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MŰSZAKI TARTALOM BEMUTATÁSA



Műszaki tartalom:

 Projekt célja:

 Rugalmas vízszintszabályozás,

 Balaton levezető rendszerének, a Sió csatornának a korszerűsítése,

 A csatorna vízlevezető képességének javítása.

 Főbb feladatok:

 Siófoki vízépítési nagyműtárgyak teljes rekonstrukciója:

 Hajózsilip átépítése,

 Vízszintszabályozó zsilip átépítése,

 Új mederduzzasztó zsilip építése Balatonkilitinél

 Sió-csatorna rekonstrukciója:

 Mederkotrási, mederrendezési munkák,

 Monitoring rendszer fejlesztése,

 Keresztező műtárgyak, üzemi átjárók felújítása,

 Hajózási kitűzési tervek készítése.



Hajózsilip
Meglévő állapot Tervezett állapot
 A hajózsilip hasznos hossza 83,5 m, szélessége a

fenékszinten 12,0 m, a fenéklemeztől felfelé
haladva szélesedik, terepszinten 13,5 m.

 A trapéz alakú falak magassága a fenékszinttől 
számítva 6,7 m, korona szélessége 1,3 m, 
talpszélessége 2,8 m. A fenéklemez vastagsága 1,8 m. 

 A tervezett hajózsilip egynyílású műtárgy,
hasznos mérete 90 x 12 m.

 A töltő és ürítő csatornák és az elzáró táblák
falai a résfal belső síkjának betonozva
készülnek, teljes vastagságuk 4,40 ill. 4,60 m.

 A hajózsilip kamra falai 1,50 m vastagok, itt
az alaplemez a falakon túlnyújtva a résfalig
betonozva készül, vastagsága 1,50 m.



Hajózsilip tervek:





Leeresztő zsilip
Meglévő állapot Tervezett állapot
 A zsilip 29 m hosszú, 12 m széles és 9,7 m magas,

középen 1,5 m széles fallal kettéosztott vasbeton
szerkezet.

 Falvastagsága 1,20 m, fenéklemeze 0,50 m vastag

 A műtárgy alapvetően monolit vasbeton
szerkezetű, de több szerkezeti egységből áll:

 előfenék az uszadék- és jégterelőművel, a

rajta végigfutó íves üzemi híddal, az előfenék

íves partfalakkal határolva

 2 nyílású zsilip műtárgy

 utófenék alvízi támfalakkal



Leeresztő zsilip tervek:

 Leeresztő zsilip tervek:





Üzemviteli épület:









Balatonkiliti mederduzzasztó zsilip

 A meglévő, elbontandó műtárgy 1990-

ben a  Sió  118+709  fkm szelvényében 

épült. 

 A tervezett, új duzzasztómű a Dózsa 

György út tengelyében, a 118+030 fkm

szelvényben létesül, és egyben a mű a 

65-ös főút tehermentesítő útján a 

későbbiekben létesülő híd alapozásául is 

szolgál. A híd kialakítása nem a jelen 

tender része.

 Az új,  tervezett műtárgy  8,0 m-es nyílása 

a szabályozott vízeresztést, a 12,0 m-es 

nyílása a hajózást szolgálja. 

Tervezett állapot



Balatonkiliti mederduzzasztó zsilip:

 Balatonkiliti mederduzzasztó 

műtárgy tervek:





MEDERKOTRÁSI, MEDERRENDEZÉSI MUNKÁK
A projekt részeként átépítendő siófoki nagyműtárgyak kivitelezésének köszönhetően a balatoni

vízleeresztésnek a vízhozama jelentősen megnövekszik, emiatt viszont a Sió-csatorna vízszállítókapacitásán

is javítani szükséges.

Feladatok:

1. Siófok és Kölesd közötti (felső) szakasz mederrendezési munkái ( 79+477 - 118+709 fkm között)

2. Kapos és Kölesd közötti (alsó) szakasz mederrendezési munkái (42+000 - 43+000 fkm között)

3. Sió torkolati szakaszán, az árvízkapu feletti rész mederrendezési munkái (0+220 - 0+140 fkm között)

A meder vonalazása, keresztszelvényei, mélysége alapvetően megfelelő, a koncepció ezért nem tart

szükségesnek teljes vízfolyásrendezést, csak kotrással az eredeti állapot helyreállítását.

1.

2.

3.

MEDERKOTRÁS 

MINTAKERESZTSZELVÉNY

BAL PART
JOBB PART

SIÓ 

CSATORNA

Tervezett rézsűrendezés

és a feliszapolódás 

eltávolítása

Meglévő terep

Mértékadó árvízszint



TÖLTÉSÁTHELYEZÉS
Sió bal parti töltésáthelyezési munkái Kölesd környékén a 36+193 -39+000 tkm szelvények között.

A töltés a Sió csatornából kikerült földből épült. A töltéskorona magassága változó, helyenként nincs meg a

magassági biztonság.

TÖLTÉSÁTHELYEZÉSI MINTAKERESZTSZELVÉNY

BAL PART

JOBB 

PART

SIÓ CSATORNA

Kölesd

Mértékadó árvízszint



DEPÓNIAFEJLESZTÉS
Kölesdi depóniafejlesztés a 0+000 - 0+465 tkm és a 0+724 - 1+020 tkm szelvények között.

