízfolyása a 

Zala-folyó (teljes vízgyűjtő terület 

45 %-a a Zala vízgyűjtője) 

• A tó vízszint szabályozása a siófoki 

zsilipnél történik, Sió csatornába 

történő leeresztéssel. 

A terület jellemzése 



Domborzati, talajtani, hidrológiai adottságok 

• A déli vízgyűjtő vízfolyásaira jellemző, hogy Balatonba történő betorkollás előtti, 

esetenként több km-es szakaszuk berekterületeken húzódik, ezen szakaszok kis 

esésűek, ugyanakkor a felső szakasz nagy esésű, mélyülő jellegű, mikro 

vízgyűjtőkkel szabdalt. 

 

• Erózióra érzékeny területek a déli vízgyűjtőn a betorkolló vízfolyások több mint fele 

(Tetves-patak, Kőröshegyi-Séd, Jamai-patak, Halsok-árok, Endrédi-patak, 

Büdösgáti-vízfolyás). 

 

• Vízfolyások a külvízgyűjtőről származó csapadékvizeket juttatják a Balatonba, 

berekterületeken keresztül, ezeken a szakaszokon a vízfolyások függő mederrel 

vannak kialakítva, helyi anyagból készített depóniákkal, melyek a tartós vízterhelést 

nem bírják. 

 

• A vízfolyások depóniáján átszivárgó vizek, melyek a berek területre lépnek ki 

kizárólag szivattyús átemeléssel juttathatók a Balatonba. 

 



Éghajlati és területhasználati jellemzők 

Társadalmi, gazdasági műszaki igények 

Tájegység éghajlati jellemzői: 

• Mérsékelten meleg, mérsékelten csapadékos 

• Napsütéses órák száma magas (évi 1950-2000 óra) 

• Évi középhőmérséklet 10 ºC 

• Csapadék évi átlagos mennyisége 600-700 mm/év 

• Évi átlagos szélsebesség: 2-4 m/s, uralkodó szélirány É-Ény-i 

• Átlagosnál kiegyenlítettebb a hőmérséklet évi és napi ingadózása a tó 

nagy hőtároló képessége miatt.  

Területhasználati jellemzők, beépítettség: 

• Magyarország turisztikai szempontból leglátogatottabb területe 

• Számos gazdasági szervezet működik, vállalkozási aktivitás jelentős 

• Balaton környékén aprófalvas településszerkezet jellemző 

Elvárásként és igényként jelenik meg az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak kiküszöbölésére 

az új szabályozási vízszinthez igazodó műszaki megoldások megvalósítása: 

 

• a Balatonba becsatlakozó déli parti vízfolyás rendezésével, 

• a medertározás, mint vízvisszatartás lehetőségeinek megteremtésével, 

• helyi vízkáresemények mérséklésével. 

 

A műszaki megoldások megvalósítása felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi viszonyaiban hoz 

változást, alapul szolgálhat a kedvezőbb ökológiai állapotokhoz. 



 

A DDVIZIG működési területén a Balaton D-i parton található vízfolyások 

 

 

  1. Nyugati-övcsatorna  

  2. Sári-csatorna 

  3. Boronkai vízfolyás  

  4. Határkülvíz-csatorna  

  5. Táskai-külvízi csatorna 

  6. Medvogya-patak  

  7. Keleti-Bozót-csatorna  

  8. Jamai-patak  

  9. Tetves-patak  

10. Kismetszés-csatorna  

11. Büdösgáti-víz  

12. Kőröshegyi-Séd  

13. Endrédi-patak  

 

Vízgazdálkodási infrastruktúra 
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• A DDVIZIG 05.03 számú, Dél-balatoni belvízvédelmi szakasz öblözeteinek és 

átemelő szivattyúinak adatai. 

Dél-balatoni belvízvédelmi szakasz  



Balaton-Nagyberek belvízöblözet 

• A déli vízgyűjtő legnagyobb kiterjedésű öblözete a Balaton-Nagyberek. 

 

• Az öblözet vízilétesítményei, így a lecsapolást biztosító Balatonfenyvesi 

szivattyútelep is a Balaton-nagybereki Vízitársulat kezelésében van.  

