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Bevezetés 

 

A Föld éghajlata az elmúlt másfél évszázadban megközelítőleg 1 °C-kal melegedett. Nagyon 

valószínű, hogy a melegedést részben az üvegházhatású gázok (szén-dioxid, dinitrogén-

dioxid, metán) kibocsátásának az ipari forradalmat követően kezdődött és az utóbbi 

évtizedekben gyorsuló ütemű növekedése okozta (IPCC, 2007). A melegedés nem rendkívüli 

az éghajlat történetében, a jelenlegit antropogén eredete és minden korábbit meghaladó gyors 

üteme teszi azzá. Az üvegházhatású gázok kibocsátásnak 21. századi folytatódásának 

ütemétől függően a globális átlaghőmérséklet a század végéig 2-5°C-kal emelkedhet. 

 

Az éghajlatváltozás hidrológiai hatásainak elemzését többféle bizonytalanság terheli: 

 

a társadalmi gazdasági-társadalmi fejlődés és a kibocsátás bizonytalanságai 

a globális klímamodellek bizonytalanságai 

a regionális klímamodellek bizonytalanságai 

a hidrológiai modellek bizonytalanságai 

 

A modellezés bizonytalanságai a tér- és időbeli lépték csökkenésének irányában növekednek 

és akkor a legnagyobbak, ha szélsőségek előrejelzésére irányulnak. 

 

Több évtizedes múltbeli hidrológiai mérések, feldolgozások és vízmérleg-szemléletű 

értékelések eredményei alapján ismeretes, hogy vizeink – vízfajtától függően – érzékenyek a 

környezeti és ezen belül kiemelten az éghajlati elemek időbeli és térbeli változásaira. Ez 

különösen a csapadék és a léghőmérséklet esetében állapítható meg.  
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Hazai nagytavaink (Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó, Tisza-tó) kivétel nélkül jellegzetes sekély 

tavak, átlagmélységük nem haladja meg az 5 m-t. A mérsékelt éghajlati öv sekély tavainak 

fontos jellemzője a környezeti (ezen belül az éghajlati) tényezők tér- és időbeli változásaira 

való nagyfokú mennyiségi és minőségi érzékenység. 

 

A mennyiségi érzékenység a tó vízháztartásának (jellemző vízforgalmának) alakulásában, 

ennek következményeként vízszintjének, vízkészletének és vízfelületének jellemzően 

egyirányú változásában nyilvánul meg. 

 

Jelen dolgozat legnagyobb tavunk, a Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült 

változásának irányával és mértékével foglalkozik. 

 

A tanulmányban a Balaton vízháztartási viszonyainak – a vízforgalmat meghatározó 

természeti tényezők (a csapadék, a hozzáfolyás és a párolgás algebrai összegeként értelmezett 

természetes vízkészlet-változás) – becsült változásait az Országos Meteorológiai Szolgálat az 

1961-1990 referencia időszakra és a 2021-2050, valamint a 2071-2100 közötti 30 éves 

klímaablakokra vonatkozó ALADIN-Climate modellfuttatási adataiból kiindulva elvégzett 

hidrológiai számítások eredményei alapján mutatjuk be. 

 

  

1. A Balaton természetes vízkészlet-változásának jellemzése 

1.1. A természetes vízkészlet-változás – a tó vízforgalmát leíró integrált mutatószám – 

értelmezése és jellemzése (tendenciák, periodicitás, stacionaritás) 

A tó vízháztartásának fontos jellemzője a természetes vízkészlet-változás, a tó adott időszakra 

vonatkozó természetes vízbevételének és vízkiadásának különbsége. A vízbevétel a tó 

felületére hulló csapadék (P) és a tó vízgyűjtőjéről érkező hozzáfolyás (Rvgy) a vízgyűjtő (F) 

és a tófelület (f) F/f arányában tófelületre átszámított értékének (RH) összege, a vízkiadás a 

vízfelületi párolgás (Ew).  

A természetes vízkészlet-változás számítása a  

 

ΔST = P + Rvgy(F/f – 1) – Ew           (1) 

 

képlet alapján történhet. A természetes vízkészlet-változás értéke függ a tófelület mindenkori 

nagyságától. A tófelület a tó vízjárására jellemző 40 cm és 120 cm vízállás tartományában 

csak kismértékben, 590 és 610 km
2
 értékek között változik (OVH 1968), ennek megfelelően 

az F/f szorzótényező értéke 8,79 és 8,47 közötti értéket vehet fel. A természetes vízkészlet-

változás (1) egyenlet szerinti számításánál az F/f értékét 8,70 értékben fogadják el, ami 

nagyjából (-2) – 1 % közötti, elhanyagolható mértékű relatív hibát eredményez a hozzáfolyás 

tófelületre való átszámításában.  

 

A természetes vízkészlet-változás idősorát (1. ábra) a csapadék, a párolgás és a hozzáfolyás 

számításában beállt módszertani és a számításokhoz felhasznált állomásokban bekövetkezett 

változások miatt közelítő jellegűnek lehet tekinteni (VITUKI 1990). 
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1. ábra: A Balaton évi természetes vízkészlet-változása 

 

Az évi természetes vízkészlet-változás (TVKév) 1921-2014 közötti közel 100 éves idősora 

csökkenő tendenciát mutat. A tendencia a hidrológiai gyakorlatban elterjedten alkalmazott 

Mann-Whitney nem paraméteres próba (Reimann és V. Nagy 1984) szerint 98%-os 

valószínűségi szinten szignifikáns, azaz nem véletlen jellegű. Egy korábbi vizsgálat (Nováky 

2013) szerint az 1921-től kezdve folyamatosan növelt idősorban 2000-ig nem igazolható 

szignifikáns trend, a 2000. évet követően azonban a trend növekvő megbízhatósággal 

szignifikánssá változik. Ezt a folyamatot erősíti meg a 94 éves idősor viselkedése. Az 

idősorban továbbá kimutatható a 24 éves, és annak néhány alharmonikusaként jelentkező, 

rövidebb periódus jelenléte, amelyek együttesen az évi természetes vízkészlet-változás 

változékonyságának mintegy 12%-át magyarázzák. A periódusok figyelembe vétele csak 

némileg ad magyarázatot az évi természetes vízkészlet-változás idősorának 2000. év utáni 

viselkedésére, a 2000. évek rendkívül alacsony értékeit kizárólag a periodicitás nem 

indokolja.  

