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Bevezetés 

 

A mintegy 3,5 m átlagmélységű Balaton jellegzetes sekély tó. Ezek a tavak mind mennyiségi, 

mind minőségi vonatkozásban rendkívül érzékenyek a környezeti változásokra. A mennyiségi 

érzékenység a vízforgalmat meghatározó vízháztartási tényezők változékonyságában 

nyilvánul meg, amelyek, a vízháztartást érintő emberi beavatkozásokkal együtt határozzák 

meg a vízállás mindenkori alakulását. Az elmúlt másfél évtized vízháztartási folyamatai 

számos intő jellel szolgáltak. Elsősorban a szélsőségesebbé váló időjárás hatására gyakrabban 

és nagyobb mértékben fordultak elő szokatlan, mindenképpen szélsőségesnek nevezhető 

vízháztartási állapotok.  

 

A Balaton vízháztartása nyomon követésének és értékelésének alapvető feltétele a 

vízforgalmat meghatározó vízháztartási tényezők átfogó, megbízható ismerete. A tó egy adott 

időtartamra vonatkozó vízforgalma az alábbi vízháztartási egyenlettel írható le:  

ΔK = (C+H) – (P+L+Vh) 

ahol 

 C a tó felületére hulló csapadék 

 H hozzáfolyás a tóhoz 

 P párolgás a tó felületéről 

 L lefolyás a tóból (szabályozott vízeresztés a Sió-zsilipen át) 

 Vh vízelhasználás a tóból 

 ΔK a tó vízkészlet-változása 

 ΔKT a tó természetes vízkészlet-változása  ΔKT = (C+H) – P 
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A Balaton vízháztartásának elemzéséhez 1921 óta állnak rendelkezésre ellenőrzött, 

megbízhatónak tekinthető havi és évi bontású vízháztartási mérlegek. Ez azt jelenti, hogy 

vízháztartási tényezőnként jelenleg 94 éves (1921-2014) idősorokkal rendelkezünk.  

Az alábbi 1. táblázatban összefoglaltuk a tó vízforgalmát meghatározó vízháztartási tényezők 

átlag- és szélsőértékeit.  

Vízháztartási tényező 
Minimum Átlag Maximum 

tómm/év* 

A tófelületre hulló csapadék (C)                 309 618 929 

Hozzáfolyás a tóhoz (H) 293 858 1974 

Párolgás a tó felületéről (P) 723 898 1073 

A tó természetes vízkészlet-változása (ΔKT) -281 578 2031 

Lefolyás a tóból (L) 0 558 1791 

Vízelhasználás a tóból (Vh)** 15 28 51 

* 1 tómm ~ 600 000 m
3
 vízmennyiség; ** a közölt értékek az 1971-2014. időszakra vonatkoznak 

1. táblázat. A Balaton vízháztartási tényezői 

Megállapítható, hogy a természeti tényezők által meghatározott vízháztartási tényezők közül a 

legkisebb változékonyságot a párolgás (P), a legnagyobbat a hozzáfolyás (H) mutatja.  

A Balaton – sokévi átlagban – lefolyásos tó, az átlagos évi lefolyás megközelíti a tó felületére 

hulló átlagos évi csapadékmennyiséget. A tó lefolyása a Sió-csatornán keresztül 1863 óta 

szabályozott. A tóból történő vízlevezetés mértékét és időtartamát a mindenkori 

vízgazdálkodási igények és a vízszint-szabályozási rend határozzák meg. 

Egy tó vízháztartásában természetes vízkészlet-változásként a természeti tényezők által 

meghatározott vízháztartási tényezők (a Balaton esetében a tóra hulló csapadék, a tóhoz 

történő hozzáfolyás, valamint a vízfelületről történő párolgás) előjelhelyes algebrai összegét 

értjük. Ez a számított mutatószám integráltan jellemzi a tó vízháztartásának alakulását. 

Az 1. ábrán szemléltetjük a Balaton évi természetes vízkészlet-változásának idősorát.  

Kiemelésre méltó tény az, hogy az 1921 és az 1999 közötti időszakban a természetes 

vízkészlet-változás évi összegének minden évben pozitív volt az előjele.  Ez azt jelenti, hogy 

a tó természetes vízbevétele (csapadék+hozzáfolyás) több volt, mint a természetes vízleadás 

(párolgás) értéke. Ezt követően a 2000 és 2014 közötti 15 éves időszakban 7 olyan év fordult 

elő, amikor a természetes bevétel kisebb volt, mint a természetes kiadás. 
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1. ábra: A Balaton természetes vízkészlet-változásának évi összegei 

 

A természetes vízkészlet-változás alakulásának magyarázatához elemeztük a tóra hulló 

csapadék, a hozzáfolyás és párolgás – a WMO ajánlását (WMO, 1983) követve – 30 éves 

átlagértékeinek időbeli alakulását. Az eredményeket a 2. ábrán szemléltetjük. 

  

 
 

2. ábra: A Balaton természeti tényezők által meghatározott vízháztartási elemeinek 30 éves átlagai 
 

A 2. ábrán jól látható, hogy a hozzáfolyás jelenti azt a vízháztartási tényezőt, aminek időbeni 

alakulásában az 1970-es évektől erőteljes csökkenés mutatkozik. Ez a tény arra enged 

következtetni, hogy a természetes vízkészlet-változás időbeni alakulását meghatározó 

mértékben a hozzáfolyás változása határozta meg. Ebből a megállapításból kiindulva 

elemeztük a Balaton vízgyűjtő területén a lefolyás alakulását, a változások okfeltáró célú 

vizsgálatát. 
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1. A Balaton és a Kis-Balaton befolyói vízhozamának elemzése hosszú idősorok 

felhasználásával 

A Balaton és a Kis-Balaton befolyóinak rendszeres hidrológiai megfigyelése az 1950-es 

években kezdődött. Napi vízhozam adatok legrégebbről a Zala folyó Zalaapáti szelvényéből 

állnak rendelkezésre, majd a század második felében egyre több vízfolyáson létesült vízmérce 

illetve vízhozam mérő berendezés.  Az elemzéshez felhasznált adatok körét a 2. táblázat 

mutatja. Az adatok a Magyar Hidrológiai Adatbázisból (MAHAB) származnak.  