 

• A szivattyútelep 3 db beépített elektromos szivattyújának 

összteljesítménye: 6,5 m3/s. Szükség esetén további 2 db szivattyú 

üzembeállítására van lehetőség, 3,0 m3/s átemelő kapacitással. 



 
• A DDVIZIG a működési területén a Balaton 

D-i vízgyűjtőjén felszíni, felszín közeli és 

meteorológiai állomásokat üzemeltet. 

 

• A felszíni állomásokra jellemző a parti 

sávban, illetve a vízgyűjtők felső-középső 

szakaszain lévő elhelyezkedés. Az 

állomásokon folyamatos vízállás 

regisztrálás történik eseti vízhozam-

mérésekkel.  A folyamatos vízhozam 

adatsor előállítása a mérések és vízállások 

kapcsolatából (Q/H görbék) konvertálással 

történik.  

 

• Talajvíz kutak inkább a vízgyűjtő belső 

területeken vannak. Mindegyikben 

folyamatos vízállás regisztrálás történik. 

 

• Meteorológiai állomások hagyományos, 

ember által észlelt és automata 

(Balatonlelle) eszközzel felszerelt. 

  

Vízrajzi monitoring bemutatása 

∆ felszíni állomások 

○ talajvíz kutak 

□ a meteorológiai állomások  



 

Jelenlegi helyzet bemutatása 

• A klímaváltozás a Balaton térségében is érezteti hatását a gyakoribbá váló, 

hirtelen jövő nagycsapadékok formájában és egyre hosszabbá váló aszályos 

időszakok és ezek rapszodikus váltakozása formájában, melyek meghatározzák a 

Balaton vízszintjét, vízminőségét, ökológiai állapotát, ezen keresztül a turisztikai 

kapacitásokat. 

 

• A kialakuló időjárási helyzet infrastrukturális következményekkel jár. 

 

• A Balaton tervezett felső szabályozási szintjének emelése kihatással van a déli 

vízgyűjtőn lévő belvízi öblözetekre is. 

 

• A vízszintnövelés alapjaiban változtatja meg a parti sáv élővilágát.  

 

 

 



 

Az elmúlt 6 évben Igazgatóságunk működési területén a déli parti kisvízfolyásokon 2010, 2013, 2014, 

2015 és 2016 évben volt elrendelve helyi vízkár készültség. Magas vízállások a hírtelen lehullott 

intenzív csapadék tevékenység hatására 2010. és 2014. években volt a vízfolyásokon. 2014. évtől a 

magas vízállású időszakok tartóssága növekedett.  

 
A leghosszabb időtartamban és a legtöbb vízfolyást érintő készültség 2014-es évben volt és a 

legtöbb káresemény is ebben az évben jelentkezett, a következők szerint: 

 

 

 

Helyi vízkár események 

Téli-tavaszi vízkáresemények, időjárási viszonyok: 

 

• 2014. februárban a Balaton vízgyűjtőjén 104 mm 

csapadék hullott, a vízállás február 10-én elérte a 

szabályozási maximumot 110 cm, majd a hónap 

végére 127 cm-re növekedett, március elején 129 

cm volt, február 28-án megkezdődött a tó 

vízleeresztése. 

• Vízkáresemények a vízparti településeken a parti 

sávban történtek, készültség a tóba betorkolló 

vízfolyásokon és belvízcsatornákon lettek 

elrendelve, március 3-10-ig, 14-17-ig és május 13-

18-ig. 

• Az erős É-i szél hatására a déli parton a vízszint 

megemelkedett és Balaton erős hullámzásának 

következményeként a víz kilépett a tómederből 

veszélyeztetve a vízparton álló ingatlanokat. 

 



 

Helyi vízkár események 

• Április folyamán a Balaton térségében a sokéves átlag alatt maradt a csapadék mennyisége, 

30-40 mm közötti mennyiségeket mértek. Május első felében többször alakultak ki heves 

esőzések időjárási frontok, illetve zivatarok hatására. 

  
• A Balaton térségére az átlag alatti csapadék mennyiség volt jellemző (10-15 mm), a 

legnagyobb szélsebesség értékeket viszont az ország e területén mérték (100 km/h-t is 

túllépték a mért szélsebesség értékek, mely erős hullámzást és a Balaton víztükrének 

kilengését okozta). 