 

Az évi természetes vízkészlet-változás elegendő terjedelmű mintákon számított statisztikai 

mutatói, várható értéke és szórása az 1980-as évekig nem mutat statisztikai értelemben 

szignifikáns eltérést, ezért az idősor – a stacionárius folyamat meghatározása szerint 

(Reimann és V. Nagy 1984, Dévényi és Gulyás 1988) – stacionáriusnak tekinthető. Az idősor 

az 1980-as éveket követően megváltozott: a várható érték határozott csökkenést mutat, az 

1980-as évekig stacionárius folyamat ezt követően nem stacionáriussá alakult. Az 1980-as 

éveket követően lényeges változás állt be az évi természetes vízkészlet-változás valószínűségi 

eloszlási függvényében (2. ábra, Nováky 2013). Az 1921-1990 és az 1980-2009 időszakok 

egybevetésével látható, hogy az utóbbi időszak valószínűségi eloszlásfüggvénye jelentősen 

megváltozott, korábbi önmagához képest „eltolódott” oly mértékben, hogy a korábbi állapotot 

jellemző eloszlásfüggvény Kendal-módszerrel számított 95, sőt 70%-os megbízhatóságú 

konfidencia sávján is kívül esik. A jelentős eltérés is alátámasztja, hogy a folyamat nem 

stacionárius, az évi természetes vízkészlet-változás folyamatában a teljes időszakot tekintve 

változás állt be.  
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2. ábra: Az évi természetes vízkészlet-változás eloszlásfüggvényei az 1980-2009 (zöld színnel jelölve) és az 

1921-1990 (kék színnel jelölve a 70%-os és a 95%-os megbízhatósági sávokkal) időszakokra (Nováky 2013) 

 

A statisztikai vizsgálatok eredménye intő jel arra, hogy a Balaton évi természetes vízkészlet-

változásának viselkedése a 20. század utolsó évtizedeiben megváltozott a korábbi évekhez 

képest. Az idősorban beállt változást a tóra hulló csapadék és tófelület párolgás egyenletes és 

kismértékű csökkenése nem indokolja, ugyanakkor a hozzáfolyásban (vízgyűjtő lefolyásban) 

jelentős, a természetes vízkészletéhez hasonló idő szerinti változás mutatható ki (Honti 2013, 

in Nováky et al. 2013).  

 

A hozzáfolyás csökkenési üteme az 1980. évet követően gyorsult fel, hasonlóan az évi 

természetes vízkészlet-változáséhoz. A hozzáfolyás csökkenése részben a vízgyűjtőre hulló 

csapadék, és főként a lefolyó hányad csökkenésével magyarázható (3. ábra).  

 

3. ábra: Az évi lefolyási tényező változása a Balaton-vízgyűjtőn 1921-2014 között 

 

A lefolyási tényező csökkenésének okát keresve, felmerül a kérdés, hogy játszhatott-e ebben 

szerepet a vízgyűjtő természetes tárolt vízmennyiségének csökkenése. A lefolyási tényező és 

a tárolt vízmennyiség között, erősen közelítő feltétellel szerkesztett összefüggés szerint, jó 
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kapcsolat van (Honti, in Nováky et al. 2013). Jelen tanulmány célul tűzte ki a kapcsolat 

pontosítását.  

 

A vízgyűjtő tárolt vízmennyiségének i-dik évi változása (ΔSvgy,i) a vízgyűjtő csapadékból 

(Pvgy,i) származó bevételének, és a területi párolgás (Evgy,i) és lefolyás (Rvgy,i) kiadásának 

összegéből számítható a  

 

ΔSvgy,i = Pvgy,i  - (Evgy,i  +  Rvgy, i)         (2) 

 

képlet szerint, az évi tárolt vízmennyiség – valamely kezdeti évtől indulva – az évenkénti 

tározó-változás folyamatosan göngyölített összegzésével állítható elő. A tárolt vízmennyiség 

számításához szükséges az évi területi párolgás ismerete, amelynek számítása a Turc-féle 

módszerrel történt, értékei 1951-től állnak rendelkezésre (Varga 2015). A párolgás magában 

foglalja a halastavak és az 1985 júniusában üzembe lépett Kis-Balaton párolgás értékeit is. A 

vízgyűjtőben tárolt vízmennyiség időbeli alakulását a Kis-Balaton és a halastavak párolgása 

nélkül, illetve ez utóbbiak többletpárolgásának figyelembevételével számítva a 4. ábra 

mutatja be. A halastavak és főként a Kis-Balaton többletpárolgása csökkentette a vízgyűjtő 

tárolt vízmennyiségét, az 1986. évet követően, mintegy ráépülve az éghajlat szárazodásának 

hatására, számottevően hozzájárult a vízgyűjtő „kiszáradásához”.  

 

4. ábra: A vízgyűjtő tárolt vízmennyisége a Kis-Balaton és a halastavak párolgása nélkül (világoskék), 

illetve a többletpárolgás figyelembe vételével (sötétkék) 

 

A lefolyási tényező jó kapcsolatban van a vízgyűjtő tárolt vízmennyiségével (5. ábra), és 

követi a tárolt vízmennyiség csökkenését. 
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5. ábra: A vízgyűjtőben tárolt vízmennyiség kapcsolata a lefolyási tényezővel 

 

A Kis-Balaton és a halastavak többletpárolgása az elmúlt évtizedekben, különösen az 1980-as 

évektől felerősödve, közel 200 mm-rel csökkentette a vízgyűjtő tárolt vizeit, ami viszont 

hozzájárult a vízgyűjtőben a csapadék lefolyó hányadának (a lefolyási tényezőnek), és azon 

keresztül a Balatonhoz való hozzáfolyás csökkenéséhez. A lefolyási tényező csökkenésében a 

Kis-Balaton és a halastavak többletpárolgása mellett szerepet játszott a vízgyűjtő éghajlati 

ariditásának utóbbi évtizedekben tapasztalt növekedése.  