S.sz. Vízfolyás/állomás Időszak Adathiány 
Évek 

száma 

1 Lesence nádasmező Ny.-i kifolyó, Balatonederics 2003-2014 
 

12 

2 Lesence nádasmező K.-i kifolyó, Balatonederics 2003-2014 
 

12 

3 Tapolca-patak, Hegymagas 1986-2014 
 

29 

4 Eger-víz, Nemesgulács 1986-2014 
 

29 

5 Burnót-patak, Ábrahámhegy 1970-2014 
 

45 

6 Örvényesi-Séd, Örvényes 1970-2014 
 

45 

7 Kéki-Séd, Balatonfüred 1983-2014 1986 31 

8 Nyugati-övcsatorna, Balatonkeresztúr* 1992-2014 2011-2012 21 

9 Határkülvíz, Csömend 1985-2014 1998 29 

10 Kőröshegyi-Séd, Kőröshegy 1979-2014 
1983, 1985-86, 1989-

91, 2003, 2005, 2007 
27 

11 Tetves-patak, Visz 1964-2014 2000, 2004, 2009 48 

12 Keleti-Bozót-csatorna, Pamuk 1988-2014 
 

27 

13 Büdösgáti-vízfolyás, Szólád 1967-2014 1980, 1994, 2010 45 

14 Boronkai-vízfolyás, Boronka 1986-2014 
1989, 1991-92, 2003, 

2010 
29 

15 Zala, Zalalövő 1980-2014 
 

35 

16 Zala, Zalaegerszeg 1970-2014 
 

45 

17 Zala, Zalabér 1962-2014 1975 52 

18 Zala, Zalaapáti 1952-2014 
 

63 

19 Zala, Balatonhídvég 1985-2014 
 

30 

20 Zala, Fenékpuszta 1976-2014 
 

39 

21 Egyesített-övcsatorna, Fenékpuszta 2005-2014 2014 9 

22 Esztergályi-patak, Esztergályhorváti 1999-2014 
 

16 

23 Orosztonyi-patak, Garabonc 2003-2014 
 

12 

24 Kiskomáromi-csatorna, Zalakomár 1970-2014 1977 44 

25 Zala-Somogyi-határárok, Szőkedencs 1996-2014 
 

19 

26 Marótvölgyi-csatorna, Főnyed 1996-2014 2003-2004 17 

* A Nyugati övcsatorna esetében csak havi adatok álltak rendelkezésre, amelyekből csak középvíz 

hozamokat lehet meghatározni 

 

2. táblázat: A rendelkezésre álló napi vízhozam adatok összesítése 

 

1.1. A vízhozam-idősorok elemzése 

Minden egyes, a 2. táblázatban feltüntetett vízfolyás és adattal rendelkező év esetében a napi 

átlagos vízhozamokat felhasználva meghatároztuk az éves legkisebb, legnagyobb, és közepes 

vízhozamokat, illetve a hidrológiai nyári és a hidrológiai téli félévi legkisebb, legnagyobb és 

közepes vízhozamokat. A többi vizsgált vízfolyás esetében is ezt az eljárást alkalmaztuk. Így 

26 vízfolyásra szelvényenként 9 idősort, a Nyugati-övcsatornára 3 idősort kaptunk, azaz 
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összesen 228 db-ot. Minden egyes idősor esetében meghatároztuk a lineáris korrelációs 

egyenletet, és a korrelációs együtthatót. A korrelációs együtthatóra elvégeztük a Pearson-

tesztet, háromszintű statisztikai szignifikanciát vizsgálva (90, 95, és 99 %). Emellett 

megvizsgáltuk a lineáris korrelációs egyenes meredekségének előjelét, azaz a változások 

irányát. Példaként kiemelve a 3. táblázatban összefoglaltuk az eredményeket, és a Zala és a 

Kis-Balaton befolyói állomásainak éves közép vízhozamára mutatjuk be.  

 

3. táblázat: A Zala-vízgyűjtő vízhozammérő állomásai éves közepes vízhozama változásainak  

statisztikai mutatói 

 

A teljes vízgyűjtőre vonatkozóan a vízhozam-idősorokban megállapított változások irányának 

és mértékének eredményeiről statisztikát készítettünk. Az eredményeket összegezve 

megállapíthatjuk, hogy a 228 esetet vizsgálva, 166 esetben (73.1%-ban) tapasztaltunk negatív 

(csökkenő) irányú vízhozam változást, 61 esetben pozitív irányú változást, és 1 esetben zérust.  

A legalább 90%-os szinten statisztikailag szignifikáns trendek esetében még jobban dominált 

a csökkenő trend, 84 szignifikáns trendből 71 volt negatív (84.5%), és mindössze 13 pozitív. 

Ez utóbbi vizsgálatok eredményeit részletesen a 4-5. táblázatban szemléltetjük. 
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Vízfolyás/állomás LKQ tél LKQ nyár LKQ év KÖQ tél KÖQ nyár KÖQ év LNQ tél LNQ nyár LNQ év 

Nyugati kifolyó, Lesence nádasmező 1 1 1             

Keleti kifolyó, Lesence nádasmező                   

Tapolca-patak, Hegymagas       1 1 1 1     

Egervíz, Nemesgulács                   

Burnót-patak, Ábrahámhegy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Örvényesi-Séd, Örvényes 1   1 1     1     

Kéki-Séd, Balatonfüred                   

Nyugati-övcsatorna, Balatonkeresztúr                   

Határkülvíz, Csömend   1               

Kőröshegyi-Séd, Kőröshegy   1   1 1 1       

Tetves-patak, Visz   1 1             

Keleti-Bozót-csatorna, Pamuk 1                 

Büdösgáti-vízfolyás, Szólád   1     1 1       

Boronkai-vízfolyás, Boronka 1               1 

Zala, Zalalövő 1 1 1 1   1       

Zala, Zalaegerszeg   1 1             

Zala, Zalabér 1     1 1 1 1 1 1 

Zala, Zalaapáti       1 1 1 1 1 1 

Zala, Balatonhídvég 1     1           

Zala, Fenékpuszta 1 1 1             

Egyesített-övcsatorna, Fenékpuszta     1             

Esztergályi-patak, Esztergályhorváti 1               1 

Orosztonyi-patak, Garabonc                   

Kiskomáromi-csatorna, Zalakomár 1 1 1 1 1 1       

Zala-Somogyi-határárok, Szőkedencs 1                 

Marótvölgyi-csatorna, Főnyed 1 1 1             

Összesen, db 13 11 10 9 7 8 5 3 5 
* Megjegyzés: LKQ: Legkisebb vízhozam; KÖQ: közepes vízhozam; LNQ: Legnagyobb vízhozam. 

