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Felelősségi nyilatkozat 
 
Jelen dokumentum a Balaton Algavirágzás Konzorcium tagjai által EKPPF/121/2021-ITM_SZERZ 
iktatószámú Támogatói okiratban megfogalmazottak szerint és alapján készült. 
 
A Konzorcium tagjai: 

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
• ELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (korábban mint ELKH Ökológiai Kutatóközpont) 
• Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
• Magyar Természetvédők Szövetsége 
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
• Országos Meteorológiai Szolgálat 
• Pannon Egyetem 
• Trinity Enviro Kft. 

 
A Magyar Természetvédők Szövetségének állásfoglalása: 
 

„A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSz) az „A” javasolt cselekvés („A 
fenntartható vízszintszabályozás kereteinek és infrastruktúrájának kialakítása”) 
intézkedései közül a külső vízpótlási lehetőség tudományos vizsgálatával a külső 
vízpótlás jelentős kockázatai miatt nem ért egyet. A Nők a Balatonért Egyesület, mint az 
MTVSz tagszervezete az „A” javasolt cselekvéssel, a vízszintszabályozási rend 
felülvizsgálatával és vonatkozó társ-intézkedésekkel, valamint a „C” javasolt 
cselekvésből („Üledék- és klímahatás-kutatás”) a nagyléptékű vízminőségvédelmi 
kotrás elhalasztásával nem ért egyet.” 
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Vezetői összefoglaló 
 
A Balaton hazánk kiemelkedő természeti értéke, amely jelentős nemzetgazdasági 
jövedelemforrás. A tó a magyar lakosság legkedveltebb turisztikai célpontja, pandémiás 
korlátozások esetén pedig a tó hazánk legfőbb turisztikai desztinációja. A XX. század közepétől 
jelentkező, emberi eredetű, a tó használatát veszélyeztető vízminőségromlást csak a majd 
négy évtizedes, szektorokon átívelő, összehangolt és széleskörű tudományosan 
együttműködésen alapuló intézkedéscsomaggal sikerült leküzdeni. A vízminőségnek az 
intézkedéseket többéves késéssel követő javulása után (1994-től 2019-ig nem volt nagy 
algacsúcs) a 2000-2003 közötti aszály nyomán az vízmennyiségre és az éghajlatváltozás hatásaira 
terelődött a hangsúly. Ez, a monitoringrendszer VKI-konform átalakítása és a kutatásfinanszírozási 
rendszer teljesítménycentrikus átalakítása együtt ahhoz vezettek, hogy a vízminőség monitoringja 
és kutatása az elmúlt 20 évben jelentősen háttérbe szorult. A Balaton vízminőségi szempontból 
Európa és a világ egyik legjobban kutatott tava volt, a tó menedzsmentje jelentős kutatási 
háttérre támaszkodhatott. Ez napjainkra szinte teljesen megszűnt, jelenleg alapvető 
kérdésekre sincs adat- vagy kutatási háttér. 
 
2019. augusztus közepétől rekord-nagyságú algavirágzás történt a tó szinte teljes nyugati 
felén, mely a kutatókat és az intézményrendszert is váratlanul és felkészületlenül érte. A 
rendkívüli eseményt senki sem tudta előrejelezni, a monitoring már csak a nagyléptékű fázisban 
tudott bekapcsolódni az esemény követésébe és az esemény ideje alatt nem került sor 
vízhasználatot korlátozó intézkedésekre (pl. strandok bezárására), bár a vízminőség a hatályos 
jogszabályok alapján ezt bőven indokolta volna. A 2019-es algavirágzás során a déli part nyugati 
oldala volt kitéve magasabb klorofill-koncentrációknak, vagyis a vízellátó rendszerek közül a DRV 
Nyugat-balatoni Regionális Vízmű (NYBRV) rendszer Fonyódi Felszíni Vízműve volt leginkább 
érintett. A vízkivétel pontja szerencsére a fonyódi öblözetben van, vagyis elkerülte a legmagasabb 
algakoncentrációkat, de a klorofill-koncentráció esetileg túlléphette az 50 µg/L-t. A 
műholdfelvételek alapján klorofill határérték-meghaladás volt valószínűsíthető 15 strandon. 
 
Jelentősebb közfelháborodás csak azért nem történt, mert az alga-tömegprodukció 
észlelhető nagyságban a balatoni üdülőszezon után alakult ki. Mindössze egy héten múlott 
a jelentős bevételkiesés, illetve negatív sajtóhírekből fakadó, szezonokon átívelő turizmus-
romboló hatás elkerülése. 
 
A 2019-es esemény egyedi volt nemcsak a mértékében, hanem kiterjedésében is, mert a 
korábbi eutrofizáció leküzdése óta elsősorban a Zala-torkolat környékén volt jellemző a hipertróf 
állapot. A fizikai környezet szempontjából 2019 kissé szélsőséges, de nem rekord volt, így egy 
fizikai tényezővel sem lehetett a korábbi tapasztalatok alapján megmagyarázni, hogy miért 
alakulhatott ki a rekordméretű algacsúcs. A külső tápanyagterhelésben nem volt olyan emelkedés, 
amely táplálhatta volna az algák ilyen mértékű elszaporodását, vagyis a tömegprodukció 
tápanyag-szükségletét a belső terhelésnek kellett fedeznie. A jelenlegi ismeretek szerint a belső 
terhelés ugrásszerű növekedését a hőrétegződés nyomán kialakult mélyvízi oxigénhiány idézte 
elő, míg az elmúlt évtizedekben a sokkal kisebb lépésekben érkező belső terhelést főleg a 
felkevert üledékről való tápanyag-deszorpció mozgatta (vagyis regime shift, rendszerszintű 
változás történt). A hőrétegződés-oxigénhiány-belső terhelés-algacsúcs eseményláncolatból a 
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2020 óta végzett mérések több jelenség rendszeres előfordulását igazolták. Ezek alapján a 2019-
es csúcs nem tekinthető egyszeri, kivételes eseménynek, mivel a feltételei közül több is 
rendszeresen adott, vagyis néhány évente számítani lehet hasonló események 
kialakulására (hacsak nem történik újabb regime shift jellegű változás). 
 
A 2019-es esemény rámutatott, hogy a tó jogszabályilag meghatározott monitorozása és a 
vízminőség kutatása jelenleg nem képesek támogatni a tó operatív menedzsmentjét és a 
felkészülést a jövő kihívásaira. Az elemzések alapján összefüggés gyanítható a vízállás és a 
vízminőség alakulása között, vagyis a tó problémáit csak integrált módon lehet kezelni. A 
pénzügyi, presztízs és ökológiai katasztrófát elkerülendő az 1980-as évekhez hasonlóan egy 
átfogó, tudományos alapokon nyugvó cselekvési tervet szükséges megalkotni. 
 
A cselekvési terv alapja a célállapot kijelölése. A felméréseink szerint a tóhasználók a 2014-2018 
időszak vízminőségét társítják a tó célállapotához. Olyan tavat képzelnek el, ahol az időjárás 
változásából (csapadékos-száraz, hideg-meleg stb.) adódó évszakos és évenkénti változások 
mellett is az OECD mezotróf (nyugaton időszakosan eutróf) trofitási zónájában tartózkodik. A tó 
élővilágának fajösszetétele segít kiegyenlíteni az időjárásból adódó változások hatását (reziliens 
ökoszisztéma), míg a tó turisztikai használatához a fürdőzési területeken (strandokon) megfelelő 
helyi kezeléssel érjük el a fürdési szezonban a turizmus számára optimális, hínár- és kagyló-
mentes/szegény állapotot. 
 
A jövő trendjei mind kedvezőek az alga-tömegprodukciók számára. Az éghajlatváltozás miatt a 
melegedés évtizedekig folytatódni fog még akkor is, ha az üvegházhatású gázok kibocsátásai 
hamarosan tetőznek (erre amúgy kevés jel mutat), ami a hőrétegzettség erősségének 
növekedésével jár. A fitoplankton szerkezetének nemrég történt átrendeződése miatt a 
közeljövőben olyan labilis állapottal nézünk szembe, amikor a korábban elterjedt és az újabban 
domináns algafajok egyaránt okozhatnak vízminőségi problémákat, nem is beszélve az esetleg 
ezután érkező újabb invazív fajokról. A jelenleg hatályos szabályozási rend a nyári időszakban 
továbbra is a magas vizszintek tartását célozza, így egyéb (meteorológiai) tényezők együttes 
fenállásával hozzájárulhat a hőrétegzettség tartós fennmaradásához és a fenékközeli anoxia 
kialakulásához. A peremfeltételek ilyen változásai előreláthatóan növelik az alga-tömegprodukciók 
kockázatát és az esetleges további regime shiftek kialakulását még akkor is, ha a korábban fő 
szabályozó tényezőként azonosított külső terhelés semmilyen romló trendet sem mutat. A 2019-
es esemény során az elemzések szerint az ivóvíz-infrastruktúra kitettsége mérsékelt volt, de ezt 
monitoringgal amúgy nem követték. A jövőbeli algacsúcsok során ez a kitettség fokozódhat, 
hiszen nem biztos, hogy minden alkalommal kedvezőek lesznek az áramlási viszonyok. 
 