 
• Május 15-én a Balaton déli partjának vízszintje elérte a 146 cm-t a 100 km/h-t meghaladó 

széllökések okozta víztükör kilengés miatt. A szélsebesség csökkenésével a vízszint 

visszaállt a korábbi 130 cm-re. 

 

Őszi vízkáresemények, időjárási viszonyok: 

 
• A nyár folyamán lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt a talaj sokfelé telített közeli 

állapotban volt szeptemberre. A csapadékos periódus legintenzívebb négy napján 

szeptember 11. reggeltől szeptember 15. reggelig sok helyen a 100 mm-t is meghaladta a 

csapadék mennyisége a Dunántúl közepén, például Siófokon a 133,5 mm-t. A tóban és a 

betorkolló vízfolyásokon a vízállás kritikus magasságig emelkedett, a vízelvezető csatornák 

nem tudták elvezetni a nagy mennyiségű csapadékvizet. 

 

 

 

 

 



 
• 2014 október 21-én 16:00-tól a október 24-ig a kialakult időjárási helyzet miatt a déli parti 

vízfolyásokra helyi vízkár készültséget rendelt el Igazgatóságunk. 

 

• Határkülvíz: a vízfolyás 4+700 szelvényében 5 cm magasságban meghágta a depóniát a víz 

a jobb oldalon. A kifolyó víz a Nekota területét érintette. A 2+500 -3+000 között több helyen 

szivárgás volt tapasztalható, a vizek a Nekotába folytak. 

 

• 2014. október 22-24 között a zivatarokkal járó szélerősödés a Dunántúl déli területein volt a 

legerősebb, meghaladta a 100 km/h-t is. Több helyen 96 óra alatt 100 mm-nél is több eső 

esett, villám árvizeket, belvizeket okozva. 

 

• A Keleti Bozót-csatorna 100 %-os mederteltsége miatt a depóniák kritikus állapotba kerültek. 

Az erős északi szél 30-40 cm-es vízszint visszaduzzasztást okozott több alkalommal is a 

készültség során. A vízrendszeren lévő halastavak leeresztését több esetben is be kellett 

szüntetni, majd ütemezni, hogy ne okozzon a többlet víz további károkat.  

 

• A megerősödött észak-nyugati szél hatására fokozódó hullámzás elöntéseket okozott 

Fonyódon az Árpád-parton, Balatonbogláron a Radnóti utca alacsonyabban fekvő területein 

és foltokban a Balatonfenyvesi szabad strand melletti önkormányzati úton. Épületek nem 

voltak veszélyben.  

 

 

Helyi vízkár események 



 
• A magas vízállás miatt a Keleti Bozót-csatorna depóniát a 12+225 és 12+335 km 

szelvényben 50, illetve 100 méter hosszan meghágta a víz, ezért ideiglenes védmű 

kialakítása vált szükségessé. A kiáramló víz lakóingatlanokat nem veszélyeztetett.  

 

• A vizitársulattal történt egyeztetések után október 30-án a Csisztapusztai bújtatót 

megnyitotta, és a vizeket a Nagyberken átvezette, majd átemelte a Fenyvesi szivattyútelepen. 

 

• November 3-án a Balaton jelentős visszaduzzasztása miatt a Keleti Bozót-csatorna jobb 

partjának 3+250 – 3+375 km szelvényei között a depónia mentett oldalán suvadások 

keletkeztek. A vízoldal felöl fóliatakarással és mentett oldali megtámasztással mintegy 120 

méter hosszan került megvédésre a veszélyeztetett depónia szakasz, valamint további 60 

méter hosszan a következő napokban a 3+800 és 4+200 km között. 

 

• Magas vízállások a hírtelen lehullott intenzív csapadék tevékenység hatására 2010. és 2014. 

években volt a vízfolyásokon. 2014. évtől a magas vízállású időszakok tartóssága 

láthatóan növekedett.  