 

4. táblázat: A statisztikailag szignifikáns csökkenő vízhozam trendek számának összesítése 
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Vízfolyás/állomás LKQ tél LKQ nyár LKQ év KÖQ tél KÖQ nyár KÖQ év LNQ tél LNQ nyár LNQ év 

Nyugati kifolyó, Lesence nádasmező                   

Keleti kifolyó, Lesence nádasmező                   

Tapolca-patak, Hegymagas     1             

Egervíz, Nemesgulács 1 1 1   1 1       

Burnót-patak, Ábrahámhegy                   

Örvényesi-Séd, Örvényes                   

Kékesi-Séd, Balatonfüred                   

Nyugati-övcsatorna, Balatonkeresztúr                   

Határkülvíz, Csömend                   

Kőröshegyi-Séd, Kőröshegy                   

Tetves-patak, Visz                   

Keleti-Bozót-csatorna, Pamuk         1   1 1 1 

Büdösgáti-vízfolyás, Szólád                   

Boronkai-vízfolyás, Boronka                   

Zala, Zalalövő                   

Zala, Zalaegerszeg                   

Zala, Zalabér                   

Zala, Zalaapáti   1 1             

Zala, Balatonhídvég                   

Zala, Fenékpuszta                   

Egyesített-övcsatorna, Fenékpuszta                   

Esztergályi-patak, Esztergályhorváti                   

Orosztonyi-patak, Garabonc 1                 

Kiskomáromi-csatorna, Zalakomár                   

Zala-Somogyi-határárok, Szőkedencs                   

Marótvölgyi-csatorna, Főnyed                   

Összesen, db 2 2 3 0 2 1 1 1 1 
* Megjegyzés: LKQ: Legkisebb vízhozam; KÖQ: közepes vízhozam; LNQ: Legnagyobb vízhozam. 

5. táblázat: A statisztikailag szignifikáns növekvő vízhozam trendek számának összesítése 
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Megállapíthatjuk, hogy a Balaton vízgyűjtőjén a rendelkezésre álló több évtizednyi vízhozam 

adatok alapján a vízhozamok negatív trendje dominál. 

Megvizsgáltunk két megfelelően hosszú vízhozam idősort, a Zala Zalaapáti szelvényét (63 év) 

és a Kiskomáromi-csatorna zalakomári szelvényét (45 év).  Ha az időszakokat két, közel 

egyenlő részre osztjuk (páratlan számúak, tehát a teljes egyenlőség nem lehetséges), és 

kiszámítjuk a sokéves átlagokat, a 6. táblázatbeli eredményt kapjuk. Ugyancsak a táblázatban 

tüntettük fel a trendvonalak statisztikailag szignifikáns egyenleteiből, az időszakok végeire 

számolt éves közép vízhozamokat. Látható, hogy mindkét vízfolyás esetében jelentősen 

csökkenő értékeket kaptunk. A Zalaapáti hosszú távú két átlag különbsége 1.06 m
3
/s, amely 

évre átszámítva önmagában 56 Balaton tó mm-nek felel meg.  

Zala, Zalaapáti Kiskomáromi-csatorna, Zalakomár 

Időszak KÖQ átlag, m
3
/s Időszak KÖQ átlag, m

3
/s 

Mérési adatból Mérési adatból 

1952-1983 5.56 1970-1992 0.369 

1984-2014 4.48 1993-2014 0.325 

Változás, % -19.4 Változás, % -11.9 

Trendvonal egyenletből Trendvonal egyenletből 

1952 6.01 1970 0.466 

2014 3.95 2014 0.325 

Változás, % -34.2 Változás, % -30.2 
6. táblázat: A Zala és Kiskomáromi-csatorna éves közép vízhozamainak hosszú távú változása 

 

Akár a vízhozam változások irányait tekintjük, akár a statisztikailag szignifikáns trendeket, 

vagy a hosszabb időszakokra átlagolt közepes vízhozamokat, megállapítható, hogy komoly 

csökkenést mutatnak a vízhozamok a rendelkezésre álló adatok által lefedett néhány évtizedes 

időszakban.   

 

2. A Kis-Balatonnak a Balaton vízkészlet-változására gyakorolt hatáselemzése 

 

2.1.   Idősoros elemzés hidrológiai analógia alapján 

 

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) I. ütemét (a 19,6 km
2
 felületű Hídvégi-tó) 1985 

júniusában helyezték üzembe. Ezt követően a beruházás folytatódott, a KBVR II. ütemének 

részeként 1992 októberében került elárasztásra a 16 km
2 

vízfelületű Ingói-berek. 

A KBVR II. ütemének (Fenéki-tó) területén végzett építési munkák teljes körű befejezése 

2014 végén történt meg, ami további 35,5 km
2
-es új vízfelület létrehozását jelentette. 

Az elkészült és 2014 decemberében átadott KBVR teljes vízfelülete 71,1 km
2
, ami a Balaton 

vízfelületének mintegy 12%-a.  

A KBVR a Zala alsó szakaszán – Zalaapáti és a torkolat között – helyezkedik el. A Zalaapáti 

felszíni vízrajzi állomás és torkolati szelvény közötti Zala-szakaszhoz 1094 km
2
 vízgyűjtő 

terület tartozik. 

A KBVR megépítése jelentősen módosította az érintett terület vízforgalmát. Ez elsősorban 

abban mutatkozik meg, hogy az új szabad vízfelület párolgása magasabb, mint az elárasztás 

előtti állapot során általában a térszín területi párolgása (evapotranszspiráció) volt.  
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A Kis-Balatonra a NYUDUVIZIG által készített vízmérlegekben a számított szabad vízfelület 

és annak egy részén elhelyezkedő mocsári növényzet párolgása (evapotranszspiráció) évi 

átlagban mintegy 900 mm. Irodalmi adatok (Nováky, 1984) szerint a térségre jellemző területi 

párolgás évi átlaga mintegy 550-600 mm/év. Ez azt jelenti, hogy a szabad vízfelület és a 

területi párolgás különbségeként jelentkező többletpárolgás átlagosan mintegy 300-350 

mm/év értékre tehető. 

A többletpárolgás mellett a KBVR építése és üzemelése során valószínűsíthetően jelentős 

szerepet játszik a tározótérből történő felszín alatti elszivárgás, ami különösen a rendszer 

keleti oldalán található, vastag tőzeges altalaj vízkészletére és vízforgalmára van hatással. A 

rendszerből ezen az úton távozó vízmennyiség azonban a tágabb térség vízfelvételét és 

területi párolgását érinti. 

A KBVR az elárasztás előtti állapothoz képest jelentkező vízforgalom-módosító – a Balaton 

szempontjából vízelvonó – hatásának becslését az alábbi módszerrel végeztük el. 

