
10. melléklet

Siófok bemutatása

Siófok,  a  Balaton  tó  keleti  medencéjének  egy  igen  érdekes,  sokszínű  települése,  ahol  a 
szívesen látott vendég és az itt élő polgár - ha úgy kívánja - egy eleven, lüktető fürdőélet 
részese lehet, de ha rekreációs, meditatív pihenésre vágyik, úgy azt az igényét is kielégítheti a 
városban.
A város Magyarország egyik legjelentősebb turisztikai települése. Azzá teszi jó közlekedése, 
kellemes  fürdőzést  kínáló  sekély  vizű  partja.  Az  ideérkező  vendégek  pihenését, 
kikapcsolódását  a tó lágy vize mellett  a látnivalók,  a szervezett  programok és a szívélyes 
vendéglátás szolgálja.

A város kialakulása, története  

Siófok környéke már a rómaiak korában is lakott terület volt. A római hódítás az I. században 
ért  el  a  mai  Siófok  környékére,  itt  vezetett  a  Sopianaeból  (Pécs)  Triccianán  (Ságvár)  át 
Arrabonába (Győr) vezető útvonal. 

A  honfoglalás  után,  1055-ből  származó  tihanyi  alapítólevélben  találkozhatunk  e  hely 
említésével:  "Rivulus  namque,  qui  dicitur  Fuk  fluens",  azaz  "A  kis  patak,  amit  Fuknak  
neveznek is az említett tóból ered, olyan helyen van, amelyen a népeknek átjárása van egy  
régebbi hídon és gyakran gázlón is" 

Fuk, mint falunév először 1137-ben szerepel írásban az adózó helységek között, míg a Siófok 
szóösszetétel 1790 óta ismeretes. 



Jelentősebb  fejlődés  az  1800-as  években  indult  el  a  településen,  melynek  egyik  eleme  a 
Balaltoni  Gőzhajózási  Részvénytársaság  megalakulása  és  a  Kisfaludy  kerekesgőzös 
vízrebocsátása 1846-ban, ami egyben a hajóközlekedés megindulását jelentette a tavon. Az 
1800-as évek végén jelent  meg a vízen a Balaton két  emblematikus  hajója,  a Kelén és a 
Helka.

 Kelén hajó

1863-ban elkészült a vasúti állomás, egy év múlva pedig megépült az első, mólókkal védett 
hajókikötő. Ugyanebben az évben új Sió-zsilipet is nyitottak, melynek fő feladata a vízszint-
szabályozás volt. A fazsilipet vasszerkezetből készült zsilip 1893-ban váltotta fel.

 Korabeli strand

Megindult a nagyobb szállodák: a Sió és a Hullám, később a Központi Szálló építése. Az új 
fürdőtelepet ünnepélyes külsőségek között 1893. július 18-án nyitották meg, s ekkor hozták 
nyilvánosságra,  hogy  a  Belügyminiszter  a  fürdőtelep  részére  a  "gyógyfürdő"  elnevezés 
használatát engedélyezte. Ehhez a pihentető környezethez tartozott az 1875-től indult, nagy 
egyéniségeket felvonultató siófoki színházi élet is.

1900-ban épült meg a lóversenypálya 1500 személyes lelátóval, itt voltak a Balaton-átúszás 
célpontjai s minden évben úszó- és teniszversenyek gazdagították a siófoki nyár élményeit. 
Mozgalmas  fürdőélete  révén  Siófok  a  budapesti  nagypolgárság  művész-  és  színészvilág 
kedvelt tartózkodási helyévé vált. (Karinthy, Krúdy, Latabár, Kabos) 
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 Siófoki villa a XX. század elejéről

A második világháború végén a települést nagy károk érték. 

Újjáépült üdülőházai, valamint a csatornázás, szennyvíztisztítás és vízmű, illetőleg a partvédő 
művek kialakítása a tókörnyék legnagyobb, legjelentősebb, nagy tömegeket befogadó helyévé 
tette Siófokot. 

1958-tól  indult  meg  a  turisztikai,  idegenforgalmi  fejlesztés,  újra  megjelentek  a  külföldi 
vendégek.  1962-ben  új  szállodasor  épült,  és  a  hatvanas  évek  közepén  megélénkült  a 
lakásépítés is. 