 

Helyi vízkárelhárítás 



Beavatkozás jellege, rendeltetése Mennyiség Helye Kapacitás/térfogat/hossz 

  [db] [kmsz]/[fkm] [m
3
/s]/[m

3
]/[km]/[ha] 

Vízkivételi mű 0     

Szivattyúállás 5 [m3/s]   

Korcsina-átvágás, Potonyi tározó feltöltése   Dráva 140,6 (Korcsina-átvágás torkolat) 1,0 

Korcsina csatorna vízpótlás, vízleeresztés (kettős működésű)   Dráva 119,5 (Korcsina torkolat) 1,0 

Vízkivételi hely öntzésre   Dráva 95,7 (Mérnökházi öntözőzsilip) 0,2 

Vízkivételi hely öntzésre   Dráva 89,8 (Ilmapusztai öntözőzsilip) 0,2 

Zöldenergiával üzemelő szivattyútelep (Beépített szivattyú+naperő telep)   Körcsönye 7+800  0,3 

Tározó                                       5 [m3]   

Korcsina, Korcsina-átmetszés, Lugi-cs vízpótlása   Potonyi    400 ezer 

Sellyei-Gürü cs.,Nagymező-árok,Drávaiványi-árok vízpótlása   Teklafalui 550 ezer 

Kemsei-árok,Kápolnai-Gürü cs.,Vejti-árok vízpótlása   Tüskéspusztai 1 200 ezer 

Medertározás   Régi Fekete-víz 350ezer 

Közes tározó (1 ha)Körcsönye-cs. Gürü vízrendszer vízpótlása   Köztes tározó Körcsönye-Sellyei-Gürü csatorna 20 ezer 

Vizes élőhely, tó kialakítása 11 [ha] 404,68 

Lakócsai tó és Drávafoki tó   Lakócsa melletti morotva 167,63 

Fenékmocsár   Fenékmocsár 33,79 

Kanszki berek   Kanszki berek 21,95 

Felsőszentmártoni holtág   Felsőszentmártoni holtág 12,82 

Sellyei tó   Sellyei tó 17,59 

Drávakeresztúri tó   Drávakeresztúri morotva 33,72 

Bresztik   Bresztik 4,07 

Zalátai Ó-Dráva   Zalátai Ó-Dráva 25,66 

Fekete tó   Fekete tó 5,56 

Versági tó (Piskói-tó)   Versági tó (Piskói-tó) 8,62 

Kovácshidai tó   Kovácshidai tó 73,27 

Csatorna építése (tápcsatorna) 13 [km] 16,01 

Korcsina átvágás-Sópusztai árok összekötés   Korcsina átvágás-Sópusztai árok összekötés 0,54 

Kanszki berek-Felsőszentmártoni tó összekötés   Kanszki berek-Felsőszentmártoni tó összekötés 2,60 

Lugi-csatorna - Siópusztai árok összekötés   Lugi-csatorna - Siópusztai árok összekötés 0,23 

Egerszegi csatorna-Kovácshidai horgásztó összekötés   Egerszegi csatorna-Kovácshidai horgásztó összekötés 0,60 

Kémesi-Drávapiski árok összekötése a Tüskéspusztai tározóval   Kémesi-Drávapiski árok összekötése a Tüskéspusztai tározóval 0,70 

Kápolnai-Gürü-Vejti Lúzsoki csatorna összekötése    Kápolnai-Gürü-Vejti Lúzsoki csatorna összekötése  1,70 

Sellyei-Gürü csatorna-Bresztik tó összekötése   Sellyei-Gürü csatorna-Bresztik tó összekötése 0,80 

Zalátai Ó-Dráva-Fekete tó holtág összekötése   Zalátai Ó-Dráva-Fekete tó holtág összekötése 0,64 

Körcsönye-Kápolnai-Gürü összekötő csatorna   Körcsönye-Kápolnai-Gürü összekötő csatorna 3,40 

Körcsönye-Sellyei-Gürü gravitációs összekötő csatorna   Körcsönye-Sellyei-Gürü gravitációs összekötő csatorna 1,30 

Körcsönye-Drávaiványi mellékárok gravitációs összekötő csatorna   Körcsönye-Drávaiványi mellékárok gravitációs összekötő csatorna 0,20 

Korcsina-Körcsönye összekötő csatorna   Korcsina-Körcsönye összekötő csatorna 2,20 

Korcsina-Bisztrica –csatorna összekötő csatorna   Korcsina-Bisztrica –csatorna összekötő csatorna 1,10 