A Zalaapáti vízrajzi állomás szelvénye és a Zala-torkolat közötti vízgyűjtő természetes 

lefolyás viszonyait – hidrológiai analógia alapján – a terület felszíni vízrendszerének egyik 

jelentős vízfolyása a Kiskomáromi-csatorna, Zalakomár mért és feldogozott adatai alapján 

számoltuk. A Magyar Hidrológiai Adatbázisban (MAHAB) rendelkezésre álló feldolgozott 

éves közepes vízhozamokból a vízgyűjtő terület ismeretében meghatároztuk az idő- és 

területegységre vonatkozó évi közepes fajlagos lefolyást (évi Köq). Az évi fajlagos lefolyás és 

a Zalaapáti alatti vízgyűjtő terület szorzataként hoztuk létre – KBVR nélküli állapotot 

figyelembe véve – a területen keletkező lefolyást. 

Az eredmények szerint a vizsgált 29 évből 23 év során volt negatív előjelű különbség a Zala 

torkolati szelvényére meghatározott mért és becsült évi közepes vízhozam között. Ez a 

Balaton vízfelületére átszámítva átlagosan mintegy -34 tómm/év vízelvonó hatást jelent. 

Hangsúlyozni kell, hogy az egyes évek esetében a mért és becsült Zala torkolati évi 

átlagvízhozamok különbsége meglehetően nagy szórást mutat. A maximális érték 

(mintegy -108 tómm/év) 2004-ben fordult elő. 

A vízelvonó hatás legerőteljesebben akkor jelentkezik, amikor a tó vízgyűjtő területén 2-3 

egymást követő évből álló átlag alatti csapadék mennyiségű évcsoportok fordulnak elő. Ez a 

meteorológiai helyzet halmozódó vízhiányt eredményez, ami a vízgyűjtő területen a lefolyás 

csökkenésében és a többletpárolgás növekedésében, a tó deficit felé eltolódó vízháztartási 

állapotában mutatkozik meg.  

Példaként a vizsgált 29 éves időszakból 5 egymást követő évet (2000-2004) emeltünk ki és 

értékeltünk. 2000 és 2003 között a 29 éves (1986-2014) átlagnál (660 mm/év) minden évben 

területi átlagban kevesebb csapadék hullott a tó vízgyűjtő területére (a 4 éves átlag 521 mm/év 

érték volt). Bár a 2004. év az átlagosnál mintegy 6%-kal csapadékosabb, de első fele az 

aszályos időszak egyenes folytatása volt. A csapadéktöbblet csak az év második felében 

jelentkezett, ezért ezt az évet – a megelőző négy év fokozottan vízelvonó, áthúzódó hatása 

miatt – ebbe az évcsoportba soroltuk.  

Az átlagosnál kevesebb csapadék hatására 2000-2004. között nőtt a szabad vízfelület 

párolgása és a területi párolgás közötti különbség, aminek következtében a KBVR vízelvonó 

hatása a 29 éves átlag (-34 tómm/év) csaknem kétszeresére (-67 tómm/év) emelkedett. 

Ez az eredmény irányultság összhangban van a Balaton ugyanezen időszakban bekövetkezett 

természetes vízkészlet-változásának alakulásával. A természetes vízkészlet-változás 1986-

2014. közötti átlagértéke 382 tómm/év, ezen belül a 2000-2004. közötti átlag 26 tómm/év 

volt.      
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Az értékeléshez tartozik az a tény is, hogy a KBVR Balatonra gyakorolt vízháztartási hatását 

a vizsgált időszakban a természeti tényezők térbeli és időbeli változása mellett az építési 

munkálatoknak a természetes vízforgalmat módosító hatása is befolyásolta.  

Ezen kívül a felhasznált vízrajzi adatok minősége és megbízhatósága sem egyenletes. E 

tekintetben a hibák, bizonytalanságok túlnyomó része a mérési és adatfeldolgozási 

módszerek, valamint a méréshez használt eszközök hibáiból, működési problémáiból 

származnak.  

 

2.2.  Sokéves átlagok alapján történő elemzés területlehatárolás módszerével 
 

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) területén az I. ütem (a továbbiakban KB-I.) 

1985-ös elárasztása után a vízfelület több lépcsőben, jelentősen változott. A területi adatokat 

vizsgálva, többször változott a hivatalosnak tekinthető adat is, többek között a KBVR II. ütem 

(KB-II.) tervinek módosítása, a megvalósítása körüli bizonytalanságok miatt. 

A Kis-Balatonra 1986 év óta minden évben készültek vízmérlegek időnként változó 

módszerrel.  1986 és 1999 között a Bárándi és Búberki szivattyútelepek zérus vízhozammal 

szerepelnek, és ebben az időszakban nem vettek figyelembe szivárgást a kiadási oldalon. A 

2000. évtől kezdve 7 szivattyútelep adatai szerepelnek, 2002. évtől a szivárgásra vannak 

adatok 2005-ig, utána van ilyen tétel a vízmérlegben, de zérus értékek szerepelnek. A 2014. 

évi vízmérlegben már tételként sem szerepel a szivárgás.  

 

3. ábra: A Kis-Balaton sematikus térképe a vízmérleghez figyelembe vett objektumokkal 

(Forrás: http://www.nyuduvizig.hu) 

 

A fentieknél jóval nagyobb probléma, hogy a vízmérlegek adatai alapján a terület, amelyre a 

mérleg vonatkozik jelentős bizonytalansággal definiált.  

Látható, hogy az egyes vízmérleg elemek alapján számolt felületek jelentős, esetenként 

20%-ot meghaladó eltérést mutatnak. A Kis-Balaton vízmérlegével kapcsolatos módszertani 

bizonytalanságok miatt a Kis-Balaton hatásának hosszabb távú értékelésénél nem használtuk 

a rendelkezésre álló mérlegeket, hanem egy új megközelítést alkalmaztunk.  

http://www.nyuduvizig.hu/
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A Kis-Balaton teljes területe körül 8 vízmérce illetve vízhozam mérő állomás működik. Az 

ezek által bezárt poligon jóval nagyobb a KBVR területénél, ezért a belső vízforgalommal, 

szivattyúzással nem foglalkoztunk, csak az e területre bekerülő illetve kifolyó vizekkel.  A 

módszer lépései az alábbiak: 

1. A vízmérce és vízhozam mérő műtárgyak EOV koordinátái alapján lehatároltuk az ezen 

objektumok által körbezárt poligont (4. ábra). 

2. Meghatároztuk a Kis-Balatonba ömlő, poligonon kívül eső kisvízfolyások és közvetlen 

vízgyűjtők területét („kieső” területek, összesen 8 részterület) 

3. Kiszámítottuk az 1986-2014 időszakra a 7 ismert beömlő vízhozam alapján a fajlagos 

területi lefolyást az adott részvízgyűjtőre.  