A változó éghajlat, az arra reagáló ökoszisztéma, a tó vízgyűjtőjén megfigyelhető társadalmi 
változások és a várható vízhasználati szokások szükségessé teszik egy új, operatív 
menedzsmentet napi és évtizedes léptékben is támogató tudományos keretrendszer 
megalkotását. Az algavirágzás más területekbe való beágyazottsága miatt e keretrendszernek 
nem szabad pusztán a vízminőségi és ökológiai kérdésekre koncentrálnia. 
 
A helyzetfeltárás kimutatta, hogy a Balatonról rendelkezésre álló adatok és ismeretek köre nem 
elégséges a tóban zajló folyamatok megértéséhez és a tó fenntartható szabályozásához. Súlyos 
hiány tapasztalható a monitoring és a kutatás területén is, így jelenleg számos fajsúlyos 
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menedzsment-kérdés racionális alapon eldönthetetlennek tekinthető. Az üledék jelenlegi 
viselkedésére vonatkozó ismeretek, a tápanyagterhelés összetétele és a vízállás-vízminőség-parti 
ökoszisztéma állapot hasonló hiányosságai és az egyéb klimatikus hatások bizonytalanságai miatt 
a nagyléptékű vízminőségi kotrás és a jelenlegi vízszintszabályozási rendhez kapcsolódó 
partrendezés is további vizsgálatokat igényel. Ezeket a hiányosságokat pótolni kell. A 2020. és 
2021. évek mérsékeltebb algabiomasszái rámutattak, hogy a 2019-eshez hasonló alga-
tömegprodukciók nem következnek be minden évben, így nem szükséges azonnali, 
cselekvéseket elindítani. A kellően meg nem alapozott cselekvés költségei és kockázatai 
általában nagyobbak, mint a haszon várható mértéke. 
 
A feltárt hiányok és a jövőbeli trendek alapján azonosított szükséges rész-cselekvések az 
alga-tömegprodukciók megértését, elkerülését, előrejelzését, illetve az általuk okozott 
károk és korlátozások mérséklését, elkerülését szolgálják. Ezeket 8 átfogó cselekvésbe 
szerveztük, melyek témakör szerint csoportosítva vegyesen tartalmaznak alapkutatási, 
alkalmazott kutatási, intézményfejlesztés, szabályozási, illetve tervezési akciókat: 
 
A. A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek és infrastruktúrájának kialakítása: A 

jelenlegi vízszintszabályozási rend átfogó felülvizsgálata, a partrendezési munkálatok 
koncentrálása az alacsonyabb vízállásnak sem megfelelően kiépített partszakaszokra, a 
külső vízpótlási lehetőségek vizsgálata, a strandok és kikötők alkalmassá tétele a változó 
vízszint melletti üzemeléshez, alkalmas épített partszakaszok renaturalizálása. Időtartam: 
5 év, költségek: 25,25 milliárd 

B. Integrált, riasztásra, előrejelzésre és elemzésre alkalmas monitoringrendszer 
kialakítása: Tápanyagterhelés pontosítása, operatív távérzékeléses monitoring 
létrehozása és gyors reagálású riasztórendszer kiépítése a strandoknak (és vízkivételi 
műveknek, ha a D. cselekvés nem valósul meg időben), a korábbi, átfogóbb 
monitoringhálózat visszaállítása és kiterjesztése, beleértve a vízmennyiségi, minőségi és 
hidrometeorológiai paramétereket is. Időtartam: létestésre 3 év, költségek: 2,1 milliárd 
+ évi 200 millió hosszú távon 

C. Üledék- és klímahatás-kutatás: Az üledék tápanyagforgalmának és a tóra váró 
klímahatások kutatása, a nagyléptékű vízminőségvédelmi célú lepelkotrás elnapolása 
annak tisztázásáig, hogy a változó klímán milyen mechanizmusok határozzák meg a tó 
belső tápanyagterhelését. Időtartam 4 év, költségek: 900 millió 

D. Felszíni ivóvízkivételek kiváltása: A jelenleg üzemelő felszíni ivóvízkivételek kiváltása 
Időtartam: előkészítés 1 év, költségek: előkészítés 300 millió, kivitelezés 5-50 milliárd 

E. A külső tápanyagterhelés csökkentése: Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer: a rendszer 
belső tehelésének csökkentése és megfelelő szinten tartása ötévenként, III. ütem 
előkészítése - keszthelyi szennyvíz bevezetési pontjának megváltoztatása, a hidraulikai 
bypass módosítása; kisvízfolyások sankolótereinek helyreállítása; diffúz terhelések 
csökkentése; horgászati etetés szabályozása, halastavak bevezetéseinek felülvizsgálata, 
szennyvíztelepek foszfor-kibocsátási határértékeinek csökkentése. Időtartam: 5-10 év 
költségek: 16 milliárd 
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F. A társadalmi nyomást csökkentő, szemléletformáló kampányok: A változó vízszint 
elfogadását segítő, valamint a közvetlen szennyezést csökkentő kampányok fürdőzőknek 
és vitorlázóknak (attitűd, viselkedés, hajóméret, stb), a horgászok tájékoztatása a 
tevékenységük és általában a halgazdálkodás vízminőségi vonzatairól. Időtartam: 4 év, 
költségek: 700 millió 

G. A menedzsment támogatása vízminőségi és vízmennyiségi előrejelzéssel: Operatív 
vízminőségi előrejelzés rövid és középtávon a megfelelő kontrollok és visszacsatolások 
beiktatásával. Hosszútávú stratégiai előrejelzések 5 évente vízállásra és vízminőségre, a tó 
állapotának rendszeres, időszakos kiértékelése. Időtartam: megvalósítás 3 év, 
költségek: megvalósítás 100 millió, üzemeltetés 20 millió évente hosszú távon 

H. Szervezet- és intézményfejlesztés: Operatív Balaton-fórum létrehozása, független 
kontroll bevonása a döntéshozatali mechanizmusba a minőségbiztosítás javítására. 
Időtartam: létrehozás 2 év, költségek: 100 millió évente 
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A cselekvés szükségessége 
 
Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy a természeti erőforrások, így többek között a 
vízkészlet és a biológiai sokféleség a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme és 
fenntartása az állam és mindenki kötelessége, továbbá, hogy az állam a közszolgáltatások 
színvonalának emelése, az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében törekszik a tudomány 
eredményeinek alkalmazására. 
 
Balaton hazánk kiemelkedő természeti értéke, amely jelentős nemzetgazdasági jövedelemforrás. 
A tó a magyar lakosság legkedveltebb turisztikai célpontja1, évente minden tizedik magyar ember 
testi-lelki egészségének forrása, a magyar szállásdíj bevételek közel hatoda a tó környezetében 
realizálódik2 (pandémiás korlátozások esetén pedig a tó hazánk legfőbb turisztikai desztinációja); 
nemzetgazdasági értéke felbecsülhetetlen. 
 
A XX. század közepétől jelentkező, antropogén eredetű, a tó használatát veszélyeztető 
vízminőségromlást csak a majd négy évtizedes, szektorokon átívelő, összehangolt és széleskörű 
tudományosan együttműködésen alapuló intézkedéscsomaggal sikerült leküzdeni. Az 
intézkedések jelentős szabályozási és építési elemeket foglaltak magukban. Az 
intézkedéscsomag kezdetének az 1970-es Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Program vagy az 
1982-es, invazív szubtrópusi Raphidiopsis raciborskii (korábbi nevén Cylindrospermopsis 
raciborskii) algafaj óriási tömegprodukciója után 1983-ban megszületett, az eutrofizálódás elleni 
védekezést előíró minisztertanácsi rendelet tekinthető, amely szilárd tudományos alapokon állt: az 
1978-tól MTA-VITUKI-IIASA együttműködésben zajló kutatás eredményeire épült. Az utolsó, még 
ebbe a körbe sorolható intézkedés a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) második ütemének 
befejezése volt 2014-ben. Az intézkedéscsomag nyomán jelentősen javult a vízminőség, ennek 
volt köszönhető, hogy a 2019-et megelőző majd 25 évben a vízhasználók elégedettek voltak a tó 
vízminőségével, kifogástalannak ítélték meg azt. 
 