 

 

2. A Balaton évi vízmérlegére eddig elvégzett éghajlati hatásvizsgálatok összefoglalása  

2.1. Történeti áttekintés 

Vízmérleg 

elem 

Éghajlati forgatókönyv Hatásvizsgálati módszer 
Szerző 

globális regionális hozzáfolyás tópárolgás 

Évi TVK 

egyensúlyi modellek 

(BMO, GISS, GFDL, 

NCAR 

GCM statisztikus  

(regressziós) 

leskálázása (Mika 

1988) 

Budyko-modell regresszió Nováky (1991) 

ÉVI TVK Nem publikált 
BALALONE 

BALACOOL 
SWAT-modell  

Balaton Integrációs 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

2004 

Évi és havi 

TVK 
 

GCM statisztikus 

leskálázása (Mika 

1999), majd 

múltbeli analóg 

éghajlat 

Idősorgenerálás 

(Thomas-

Fiering) 

regresszió Koncsos et al (2005) 

ÉVI TVK 
A2B2/ECHAM4 és 

HadCM3 

Globális éghajlati 

forgatókönyvekből 

az adott régióra 

kiolvasható 

változások t 

Osztott 

paraméterű 

Budyko-modell 

Regresszió Nováky (2006) 

ÉVI TVK  

PRUDENCE  

projekt regionális 

éghajlati 

forgatókönyvei 

  
PRUDENCE/GEF/UNDF 

Kutics 2007 

Évi TVK 
HadAM3p és 

ECHAM4/OPYC3 

Rossby Centre 

RCM (RCAO) és a 

Hadley Center 

RCM (HadRM3p) 

Napi adatok: RCAO 

időjárás generátor 

 

GWLF 

AREsz 

WetSpa 

 

CLIME-EVKI-CT Padisák 

(2006) 

Kovács és Clement 2009 

Padisák 2006 
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Évi 

tópárolgás 

A1B/ ECHAM/MPI-

OM 

REMO 5.0 és 

REMO 5.7 
 

Módosított 

Morton 

eljárás 

Jacob and Horányi 2009 

CLAVIER Kovács és 

Szilágyi 2010 

Évi 

vízmérleg, 

TVK 

A1B SRESen alapuló 

éghajlati 

forgatókönyv 

EULAKES 

regionális éghajlati 

forgatókönyvek 

Csapadék–

területi párolgás 

Területi párolgás 

Turc-képlet 

Balaton-

képlet 

EULAKES Kravinszkaja 

(2012 

Varga (2012) 

1. táblázat: A Balaton vízmérleg 1991-2012 közötti éghajlati hatásvizsgálatai 

 

2.1. A hatásvizsgálatok összefoglaló értékelése  

 

A különböző éghajlati forgatókönyvekből kiinduló, eltérő módszerekkel készített vizsgálatok 

egyfajta értékelő összehasonlításra is lehetőséget adnak. A hatásvizsgálatok abban egyeznek, 

hogy a globális melegedés következtében a tó vízmérlege romlik, a hatásvizsgálatok 

többségében az évi természetes vízkészlet-változás csökken. Jelentős eltérések vannak 

azonban a romlás mértékében, sőt vannak vizsgálatok, amelyek a közelebbi évtizedekben akár 

a vízmérleg javulásával is számolnak. Figyelemre méltó, hogy a csökkenés mértéke szorosan 

összefügg az éghajlat ariditásának növekedésével, amit kiválthat a csapadék csökkenése, a 

hőmérséklet emelkedése, és a kettő együttes jelentkezése (6. ábra).  

 

 

6. ábra: A természetes vízkészlet-változás csökkenése az éghajlati ariditási index függvényében 

 

Az éghajlat ariditásának változása alapvetően meghatározó lehet a tó vízmérlegét tekintve, 

ugyanakkor a változás bizonytalansága a vízmérleg jövőbeli becslésének alapvető forrása. 

Kulcskérdés tehát az éghajlat alakulása – ennek pontosítása, bizonytalanságainak csökkentése, 

illetve a bizonytalanságok figyelembe vétele a tó jövőbeli sorsát illetően alapvető feladat.   
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3. A Balaton jövőbeni természetes vízkészlet-változásának becslése az ALADIN-Climate 

modellszimuláció eredményeinek felhasználásával  

 

 

3.1. Az elvégzett számításokhoz felhasznált meteorológiai adatok köre és jellemezése 

 

A klímaváltozás vizsgálata éghajlati modellek segítségével lehetséges, s Magyarországon 

négy regionális klímamodellt alkalmazunk a 21. században a térségünkben várható változások 

feltérképezésére. Ezek közül jelen esetben az Országos Meteorológiai Szolgálatnál 

alkalmazott ALADIN-Climate eredményeit mutatjuk be (2. táblázat).  

 

A modell-szimulációban a jövőbeli emberi tevékenység hatásának figyelembevételére a 

szimulációk során egy közepes forgatókönyvet, az A1B SRES (Special Report on Emissions 

Scenarios; Nakicenovic et al., 2000) kibocsátási szcenáriót alkalmazták.  
 

Regionális klímamodell ALADIN-Climate 

Modellverzió 4.5 

Horizontális felbontás 10 km 

Oldalsó határfeltételek ARPEGE-Climat 

Kibocsátási forgatókönyv SRES A1B 

2. táblázat: Az ALADIN-Climate regionális klímamodellel készített szimuláció jellemzői 

 

A Balaton vízforgalmának a referencia időszakhoz (1961-1990) viszonyított, jövőbeni 

időszakokra (2021-2050 és 2071-2100) vonatkozó becsléséhez szükséges hidrológiai 

számításokhoz felhasznált meteorológiai adatok forrása az Országos Meteorológiai Szolgálat.  

 

A CARPATCLIM (CC) adatokat – kiegészítve a Balaton-vízgyűjtőnek a 17. földrajzi 

hosszúságtól nyugatra eső részére vonatkozó mért adatokkal – a referencia időszakra 

(1961-1990) vonatkozó tényleges mérési eredmények alapján, az ALADIN-Climate adatokat 

a klímaablakokra (1961-1990, 2021-2050 és 2071-2100) modellezéssel határozták meg. 

 

Az adatok a felsorolt időszakokra havi időhorizontra vonatkoznak és súlyozott területi 

(vízgyűjtő terület, a tó vízfelülete) átlagot reprezentálnak.  

 

Az elvégzett számításokhoz felhasznált meteorológiai adatok köre: 

 

a tó vízgyűjtő területére vonatkozó súlyozott területi átlagok 

 

havi csapadékösszeg (mm) (1961-1990 CC; 1961-1990 ALADIN; 2021-2050 ALADIN, 

2071-2100 ALADIN) 

havi középhőmérséklet (°C) (1961-1990 CC; 1961-1990 ALADIN; 2021-2050 ALADIN, 

2071-2100 ALADIN) 
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a tó vízfelületére vonatkozó súlyozott területi átlagok 

 

havi csapadékösszeg (mm) (1961-1990 CC; 1961-1990 ALADIN; 2021-2050 ALADIN, 

2071-2100 ALADIN) 

havi középhőmérséklet (°C) (1961-1990 CC; 1961-1990 ALADIN; 2021-2050 ALADIN, 

2071-2100 ALADIN) 

havi közepes szélsebesség 10 m-en (m/s) (1961-1990 CC; 1961-1990 ALADIN; 2021-2050 

ALADIN, 2071-2100 ALADIN) 

havi relatív nedvesség (%) (1961-1990 CC; 1961-1990 ALADIN; 2021-2050 ALADIN, 

2071-2100 ALADIN) 

 

A továbbiakban az ALADIN-Climate modellszimuláció eredményeinek felhasználási 

lehetőségeit és korlátait az alábbiakban foglaljuk össze. 