1968 – Siófok várossá válásának időpontja.  Hamarosan felépült a 400 ágyas kórház és a dél-
balatoni feladatokat ellátó kulturális központ és könyvtár. Helyi újság és nyílt sugárzású helyi 
televízió kezdte meg működését a városban.

Elérhetőség, közlekedés  

A város  a  Balaton  déli  partjának  közúti,  vasúti  és  hajózási  csomópontja,  a  Siófok-Kiliti 
nemzetközi polgári repülőtér – terveink szerint – a közvetlen légi elérhetőséget is biztosítja.
A város  megközelíthető  Budapestről (100 km)  és  Nagykanizsa felől  (109  km)  az  M7-es 
autópályán vagy  a  7-es  számú  úton,   Szekszárd (Tamási)  felől  pedig  a  65-ös  számú 
főútvonalon. 

Épített környezet  

Siófok mai szerkezete a XIX–XX. sz. során alakult ki. Viszonylag fiatal az épületállomány. 
Nincs sok régi épület, műemlék. 

A helyi  építésügyi  szabályok megalkotása során a lehető legkevesebb előírásra és a lehető 
legnagyobb építtetői szabadság biztosítására, ugyanakkor a különböző létesítmények lehető 
legkedvezőbb funkcionális és esztétikai összhangja kialakításának elérése volt a cél. 

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a település a parkok és virágok városává kezd 
válni. 
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Milleniumi park a vasútállomás előtt.

A város főbb látnivalói 

Igen  érdekes  a  Siófoki  Kikötő,  ahonnan  a  menetrendi  sétahajók  indulnak.  A  legnagyobb 
hajóforgalom itt zajlik a Balatonon. A kikötő épülete előtti parkban áll a balatoni gőzhajózás 
100., 125. és 150. jubileumára felállított emlékmű.
Északi  szélén  áll  Vilt  Tibor:  Balatoni  sellő  című szobra  (1974.)  A mellette  lévő parkban 
található Siófok régi nevezetessége a rózsakert.  A hagyományos Balaton-átúszó versenyek 
célja is itt volt, ezért 1997-ben Siófok városa az első balaton-átúszó, Szekrényessy Kálmán 
emlékére mészkőszobrot állított e helyre. A parkban tovább sétálva láthatjuk Somogyi József 
Halászok (1971), nem messze tőle pedig Varga Tamás: Karinthy (1997) szobrát. 



A  nyugati  mólónál  van  a  vitorláskikötő,  valamint  a  város  egyik  jellegzetes  épülete  a 
Meteorológiai  Obszervatórium,  ahonnan  az  egész  Balaton  környéke  az 
első  viharjelzést  kapja.  Az  állomás  udvarát  Borsos  Miklós  szobra,  az 
Uránia díszíti. A kikötő látnivalója még a vele egybeépült Sió-zsilip is. 

Az Aranypart több kilométeres ligetes sétányairól, hatalmas területű 
szabad strandjairól, a Balaton csodálatosan szép keleti-medencéje is, a 
túlsó part hegyeivel. 

A  Batthyány  és  Mártírok  utcákban 
találhatóak  a  fürdőtelep  legrégibb  és 
legszebb épületei. A XIX. és XX. század 
magyar művészei és írói közül többen itt pihentek.

A  Sió  másik  oldalán,  az  Ezüstparton  az  1960  –  70-es 
években  modern  üdülők,  szállodák  épültek.  Visszafele 
haladva  a  városközpont  felé  látható  a  Foki-hegyi  oktatási 
komplexum  és  lakótelep,  valamint  az  1968-ban  felavatott 
Siófoki Kórház és Rendelőintézet épülettömbje. Siófok egyik 
legszebb, több alakos szobra Varga Imre "Elmúlt idő" című 
műve  a  kórház  kertjében  található.  A  parkot  díszíti  még 
Péterffy László "Kútfigura" című alkotása is (1970.). 

Siófok központjában a Szabadság téren magasodik az 1912-ben épült 45 
m-es Víztorony, amely a város egyik jellegzetes épülete. A Szabadság 
tértől délre a Fő téren áll a Polgármesteri Hivatal és a Kálmán Imre 
Kulturális Központ. A téren Varga Imre szobraiból szoborpark került 
kialakításra. 