4. A „kieső” területekre meghatároztuk a fajlagos területi lefolyást a két szomszédos 

vízgyűjtő fajlagos értéke alapján. 

5. Meghatároztuk a poligonra jellemző fajlagos lefolyást a 7 ismert fajlagos érték vízgyűjtő 

területtel súlyozott átlagaként.  

6. A 7 ismert, a 8 kieső terület és a poligon lefolyási adatait felhasználva kiszámítottuk a 

Zala fenékpusztai szelvényében várható vízhozamot, és összevetettük a tény adattal. 

 
Azoknál a vízfolyásoknál, ahol nem állt rendelkezésre vízhozam idősor a teljes időszakra, a 

hiányzó időszakra a Kiskomáromi-csatorna adataiból kiszámolt faktorral ((hiányzó időszak 

átlaga/meglevő időszak átlaga) szoroztuk az adott vízfolyás meglevő éveinek átlagát. Ennek 

az értéknek, valamint a meglevő értéknek az időszakok hosszával súlyozott átlagát 

használtuk.  

 

4. ábra. A Kis-Balatont körülvevő poligon (csúcsait a vízhozam mérő helyek képezik) 

A fenti módszer alapján számított becslést tekintjük „Konzervatív” becslésnek, mivel a 

poligon fajlagos lefolyásának számításánál a Zala, Zalaapáti szelvényének adatait is 

felhasználtuk. Ez az érték alacsonyabb, mint a meghatározó közepes méretű vízfolyások 

fajlagos lefolyása, és így bizonyos mértékű alulbecslést eredményezhet a Zala fenékpusztai 

számított vízhozamában.  

A módszer érzékenység-vizsgálata érdekében további két módosítással is elvégeztük a 

számítást: A poligon lefolyását a 4 db közepes méretű vízfolyás (Kiskomáromi-csatorna, 

Zala-Somogyi-határárok, Marótvölgyi-csatorna és Egyesített-övcsatorna fajlagos lefolyásának 

vízgyűjtő területtel súlyozott átlagával becsültük. Ezt a változatot „Maximum” verziónak 
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neveztük. A harmadik változat („Minimum” verzió) esetén a Zala Zalaapáti adatain kívül 

minden vízfolyásra és a poligonra is a Kiskomáromi-csatorna fajlagos lefolyás értékét 

használtuk, amely lényegesen alacsonyabb a Zala-Somogyi-határárok és a Marótvölgyi-

csatorna fajlagos értékénél. 

Mennyiség Konzervatív Maximum Minimum 

Számított vízhozam, m
3
/s 8.00 8.10 7.81 

Tényadat Fenékpusztánál, m
3
/s 7.04 7.04 7.04 

Hiány, m
3
/s -0.96 -.06 -0.77 

Hiány, Kis-Balaton (71.1 km
2
) 

tómm/év 
-428 -469 -342 

Hiány, Balaton (600 km
2
) tómm/év -50.7 -55.6 -40.6 

7. táblázat: A Kis-Balaton átlagos hatásának becslése az 1986-2014 időszakra, három változatban 

 

Megállapíthatjuk, hogy a területi lehatárolás módszerével kapott becslés alapján, a Kis-

Balaton vízelvonó hatása 29 év átlagában évente, kerekítve 40-60 Balaton tómm/év-re tehető.  

A Kis-Balaton vízvédelmi rendszer, a Balaton vízháztartására gyakorolt hatásának kétféle 

módszerrel elvégzett elemzése szerint a KBVR sokévi átlagban, kerekítve 34-51 Balaton 

tómm/év vízelvonó hatással van. Az egymást követő szárazabb évek időszakában kialakuló 

halmozódó vízhiány a vízelvonó hatást felerősíti, a sokévi átlag többszörös értékéig.  

3. A Balaton-vízgyűjtő egyéb víztározóinak és halastavainak hatása a tó vízkészlet-

változására 

3.1.  Víztározók és halastavak a vízgyűjtőn 
 

A Balaton vízgyűjtő területén a 2015. évi adatok alapján (Balaton VGT-2) 405 db 1000 m
2
 

vízfelületet meghaladó tározó és halastó van, amelyek együttes felülete (a Kis-Balaton nélkül) 

37.2 km
2
. Ezen állóvizek méret és darabszám szerinti eloszlását az 5. ábrán szemléltetjük. 

Szembetűnő, hogy dominál a kicsiny, 5 ha alatti területű víztestek száma, amelyek az összes 

víztest szám 72%-át, ám a vízfelületnek mindössze 14%-át teszik ki.  

 

5. ábra: A Balaton vízgyűjtőn található tározók és halastavak darabszám és vízfelület szerinti 

méreteloszlása (Kis-Balaton nélkül) 



13 

 

A felszíni vízfolyásokon létrehozott új szabad vízfelületek lefolyás-módosító hatása a 

párolgási viszonyok megváltozásának következménye, mivel az újonnan létrehozott szabad 

vízfelület a párolgás számára korlátlan vízellátottságot biztosít. Ez lényeges különbséget 

jelent az elárasztás előtti, jellemzően korlátozott vízellátottságú helyzethez képest, amikor a 

területi párolgás általában és jellemzően kisebb, mint a szabad vízfelület párolgása. 

Mindebből az következik, hogy ugyanazon területen a szabad vízfelület (pl. halastavak, 

kisebb tározók) megjelenése a párolgási veszteség növekedését okozza. Az eredeti vízborítás 

nélküli állapothoz képest a szabad vízfelület párolgás és a területi párolgás különbségeként 

adódó többletpárolgás vízelvonó hatásként jelentkezik a Balaton szempontjából.  

A szabad vízfelület becsült párolgása és a gyeppel fedett térszínről történő területi párolgás 

különbségeként határoztuk meg a halastavak és kisebb tározók többletpárolgását és annak a 

Balatonra gyakorolt hatását.  

Az elvégzett számítások szerint a halastavak és tározók többletpárolgása sokévi (1951-2014) 

átlagban 8  tómm-nek megfelelő hiányt okoz a Balaton vízforgalmában.   

Az 1986-2014. időszakban ez a vízelvonó hatás átlagosan 10 tómm/év értékű volt. Ha ehhez 

hozzáadjuk a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer ugyanerre az időszakra vonatkozó átlagos 

vízelvonó hatását (34-51 tómm/év), akkor megállapítható, hogy a Balaton vízgyűjtő területén 

lévő szabad vízfelületeknek a tó vízforgalmára gyakorolt átlagos vízelvonó hatása együttesen 

44-61  tómm/év értékre tehető.  A sokévi átlag mögött az egyes évek adatai ezúttal is jelentős 

szórást mutatnak. 