 

Klasszikus értelemben vett „hosszútávú előrejelezhetőség” az éghajlati modellekkel nem 

valósítható meg. A globális kapcsolt modellek az egész Föld cirkulációjára és éghajlatára 

lassú kényszerítő hatással bíró folyamatokat és kölcsönhatásokat képesek leírni, ezért 

segítségükkel az éghajlati rendszer viselkedésének aszimptotikus jellemzői határozhatók meg. 

Éghajlati időskálán a klímamodellek eredményeit tehát mint statisztikai sokaságot kell 

tekintenünk, ahol nincs prognosztikai jelentősége annak, hogy adott előrejelzés melyik 

konkrét időpontra vonatkozik, s a modellek megbízhatóságát aszerint osztályozzuk, hogy egy 

kiválasztott időszak statisztikai jellemzőit milyen pontossággal képesek visszatükrözni. 

 

A regionális (és globális) modelleredmények szükségszerűen kisebb-nagyobb hibával 

terheltek, amit figyelembe kell venni a jövőre vonatkozó projekciók kiértékelése során. Ezt 

megtehetjük úgy, hogy változásértékeket adunk meg: a jövőre vonatkozó 

modelleredményeket nem önmagukban, hanem a modellek saját referencia-időszakához 

viszonyítva értelmezzük, így a jövőre és a múltra vonatkozó szisztematikus modellhibák a 

különbségképzéssel (delta módszer) részben eliminálják egymást; illetve a változásértékeket 

hozzáadjuk a referencia-időszakra a mérések alapján kiszámított értékekhez (relatív változás 

esetén pedig összeszorozzuk a mérési és a változási értéket). 

 

Ahogyan a múltbeli modelleredmények, úgy a jövőre vonatkozó adatok sem értelmezhetők az 

„éghajlatváltozás előrejelzett idősoraként”, csupán a meteorológiai változók egyik lehetséges 

realizációjaként. A harmincéves időszakokon belül az évenkénti adatok olyan statisztikai 

sokaságot alkotnak, melyek időben felcserélhetők. Ez azt jelenti, hogy egy tetszőleges éves 

adatsor az időszak bármelyik évének megfeleltethető. 

 

Nem illeszthető trend az időszakon belüli adatsorra, s az adott évre vonatkozó adat nem 

tekinthető hosszútávú időjárás-előrejelzésnek. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az 

éghajlati rendszer egy nem-lineárisan fejlődő rendszer, ezért egy adott időszak tendenciájából 

nem következtethetünk egy másik időszak jellemzőire. 

 

Egyetlen – jelen esetben az ALADIN-Climate – modellszimuláció eredményeinek 

vizsgálatával nem tehetők megalapozott kijelentések az eredmények bizonytalanságáról.  
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3.2. A Balaton-vízgyűjtőre érkező csapadék területi átlagának számítása a 

klímaablakokra 

A dolgozat 3.1. fejezetében bemutatott delta módszer alkalmazásával – a szisztematikus 

modellhibák minimalizálása céljából – a 2021-2050 és a 2071-2100 időszakokra vonatkozó 

csapadékadatokat az alábbi korrekcióval vettük figyelembe: 

 
ALADIN 2150 (korr.) = (CC 6190)*k, ahol k = (ALADIN 2150)/(ALADIN 6190 átlag) 

ALADIN 7100 (korr.) = (CC 6190)*k, ahol k = (ALADIN 7100)/(ALADIN 6190 átlag) 

 

A referencia időszakhoz viszonyított eltérés eredményeket a 7. ábrán szemléltetjük. 

 

 

7. ábra: A Balaton-vízgyűjtőjére érkező csapadék 30 éves területi átlaga (mm) és az attól való relatív eltérések a 

jövőbeni klímaablakok (2021-2050 és 2071-2100) idején (%) 

 

A 2021-2050 klímaablakra vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy tó vízgyűjtő 

területére hulló csapadék becsült alakulásában a referencia időszak átlagértékeihez 

viszonyítva félévi és évi időhorizonton számottevő mértékű (±10%-t meghaladó) változás 

nem valószínűsíthető. Az egyes hónapokhoz tartozó relatív eltérések szerint áprilisban és a 

szeptember-november időszakban 10%-t meghaladó növekedés, ugyanakkor januárban 

32%-os csökkenés mutatkozik.  

 

A 2071-2100 klímaablakra vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy tó vízgyűjtő 

területére hulló csapadék becsült alakulásában a referencia időszak átlagértékeihez 

viszonyítva évi időhorizonton számottevő mértékű (±10%-t meghaladó) változás nem 

valószínűsíthető. Az évi csapadékösszeg időbeli átrendeződésére utal az az eredmény, hogy 

félévi időhorizonton a referencia időszak értékeihez képest nyáron 10%-ot meghaladó 

csökkenés, télen 10%-ot meghaladó növekedés mutatkozik. A nyári félévi becsült 

csapadékcsökkenés súlypontja a július-augusztus időszakra, a téli félévi csapadéknövekedés 

súlypontja pedig a november-december időszakra koncentrálódik. 
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3.3. A Balaton vízfelületére érkező csapadék területi átlagának számítása a 

klímaablakokra 

A dolgozat 3.1. fejezetében bemutatott delta módszer alkalmazásával – a szisztematikus 

modellhibák minimalizálása céljából – a 2021-2050 és a 2071-2100 időszakokra vonatkozó 

csapadékadatokat az alábbi korrekcióval vettük figyelembe: 

 

ALADIN 2150 (korr.) = (CC 6190)*k, ahol k = (ALADIN 2150)/(ALADIN 6190 átlag) 

ALADIN 7100 (korr.) = (CC 6190)*k, ahol k = (ALADIN 7100)/(ALADIN 6190 átlag) 

 

A referencia időszakhoz viszonyított eltérés eredményeket a 8. ábrán szemléltetjük. 