Meder tisztítás, mélyítés, bővítés 12 [km] 48,95 

Siópusztai árok mederkotrás   Siópusztai árok mederkotrás 4,90 

Ó-csatorna mederkotrás   Ó-csatorna mederkotrás 4,30 

Korcsina átvágás mederkotrás   Korcsina átvágás mederkotrás 2,30 

Szödönyi árok kotrása   Szödönyi árok kotrása 0,70 

Hegyadó árok átmetszés mederkotrása   Hegyadó árok átmetszés mederkotrása 1,60 

Egerszegi csatorna mederkotrása   Egerszegi csatorna mederkotrása 1,30 

Drávaiványi mellékágak mederkotrása   Drávaiványi mellékágak mederkotrása 5,00 

Drávaiványi árok mederkotrás   Drávaiványi árok mederkotrás 1,80 

II. sz. Gürü összekötő mederkotrás   II. sz. Gürü összekötő mederkotrás 5,35 

Gürü összekötő mederkotrás   Gürü összekötő mederkotrás 3,50 

Körcsönye csatorna kotrása   Körcsönye csatorna kotrása 10,10 

Nagymező árok mederkotrás   Nagymező árok mederkotrás 8,10 

Műtárgyak 148     

Tervezett vízkormányzó 61     

nagy duzzasztó 2 Fekete-víz 20+200 kmsz, Pécsi-víz 10+950 kmsz   

duzzasztó 13     

vízkormányzó műtárgy 13     

mederelzárás és központi műtárgy (zsilip) 3     

oldalműtárgy 30     

Tervezett vízhozamérő műszelvény 2     

Meglevő műtárgyak 85     

árvízvédlemi zsilip 20     

torkolati zsilip 1     

öntöző zsilip 2     

csapoóajtós áteresz 22     

zsilip 40     

Mellékág revitalizáció 6 [ha] 16,57 

Kisinci mellékág revitalizációja   Kisinci mellékág Dráva 86,4 – 86,9 2,11 

Adhini mellékág revitalizációja   Adhini mellékág Dráva 83,2 – 85,5 3,20 

Piskói mellékág revitalizációja   Piskói mellékág Dráva 102,55 – 104,15  3,11 

Mailáthpusztai mellékág revitalizációja   Mailáthpusztai  Dráva 92,65 – 93,65  3,00 

Drávasztárai mellékág revitalizációja   Drávasztárai mellékág  Dráva 116,0-118,35 3,15 

Lajostanyai mellékág revitalizációja   Lajostanyai mellékág  Dráva 112,45-113,95 2,00 

Töltés megerősítés 1     

Fekete-víz torkolati szakasz 3.5 km résfalazás   Fekete-víz torkolati szakasz 3.5 km résfalazás   

Árvizi szükségtározó 1     

54 ha nagyságú árvizi szükségtározó tér    Fekete-víz 25+000 km szelvényében a jobb parton  680ezer  

Helyi vízkáresemények és védekezés 



 

2014. évi tapasztalatok 

• A Balaton átlag vízszintje ez évben tartósan az üzemvízszint felett volt. A 

minimális esésű csatornákba, árkokba a Balaton vízszínje szinte minden 

településen visszajátszik, így a hatékony vízelvezetésre magasabb vízszínt 

kedvezőtlenül hat.  

 

• A 2014. évi csapadék hatására a balatoni öblözetekben jelentős, a Balatonba 

befolyni nem tudó vízmennyiség halmozódott fel.  

 

• Egész évben problémát jelentett a Balaton parti sávjában húzódó területeken 

huzamosabb ideig fennálló vízborítottság, és a Balatonba közvetlenül torkolló 

vízfolyásokon a magas vízállás, és az ebből adódódó mederkárosodások, 

elöntések, a belterületek vízelvezetése.  

 

• A Balatonba torkolló DDVIZIG kezelésében levő vízfolyások átfogó iszapolása és 

mederrendezésére utoljára az 1980-as években került sor, azok jelenlegi 

állapota nem kielégítő, mely a tartósan magas vízállás következtében csak 

tovább romlott. 

 



 

2014. évi tapasztalatok 

• A DDVIZIG-re a védekezési feladatok illetve az azt követő helyreállítási feladatok 

plusz terhet rónak. Feladatainkat a szűkös anyagi és humán erőforrás mellett az 

igazgatóság nem tudja kellő hatékonysággal végezni.   