A 2000-2003 közötti aszály nyomán bekövetkezett vízálláscsökkenés, és annak nyilvánvalóvá 
válása, hogy az éghajlatváltozás már elindult és az elkövetkező évtizedekben is folytatódni fog, a 
közvélemény, a döntéshozók és a tudományos szféra érdeklődését egyaránt a hidrológiai 
kérdések és ezen belül főleg a vízhasználók által megszokott vízszintek fenntarthatósága felé 
irányították. A 2003-ban készült MTA tanulmány majd később a BALÖKO projekt is megerősítette, 
hogy az akkori helyzetben a külső vízpótlás kockázatai az enyhének becsült természetes 
vízkészletváltozás-csökkenés miatt nem álltak egyensúlyban a várható haszonnal, így azt nem 
javasolták. Az alacsony vízszintek ritkításának leginkább megvalósítható módja a vízgyűjtő 
korlátozott tározási kapacitása miatt így a medertározás fokozása lett a szabályozási szint 
megemelésével. Bár az 1921-2000 időszaktól eltérően 2003 után is előfordultak negatív 
természetes készletváltozású évek (vagyis amikor leeresztés nélkül is csökkent a vízszint), az 
időjárás alakulása megengedte a medertározás kihasználását, a tó szintje tartósan magasan 
maradt. Ez többrétű következményekkel járt. Egyrészt valószínűleg kedvezőtlen hatást gyakorolt a 
parti sáv élővilágára és ezen belül is különösen a nádasokra. Másrészt hozzászoktatta a 
vízhasználókat a tartósan magas vízszinthez és az alacsony szezonális ingadozáshoz, minek 

                                                
1https://www.asz.hu/storage/files/files/elemzesek/2021/turizmus_jarvany20210325.pdf?ctid=1259 
2 https://www.ksh.hu/infografika/2018/balatoni_nyar.pdf 
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hatására a korábbi 50 cm-es “fájdalomküszöb” helyett számos vízhasználó már 80-90 cm közé 
teszi azt a tartományt, ahol szerinte a túl alacsony vízállás korlátozza a vízhasználatot.  
 
A 2019-es vízminőségromlás felkészületlenül érte az intézményrendszert. A rendkívüli eseményt 
senki sem tudta előrejelezni. Ugyan az üzemeltetői monitoring az esemény követését végezte, az 
esemény ideje alatt mégsem került sor vízhasználatot korlátozó intézkedésekre bár a vízminőség 
a hatályos jogszabályok alapján3 ezt bőven indokolta volna a tó nyugati felében. A jelentősebb 
közfelháborodást az előzte meg, hogy az alga-tömegprodukció észlelhető nagyságban a balatoni 
üdülőszezon után alakult ki. Mindössze egy héten múlott a jelentős bevételkiesés, illetve negatív 
sajtóhírekből fakadó, szezonokon átívelő turizmus-romboló hatás elkerülése. 
 
A 2019-es esemény rámutatott, hogy a tó monitorozása és a vízminőség kutatása az elmúlt 
évtizedekben — részben a korábbi problémák sikeres kezelése, részben az EU VKI szerinti 
vízminőségi monitorozásra való áttérés, valamint a vízügyi ágazat folyamatos funkcionális 
átszervezései miatt — leépültek, a felelősségi körök megosztottak lettek. A kutatás és a 
monitoring így jelenleg nem képes támogatni a tó operatív menedzsmentjét és a felkészülést a 
jövő kihívásaira. A kutatási célú mérések alapján az elmúlt évtizedben összefüggés volt a vízállás 
és a vízminőséget befolyásoló hőrétegződés között. Ezen összefüggés ismeretében és a Balaton 
többcélú hasznosítása miatt a tó problémáit csak integrált módon lehet kezelni. A pénzügyi, 
presztízs és ökológiai katasztrófát elkerülendő az 1980-as évekhez hasonlóan egy átfogó, 
tudományos alapokon nyugvó cselekvési tervet szükséges megalkotni. 
 

  

                                                
3 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet, fürdési szempontból a természetes vizek minősége 50 mg/m3 
klorofill-koncentráció felett már “kifogásolt” kategóriába tartozik, a Kormányhivatalnak el kell 
rendelnie a fürdés ideiglenes tilalmát. 
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Az elérni kívánt állapot – a célállapot vízminőségi 
követelményei 
 

Alapvetés 
A változásmenedzsment alapvető tézise, hogy a változtatás feltétele a kívánt cél, célállapot 
előzetes meghatározása. tudnunk kell, hogy hová szeretnénk elérni, mi a beavatkozási 
javaslataink célja és azt milyen paraméterekkel tudjuk meghatározni. Természetesen mindenki 
jobbat szeretne, azonban az eltérő szereplők szemszögéből és preferenciájából tekintve más és 
mást jelent a tó jó állapota. Az emberek tevékenységük, vízhasználatuk tekintetében mást és mást 
tekintenek a kívánatos célállapot vízminőségi jellemzőinek.  
 
Ebben a fejezetben azt kívánjuk meghatározni, hogy milyen vízminőség az, ami a közjót legjobban 
szolgálja, így ezen részterületen elérendő célnak tekinthető. Az elérendő célállapot kijelölése 
jogilag is kötelező. Az eljárás alapjait az EU VKI tartalmazza, ez azonban csak nagy vonalakban 
nyújt támpontot a vízminőségi célállapotra. 
 
Az EU VKI szerint a természetes víztestek esetén —mint a Balatonnál is— a jó ökológiai állapot 
elérése a cél. Egy adott víztest jó ökológia állapotát a VKI alkalmazása víztest-típusonként 
határozza meg, amit leginkább ökológiai, de fizikai-kémiai és hidromorfológia tényezők alapján 
hétévenként kell értékelni. Az uniós rendszer ugyan a vízhasználók széleskörű részvételét tartja 
kívánatosnak, a víz használatát azonban nem veszi figyelembe a minőségi kritériumok 
tekintetében, így a Balaton esetében a jelenlegi vízhasználatot figyelembe véve túlságosan 
megengedő. Mindezek miatt a Balaton Alga konzorcium keretein belül, az annak feladatát képező 
cselekvési terv irányainak és prioritásainak megalapozására határoztuk meg a javasolt célállapot 
vízminőségi jellemzőit néhány érintett szereplő bevonásával. 
 

Munkamódszer 
A célállapot meghatározása során alapkiindulásként a korábbi BM OVF Balaton Munkacsoport 
2019-es szintézis-jelentését használtuk fel és ezt kiegészítettük néhány jellemző, kelő rálátással 
bíró, társadalmilag meghatározó és a tó használóit lefedő, félig-strukturált interjúval. Az interjúk 
során hét kérdésre kerestük a választ. Ezek rendre: 

1. Ön szerint volt-e olyan időszak a múltban, amikor a vízminőség optimális volt? 
2. Ha igen, mikor? 
3. Mit jelent az optimális vízminőség? Kérem írja röviden körbe, milyen paramétereknek kell 

megfelelnie. 
4. Ön szerint mikor volt a legjobb a vízminőség a múltban (1975 után)? 
5. Ön szerint mikor volt a legrosszabb a vízminőség a múltban (1975 után)? 
6. Mi a Balaton optimális vízminőségi állapota hosszútávon (30 év)? 
7. A vízminőségi célállapot tekintetében milyen változékonyság engedhető meg? 

 
Mivel az interjúk szereplői nem mind vízminőségi szakemberek, a kérdések a jó állapot 
vízminőségi paramétereit főleg az analógia módszerével próbálták definiálni, vagyis a 3. kérdés 
kivételével nem vízminőségi paraméterek értékeire voltunk kíváncsiak, hanem olyan múltbeli 
időszakokat kerestünk, amikor az interjúalanyok szerint jó, illetve rossz állapotban volt a Balaton 
összefüggésben a vízminőséggel. 
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Eredmények 
A kérdésekre adott válaszok és a BM OVF Balaton Munkacsoport 2019-es szintézis jelentése 
alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg (ezeket az egyes szakterületek a maguk 
viszonyrendszerében tudják értelmezni, ezért nem törekedtünk kvantifikácóra, mivel számos 
paraméter és ezek egymáshoz való aránya határozza meg a tó vízminőségét). 
 
Az 1. kérdésre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a kérdezettek szerint egyhangúlag 
2014-tól 2018-ig volt a legjobb a tó vízminősége. Az akkori vízminőséggel, minden tóhasználó 
elégedett volt így kijelenthetjük, hogy a 2014-tól 2018-ig tartó időszaknak megfelelő 
vízminőség tekinthető célállapotnak. Ez árnyalható azzal, hogy a tudományos megítélés szerint 
a tó fitoplankton összetétele még ebben az időszakban sem volt kedvező, kezdetben a 
cianobaktériumok magas nyári aránya, később a páncélos ostoros algák fokozatos elterjedése 
miatt, de összességében az ezekkel nem tisztában lévő szereplők által érzékelhető vízminőség 
szempontjából jó kiinduló állapotnak tekinthető. 
 
Arra a kérdésünkre, hogy mi tekinthető optimális vízminőségnek, várakozásunknak megfelelően 
eltérő válaszokat kaptunk, amit az alábbiakban foglalunk össze: 

! A turizmus szektor alapvetően a fürdőzési vízhasználatot meghatározó jellemzőket emeli 

ki, ezek: a víz színe, szaga, “látszata”, kagylók mennyisége. Itt érdemes megjegyezni, hogy míg 
ökológiai értelemben a vizek partközeli hínárosodása, kagylósodása a sekély partközeli részeken 
kialakuló látható életközösségek általában a jó ökológia állapot jellemzői és mint ilyen, az 
ökológusok és a VKI által preferált célok, addig ezek a turizmus szempontjából negatív jellemzők. 

! A tudományos és a civil szférák képviselői az OECD mezotróf trofitási szintjét határozták 
meg, mint elérendő vízminőségi célállapotot. Külön kiemelték a tudományos szféra gondolatát, 
hogy a jó faji összetétel csökkentheti az évenkénti változatosságból eredő minőségi kilengéseket, 
amit a kezelő KDTVIZIG kiemelt. 

! A természetet képviselő természetvédelmi szféra képviselői a változatos, fajgazdag 
élőhelyeket látják kívánatosnak. 