 

 

8. ábra: A Balaton vízfelületére érkező csapadék 30 éves területi átlaga (mm) és az attól való relatív eltérések a 

jövőbeni klímaablakok (2021-2050 és 2071-2100) idején (%) 

 

A 2021-2050 klímaablakra vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy a tó 

vízfelületére hulló csapadék becsült alakulásában a referencia időszak átlagértékeihez 

viszonyítva félévi és évi időhorizonton számottevő mértékű (±10%-t meghaladó) változás 

nem valószínűsíthető. Az egyes hónapokhoz tartozó relatív eltérések szerint áprilisban és a 

szeptember-november időszakban 10%-t meghaladó növekedés, ugyanakkor januárban 

32%-os, júliusban 11%-os csökkenés mutatkozik.  

 

A 2071-2100 klímaablakra vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy a tó vízgyűjtő 

területére hulló csapadék becsült alakulásában a referencia időszak átlagértékeihez 

viszonyítva évi időhorizonton számottevő mértékű (±10%-t meghaladó) változás nem 

valószínűsíthető. Az évi csapadékösszeg időbeli átrendeződésére utal az az eredmény, hogy 

félévi időhorizonton a referencia időszak értékeihez képest nyáron 10%-ot meghaladó 

csökkenés, télen 10%-ot meghaladó növekedés mutatkozik. A nyári félévi becsült 
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csapadékcsökkenés súlypontja a július-szeptember időszakra, a téli félévi csapadéknövekedés 

súlypontja pedig a november-december időszakra koncentrálódik. 

 

3.4. A Balaton-vízgyűjtő évi középhőmérséklete területi átlagainak számítása a 

klímaablakokra 

A dolgozat 3.1. fejezetében bemutatott delta módszer alkalmazásával – a szisztematikus 

modellhibák minimalizálása céljából – a 2021-2050 és a 2071-2100 időszakokra vonatkozó 

léghőmérséklet adatokat az alábbi korrekcióval vettük figyelembe: 

 

ALADIN 2150 (korr.) = k + CC 6190, ahol k = ALADIN 2150 – ALADIN 6190 átlag 

ALADIN 7100 (korr.) = k + CC 6190, ahol k = ALADIN 7100 – ALADIN 6190 átlag 

 

A referencia időszakhoz viszonyított eltérés eredményeket a 9. ábrán szemléltetjük. 

 

9. ábra: A Balaton-vízgyűjtő havi, félévi és évi középhőmérsékletének a referencia időszak átlagától való 

abszolút eltérései a jövőbeni klímaablakok (2021-2050 és 2071-2100) idején (°C) 

 

A 2021-2050 klímaablakra vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy a Balaton-

vízgyűjtő középhőmérsékletének alakulásában a referencia időszak átlagértékeihez 

viszonyítva félévi és évi időhorizonton számottevő mértékű (1°C-t meghaladó) változás 

valószínűsíthető. A nagyobb mértékű melegedés (1,8°C) a nyári félévre becsülhető. A naptári 

éven belül a legerőteljesebb hőmérséklet-emelkedés július-október időszakra koncentrálódik.  

 

A 2071-2100 klímaablakra vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy a Balaton-

vízgyűjtő középhőmérsékletének alakulásában a referencia időszak átlagértékeihez 

viszonyítva félévi és évi időhorizonton számottevő mértékű (2°C-t meghaladó) változás 

valószínűsíthető. A nagyobb mértékű melegedés (3,8°C) a nyári félévre becsülhető. A naptári 

éven belül a legerőteljesebb hőmérséklet-emelkedés márciusra és a július-október időszakra 

koncentrálódik.  
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3.5. A Balaton-vízgyűjtő évi tényleges párolgása időszakos területi átlagainak számítása 

a klímaablakokra 

A vízgyűjtő évi tényleges (területi) párolgásának számítására a hidrológia használja az ún. 

Turc-képletet, amely kis adatigényű, és viszonylag megbízható eredményt szolgáltat. Ezért a 

területi párolgás éves értékeit e képlet segítségével számítottuk a csapadékösszeg és az évi 

középhőmérséklet területi átlagainak felhasználásával: 

A Turc-képlet alakja az alábbi: 

 

2

2

9,0
K

P

P
E

T

tp



  

ahol  305,025300 TTK   

   P az évi csapadékösszeg (mm) 

 T az évi középhőmérséklet (°C) 

E
T

tp
 a csupasz talaj tényleges párolgása (evaporáció) (mm) 

A teljes területi párolgás evaporáción felüli része a talajt borító növényzet párologtatása, a 

transzspiráció, amelyet a számításoknál az alábbi összefüggés szerint vettünk figyelembe: 

     EE
T

tp

e

tp
a   

ahol       E
T

tp
   -   a csupasz talaj párolgása (evaporáció) (mm) 

E
e

tp
 - a talaj és a növényzet együttes párolgása (evapotranszspiráció) (mm) 

      a     -   növényzeti konstans 

 

Az "a" növényzeti konstans értékét kísérleti vízgyűjtő területen hosszúidejű 

méréssorozatokkal határozták meg, amely szerint erdő nélküli (gyeptakaróval, alacsony szintű 

növényzettel) területen "a" számértéke 1,13; erdővel fedett területen pedig 1,62 (Major 1974). 

 

A vízgyűjtő terület tényleges párolgásának számításánál a 3. táblázatban összefoglalt 

erdőfedettségi, szabad vízfelület kiterjedési és becsült többletpárolgás adatokat 

területarányosan vettük figyelembe.  

 

Megjegyezzük, hogy a 2021-2050 és a 2071-2100 időszakokra közölt erdőfedettségi és 

szabad vízfelület adatok napjaink aktuális értékei, tekintettel arra, hogy ezek jövőbeni 

alakulását nem ismerjük. 
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3. táblázat: A Balaton-vízgyűjtő tényleges párolgásának meghatározásához figyelembe vett erdőfedettségi és 

szabad vízfelület kiterjedés, valamint becsült többletpárolgás adatok 

megjegyzés: *1961-1985: 0 km
2
; 1986-1990: 18 km

2
 

** 1961-1980: 30 km
2
; 1981-1990: 37 km

2 

 

A vízgyűjtő klímaablakokra számított, évi időhorizontra vonatkozó számított párolgásértékeit 

a 4. táblázatban foglaltuk össze. 

 

 

4. táblázat: A Balaton-vízgyűjtő évi tényleges párolgásának (mm/év) 

klímaablakonkénti statisztikai jellemzői 

 

A 4. táblázatban közölt adatokat áttekintve megállapítható, hogy a referencia időszak 

átlagához képest 2021-2050 között – időszakos átlagban – mintegy 9%-os, 2071-2100 között 

– időszakos átlagban – mintegy 13%-os tényleges párolgásnövekedés becsülhető.  