Az átlagosnál szárazabb egymást követő évek halmozódó vízhiánya ebben az esetben is a 

vízelvonó hatás növekedésével jár együtt. A 2. fejezetben már kiemeltük a 2000-2004. közötti 

halmozódó vízhiánnyal jellemzett 5 éves időszakot. Ekkor a halastavak és a kisebb tározók 

Balatonra gyakorolt átlagos vízelvonó hatása 14 tómm/év értékűre volt becsülhető. 

A tó vízgyűjtő területén lévő szabad vízfelületek összes vízelvonó hatása a 2000-2004. közötti 

időszakban átlagosan 81 tómm/év volt, ami csaknem kétszerese a sokévi átlagnak.  

Az éghajlatváltozással foglalkozó forgatókönyvek a Balaton-vízgyűjtőre vonatkozó 

megállapításai szerint – emelkedő hőmérséklet és növekvő párolgás – a tó és a vízgyűjtő 

vízháztartásában hosszabb (több évtizedes) időtávlatban a deficites időszakok számának és 

tartósságának növekedése valószínűsíthető. A tó vízháztartása szempontjából ez arra hívja fel 

a figyelmet, hogy a vízgyűjtő területen határozottan nem javasolt további szabad vízfelületek 

kialakítása. 

 

4. A Balaton vízkészletét érintő vízelhasználás elemzése 

 

4.1.  A vízkivétel jelenlegi helyzete és várható jövőbeni változása 

A Balatonból történő vízelhasználás a kivett (ivóvíz, öntözővíz, ipari víz, hűtővíz) és a 

visszajuttatott (tisztított szennyvíz, használt hűtővíz, stb.) különbsége.  

A Balaton hosszú idő óta szolgál ivóvízbázisként, ipari és öntözővízként, illetve a tisztított 

szennyvizek befogadójaként. A Balatonból történő vízelhasználásra 1971 óta állnak 

rendelkezésre megbízható adatok, amelyek szerint a legnagyobb érték 51 tómm volt (1989), a 

legkisebb 11 tómm (2014). Az utóbbi 23 év vízelhasználásának trendjét a 6. ábrán mutatjuk 

be. 
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6. ábra: Évi vízelhasználás a Balatonból 

A 6. ábrán látható csökkenés egyik fontos oka, hogy míg az adott időszakban a fogyasztói 

árindex „mindössze” 7.3-szorosára nőtt (KSH), addig a vízdíjak mintegy 16-szoros 

emelkedést mutatnak. A magas vízdíj rendkívül erős ösztönző a takarékosságra. Ugyanakkor 

a növekvő környezettudatosság is szerepet játszhat a csökkenésben, bár feltehetően 

lényegesen csekélyebb mértékben. Az un. JICA projekt (JICA, 1997-1999) idején még 180 

L/fő/nap körüli volt az átlagos vízfogyasztás, míg mostanra ez az érték 100 L/fő/nap alá 

került.  

A DRV üzemelő felszíni vízkivételi műveinek teljes kapacitása 41 tómm-nek felel meg, 

amelynek töredékét használja (9-11 tómm). A cég új felszíni vízkivételi művet nem tervez, 

viszont tervekkel rendelkezik a felszíni vízről karsztvíz bázisra való átállásra.  

A Víz Keretirányelv (VKI) kimondja, hogy „a vízszolgáltatások költségmegtérülésének elvét 

figyelembe kell venni”. Emiatt nem várható, hogy a vízdíjak a jövőben jelentősen 

csökkennek, és ezért a vízfogyasztás növekedése sem prognosztizálható. A környezet- és 

klímatudatos magatartás terjedése, a nemzeti és települési szintű programok is inkább a 

további takarékosság irányába hatnak.  
 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 

Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény (ún. Balaton 

Törvény) előtérbe helyezi a környezet és a természet védelmét, így a nagy volumenű (jelentős 

vízhasználattal járó) ipari létesítmények üdülő körzetben történő elhelyezésének korlátozása 

céljából számos akadályt képez. Nem várható tehát, hogy jelentős ipari vízhasználó települ e 

területre.  

A mezőgazdaságban az 1990-es években jelentkező komoly forráshiány a műtrágyázás és az 

öntözés radikális visszaesésével járt, azonban az utóbbi évtizedben a műtrágyázás mérsékelt 

növekedésnek indult (Kutics, 2014). Várható, hogy az öntözési igények is szerény mértékben 

növekednek.  

Összefoglalva, a jövőbeli vízkivételek számottevő növekedése nem várható, középtávon a 

10-20 tó mm tartományban maradhat.  

 

4.2. Vízbevezetések a Balatonba 

A Balatonba visszavezetett tisztított szennyvíz mennyiségét a teljes és a kivezetett szennyvíz 

tisztítási kapacitás különbségéből, a tényleges hidraulikai terhelést figyelembe véve 

számíthatjuk, amely 19,098 m
3
/nap, azaz 11.6 tómm/év mennyiségre adódik.   
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Megállapítható, hogy a teljes vízkivétel az utóbbi években alig haladja meg a bevezetett 

tisztított szennyvíz mennyiségét. Összességében a tóból történő vízelhasználás (a vízkivétel és 

a víz-visszavezetés különbsége) 6-7 tó mm hiányt eredményezhet a Balaton vízmérlegében.  

 

5. A bányavíz-bevezetés hatásának értékelése 

A Balaton környékének vízgazdálkodási szempontból legjelentősebb víztároló képződménye 

a Dunántúli-középhegység főkarsztvíz-tározója. A tározót ért antropogén hatások közül a 

mélyművelésű bauxitbányászat hatása meghatározó. A Bakony északnyugati peremének 

bauxittelepei Csabrendek, Nyirád és Halimba térségében túlnyomó részben a karsztvíz eredeti 

nyugalmi vízszintjénél mélyebben feküdtek, ezért bányászati szempontból vízbetörés 

veszélyesek voltak. A bányászat biztonságossá tétele érdekében a Bakonyi Bauxitbánya 

Vállalat 1963-tól Nyirád – Nagytárkány térségében az aktív vízszintsüllyesztés módszerét 

alkalmazta, amikor is az egyes bauxitlencsék vízmentesítését nagyátmérőjű fúrt 

karsztaknákkal biztosította. A főkarsztvíz-tárolóból történő bányavíz kiemelés a 

hegységperemi fedőkarszt tárolókra is hatással volt. A bányászatot megelőző természetes 

állapothoz képest jelentős karsztvízszint csökkenés és a főkarsztvíz-tároló áramlási iránya is 

megváltozott (Lorberer Á. 1980). Ezzel magyarázható a fedőkarsztok peremi 

karsztforrásainak- pl. a Tapolca-patak forrásának elapadása, a Tapolcai Tavas-barlang 

kiszáradása.   