! A fenntartó Vízügy számára fontos szempont, hogy a tavat ne egyetlen diszkrét 
célállapottal jellemezzük, hanem egy optimális zónával, amelyen belül javasolt a tavat tartani. A 
menedzsment szempontjából fontos, hogy az elkerülhetetlen és sokszor kiszámíthatatlan 
természetes ingadozás tükröződjön a kitűzött célállapotban, ne vezessen indokolatlan 
állapotértékelési változásokhoz. 

! A halgazdálkodás szempontjából a 2014-2018 időszak nem volt ugyan optimális, de 
elfogadható hozamokat produkált, vagyis megfelelő kompromisszumnak tekinthető. 

 
Összefoglalás 
Az érintettek egy olyan tavat képzelnek el, ahol az időjárás változásából (csapadékos-száraz, 
hideg-meleg stb.) adódó évszakos és évenkénti változások mellett is az OECD mezotróf 
(nyugaton a referenciaként megjelölt időszak alapján néha átmenetileg eutróf) trofitási zónájában 
tartózkodik. A tó élővilágának fajösszetétele segít kiegyenlíteni az időjárásból adódó változások 
hatását (reziliens ökoszisztéma), míg a tó turisztikai használatához a fürdőzési területeken 
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(strandokon) megfelelő helyi kezeléssel érjük el a fürdési szezonban a turizmus számára optimális 
hínár- és kagyló-mentes/szegény állapotot. 
 
A fentiek alapján Balaton tekintetében az EU VKI-nál szigorúbb hatósági monitoringgal lekövetett 
értékelési rendszer megalkotása is cél, amely alapján a tó vízminősége minden vízhasználó 
igényeit leíró módon jellemezhető, és egyben iránymutatást is ad a tó kezelőjének.  
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Helyzetfeltárás 
 

Munkamódszer 
 
A helyzetfeltárás témaköreit két kategóriára bontottuk: 

! A mitigációs kategória az algavirágzás okaira kereste a választ, megcélozva olyan 
cselekvések támogatását, melyek csökkenthetik a hasonló események jövőbeli előfordulását, 
illetve segíthetnek előrejelezni azt. 

! Az adaptációs kategória az alkalmazkodás lehetőségeit tárta fel a vízminőségnek 
közvetlenül kitett infrastruktúra (felszíni ivóvízkivételi művek és strandok) esetén. 
 

Mitigáció 
A mitigációs helyzetfeltárás során 21 db. tanulmány4 készült el. A helyzetfeltáró tanulmányok 
olyan témaköröket fedtek le, melyek elemzése segíthetett a 2019-es alga tömegprodukció 
okainak feltárásában. Ha a témakör rendelkezett kielégítő mennyiségű, vonatkozó 
szakirodalommal, akkor az elemzés ennek az irodalomnak az összefoglalásán, valamint a 
Balatonra vonatkozó konklúziók levonásán alapult. Az inkább alkalmazott kutatási témakörökben 
új elemzések is készültek eddig fel nem dolgozott adatokból, melyek eredeti, de még nem 
ellenőrzött tudományos eredményeknek tekinthetők. 
 
Minden mitigációs tanulmánynak a következő 4 alapkérdésre is választ kellett adnia: 
 
1. Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? Azonosít vagy gyanít-e a fejezet olyan 

tényezőket, amelyek szerepet játszhattak a 2019-es alga tömegprodukció méretében? Miért 
lehetett csak közepes csúcs 2020-ban? 

2. Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? Lehettek-e a 
múltban olyan csúcsok, amiket a 2019-es rekord-csúcsot kiváltó mechanizmus növelt 
nagyra? Hogyan változtat(hat)ja a klímaváltozás a hasonló csúcsok kialakulásának esélyét? 
Lehetséges-e a kvantitatív előrejelzés a múlt tapasztalatai alapján? 

3. Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? Vannak-e olyan (legalább durván) 
számszerűsíthető tényezők, amelyek kapcsolatban állhatnak a csúcs nagyságával és 
ráadásul mérhetők vagy becsülhetők? Mit kellene tudnunk/mérnünk ahhoz, hogy a hasonló 
események kialakulását megértsük és előre tudjuk jelezni? 

4. Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? 
Az 1. kérdésre adott válaszokból következik-e beavatkozási lehetőség? 

 
A lehetséges magyarázatok körének leszűkítéséhez azt vizsgáljuk, hogy a helyzetfeltárás során 
megalkotott hipotézisek milyen mértékben tesznek eleget azoknak a követelményeknek, amelyek 
szükségesek egy, racionális cselekvéseket megalapozó, rendszerszintű összkép kialakításához. 
 

                                                
4 A tanulmányok listája rövid összefoglalással az F1 függelékben található, a tanulmányok teljes 
szövege pedig az F5 függelékben. A felhasznált adatokat az F2 függelék tartalmazza. 
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A 2019-es algavirágzás hátterére alkotott hipotézisekkel szemben a következő előzetes 
követelményeket támasztjuk: 
A. Szakirodalmi/tapasztalati beágyazottság és kohézió: az algavirágzásért okolható 

mechanizmus legyen ismert, tudományosan alátámasztott (vagyis: már tudjuk, hogy 
máshol/általában ilyen jelenségek fokozhatják az algák növekedését), magyarázata 
önellentmodásoktól mentes; 

B. Pozitív szelektivitás 2019-re: az adott mechanizmus legyen erőteljes 2019-ben, ezzel 
magyarázva az akkori algacsúcs kiemelkedő nagyságát; 

C. Negatív szelektivitás a megelőző, alacsony biomasszájú évekre: az adott mechanizmus 
legyen inaktív, vagy kevéssé aktív; 

D. Lépték-arányosság: A mechanizmus becsült nagysága legyen arányban a kialakult jelenség 
méretével és kiterjedésével. 

 

Adaptáció 
Az adaptációs helyzetfeltárás célja a tavat használók jelenlegi alkalmazkodási képességének és 
cselekvési lehetőségeinek feltárása volt. Az adaptációs tanulmánynak a következő kérdésekre 
kellett választ adnia: 

! Mely létesítmények és rendszerek érintettek az algavirágzások szempontjából?  

! Mekkora a létesítmények kockázata az algavirágzások miatt? 

! Milyen ismert módszerek vannak ezen kockázatok kezelésére az üzemeltetésben? 

! Mit kellene változtatni, hogy a kockázat kezelhető/csökkenthető legyen? Egyáltalán 
üzemeltetői szinten jelent-e most problémát a kérdés, avagy jelentett-e a múltban? 

 

  



 

 15 

Eredmények 

Az algavirágzás okairól alkotott hipotézisek 
Természetesen nem minden témakör szolgálhatott válasszal az összes kérdésre. A kérdésekre 
adott válaszok (F5 függelék) rávilágítottak, hogy a 2019-es algacsúcs okai teljes bizonyossággal 
nem feltárhatók, csak különböző megalapozottságú hipotézisek tehetők. Ennek döntően az az 
oka, hogy a balatoni monitoring és a vonatkozó kutatások ezredforduló utáni leépítése miatt a 
tudományos ismeretek alapján valószínűsíthető mechanizmusok mérése és tanulmányozása az 
elmúlt évtizedekben alacsony intenzitási szintre kényszerült.  
 
A helyzetfeltárás során felmerült hipotézisek részben ellentmondanak egymásnak, vagyis nem 
lehetnek egyszerre igazak, illetve az egyes, a hipotézisekben szerepet kapó mechanizmusok 
relatív fontossága döntheti el, hogy beleillenek-e egy koherens összképbe. A hipotézisek 
többsége azon a tudományosan igazolt szabályon alapul, hogy az algák mennyiségét a 
rendelkezésre álló tápanyag, közelebbről a foszfor szabályozza, így a kiváltó okok között a 
tápanyag-ellátottság radikális változását előidéző tényezőket kell keresnünk. A többség a korábbi 
ismeretekkel és a megfigyelési adatokkal összhangban a belső tápanyagterhelést teszi felelőssé a 
2019-es algacsúcsért (1. ábra). 
 

 
1. ábra: Hipotézisek a 2019-es alga tömegprodukció kiváltó okairól. 

 
A mélyvízi, fenékközeli anoxia ismert módon segítheti az üledékben korábban felhalmozódott 
foszfor bejutását a víztérbe. Az anoxia oka lehet a mérésekkel igazolt erőteljes és tartós 
hőrétegződés (I. hipotézis), de elvileg előállhat a fenékközeli fényhiány miatt is (II. hipotézis), ha az 
üledék oxigénfogyasztása nagy és a legfelső üledékrétegben szokásos aerob állapotot máskor a 
bentikus algák fotoszintézise tartja fenn. Ugyanez a megnövekedett belső tápanyagterhelés 
előállhat a szokatlanul erős felkeveredéstől is, a korábban uralkodó deszorpciós mechanizmus 
által (III. hipotézis). A belső és a külső terhelés között szoros kapcsolatot feltételezve elképzelhető, 
hogy a 2019-et megelőző év magasabb külső tápanyagterhelése okozta a belső terhelés 
növekedését (IV. hipotézis). A 2019-ben lecsapott két, szokatlanul nagy csapadékkal járó vihar a 
vízgyűjtőről lökésszerű tápanyagpulzust indíthatott el, amely hozzájárulhatott az algacsúcs 
beindulásához (V. hipotézis). Bár 2019 nem minden mérés szerint volt rekordév a vízhőmérséklet 
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szempontjából, a meleg mégis segíthette az algák elszaporodását (VI. hipotézis). Az is 
elképzelhető, hogy a környezeti tényezők (vízhőmérséklet, felkeveredés, tápanyag-ellátottság, 
stb.) jelenleg nem ismert, bonyolult szinergikus hatása okozta a rekordméretű algacsúcsot (VII. 
hipotézis). 
 