 

• A Balatonba torkolló vízfolyásokon található tavakat a lehalászás érdekében rövid 

idő alatt leürítik, így az amúgy is telt medrek valamint a Balaton visszaduzzasztó 

hatása miatt ezek a vizek vagy már nem tudnak a mederben lefolyni vagy a 

huzamos 100 %-os mederteltség miatt átszivárognak a depónián.  

 

• A depónia a helyi anyagból készült, ezek a berekben lévő területek tőzeg 

anyagúak. A tőzegből készült depónián a védekezés sikeressége kétes a 

védekezési anyagok beszállítása nem megoldható a depónia további károsodása 

nélkül.  

 

 



 

A jelentkező problémák összefoglalása 

• A D-i kisvízfolyásokról általánosságban az mondható el, hogy a Balaton előtti – 

esetenként több km-es – alsó szakaszuk berekterületen húzódik, igen kis esésű, 

míg felső szakaszuk nagy esésű, a vízgyűjtőről származó hordalék a 

befogadóhoz közeli, kis esésű szakaszokon rakódik le.  

 

• A tó vízszintjének emelése visszaduzzasztást idéz elő a vízfolyásokon, 

szivattyútelepi nyomócsatornákban illetve talajvízszint emelkedést okoz a 

beépített parti sávban, esetleg a belvíz öblözetekben.  

 

• A Balatonban tartósan megemelkedő vízszint befolyásolja a D-i parton betorkolló, 

dombvidéki kisvízfolyások árhullámainak levonulását, a depóniák méretét, a 

keresztező műtárgyak vízemésztő képességét, a hordalékszállítást. 

 

• A Balaton magas vízállása és a tartós viharos szél erős hullámzást és a Balaton 

víztükrének kilengését, a déli parti települések elöntését okozza. 

 

 



 

Megoldandó feladatok, megoldási lehetőségek 

• Az érintett, betorkolló vízfolyásokhoz hullámtörők építése: 9 db (A Nyugati övcsatorna 

esetében torkolatnál kikötő üzemel) Kialakítása: kőgát kialakítása Balaton medrében, 

mögöttes feltöltéssel. 

 

• A torkolattól legalább 5 km hosszan az érintett vízfolyások rendezése (50 km). A Balaton 

tervezett üzemvízszintjéhez igazodóan meg kell emelni a depónia szinteket, meg kell 

határozni azok biztonságos keresztmetszeti méreteit is. 

 

• Déli parti települések belterületi csapadékvíz elvezetése, a meglévő rendszerekre komoly 

hatással lehet az üzemvízszint emelés. Megoldásként vagy az egyedi szivattyús átemelések 

kiépítését (puffer biztosításával), vagy az árkok „megfordításával” csapadékvizeket a 

berekben gyűjtve és központi átemelés Balatonba juttatva javasoljuk kialakítani. 

 

• A Balatonba jutó hordalék és tápanyag visszatartást elősegítő sankoló-terek rehabilitációja, 

újak kialakítása (a korábban kialakított sankolók mára gyakorlatilag feltöltődtek). 

 

• Betorkolló vízfolyásokat keresztező hidak megfelelőségének vizsgálata (szerkezet alsó él 

jelenleg sem megfelelő több híd esetében). 

 

• Balaton déli parti területek lehetséges terepfeltöltéseinek vizsgálata. Vízszintemelés helyett a 

Balaton medrének kotrása a strandok környezetében a kikotort anyag mederben történő 

elhelyezésével. 

 



Vízfolyások vízrendezése során figyelembe veendő irányelvek 

• A medrek kotrását, iszaptalanítását a természetvédelmi szempontok figyelembe 

vételével kell elvégezni. A vízfolyások fenntarthatósága szempontjából nem 

zavaró fás szárú növényzetet részben meg kell hagyni, ezáltal növelhető a 

vízfolyás esztétikai értéke, valamint annak jó ökológiai állapota. 

 

• A kisvízfolyások természetbe illő rendezésnek irányelveit alkalmazni kell 

(őshonos fák telepítése, meghagyása). A műtárgyak, burkolatok tervezéskor a 

természetes anyagok használatát kell előnyben részesíteni. 