A karsztvízszint süllyesztése hatására a források elapadása mellett vízfolyások időszakossá, 

esetenként szárazzá váltak (Világos-patak, Lesence-patak, Eger-víz), így a bányászati hatások 

alapvetően módosították a Tapolcai medence felszíni lefolyási viszonyait is (Kravinszkaja, 

1985,1986). A nyirádi kiemelt bányavíz (maximális értéke meghaladta a 300 m
3
/perc, azaz 5 

m
3
/s mennyiséget, amely a Zala sokéves középvíz-hozamának 70%-a) nagyobb részét a 

Marcal vízrendszerén keresztül a Dunába juttatták, kisebbik részét az Ajka-térségi vízművek 

hasznosították, illetve a Balaton felé – a lecsökkent felszíni lefolyás kompenzálása céljából – 

hasznosítás nélkül elvezették. A bányavizeknek a Viszlói- (Kétöles-) patakba történő 

bevezetésével közvetlenül is befolyásolták a Balaton térségi vízgazdálkodását. 1990-ben a 

Nyirád térségi koncentrált bányavíz kivétel megszűnt, de további húsz évig még a nyirádi 

karszt kutak csurgalék vizeit tovább vezették a Balaton felé, ennek mennyisége azonban 

töredéke az első húszévinek. 2009-től nincs karsztvíz-bevezetés a Balatonba. 

Az 1990-es években megkezdődött a Dunántúli-középhegység főkarsztvíz-tározó 

regenerálódási folyamata, ami napjainkban is a szemünk előtt zajlik.  A karsztvízszintek 

emelkedése jelentős, helyenként már eléri az antropogén hatások előtti állapotot, de még nem 

fejeződött be. A rég kiapadt források újra megszólalnak, a Balaton felvidéki patakok 

bővizűek, alaphozamuk visszatérni és növekedni látszik. A karsztkiürülés és a visszatérés 

folyamata nem azonos, sem időben, sem intenzitásában, sem mértékében nem zajlik 

egyformán.  
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6. ábra: A Dunántúli-középhegység víztesteinek számított és előrejelzett hozamai 1951-2030  

(Hydrosys Kft., 2014) 

Az elvégzett elemzések részeként előállítottuk a Tapolcai-medence természetes lefolyás 

idősorát az 1970-1990. (bányavíztől mentesített) és az 1991-2014. évekre (8. ábra). Az első 

időszak az aktív vízszintsüllyesztés, a második a regeneráció időszaka.  

 

7. ábra: Összes és természetes lefolyás a Tapolcai-medencében 

Megvizsgáltuk és összehasonlítottuk a két természetes lefolyás idősor változásának 

statisztikai paramétereit, amelynek alapján meghatároztuk a lefolyás-csökkenés és emelkedés 

mértékét. A természetes lefolyás csökkenés intenzitása -1.44 millió m
3
/ év volt, a növekedés 

üteme kis mértékben elmaradt ettől az értéktől, mert a meredekségi tényező értéke az 

emelkedő adatsorra +1.38 millió m
3
/év.  

A növekvő évi természetes lefolyási összegek 2014-ben elérték az 1970-es állapotot, azaz az 

évi 40 millió m
3
/év értéket. Ekkor a teljes lefolyást még ~ 60 millió m

3
/év bányavíz betáplálás 

is növelte. Ez a mennyiség jelenleg éves szinten hiányzik a Balaton hozzáfolyásából 

(~100  tómm).                                                                                                                                           
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A 2014-től prognosztizált (Hydrosys Kft., 2014.) karszthozam növekedések megtorpannak és 

enyhébbé válnak, 2030-ig évente átlagosan ~ 340,000 m
3
 növekmény várható a Tapolcai- és a 

Kapolcsi-források vízgyűjtőjén. 

Az előrejelzett karsztvízszint "megtorpanás" csak az érintett (vizsgált) területre vonatkozik, a 

Dunántúli-középhegység területén ettől eltérő tendenciák is jelentkezhetnek, így azok ilyen 

jellegű további kutatása, feltárása mind a Balaton, mind a vízfolyások, mind az épített 

környezet védelme érdekében alapvető fontossággal bír. 

 

Összegzés, javaslatok 

Előállítottuk a Balaton vízgyűjtő számottevő befolyóin rendelkezésre álló napi vízhozam 

idősorok alapján a téli és nyári hidrológiai félévi, valamint egész éves legkisebb, legnagyobb 

és közepes vízhozamok hosszú idősorait, és trend vizsgálatot végeztünk. Megállapítottuk, 

hogy 73.1%-ban csökkenő, 26.5%-ban növekvő, 0.4%-ban pedig változatlan a vízhozam 

változás irányultsága. A lineáris regressziós egyenesek korrelációs együtthatói alapján 

statisztikai teszttel megállapítottuk, hogy a statisztikailag szignifikáns esetekben a 

csökkenő vízhozam trend még erőteljesebben dominál, az esetek 84.5%-át teszi ki. A 

Balatonba beömlő vízhozamok 60%-át kitevő Zala folyón a 99%-os statisztikai 
szignifikanciájú változások esetében 93.8% a csökkenő vízhozam trend és mindössze 

6.2% a növekvő. A két leghosszabb vízhozam idősorral rendelkező vízfolyás két 

vízhozammérő állomása (Zala, Zalaapáti és Kiskomáromi-csatorna, Zalakomár) közép-

vízhozamainak idősorát két kvázi-egyenlő hosszúságúra osztva, megállapítottuk, hogy 

Zalaapátinál a Zala utóbbi 31 év éves közép-vízhozamának átlaga 19.4%-kal kevesebb a 

megelőző 32 év átlagáénál. A Kiskomáromi csatorna esetében 23 és 22 éves időszakokat volt 

lehetőség vizsgálni. Itt a vízhozam csökkenés 11.9 %.  A két vízfolyáson a vízhozam 

csökkenés együttes mértéke 1.12 m
3
/s. 