 

A tó vízgyűjtő területére érkező becsült átlagos évi csapadékmennyiség a referencia időszak 

átlagához képest a jövőbeni klímaablakok időszakos átlagában ±2%-ot nem meghaladó 

változást valószínűsít. Ez arra utal, hogy a tényleges párolgás becsült növekedésének 

alapvetően nem a csapadékmennyiség változása az oka. 

 

A tényleges magyarázat minden bizonnyal a becsült hőmérséklet-emelkedésben – az erőteljes 

melegedésben – keresendő. Az ALADIN-Climate modell a Balaton vízgyűjtő területén a 

referencia időszak átlagához képest 2021-2050 között átlagosan 1,6°C-os, 2071-2100 között 

átlagosan 3,2°C-os melegedést valószínűsít.  

 

A jövőbeni klímaablakok időszakában a becslés szerint alig változó átlagos évi 

csapadékmennyiség mellett a párolgás jelentős mértékű emelkedése valószínűsíthető. Ez a 

vízgyűjtő területen a csapadék és a tényleges párolgás különbségének csökkenését vetíti előre, 

ami a Balaton vízháztartása szempontjából jelentős hozzáfolyás-csökkenést okozhat.   
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3.6. A Balaton vízgyűjtő területéről történő évi lefolyás (a Balaton vízháztartásban a 

hozzáfolyás) időszakos átlagértékeinek számítása a klímaablakokra  

A tó vízgyűjtő területéről történő lefolyást – a vízmérleg maradéktagjaként – a vízgyűjtő 

területre érkező csapadék és a párolgással onnan távozó vízmennyiség különbségeként 

értelmezzük. 

A dolgozat 3.2. alfejezetében részletesen foglalkoztunk a vízgyűjtőre hulló évi csapadék, a 

3.5. alfejezetben pedig a vízgyűjtőről történő évi párolgás klímaablakonkénti időszakos 

átlagának meghatározásával és értékelésével.  

 

Az 5. táblázatban szemléltetjük a csapadék, a párolgás, a kettő különbségeként értelmezett 

lefolyás és ez utóbbinak a területarányosan a Balaton felületére átszámított és hozzáfolyásnak 

nevezett, a klímaablakok időtartamára vonatkozó időszakos átlagértékeit. 

 

 

5. táblázat: A csapadék, a területi párolgás és a számított lefolyás alakulása a klímaablakok időszakos átlagában 

a Balaton vízgyűjtő területén (mm/év) 

 

Az 5. táblázatban közölt adatok szerint – döntően a területi párolgás növekedésének 

következményeként – a jövőbeni klímaablakok időszakos átlagában a Balaton-vízgyűjtőn a 

csapadék-párolgás különbség erőteljes csökkenése becsülhető. 

 

Számításaink szerint a 30 éves klímaablakokon belül a negatív előjelű évi csapadék-párolgás 

különbséggel jellemezhető évek száma az alábbi képet adta: 

 

 az 1961-1990 időszakban 1 év 

 a   2021-2050 időszakban 6 év 

 a   2071-2100 időszakban    13 év 

 

Azokban az években, amikor a vízgyűjtő területen a csapadék-párolgás különbség negatív 

előjelű, akkor is van lefolyás, de ez túlnyomó részben felszín alatti vízkészletekből származik. 

A csapadékosabb évjáratokban a vízgyűjtő területre érkező csapadék eleinte ezeket a hiányzó 

felszín alatti készleteket pótolja és csak ennek megtörténte után várható a felszíni lefolyás 

megjelenése.  

 

Tekintve, hogy a felszíni alatti vízkészletek vízforgalma és ennek részeként regenerálódása a 

felszíni vízkészletekhez képest lényegesen lassabban megy végbe, a felszín alatti készleteket 

érintő változások hatása – mint áthúzódó hatás – több egymást követő évre is kiterjedhet. 

3.7. A Balaton vízfelületéről történő párolgás számítása a klímaablakokra 

A Balaton párolgásának meghatározására 1986-ban a VITUKI és az OMSZ szakmai 

együttműködésének eredményeként a Meyer-alapképletből a Balatonra adaptált alábbi 

empirikus formula került meghatározásra: 
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EW = a*(E-e)*(0,59+0,013*v)*n 

 

ahol EW – a szabad vízfelület havi párolgása (mm) 

 E – a havi középhőmérséklethez tartozó telítési páranyomás (mb) 

 e – a tényleges páranyomás havi átlagértéke (mb) 

 v – havi közepes szélsebesség (m/s) 

 n – a hónap napjainak száma 

 a – tapasztalati állandó: 

  március a = 0,7 

  április  a = 0,8 

október a = 1,3 

november a = 1,4 

(a többi hónapban a = 1)  

A Balaton vízfelülete feletti léghőmérséklet területi átlagainak számítása a klímaablakokra 

A dolgozat 3.1. fejezetében bemutatott delta módszer alkalmazásával – a szisztematikus 

modellhibák minimalizálása céljából – a 2021-2050 és a 2071-2100 időszakokra vonatkozó 

léghőmérséklet adatokat az alábbi korrekcióval vettük figyelembe: 

 

ALADIN 2150 (korr.) = k + CC 6190, ahol k = ALADIN 2150 – ALADIN 6190 átlag 

ALADIN 7100 (korr.) = k + CC 6190, ahol k = ALADIN 7100 – ALADIN 6190 átlag 

 

A referencia időszakhoz viszonyított eltérés eredményeket a 10. ábrán szemléltetjük. 

 

10. ábra: A Balaton feletti légtér havi, félévi és évi középhőmérsékletének a referencia időszak átlagától való 

abszolút eltérései a jövőbeni klímaablakok (2021-2050 és 2071-2100) idején (°C) 

 

A 2021-2050 klímaablakra vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy a Balaton 

feletti légtér középhőmérsékletének alakulásában a referencia időszak átlagértékeihez 

viszonyítva félévi és évi időhorizonton számottevő mértékű (1°C-t meghaladó) változás 
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valószínűsíthető. A nagyobb mértékű melegedés (1,7°C) a nyári félévre becsülhető. A naptári 

éven belül a legerőteljesebb hőmérséklet-emelkedés július-október időszakra koncentrálódik.  

 

A 2071-2100 klímaablakra vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy a Balaton-

vízgyűjtő középhőmérsékletének alakulásában a referencia időszak átlagértékeihez 

viszonyítva félévi és évi időhorizonton számottevő mértékű (2°C-t meghaladó) változás 

valószínűsíthető. A nagyobb mértékű melegedés (3,6°C) a nyári félévre becsülhető. A naptári 

éven belül a legerőteljesebb hőmérséklet-emelkedés márciusra és a július-október időszakra 

koncentrálódik.  