A kulturális központ előtt áll névadója, Kálmán Imre mellszobra, Meszes 
Tóth Gyula alkotása (1961.).
Kálmán  Imre  a  siófoki  születésű,  világhírű 
operett komponista múzeuma - szülőházában - a 
róla elnevezett sétány 5. sz. épületében található. 

Siófok  középületei  között  található  az  1903-ban  épült,  neoromán 
Plébánia-templom. 

A Kele u. 13. sz. alatt  van az 1923-ban épült 
Református templom, míg a Budai Nagy Antal 
és  Széchenyi  utca  sarkán  áll  az  1986.  június  12-én   fölavatott 
Zsinagóga.
 Az  Oulu  parkban  (Oulu,  Siófok  finn  testvérvárosa)  található  a 
Makovecz  Imre  Ybl-díjas  építészmérnök  által  tervezett  Evangélikus 
templom.  Ez  a  négykapus,  fölfelé  tájolt,  120  férőhelyes,  80  %-ban 



faszerkezetű építmény nemcsak a város, de az ország legszebb és legmodernebb evangélikus 
temploma. 

A mintegy 23 ezer lelket számláló város továbbra is dinamikusan fejlődik, egyesítve magában 
a múlt hagyományait és a jelenkor modern irányait.

Idegenforgalom  

Siófok  Magyarország  legjelentősebb  fürdőhelye,  szerepe  kiemelkedő  jelentőségű 
Magyarország  idegenforgalmában.  A  város  Budapest  után  a  legjelentősebb  turisztikai 
központ, az ország „Nyári Fővárosa”, a Balaton idegenforgalmi központja. Az idegenforgalmi 
szezonban  Siófok  lakossága  mintegy  meghétszereződik.  2009.  évben  590  ezer  éjszakát 
töltöttek el a vendégek Siófokon, melynek 38%-a külföldi (főként német nyelvterületről) és 
62%-a hazai turisták pihenését szolgálta.

Kereskedelmi szállásokon a férőhelyek  száma meghaladja  a 26 ezret.  A városban eltöltött 
vendégéjszakákat tekintve 54 %-os a külföldiek aránya. 
 
Az elmúlt években négycsillagos, magas színvonalú wellness központok épültek (Hotel Azúr, 
Hotel Residence, Vértes Hotel,  Casa Perla Hotel stb.), valamint elkészült a Termofok Kft. 
tulajdonában lévő Galerius Fürdőközpont. 
A  város  számos  vendéglátóhelye  és  közel  100  étterme  a  legváltozatosabb  gasztronómiai 
igényeket is kielégíti.

A város turizmusának fejlesztésének fő irányai: 
− Családi üdülés, mely a fiatal családok célcsoportját célozza meg
− Hivatás  turizmus  -  a  Budapesthez  való  közelség,  a  fejlett  infrastruktúra  a  konferencia 

turizmus bővítését teszi lehetővé.



− Élményturizmus - a rendezvények, fesztiválok és kulturális, sportesemények bővítésével és 
fejlesztésével  –  melyek  közül  kiemelkedik  a  320⁰ Művészeti,  Kulturális,  Oktatási  és 
Technikai  Központ  –  valamint  a  háttér-települések  bevonásával  a  térség  kiemelkedő 
vonzerőt jelenthet.

− Egészségturizmus  –  melynek  alapját  adja  a  Galérius  fürdő,  a  szállodai  wellness 
kapacitások,  valamint  a  térségben  működő  közel  6o  szakorvosi  magánpraxis  és 
természetgyógyászati objektum.

A térség által megcélzandó piaci szegmens (célcsoport) egy rendkívül fizetőképes vendégkör, 
minőségi szolgáltatások iránti igénnyel. Ide tartozik a középkorú magas jövedelmű korosztály 
éppúgy,  mint a fiatal,  élményekre vágyó (gyermekes és gyermektelen) családosok (szintén 
kedvező költési mutatókkal). E rétegek térségbe csábításához szükséges további feladatok a 
vonzó  imázs  megteremtése  (megfelelő  marketingtevékenységgel),  mely  e  célcsoportok 
számára is versenyképessé teszi a térséget; továbbá a szálláshelykínálat további szélesítése és 
a  magasabb  kategóriájú  szállodák  arányának  növelése  (a  térség  ugyanis  bár  jelenleg  is 
kiemelkedik a régió más részeihez viszonyítva a szálláshelyek minőségi összevetésében, ám 
más, európai tavi desztinációkkal szemben még érzékelhető az elmaradás).