A tervezett depónia a MÁSZ + 0,5 m szinten 4 m-es koronaszélességgel, kétoldali 1:3 rézsűhajlással kerül

kialakításra a Sió mederrézsűjének földmű építésre alkalmas kotrási anyagból.

DEPÓNIAFEJLESZTÉSI MINTAKERESZTSZELVÉNY

MENTETT OLDAL
SIÓ CSATORNA

Kölesd

Mértékadó árvízszint



MEDERRÉZSŰ HELYREÁLLÍTÁSA
Sió jobb parti, Kölesd külterületénél megcsúszott mederrézsű helyreállítási munkái 43+250 - 43+450 fkm közötti

szakaszon. A közút melletti rézsű több helyen nagymértékben megsuvadt, leszakadt a meder irányában.

MINTAKERESZTSZELVÉNY
Burkolt út

SIÓ 

CSATORNA

Kölesd

Mértékadó árvízszint

Megcsúszott 

mederrézsű

Tervezett 

burkolt rézsű
Tervezett rézsű

Jelenlegi állapot



TÖLTÉSKORONA MECHANIKAI STABILIZÁCIÓJA

A felső szakaszon fkm-ben megadva:

1. Bal part 79+163 – 80+379 fkm,

2. Jobb part 79+699 – 80+163 fkm,

3. Jobb part 79+699 – 80+543 fkm

közötti a mentett oldali sávban,

4. Bal part 112+615 – 112+941 fkm

között a mentett oldali sávban,

5. Bal part 110+701 – 114+843 fkm.

Az alsó szakaszon tkm-ben megadva:

6. Sió bp. töltés 0+000 – 8+823 tkm

7. Sió bp. töltés 79+163 – 79+477

tkm

1.

2.

6.

MINTAKERESZTSZELVÉNY

MENTETT 

OLDAL

SIÓ 

CSATORNA

Tervezett 20 cm vtg M56 

mechanikai stabilizáció  

Töltéskorona

3 m széles, 20 cm vastag M56 zúzottkő terítése a töltéskoronán.

3.

4.

5.

7.



VB. KERESZTEZŐ MŰTÁRGYAK FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

1. 82+759 bal part Tiltós áteresz 2×120×140 cm

2. 84+148 bal part Tiltós áteresz 2×120×140 cm

3. 92+233 bal part Tiltós áteresz 80×110 cm

4. 106+533 bal part Zsilip és vízátemelő 100×120

5. 110+702 bal part Tiltós áteresz 2×120×140 cm

6. 113+014 jobb- part Tiltós áteresz 80×100 cm

7. 113+372 jobb part part Tiltós áteresz 2×120×140 cm

8. 113+704 bal part Tiltós áteresz 2×120×140 cm

1.

2.

6.

KERESZTSZELVÉNY

MENTETT OLDAL

SIÓ 

CSATORNA

aknamagasításTöltés

8 db kisműtárgy felújítása: A  vb. műtárgyak esetében elsősorban az elzáró szerkezetek ún. „lopás-biztos” 

kialakítással történő pótlása szükséges. A betonszerkezeten található hibákat ki kell javítani.  Laza beton-

részeket el kell távolítani, látszó betonacélok korrózió gátlásáról gondoskodni kell. Az új zsilipszerkezetet az 

előkészített hornyokba kell beilleszteni.

3.
4.

5.

7. 8.

HOSSZMETSZET

aknamagasítás

Új hornyok

Új zsiliptábla

Mederrendezés

Vasbeton csatorna

Vasbeton monolit akna



ÜZEMI HIDAK FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

1.

2.

KERESZTMETSZET

2 db kőhíd felújítása és 1 híd elbontása

3.

HOSSZMETSZET

Meglévő állapot

1. Kiskoppány-patak üzemi híd 

Teherhordó szerkezete: monolit vasbeton kétbordás híd, 

a hídfőkbe mereven befogott kialakítással. A híd 

feltehetően síkalapozású.  A híd alépítményei szintén 

vasbeton szerkezetűek.  

2. Cinca-Csíkgát-patak üzemi híd

Teherhordó szerkezete síkalapozású, súlytámfal szerű 

hídfőkre támaszkodó, monolit beton boltozatú híd.

3. Fenéki Bozót híd

Teherhordó szerkezete síkalapozású, súlytámfal szerű 

hídfőkre támaszkodó, monolit beton boltozatú híd.

Cinca-Csíkgát-patak üzemi híd

Kiskoppány-patak üzemi híd Tervezett állapot



Projekt várható időtartama:

Hajózsilip átépítése: 2019.09.27 –
2021.07.27

Leeresztő zsilip: 2021.07.28 – 2022.10.28

Meglévő Balatonkiliti mederduzzasztó 
zsilip bontása: 2020.07.23 – 2020.08.12

Új Balatonkiliti mederduzzasztó zsilip 
építése: 2019.09.27 – 2020.07.08





Kivitelezési munkák
aktuális állapota:





A felmerülő kérdések, 

észrevételek, 

panaszok esetén 

az alábbi elérhetőségeken 

keresztül nyújtunk tájékoztatást:

SC SIÓFOK Konzorcium

E-mail cím: scsk@strabag.com

mailto:eiffel@strabag.com


Köszönöm a figyelmet!