A Balaton vízháztartásának változását az 1921-2014 közötti, 94 éves időszakra vizsgáltuk. A 

vízmérleg bevételi oldalán a tóra hulló csapadék mennyiségében statisztikailag szignifikáns 

trend nem határozható meg, ám nem kerülheti el a figyelmet, hogy az utóbbi öt évben fordult 

elő a vizsgált 94 éves időszak legszárazabb és legcsapadékosabb éve is. A Balaton 

vízmérlegében a hozzáfolyás csökkenése a legnagyobb negatív hatású tényező. A 

vízmérleg kiadási oldalán a párolgás alakulásában nem figyelhető meg szignifikáns trend. Az 

elmúlt másfél évtized vízháztartási folyamatai számos intő jellel szolgáltak. Elsősorban a 

szélsőségesebbé váló időjárás hatására gyakrabban és nagyobb mértékben fordultak elő 

szokatlan, mindenképpen szélsőségesnek nevezhető vízháztartási állapotok. A Balaton 

természetes vízkészlet változásában (csapadék + hozzáfolyás - párolgás) 1999-ig nem fordult 

elő negatív érték, az utóbbi 15 évből viszont 7 évben negatív értéket tapasztaltunk.  

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszernek a Balaton vízháztartására gyakorolt hatását az 1986-

2014 időszakra vonatkozóan kétféle módon, hidrológiai analógia és területlehatárolás 

módszerével vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a KBVR sokévi átlagban, kerekítve 34 - 51 

Balaton tómm/év vízelvonó hatással van a Balatonra. Az egymást követő szárazabb évek 

időszakában kialakuló halmozódó vízhiány a vízelvonó hatást felerősíti, a sokévi átlag 

többszörös értékéig. 

A vízgyűjtőn található, KBVR-en kívüli víztározóknak és halastavaknak a Balaton 

vízháztartására gyakorolt hatását vizsgálva megállapítottuk, hogy átlagos vízelvonó hatásuk 

a teljes, vizsgált időszakra (1951-2014) 8 Balaton tómm/év, az 1986-2014 időszakra pedig 

10 tómm/év. Az évek közötti változékonyság igen nagy, a vízelvonó hatás az 1-21 tómm/év 

intervallumban mozog. 
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A vízkivételeket megvizsgálva megállapítottuk, hogy az utóbbi 23 évben (99.9% statisztikai 

szignifikanciával) jelentősen, 65-70%-kal csökkent a tóból történő vízkivétel. A vízkivétel 

70%-a kommunális célú, az ipari vízkivétel elhanyagolható mértékű. A következő néhány 

évtizedben nem várható a vízkivétel növekedése, értéke nagy valószínűséggel a 10-20 

tómm/év sávban marad. A Balaton közvetlen környezetében (elsősorban a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzetben) található szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének kétharmada más 

vízgyűjtőre kerül kivezetésre (lényegében a Sió-csatorna Siófok alatti vízgyűjtőjére), 

egyharmad rész kerül visszavezetésre a Balatonba. Megállapítottuk, hogy a teljes vízkivétel az 

utóbbi években alig haladja meg a bevezetett tisztított szennyvíz mennyiségét (11.6 tómm/év). 

Összességében a tóból történő vízelhasználás (vízkivétel  víz visszavezetés) 6-7 tómm/év 

hiányt eredményezhet a Balaton vízmérlegében.  

Értékeltük a bányavíz bevezetések, illetve azok megszűnésének hatását a tó vízháztartására. 

Létrehoztuk a Tapolcai-medence természetes lefolyás idősorát az 1970-1990. (bányavíztől 

mentesített) és az 1991-2014. évekre. Az első időszak az aktív karsztvízvízszint-süllyesztés, a 

második a regeneráció időszaka. Összehasonlítottuk a két természetes lefolyás idősor 

változásának statisztikai paramétereit, amelynek alapján meghatároztuk a lefolyás-csökkenés 

és emelkedés mértékét. A természetes lefolyás csökkenés intenzitása -1.44 millió m
3
/ év volt, 

a növekedés üteme kis mértékben elmaradt ettől az értéktől, mert a meredekségi tényező 

értéke az emelkedő adatsorra +1.38 millió m
3
/év. A növekvő évi természetes lefolyási 

összegek 2014-ben elérték az 1970-es állapotot, azaz az évi 40 millió m
3
/év értéket. Ekkor 

a teljes lefolyást még ~ 60 millió m
3
/év bányavíz betáplálás is növelte. Ez a mennyiség, amely 

100 tómm/év-et tesz ki, jelenleg éves szinten hiányzik a Balaton hozzáfolyásából.      

Összegezve, a feltárt emberi tevékenységek hatása az alábbi: 

Emberi tevékenység 
Vízelvonás, 

tómm/év 

Kis Balaton vízvédelmi rendszer létrehozása, működtetése - (34-51) 

Halastavak, tározók létrehozása, működtetése -10 

Területhasználat változtatás (erdősítés) -(3-4) 

Tisztított szennyvíz kivezetés más vízgyűjtőre -(6-7) 

Bányavíz bevezetés leállítása -100 

Zala (Zalaapáti) és Kiskomáromi-cs. szignifikáns vízhozam 

csökkenése 
-59 

Összesen -(212-231) 

 

A feltárt, Balaton tómm/év-ben kifejezett hatások részben közvetlenül antropogén eredetűek, 

más részük a globális éghajlatváltozás már tapasztalt, vagy várható megnyilvánulásai. A 210-

230 tómm/év értéket kitevő közvetlen antropogén hatást eleinte lassítja az éghajlatváltozás 

csapadékeleme, ám az évszázad közepétől már súlyos vízkészlet hiányra kell felkészülni.  

Az elvégzett vizsgálatok alapján az alábbi javaslatokat tesszük: 

1. A vízhozam mérő hálózat mennyiségi is minőségi fejlesztése a teljes Balaton 

vízgyűjtőn, a vízháztartási elemek megbízhatóbb nyomon követése érdekében. 

2. További, párolgási veszteséget okozó sekély, szabad vízfelületek (halastavak, tározók) 

létrehozásának tiltása a vízgyűjtőn. A lejárt engedélyek meghosszabbításának szigorú 

vízgazdálkodási feltételekhez kötése vagy megtagadása. 
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3. Az éghajlatváltozási előrejelzések eredményei, a közvetlen emberi behatásokkal 

együtt, arra mutatnak rá, hogy a Balaton vízgyűjtőn komplex vízkészlet-védelmi 

program indítására van szükség. Ennek elemei lehetnek: az egyéni és települési 

csapadékvíz gazdálkodás fejlesztése; a Balatonban történő tározás műszaki-biztonsági 

feltételeinek teljes körű megteremtése; a vízügyi hatósági tevékenység színvonalának 

emelése; az illegális vízkivételek felszámolása, valamint a vízkészlet védelmével 

kapcsolatos programok végrehajtásának szigorú számonkérése és a végrehajtás 

nyomon követése; a területhasználat további, a vízkészlet-gazdálkodási szempontokat 

prioritásként kezelő szabályozása.   
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