Népesség:  

Siófok a  Balaton-part  legnépesebb város,  állandó lakosainak  száma a település  dinamikus 
fejlődésével  párhuzamosan  nőtt.  Az  elmúlt  40  év  alatt  közel  megduplázódott  az  itt  élő 
népesség. 1960-ban 13.000 fő, 2008-ban 24.794 fő volt a város lakosainak száma. Az utóbbi 
években az országos, és más településeken tapasztalható tendenciával ellentétben Siófokon 
folyamatosan nőtt a lakosok száma. A növekedés nem a természetes népszaporulatból, hanem 
a betelepülők átlagosnál nagyobb számából adódott.

A siófoki lakosok megélhetését elsősorban a kereskedelem és a vendéglátás biztosítja.
Siófok  a  környező  települések  központja  az  oktatás,  a  kultúra,  az  egészségügy  a 
kereskedelem, a munkalehetőségek és a hatósági feladatok ellátása terén. Naponta több ezren 
járnak be a városba a környező településekről munkavállalók, tanulók. 
 

Kultúra, oktatás  

A város fejlett  oktatási  intézményhálózata teljes körű alap és középfokú ellátás biztosítása 
mellett  a város szerepköréből fakadóan a turizmusra koncentrál,  melyet  az idegenforgalmi 
főiskola, és a kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola fémjelez.

A városi kultúra központi intézménye a Kálmán Imre Kulturális Központ
A Siófoki Művészeti Iskola 1998-ban a városi zeneiskolára, valamint a közel 60 éves múltra 
visszatekintő Balaton Néptánc Együttesre támaszkodva jött létre. 
A kulturális intézményrendszer részei a Kálmán Imre Emlékház, az Ásvány Múzeum, a Tojás 
Múzeum  és  a  Híradástechnikai  Múzeum,  valamint  az  1960-as  években  épült,  1500  fő 
befogadására alkalmas Szabadtéri Színpad.



A város kulturális életének meghatározó eleme nyáron a Nagystrand, amelynek keleti oldalán 
lévő homokfövenyes partszakasz napközben fizetős strandként-, estétől hajnalig szórakoztató 
központként működik.
 
A  városban  több  magán  galéria  (Siófok  Galéria,  Szilfa  Galéria,  Jordán  Galéria)  mellett 
Művésztelep működik, melynek célja a minőségi művészet- és értékteremtés és folyamatosan 
bővülő kortárs műgyűjtemény létrehozása a festői környezetben. 

A  Kodolányi  János  Főiskola  nagyközönség  által  látogatható  díszterme,  a  klasszikus 
zeneművek és más művészi produkciók előadásának színhelye.

Természeti adottságok

Siófok  a  Balaton  keleti  medencéjének  közepén,  a  Sió-csatorna  torkolatánál  fekszik.
Északról a Balaton, keletről a Mezőföld szélét képező hullámos fennsíkok, délről és nyugatról 
pedig a Balaton déli oldalára jellemző szelíd lejtésű dombsorok határolják. A déli Balaton-
part 70 km-es szakaszából 17 kilométert foglal el.

A Balaton vizének hőmérséklete igen kedvező, hiszen a sekély mélység következtében a tó 
gyorsan felmelegszik. A kedvező tavaszi időjárás már májusban fürdésre alkalmassá teszi a 
vizet.

Az uralkodó szélirány az északnyugati, a délies irányokból pedig a délnyugati. Az időjárási 
frontokkal  többnyire  északias,  a  meleg  beáramlással  délies,  szélerősödések,  szélviharok 
jelentkezhetnek. Szélcsend leginkább az őszi hónapokban fordul elő. 

Az évi 2100 óra körüli napfénytartammal Siófok térségének napsütése csak kevéssel marad el 
az ország napfényben leggazdagabb Duna-Tisza közi tájaitól.

Legcsapadékosabb  hónap a  május,  majd  ezt  követi  a  november  és  a  június.  Májusban  a 
szárazföld  erőteljes  felmelegedésével  helyi  záporokból  és  zivatarokból  hullik  jelentős 
csapadék. 

Siófok  levegőjének  nedvességtartalma a  Balaton  közelsége  miatt  szinte  valamennyi 
évszakban nagyobb az országos átlagnál.
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