A hipotézisek igazoltsága jelentősen eltérő és az értékelési szempontoknak is változatos 
mértékben tesznek eleget (1. táblázat). 
 
1. táblázat. A hipotézisek értékelése. Osztályozás: !=megfelelő, "=vitatható, #=elégtelen, 
⚪=ismeretlen. 

Hipotézis Beágya-
zottság 

Pozitív 
szel. 

Negatív 
szel. 

Arányos-
ság 

Megjegyzés 

I (fenéki anoxia 
hőrétegződés 
miatt) 

! ! " ! 2019 előtti rétegzettségi 
viszonyokra csak következtetni 
tudunk modellezéssel. 

II (fenéki anoxia 
fényhiány miatt) 

! ! " ! Nem ismert, hogy 2019 
jelentősen különbözött volna a 
megelőző évektől fényhiány 
tekintetében.  

III (belső 
terhelés erős 
felkeveredés 
miatt) 

! " # ! Az aerob körülmények közti 
foszfor-deszorpciónak a 
korábbi nagy viharok 
alkalmával is okoznia kellett 
volna nagy algacsúcsokat. 

IV (belső 
terhelés magas 
előző évi külső 
terhelés miatt) 

# " " " Nem dokumentált a belső 
terhelés ilyen szoros függése 
az előző évi külső terheléstől. 
Az üledék mélységi profilja 
sem támasztja alá (“BAP alig 
öregszik”). 

V (külső 
tápanyag-
pulzus flash 
flood miatt) 

" " # # Ekkora tóban nem lokális 
algacsúcsot nem nagyon 
okozhatna flash flood. A 
valóban nagy viharok a mért 
vízfolyásokban nem okoztak 
extrém árhullámot. 

VI (gyorsabb 
alga-
szaporodás a 
meleg miatt) 

" # # " 2019 nem volt kiugróan 
melegebb, mint a korábbi 
évek. Egyes mérések szerint 
még legmelegebb sem volt. 

VII (összetett 
szinergikus ok) 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ Nincs vizsgálható konkrét 
eleme a hipotézisnek 
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Ellentmondásos, nyitott kérdések 
Voltak olyan kérdések, melyekben explicit ellentét merült fel a helyzetfeltárók között (vagyis 
egyszerre nem lehet mindenkinek igaza): 
 
Az üledék tápanyagforgalmi működése és a vízminőségvédelmi kotrás 
 
Az üledék elsődleges szerepet játszott a 2019-es alga-tömegprodukcióban. A jelenleg 
legvalószínűbb magyarázat szerint a belső foszforterhelés felszabadulási mechanizmusa a 
korábban megszokotthoz képest megváltozott, vagyis egyrészt a Balaton üledékében 
felhalmozódott tápanyagmennyiség így sokkal nagyobb algabiomasszát képes táplálni, másrészt 
a korábbi évtizedekben használt üledékmodellek alapján már nem becsülhető meg az adott évben 
várható algabiomassza maximuma. A belső terhelés elsődleges szerepe miatt jogosan merül fel a 
vízminőségvédelmi kotrás, mint közvetlen menedzsment-opció. Ugyanakkor a helyzetfeltáró 
tanulmányokban bemutatott koncepcionális modellek és múltbeli tapasztalatok alapján nem 
egyértelmű, hogy kotrással lehetne javítani a tó vízminőségét.  
 
Első lépésként a tápanyagok medencék közötti és mélységmenti eloszlásáról, valamint a 
vízminőségi szempontból mérvadó foszforfrakciók reprezentatív meghatározási módjáról sincs 
konszenzus. Ezután abban sincs egyetértés, hogy az üledék mely rétegei és hogyan vesznek részt 
a belső tápanyagterhelésben és így a tó vízminőségének alakításában.  
 
Egyes tanulmányok szerint a tó üledékében egészen nagy mélységig nagy koncentrációban 
található foszfor (magas biológiailag aktív foszfor frakcióval), mely készlet bármilyen módú 
csökkentése javítaná a vízminőséget, vagyis így azt feltételezzük, hogy az üledék mély rétegei is 
részt vesznek a belső terhelés kialakításában. Ebben a keretrendszerben értelmes beavatkozás 
lehetne a kotrás, ha azzal a bentlévő készlet számottevő részét el lehetne távolítani5. Ez a modell a 
korábbi eutrofizációból történt helyreállást jórészt a korábbi kotrások hatásának tekinti, azonban 
nem tudja megmagyarázni, hogy az évtizedeken át végzett kotrási tevékenységek miért okoztak 
időben szinte kiszámíthatatlanul változó nagyságú vízminőségjavulást6. Ugyanakkor ugyanitt azt is 
feltételezik, hogy a megelőző évi külső terhelés nagyságának döntő szerepe van a következő évi 
belső terhelésben, amely az előbbiekkel ellentétesen azt feltételezi, hogy a tóban lévő 
foszforkészletnek csak egy nagyon kicsi része vehet részt a vízminőség rövidtávú 
szabályozásában.  
 
Más, nemzetközi szakirodalomra is támaszkodó tanulmányok szerint az üledéknek csak egy 
vékony felső rétege vesz részt a vízoszloppal való kapcsolatban, vagyis a belső terhelés 
szempontjából nem az számít, hogy mennyi foszfor van az üledékben, hanem az, hogy mennyi 
van az üledék felszínközeli rétegeiben. Ezen modell alapján a kotrás nem hasznos, hiszen a finom 
üledékrészecskék megfigyelt visszarakódása miatt a korábban kotort területen jellemzően 

                                                
5 Erre a tó mérete miatt kicsi az esély. 
6 A kotrás algakoncentrációkra gyakorolt csökkentő hatását egyetlen, peer review bírálatnak nem 
alávetett tanulmány írta csak le (Papp Ferenc 2004: A Keszthelyi-medence vízminőségvédelmi 
kotrása 1979-2003. KvVM témaszám: 47, pp. 41.Tanulmány, 3PF Mérnökiroda Bt.). Az utólagos 
értékelést nehezíti, hogy az ott alkalmazott, erre a célra fejlesztett modell már nem hozzáférhető 
és hézagosan dokumentált. 
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nagyobb felszíni foszforkoncentrációk alakulnak ki, mint amekkorák a kotrás előtt voltak. Ez a 
modell a felszíni réteg kicserélődése és az abban tárolt foszformennyiség hozzáférhetetlenné 
válása nyomán meg tudja magyarázni a korábbi eutrofizációból történt helyreállást a kotrások 
hatása nélkül is.  
 
Ezen ellentétek miatt nemcsak a jelenlegi kotrási tervek, hanem a korábbi kotrások 
hatékonyságának megítélése sem egyértelmű. Mivel az biztos, hogy a korábbi modellek egyike 
sem alkalmas változtatás nélkül a 2019-es történések megmagyarázására, ezért szükséges az 
üledék viselkedésének és tápanyagforgalmi szerepének tisztázása a jelenlegi és a jövőben 
várható körülmények között. Amíg ez nem valósul meg, addig nem lehet a nagyléptékű 
vízminőségvédelmi kotrás hasznosságáról tudományos megalapozottsággal dönteni. 
 
A külső tápanyagterhelés változásai és a korábbi beavatkozások hatásai 
 
A múlt század eutrofizációjának leküzdésében kulcsszerepet játszott a külső tápanyagterhelés 
csökkentése. A vízminőségjavulást a monitoring leépülése követte, mely oda vezetett, hogy a 
közelmúlt egyes éveiben lényegében még a korábbi pontossággal (mely nem volt túl nagy) sem 
készülhetett becslés a tó teljes külső terheléséről. Abban konszenzus van, hogy a terhelés az 
1990-es évek első felében lecsökkent és azóta sem emelkedett vissza a korábbi szintre, de abban 
nincs, hogy a csökkenés mekkora volt, hány fázisban következett be, és hogy most az egyes 
szennyezőforrások mekkora hányadot jelentenek az összterhelésen belül. Ezért jelenleg nem 
tudjuk biztosan, hogy mely források csökkentésével lehetne a legnagyobb hatást elérni. Ez a 
tápanyagmérleg-bizonytalanság nemcsak a jövőbeli lehetőségeket befolyásolja, hanem 
bizonytalanná teszi a múltbeli beavatkozások hatékonyságát is. 
 