 

• Javasolt a tájban őshonos növények telepítése a mederre kifejtett árnyékoló 

hatás miatt. Ezáltal nyári időszakokban csökken a vízhőmérséklet és a 

gyomnövény vegetáció. 



A projekt által érintett vízfolyások 



Javasolt beavatkozások 

Vízfolyás neve
Mederkotrás 

(km)

Depónia 

erősítés    

(km)

Kétoldali 

depónia-

rendezés 

(km)

Torkolati 

partvédelem 

építése (km)

Duzzasztott 

szakaszon 

oladalműtárgyak 

felújítása (db)

Meglévő, rossz 

állapotú 

átereszek 

bontása (db)

Új, 

keretelem 

átereszek 

építése (db)

Bujtató 

építése 

(db)

Nyugati-övcsatorna 14,07 5,57 - - 8 - - -

Sári-csatorna 3,29 2,29 - - 2 - - -

Boronkai-vízfolyás 0,61 - - - - - - -

Határkülvíz-csatorna 5,0 4,25 - - - - - -

Táskai-külvízi-csatorna 10,54 10,54 - - - 7 4 -

Medvogya-patak 2,0 1,2 - - - - - -

Keleti-Bozót-csatorna 13,14 6,0 13,14 0,26 3 - - -

Jamai-patak 2,1 0,2 - 0,16 - - - -

Tetves-patak 2,1 1,8 - 0,08 - - - -

Kismetszés-csatorna 0,27 - - 0,27 - - - -

Büdösgáti-vízfolyás 3,5 1,3 - 0,12 2 - - 1

Kőröshegyi-Séd* 2,16 - - 0,16 - - - -

Endrédi-patak 2,0 0,3 1,84 0,16 - - - -

Javasolt beavatkozások a vízfolyásokon: 

*Mederrendezés a vízfolyáson és a Nyugati körcsatornán  1,42 km hosszban. 

Tetves sankoló átépítése: 
• Sankolótér kotrása (50 000 m3) 

• Hossz-töltés magasítása, erősítése (1,0 km) 

• Meglévő műtárgyak (beeresztő zsilip, túlfolyó) rekonstrukciója (1 db) 

 

Vízrajzi mérőállomások építése: Tetves-patak és az Endrédi-patak torkolati szakaszán 

 



 

Monitoring fejlesztési igény 

• A megváltozott helyzetet a meglévő monitoring hálózat nem tudja jól monitorozni 

sem szerkezetében, sem elhelyezkedésében (Q/H kapcsolatok nem 

meghatározhatók a Balaton duzzasztó hatása miatt, part sáv talajvízkút hálózata 

hiányos). 

 

• A déli part két legnagyobb vízhozamú vízfolyásának, Nyugati Övcsatorna és 

Keleti Bózot csatorna hozammérésére ultrahangos vízhozammérő berendezés 

javasolt. 

 

• Parti településeken a talajvízszint változásait kútpárok kialakításával lehet 

nyomon követni. 

 

 

 
 



 

Megvalósítás lehetőségei a KEHOP Pályázat keretében 

• Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

konzorciuma „A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, 

vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával - 

Déli parti vízfolyások torkolati szakasz átépítése” címmel előre láthatóan           

8,5 milliárd Ft támogatási összeggel a KEHOP.1.3.0. pályázat keretében fogja 

megvalósítani a műszaki elemeket. Reményeink szerint ez megoldást jelent a 

Balaton D-i parti vízfolyásokon a Balaton magas vízállásából adódó problémákra.  

 

• A balatoni monitoring fejlesztésére több projekt is tervezett fejlesztéseket. Ezeket 

a KDTVIZIG koordinálta az érintett igazgatóságok bevonásával pl. KEHOP1 

forrásból előirányozva a 1821/2015.(XI.12.) Korm. határozat alapján.  

 

• Szintén KEHOP forrásból kerül a VKI monitoring fejlesztésre, amiben szintén 

vannak a Balaton vízgyűjtőjét érintő fejlesztési javaslatok. Célszerű a fejlesztési 

igényeket összehangolni, a duplikáció elkerülése érdekében. 

 

 

 
 



Köszönöm a figyelmet! 