 

A Balaton vízfelülete feletti relatív nedvesség területi átlagainak számítása a 

klímaablakokra 

 

A dolgozat 3.1. fejezetében bemutatott delta módszer alkalmazásával – a szisztematikus 

modellhibák minimalizálása céljából – a 2021-2050 és a 2071-2100 időszakokra vonatkozó 

relatív nedvesség adatokat az alábbi korrekcióval vettük figyelembe: 

 

ALADIN 2150 (korr.) = k + CC 6190, ahol k = ALADIN 2150 – ALADIN 6190 átlag 

ALADIN 7100 (korr.) = k + CC 6190, ahol k = ALADIN 7100 – ALADIN 6190 átlag 

 

A referencia időszakhoz viszonyított eltérés eredményeket a 11. ábrán szemléltetjük. 

 

 

11. ábra: A Balaton feletti légtér havi, félévi és évi relatív nedvességének a referencia időszak átlagától való 

relatív eltérései a jövőbeni klímaablakok (2021-2050 és 2071-2100) idején (%) 

 

A 2021-2050 klímaablakra vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy a Balaton 

feletti légtér relatív nedvességtartalmának alakulásában a referencia időszak átlagértékeihez 

viszonyítva félévi és évi időhorizonton számottevő mértékű (5%-ot meghaladó) változás nem 

valószínűsíthető. A nagyobb mértékű relatív nedvességtartalom változás (csökkenés) a július-

augusztus időszakban mutatkozik.  
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A 2071-2100 klímaablakra vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy a Balaton 

feletti légtér relatív nedvességtartalmának alakulásában a referencia időszak átlagértékeihez 

viszonyítva félévi és évi időhorizonton számottevő mértékű (5%-ot meghaladó) változás a 

nyári félévben valószínűsíthető. A nagyobb mértékű relatív nedvességtartalom változás 

(csökkenés) a július-szeptember) időszakban mutatkozik.  

A Balaton vízfelülete feletti szélsebesség területi átlagainak számítása a klímaablakokra 

A dolgozat 3.1. fejezetében bemutatott delta módszer alkalmazásával – a szisztematikus 

modellhibák minimalizálása céljából – a 2021-2050 és a 2071-2100 időszakokra vonatkozó 

szélsebesség adatokat az alábbi korrekcióval vettük figyelembe: 

 

ALADIN 2150 (korr.) = (CC 6190)*k, ahol k = (ALADIN 2150)/(ALADIN 6190 átlag) 

ALADIN 7100 (korr.) = (CC 6190)*k, ahol k = (ALADIN 7100)/(ALADIN 6190 átlag) 

 

A referencia időszakhoz viszonyított eltérés eredményeket a 12. ábrán szemléltetjük. 

 

 

12. ábra: A Balaton feletti légtér havi, félévi és évi átlagos szélsebességének a referencia időszak átlagától való 

relatív eltérései a jövőbeni klímaablakok (2021-2050 és 2071-2100) idején (%) 

 

A 2021-2050 klímaablakra vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy a Balaton 

feletti légtér átlagos szélsebességének alakulásában a referencia időszak átlagértékeihez 

viszonyítva félévi és évi időhorizonton számottevő mértékű (5%-ot meghaladó) változás nem 

valószínűsíthető. Havi szinten 5% feletti eltérés január, május és június hónapban 

mutatkozott. 

 

A 2071-2100 klímaablakra vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy a Balaton 

feletti légtér átlagos szélsebességének alakulásában a referencia időszak átlagértékeihez 

viszonyítva félévi és évi időhorizonton számottevő mértékű (5%-ot meghaladó) változás nem 
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valószínűsíthető. Havi szinten 5% feletti eltérés január, március, június, szeptember és 

október hónapban mutatkozott. 

A Balaton párolgásának becslése a klímaablakokra 

 

A 3.7. alfejezet elején bemutatott párolgásszámító formula használatával a klímaablakok 

időszakaira számítottuk a Balaton párolgását. A formula teljes körű használatához a telítési 

hiány – a telítési és a tényleges páranyomás (E-e) különbség – „E” (telítési páranyomás) tagját 

a léghőmérséklet ismeretében a Sprung-formula használatával, a különbség „e” (tényleges 

páranyomás) tagját a telítési páranyomás és a relatív nedvesség szorzataként határoztuk meg. 

 

A referencia időszakhoz viszonyított eltérés eredményeket a 13. ábrán szemléltetjük. 

 

13. ábra: A Balaton párolgásának a jövőbeli klímaablakokra számított értékeinek relatív eltérése a referencia 

időszak értékeitől (%) 

 

A 2021-2050 klímaablakra vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy a Balaton 

párolgásának alakulásában a referencia időszak átlagértékeihez viszonyítva félévi és évi 

időhorizonton számottevő mértékű (10%-ot meghaladó) változás valószínűsíthető. Havi 

szinten 15% feletti eltérés július-szeptember időszakban állapítható meg. 

 

A 2071-2100 klímaablakra vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy a Balaton 

párolgásának alakulásában a referencia időszak átlagértékeihez viszonyítva nyári félévi és évi 

időhorizonton számottevő mértékű (40%-ot meghaladó növekedés!) változás valószínűsíthető. 

Havi szinten a referencia időszakhoz képest a legnagyobb eltérések (57-73%!) a 

július-szeptember időszakban várhatók. 

 

A Balaton párolgásának becsült nagymértékű növekedése lényegében azzal magyarázható, 

hogy a melegedéssel a magasabb léghőmérséklethez magasabb telítési páranyomás (E) érték 

tartozik, ugyanakkor a klímamodell mindkét jövőbeni klímaablakra (azon belül a nyári félévi 

időszakra) csökkenő relatív nedvességet valószínűsít. Ez együttesen azt jelenti, hogy a levegő 
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telítési hiányának – a telítési és a tényleges páranyomás különbsége (E-e) – erőteljes 

növekedése valószínűsíthető. A telítési hiányt a Balaton párolgásának számítására alkalmazott 

empirikus formula tartalmazza, arra kiemelten érzékeny. 

 

3.8. A Balaton évi természetes vízkészlet-változásának számítása a klímaablakokra 

A Balaton vízháztartásban a természetes vízkészlet-változáson azon vízháztartási tényezők 

algebrai összegét értjük, amik térbeli és időbeli alakulása csak természeti tényezők által 

meghatározott. Ezek: a tó felületére hulló csapadék, a tóhoz történő hozzáfolyás és a tó 

felületéről történő párolgás. 