Összefüggésben az üledék-kotrás kérdéskörrel, egyes tanulmányok a korábbi vízminőségjavulás 
kulcsát főleg a kotrásokban látják, míg mások szerint a terheléscsökkentés az amúgy szerintük 
kétséges hatékonyságú kotrás nélkül is megmagyarázza a történteket. A múlt bizonytalansága 
kihat a jövőre is, mivel, ha nem tudjuk, hogy milyen hatásoknak tettük ki a tavat, akkor azt sem 
érthetjük meg, hogy miért történt az, ami, valamint abban sem lehetünk biztosak, hogy még 
milyen cselekvési lehetőségeink vannak. Mindezekből fakadóan a jövőbeli cselekvések alapos 
előkészítéséhez egy olyan keretrendszerre lenne szükség, amely ellentmondásmentes 
interpretációt nyújt a múlt és a jelen történéseire és hasonló előrejelzéseket ígér a jövő tervezett 
cselekvéseire is. A magyarázatoknak nemcsak a mértékadó eseményekre kell kiterjednie (pl. miért 
történtek az 1994 előtti és 2019-es nagy alga-tömegprodukciók?), hanem ezek hiányára is, (pl. 
miért nem volt számottevő csúcs 2004 és 2018 között?). 
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Az infrastruktúra kitettsége és alkalmazkodási lehetőségei 
Az adaptációs témakörben feltett kérdésekre a következő válaszokat adhatjuk: 

! Mely létesítmények és rendszerek érintettek az algavirágzások szempontjából? A 
2019-es algavirágzás során a déli part nyugati oldala volt kitéve magasabb klorofill-
koncentrációknak, vagyis a vízellátó rendszerek közül a DRV Nyugat-balatoni Regionális 
Vízmű (NYBRV) rendszer Fonyódi Felszíni Vízműve volt leginkább érintett. A vízkivétel pontja 
szerencsére a fonyódi öblözetben van, vagyis elkerülte a legmagasabb algakoncentrációkat, 
de a klorofill-koncentráció esetileg túlléphette az 50 µg/L-t (2. ábra). 

 
2. ábra: A víz klorofill-a tartalmának változása a Balaton déli partja mentén 2019 nyarán (műholdas 
elemzés, az egy adott helyen tapasztalható értékek eloszlását ún. Box-diagramok mutatják, 
melyeken a doboz a 25% és 75% percentiliseket fogja át, a különálló pontok pedig a 
szélsőértékek). Fonyód az első zöldesbarna oszlopnál helyezkedik el.  

 
A Fonyódi Felszíni Vízmű a Balaton déli partján összesen 17 település vízellátásáról 
gondoskodik a Balatonberény és Balatonszárszó közötti partszakaszon, jellemzően csak a 
nyári időszakban a szezonális csúcsigény kielégítésére. Az ellátott területen az állandó 
lakosszám 33 298, a 2020-ban a területén kiszolgáltatott 1 837 565 m3-ből 522 711 m3 volt 
idényes kapacitás.  
 
A 2019. előtt készített műholdképek elemzése kimutatta, hogy a hipetróf állapotok 
rendszerint csak a Zala-torkolat környékét érintik, vagyis általában, a 2019-et megelőző 
évtizedben szokásos algacsúcsok során a felszíni vízkivételi művek érintettsége szinte 
kizárható, hacsak nem történik valamilyen lokális szennyezés a kivételi ponthoz közel, vagy 
nem lép fel olyan szokatlan áramlás, mely a déli part mentén messzire elviszi a vizet. 
 
A strandok kitettsége az alga-tömegprodukció csúcspontján némileg hasonló volt, de az 
algatömeg foltossága miatt a pillanatnyi koncentrációk tekintetében a területi 
változékonyság nagyobb volt. A műholdfelvételek alapján határérték-meghaladás volt 
valószínűsíthető 15 strandon (3. ábra). 



 

 20 

 
3. ábra: A víz klorofill-tartalmának (kl-a) alakulása 2019. augusztus 31-én a balatoni strandok előtti 
víztérben (színes pontok, műholdas elemzés). 

 
A műholdas adatok elemzése alapján a keszthelyi, balatonberényi, balatonmáriafürdői, 
balatonfenyvesi, gyenesdiási, balatongyöröki, és balatonedericsi strandok helyezkednek el a 
2019-es algavirágzás által súlyosan érintett zónában, de a déli parton egészen Fonyódig 
sem kizárható az emelkedett algakoncentrációk megjelenése. Ugyanakkor megjegyzendő, 
hogy ez a kitettség csak közelítő eredménynek tekinthető, mivel a víz optikai tulajdonságai 
és a klorofill-koncentráció közötti modell-összefüggéseket a Balatonban még pontosítani 
kell. 

 

! Mekkora a létesítmények kockázata az algavirágzások miatt? Az algavirágzások 
egészségügyi, műszaki és pénzügyi kockázatokat jelentenek, de ezek a kockázatok jelenleg 
nem számszerűsíthetők. A DRV bevallása szerint szervezetileg felkészült az algavirágzások 
hatásainak kezelésére, de ezt a gyakorlatban a rutin mérések és a jogszabályi határérték 
hiánya nehezíti, valamint még sosem került sor a védekezési mechanizmusok aktiválására. 
Elgondolkodtató, hogy a THM (trihalometánok) paraméter határérték fölöttire nő rosszabb 
vízminőség esetén a szolgáltatott vízben, és valószínűleg az alga toxinok is megjelennek, 
hiszen a fordított ozmózis (RO) kivételével jelenleg nem ismert olyan tisztítási technológia, 
ami a toxinokat üzembiztosan kiszűrné a vízből. A strandok üzemeltetőit elvileg a hatóságok 
értesítik, ha az alga-koncentráció meghaladja a fürdővízre szabott határértéket, de ez a 
gyakorlatban ritkán következik be, mivel a hatósági monitoring-rendszer nincs felkészülve a 
gyorsan kialakuló és összeomló algacsúcsok követésére sem térbeli, sem időbeli felbontás 
tekintetében. A kutatási célú és vízügyi mérések alapján valószínűsíthető, hogy 2019-ben 
több nyugati strandon hetekig meghaladta az a-klorofill koncentráció az 50 µg/L 
határértéket (ha cianobaktérium túlsúly van: helyenként volt). A hatósági mérések alapján 
elrendelt korlátozásokról azonban nincs tudomásunk. A mérési kötlezettség a teljes fürdési 
időszakban csak három alkalomra – havi egy mérés és egy alapállapot – vonatkozik, aminek 
időbeli ütemezése elkerülte az algacsúcsot. 
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! Milyen ismert módszerek vannak ezen kockázatok kezelésére az üzemeltetésben? 
Azok az áttekintett módszerek, amelyeket külföldi felszíni vízbázisokon alkalmaznak, itthon 
nem fenntarthatók. Ezen módszerek egyrészt a hatékonyabb, speciális víztisztítási 
technológiák alkalmazását jelentik, amely az eleve költséges felszínivíz-kezelés erőforrás 
szükségleteit tovább növelnék. Másrészt a cianobaktérium toxinokkal érintett helyeken a 
vízminőségi monitoring kiegészül a toxinok koncentrációjának rendszeres mérésével (melyre 
hazai jogi szabályozás és műszaki irányelv jelenleg nincs), valamint a lakosság 
tájékoztatásával és a vízfogyasztás korlátozásával a cianobaktériumok megjelenésének 
idejére. A szolgáltató becslése szerint az operatív védekezés költséges lenne. A strandoknál 
a kockázatok lehetséges kezelése csak a fogadó oldalon lehetséges a monitoring-
tájékoztatás-lezárás eseménylánc alkalmazásával, a környezeti hatás mérséklésére nincs 
lehetőség. 

 

! Mit kellene változtatni, hogy a kockázat kezelhető/csökkenthető legyen? A DRV, mint 
üzemeltető elmondása szerint az elmúlt évtizedek algavirágzásai a vízellátást nem érintették, 
problémát nem okoztak, vízkorlátozásra, vízkormányzásra nem volt szükség. Ennek 
ellentmond a THM határérték meghaladása rosszabb vízminőség esetén. Hosszútávon 
mindenképpen a felszíni vízművek kiváltása és megszüntetése jelentene megoldást, hiszen, 
ha esetleges fejlesztésekkel a vízkezelő technológiákat alkalmassá is tennék a 
cianobaktériumok és toxinjaik visszatartására, a fajlagos üzemeltetési költség így is nagyon 
magas maradna, illetve a beépített kiegészítő technológiai elemek üzemeltetése miatt 
várhatóan még emelkedne is. Az üzemeltető fenti okok miatt a Balaton mentén üzemelő 6 
db. felszíni vízmű (a Nyugat-balatoni Regionális Vízmű [NYBRV] rendszer [Fonyódi és 
Balatonőszödi Felszíni Vízművek], a Délkelet-balatoni Regionális Vízmű [DKBRV] rendszer 
[Balatonszéplaki Felszíni Vízmű, Balatonkenesei Csúcs-vízmű], az Északkelet-balatoni 
Regionális Vízmű (ÉKBRV) rendszer [Balatonfüredi és Balatonalmádi Felszíni Vízművek]) 
kiváltását és végleges megszüntetését tervezi, vagyis az ivóvízellátás kockázata ilyen 
szempontból teljesen megszűnik majd. A felszíni vízkivétel megszüntetéséig célszerűnek 
látszik a mérési és információs rendszerek fejlesztése, mivel a 2019-es algacsúcsban ezek 
nem szerepeltek jól. A strandok esetében ugyanez az irány követendő. 
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Helyzetértékelés – múlt–jelen–jövő 
A paleolimnológiai kutatások szerint a Keszthelyi-medencében korábban is voltak eutrofizációs 
fázisok, vagyis az időszakosan magas algabiomassza akár természetesnek is tekinthető. A 
vízminőségi szempontból már dokumentált múltban az 1970-es évektől felgyorsuló eutrofizáció a 
tó hidrológiai felépítésének megfelelően a nyugati medencéket érintette súlyosabban. A romló 
vízminőség és a részben emiatt bekövetkező, társadalmilag jelentős káresemények (nagyléptékű 
halpusztulások, fürdőzés időszakos ellehetetlenülése) a 80-as évek második felére 
elkerülhetetlenné tették a beavatkozást. Ez egy integrált tudományos keretrendszeren alapult, 
mely főleg a külső tápanyagterhelés csökkentését tűzte ki célul és azt ígérte (külföldi 
tapasztalatok és helyi kutatások alapján), hogy egy évtizedes késéssel ezt a vízminőség javulása 
is követni fogja. A beavatkozások is sokrétűek voltak, beleértve infrastrukturális fejlesztéseket 
(szennyvizek kivezetése más vízgyűjtőkre, foszforkicsapatás bevezetése, a Kis-Balaton Vízvédelmi 
Rendszer rekonstrukciója, stb.), adminisztratív eszközöket (kibocsátási határértékek szigorítása, 
hígtrágyás nagyüzemi állattartás és foszfortartalmú mosószerek betiltása, stb.) és fenntartó-
jellegű beavatkozásokat (iszapcsapda ürítések, kotrás). A beavatkozási program a méretéből és 
költségeiből adódóan több évtizedig tartott, miközben előre nem látott, nem tervszerű 
“beavatkozások” is történtek, mint pl. a nagyüzemi mezőgazdaság összeomlása a rendszerváltás 
után, mely a vízgyűjtő tápanyagmérlegében ugrásszerű javulást okozott. A vízminőség többéves 
késéssel követte a tápanyagterhelés csökkentését — ezzel igazolva a korábbi tudományos 
előrejelzéseket és a terheléscsökkentési program létjogosultságát. 
 
A vízminőség központi szerepe a tudományos kutatásokban és a közvéleményben a 2000-es 
évek elejéig tartott, amikor a 2000-2003 közötti, hőhullámokkal tarkított aszály 1921 (a vízmérleg 
adatok gyűjtésének kezdete) óta nem látott mértékben lecsökkentette a vízszintet. Mivel ekkorra a 
vízminőség már sok éve stabilan jónak számított és az alacsony vízállás sem igazolta a kezdeti 
vízminőségi félelmeket, így az akkor még kezdődőnek tekintett éghajlatváltozás és a vízhiány 
kerültek előtérbe. Ezután a vízminőségi kutatások fokozatosan leálltak, a korábbi, a menedzsment 
alapját képező monitoring-rendszer pedig az EU VKI miatti átalakítások vesztese lett. A 
tudományos kutatások vízminőségtől való elfordulásának egyik nem hazai oka lehet az is, hogy az 
elmúlt évtizedekben, tehát a fenti eseményekkel párhuzamosan, az eutrofizálódás kutatása a 
korábbi sikeres kutatás-menedzsment összjáték (Észak-Amerikában és Európában számos 
sikeres tó-rehabilitáció történt általában a tápanyagcsökkentési tudományos recept alapján) miatt 
világszerte kikerült a mainstream témák közül, vagyis a nemzetközi projektfinanszírozás és 
publikáció ebben a témában nehézkessé vált. 
 
2019-ben az alga-tömegprodukció közel másfél hónapon át a Keszthelyi- és a Szigligeti-medence 
egész területén megfigyelhető volt. A jelenségre senki sem számított, amit megerősítenek a 
szezon folyamán, egészen a tömegprodukció első napjáig adott, a Balaton kiváló vízminőségét 
taglaló nyilatkozatok.  
 
A 2019-es esemény egyedi volt nemcsak a mértékében, hanem kiterjedésében is, mert a korábbi 
eutrofizáció leküzdése óta elsősorban a Zala-torkolat környékén volt jellemző a hipertróf állapot. A 
fizikai környezet szempontjából 2019 különleges volt a Keszthelyi-medence történetében, magas 
vízhőmérséklettel, magas vízállással és rossz fényellátottsággal, de egyik tényező sem volt 
szélsőséges és egy tényezővel sem lehetett a korábbi tapasztalatok alapján megmagyarázni, 
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hogy miért alakulhatott ki a rekordméretű algacsúcs. A külső terhelésben nem volt olyan 
emelkedés, amely táplálhatta volna az algák ilyen mértékű szaporodását, vagyis a 
tömegprodukció tápanyag-szükségletét a belső terhelésnek kellett fedeznie. A jelenlegi ismeretek 
szerint a belső terhelés ugrásszerű növekedését a hőrétegződés nyomán kialakult mélyvízi 
oxigénhiány idézte elő, míg az elmúlt évtizedekben a sokkal kisebb lépésekben érkező belső 
terhelést főleg a felkevert üledékről való tápanyag-deszorpció mozgatta (vagyis regime shift, 
rendszerszintű változás történt). A hőrétegződés-oxigénhiány-belső terhelés-algacsúcs 
eseményláncolatot 2019-re célzott mérések hiányában nem lehetett minden kétséget kizáróan 
igazolni, azonban az azóta végzett mérések több jelenség rendszeres előfordulását igazolták. 
Ezek alapján a 2019-es csúcs a jövőre tekintve nem tekinthető egyszeri, kivételes eseménynek, 
mivel a feltételei közül több is rendszeresen adott, vagyis néhány évente számítani lehet hasonló 
események kialakulására (hacsak nem történik újabb regime shift jellegű változás). 
 
A jövő trendjei mind kedvezőek az alga-tömegprodukciók számára. Az éghajlatváltozás miatt a 
melegedés évtizedekig folytatódni fog még akkor is, ha az üvegházhatású gázok kibocsátásai 
hamarosan tetőznek (erre amúgy kevés jel mutat), ami a hőrétegzettség erősségének 
növekedésével jár. A fitoplankton szerkezetének nemrég történt átrendeződése (újabb regime 
shift!) miatt a közeljövőben olyan labilis állapottal nézünk szembe, amikor a korábban elterjedt 
(Raphidiopsis raciborskii) és az újabban domináns algafajok (a visszatérő Aphanizomenon flos-
aquae és a nemrég elszaporodott Ceratium furcoides) egyaránt okozhatnak vízminőségi 
problémákat, nem is beszélve az esetleg ezután érkező újabb invazív fajokról. A jelenleg hatályos 
szabályozási rend a nyári időszakban továbbra is a magas vizszintek tartását célozza, így egyéb 
(meteorológiai) tényezők együttes fenállásával hozzájárulhat a hőrétegzettség tartós 
fennmaradásához és a fenékközeli anoxia kialakulásához. A peremfeltételek ilyen változásai 
előrelátható módon növelik az alga-tömegprodukciók kockázatát és az esetleges további regime 
shiftek kialakulását még akkor is, ha a korábban fő szabályozó tényezőként azonosított külső 
terhelés semmilyen romló trendet sem mutat. A 2019 során az elemzések szerint mérsékelt (de 
kötelező hatósági monitoringgal amúgy nem követett) infrastrukturális kitettség a későbbi 
algacsúcsok során fokozódhat, hiszen nem biztos, hogy minden alkalommal kedvezőek lesznek 
az áramlási viszonyok. 

Problématérkép és hiányelemzés 
A helyzetfeltáró tanulmányokból látszik, hogy a 2004-2018 közötti kedvező (és célállapotnak 
tekinthető) vízminőségi helyzet 2019-ben (vagy valamivel előtte) megváltozott, ráadásul az ismert 
környezeti hatások drasztikus változása nélkül. Az, hogy a Balatonnal foglalkozó tudományos 
közösség sem az esemény előtt, sem közvetlenül utána nem tudta azonosítani a kiváltó okokat 
arra utal, hogy a korábbi, külső okokból bekövetkezett eutrofizáció és az azt követő helyreállás 
megértésében segítő tudományos ismeretrendszer az új keretek között már nem képes jól ellátni 
feladatát, annak kiegészítésére és fejlesztésére van szükség. 
 
Az algavirágzás nem kezelhető pusztán vízminőségi problémaként. Menedzselése szoros 
kapcsolatban van más témakörökkel, nehezen választható el a teljes tó és vízgyűjtő menedzselési 
kérdéseitől (4. ábra). 
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4. ábra: Az algavirágzással összefüggő problémacsoportok 
 
A változó éghajlat, ökoszisztéma és vízhasználati szokások szükségessé teszik egy új, 
felépítésében és komplexitásában az 1970-90-es években megszületetthez hasonló, 
menedzsment célokra is alkalmas tudományos keretrendszer megalkotását. Az algavirágzás más 
területekbe való beágyazottsága miatt a menedzsmentet támogató tudományos keretrendszernek 
nem szabad pusztán a vízminőségi és ökológiai kérdésekre koncentrálnia. 
 