 

Jelen dolgozatban az 1961-1990 referencia időszakra és a két jövőbeni klímaablakra 

(2021-2050 és 2071-2100) meghatároztuk és értékeltük azokat a meteorológiai és hidrológiai 

tényezőket, amikre szükség van a Balaton évi természetes vízkészlet-változásának jövőre 

vonatkozó becsléséhez. 

 

Az elvégzett számítások eredményeit a 6. táblázatban mutatjuk be. 

vo 

 

 

6. táblázat: A Balaton természeti tényezők által meghatározott vízháztartási tényezőinek és az ezekből 

származtatott természetes vízkészlet-változás becsült évi átlagértékei (tómm/év) 

megjegyzés: 1 tómm ~ 600000 m
3
 vízmennyiségnek felel meg 

 

Számításaink szerint a 30 éves klímaablakokon belül a negatív előjelű évi természetes 

vízkészlet-változással jellemezhető évek száma az alábbi képet adta: 

 

 az 1961-1990 időszakban 7 év 

 a   2021-2050 időszakban 9 év 

 a   2071-2100 időszakban    19 év 

 

Az ALADIN-Climate modellszimuláció jövőbeni klímaablakokra vonatkozó becslései szerint 

a Balaton vízgyűjtő területén jelentős éghajlatváltozás következhet be a 2021-2050 és a 2071-

2100 időszakokban a viszonyítási időszakban (1961-1990) mért éghajlati adatokhoz képest. A 

legmarkánsabb és leghatározottabb változás a hőmérséklet becsült emelkedésben mutatkozik 

meg. A hőmérséklet emelkedése több többletenergiát szolgáltat a párolgás számára, aminek 

következtében a vízgyűjtő területen és a szabad vízfelületen egyaránt a párolgás növekedése 

valószínűsíthető. A vízgyűjtő területen a területi párolgás (az evaporáció és a transzspiráció 

együttes folyamata) növekedése valószínűsíthető, még akkor is, ha a párolgás számára 

hozzáférhető vízkészlet jellemzően korlátos. A növekvő területi párolgás miatt megváltozik a 

vízgyűjtő vízháztartási képe, ami a párolgásnövekedés következményeként jelentős 

lefolyáscsökkenést eredményez. 

 

A lefolyáscsökkenés a Balaton vízmérlegének bevételi oldalán hiányt okoz és a vízháztartás 

deficitességét erősíti. 
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A párolgás növekedése még erőteljesebben mutatkozik meg a korlátlan vízellátottságú szabad 

vízfelületen. A vízháztartási mérleg kiadási oldalának súlya nő, a vízmérleg alakulását a 

kiadási oldal határozza meg. 

 

 

Összegzés, kitekintés 

 

Hazai nagytavaink (Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó, Tisza-tó) kivétel nélkül jellegzetes 

sekély tavak, átlagmélységük nem haladja meg az 5 m-t. A mérsékelt éghajlati öv sekély 

tavainak fontos jellemzője a környezeti (ezen belül az éghajlati) tényezők tér- és időbeli 

változásaira való nagyfokú mennyiségi és minőségi érzékenység. 

A mennyiségi érzékenység a tó – az átlagostól tartósan eltérő – vízháztartásának (jellemző 

vízforgalmának) alakulásában, ennek következményeként vízszintjének, vízkészletének és 

vízfelületének jellemzően egyirányú változásában nyilvánul meg. 

 

A dolgozat a Balaton vízháztartási viszonyainak – a vízforgalmat meghatározó természeti 

tényezők (a csapadék, a hozzáfolyás és a párolgás algebrai összegeként értelmezett 

természetes vízkészlet-változás) – becsült változásait az Országos Meteorológiai Szolgálat az 

1961-1990 referencia időszakra és a 2021-2050, valamint a 2071-2100 közötti 30 éves 

klímaablakokra vonatkozó ALADIN-Climate modellfuttatási eredményeire alapozott és 

elvégzett hidrológiai számítások eredményeit tartalmazza. 

 

Az ALADIN-Climate modell jövőre vonatkozó becslései szerint a Balaton vízgyűjtő 

területén jelentős éghajlatváltozás következhet be a 2021-2050 és a 2071-2100 időszakokban 

a viszonyítási időszakban (1961-1990) mért éghajlati adatokhoz képest. A legmarkánsabb és 

leghatározottabb változás a hőmérséklet becsült emelkedésében mutatkozik meg. A 

hőmérséklet emelkedése több többletenergiát szolgáltat a párolgás számára, aminek 

következtében a vízgyűjtő területen és a szabad vízfelületen egyaránt a párolgás növekedése 

várható. A vízgyűjtő területen a területi párolgás (az evaporáció és a transzspiráció együttes 

folyamata) növekedése valószínűsíthető, még akkor is, ha a párolgás számára hozzáférhető 

vízkészlet jellemzően korlátos. A növekvő területi párolgás miatt megváltozhat a vízgyűjtő 

vízháztartási képe, ami a párolgásnövekedés következményeként jelentős lefolyáscsökkenést 

eredményezhet. 

 

A lefolyáscsökkenés a Balaton vízmérlegének bevételi oldalán hiányt okoz és a 

vízháztartás deficitességét erősíti. 

 

A párolgás növekedése még erőteljesebben mutatkozik meg a korlátlan vízellátottságú 

szabad vízfelületen. A modelleredmények alapján a vízháztartási mérleg kiadási oldalának 

súlya nő, a vízmérleg alakulását a kiadási oldal határozza meg. 

 

Összességében a Balaton vízháztartásában a bevételi oldal csökkenése és a kiadási 

oldal növekedése valószínűsíthető. Ez a kettős hatás a referencia időszak átlagos viszonyaihoz 

képest – különösen a második jövőbeli klímaablak időszakában (2071-2100) – alapvetően 

megváltoztathatja a tó hidrológiai képét. A tó vízcsere-aktivitásának jelentős romlására 

számíthatunk, gyakrabban és tartósabban fordulhatnak elő lefolyástalan időszakok, sőt a 21. 

század utolsó évtizedeiben a Balaton gyakorlatilag lefolyástalan tóvá változhat. A 
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dolgozatban rámutattunk a vizsgálat fejlesztendő pontjaira, különös tekintettel a projekciós 

bizonytalanságok figyelembevételének szükségességére.  

 

A dolgozatban a szerzők kitértek a témával kapcsolatos más modellezési eredmények 

bemutatására és összehasonlítására is. 
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