A mitigációs helyzetfeltárási fázis kimutatta, hogy a Balatonról rendelkezésre álló adatok és 
ismeretek köre nem elégséges a tóban zajló folyamatok megértéséhez és a tó fenntartható 
működtetéséhez. A hiányok fő területei: 
 

! Rendszeres, széles spektrumú, nagy sűrűségű monitoring, az összes résztvevő 
szervezet méréseinek összehangolásával 

! A főbb balatoni befolyók hozamának és vízminőségi paramétereinek on-line mérése, 
értelemszerűen a nagy intenzitású csapadékesemények során is 

! A vízminőség nagy gyakoriságú, függőleges profil menti mérése mindegyik medencében, 
akár több ponton is 

! A teljes plankton (fito-, zoo- és bakterioplankton) biomassza és összetétel vizsgálata a 
kritikus július-szeptemberi időszakban heti gyakorisággal, azonnali kiértékeléssel 

! Operatív távérzékelési monitoring a vegetációs időszakban 

! A légköri kiülepedés mérése 

! Invazív fajok terjedésének és populációdinamikájának rendszeres felmérése 
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! Kampányszerű mérések 

! Üledékminőség és mennyiség mérések 

! In-situ bentikus anyagforgalmi mérések 

! A közvetlen vízgyűjtő terhelési hozzájárulásának mérése 

! Alapkutatási témák 

! A Balaton főbb algafajainak viselkedése komplex környezetben 

! Az üledék tápanyagforgalma anoxikus felszíni réteg esetén 

! Bakteriális produkció mérése a vízben és az üledékben 

! A nitrogén körforgás folyamatainak vizsgálata a klímaváltozás tükrében 

! Az oldott szerves szén terhelés biológiai hozzáférhetőségének vizsgálata 

! Alkalmazott kutatási/fejlesztési témák 

! Tápanyagterhelés becslésének módszertani megújítása 

! A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer tápanyageltávolítási hatékonyságának (pl. a 
keszthelyi tisztított szennyvíz átvezetésével) és természetvédelmi szerepének növelése  

! A Balaton jövőbeli külső vízpótlási lehetőségeinek tudományos vizsgálata 

! A vízszintszabályozás rendjének átfogó felülvizsgálata 

! A vízminőségvédelmi célú kotrás korábbi és jövőbeli hatásának vizsgálata 

! A horgászati etetőanyag-használat szabályozásának lehetőségei 

! A természeti rendszerek tápanyagforgalomra gyakorolt hatásának vizsgálata 

! Szervezetfejlesztési intézkedések 

! Vízügyi ágazat döntési kompetenciájának kiterjesztése 

! A dezintegrált monitoring-szervezet újraépítése  

! Kutatási ökoszisztéma hálózatosítása 
 
A helyzetfeltárásban ismertetett hipotézisek igazolásához vagy cáfolásához elengedhetetlenül 
szükséges lenne: 

! A Balaton tápanyagterhelésének legalább elfogadható pontosságú mérlegére. A jelenlegi 
terhelésbecslések eltérést mutatnak és emiatt is vita van arról, hogy a korábban végrehajtott 
beavatkozások mennyire voltak hatásosak, illetve, hogy a jelenlegi helyzetet hogyan lehetne 
javítani. A becslések közötti eltérések jóval meghaladják az egyes beavatkozások által külön 
kiváltható terheléscsökkenés mértékét és a hosszútávú trendekben sincs megegyezés. Egy, 
a jelenlegieknél sokkal pontosabb, konszenzust élvező tápanyagterhelési mérleg kialakítása 
szükséges a tó fenntartható üzemeltetése szempontjából. 

! Az üledék viselkedését reprezentáló, és a változó éghajlati körülmények között is 
működőképes modellre. Jelenleg az biztos, hogy a tó üledékében óriási mennyiségű 
tápanyag halmozódott fel, amely nem korlátozódik a legfelsőbb rétegre, így eltávolításának 
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megvalósíthatósága a hatalmas mennyiségek miatt kérdéses. Ennek a készletnek vitatott 
része hozzáférhető az élőlények számára, de még a legkonzervatívabb becslés szerint is 
többszörösen meghaladja a katasztrofális algavirágzások kialakulásához szükséges 
mennyiséget. Mivel a készlet jelentősen nem változhatott az elmúlt két évtizedben, így a 
2019-es algacsúcs kialakulása azt valószínűsíti, hogy az algák mennyiségét a belső terhelés 
felszabadulási mechanizmusa talán még erősebben befolyásolja, mint az üledék 
foszforkészlete. Amíg nem tudjuk, hogy ez a mechanizmus hogyan reagál a környezeti 
körülményekre, addig nem tudjuk felelősen megítélni, hogy a belső terhelés kotrással 
csökkenthető-e. 

Összefoglalás 
A 2019-es algavirágzás okaira a helyzetfeltáró tanulmányok és a bennük megfogalmazott 
hipotézisek alapján a következő válaszokat adhatjuk: 

! A tóban mekkora algabiomassza állt volna elő, ha a belső terhelés a korábbi években 
megszokott módon keletkezett volna? Ezt nem tudjuk megmondani, mivel a 2019-es 
algacsúcsot alkotó fajok környezeti igényeit nem ismerjük kellő pontossággal. A belső 
terhelésre vonatkozó korábbi modell, vagyis a 2018-ig megfigyelt viselkedés alapján 2019-
ben a ténylegesen megvalósult algamennyiség harmadának megfelelő maximum 
biomasszára lehetett számítani. Ez is bizonyítja, hogy a korábban bevált összefüggések 
változtatás nélkül már nem alkalmasak a tó viselkedésének elemzésére. 

! Látható-e bármilyen összefüggés a múltban a vízállás és az algák csúcs-biomasszája 
és a rendelkezésre álló mobil foszfor készlet között? Nem, de a vízállás erősen 
összefügg a tartós hőrétegzettség valószínűségével. A hidrometeorológiai-hidraulikai 
modellek szerint 2015-ben is tartós hőrétegzettség tartozott a megfigyelt, a környező évek 
átlagánál magasabb algabiomasszához. 

! Volt-e olyan belső ökológiai vagy kémiai jelenség, amely felboríthatta az elmúlt 
években tapasztalt stabilan elfogadható vízminőséget? A fenéki anoxia az egyetlen 
ismert jelenség, amellyel magyarázni tudjuk a 2019-ben kialakult állapotot. 

! A korábbi eutrofizálódás során tapasztalt tömegprodukciók nagyságának évenkénti 
ingadozásában a rendelkezésre álló hőmérsékleti és meteorológiai adatok alapján 
szerepet játszhatott-e a mélyvízi anoxia által felfokozott belső tápanyagterhelés? A 
modellek szerint nem. 

! Mekkora terhelést jelenthet a horgászati etetőanyag bevitele a Balatonba, illetve 
szóba jöhet-e egyéb új típusú szennyezőforrás? Az etetés terhelése nem elhanyagolható, 
de nem magyarázza a 2019-es csúcsot. Más külső szennyezőforrás aktiválódására, 
megjelenésére utaló jeleket nem találtunk. 

 
A változó éghajlat, az arra reagáló ökoszisztéma, a tó vízgyűjtőjén megfigyelhető társadalmi 
változások és a várható vízhasználati szokások szükségessé teszik egy új, az operatív 
menedzsmentet napi és évtizedes léptékben is támogató tudományos keretrendszer 
megalkotását. Az algavirágzás más területekbe való beágyazottsága miatt e keretrendszernek 
nem szabad pusztán a vízminőségi és ökológiai kérdésekre koncentrálnia. 
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A mitigációs helyzetfeltárási fázis kimutatta, hogy a Balatonról rendelkezésre álló adatok és 
ismeretek köre nem elégséges a tóban zajló folyamatok megértéséhez és a tó fenntartható 
szabályozásához. Súlyos hiány tapasztalható a rendszeres, jogszabályi (hatósági) monitoring és a 
kutatás területén is, így jelenleg számos fajsúlyos menedzsment-kérdés racionális alapon 
eldönthetetlennek tekinthető. Az üledék jelenlegi viselkedésére vonatkozó adatok és ismeretek, a   
tápanyagterhelés összetétele és a vízállás-vízminőség-parti ökoszisztéma állapot hasonló 
hiányosságai miatt a nagyléptékű vízminőségi kotrás és a jelenlegi vízszintszabályozási rendhez 
kapcsolódó partrendezés is további vizsgálatot igényel. Ezeket a hiányosságokat pótolni kell. A 
2020. és 2021. évek mérsékeltebb algabiomasszái rámutattak, hogy a 2019-eshez hasonló alga-
tömegprodukciók nem következnek be minden évben, így nem szükséges azonnali, 
tudományosan még meg nem alapozott cselekvéseket elindítani. A tudományosan meg nem 
alapozott cselekvés költsége és kockázatai nagyobbak, mint a haszon várható mértéke. 
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Javasolt cselekvések 
 

Bevezetés 

A döntési kontextus 
A 2019-es esemény szélsőséges vízminőségi helyzetbe hozta a tavat, mely azonnali 
menedzsment akciót igényelt. Mivel ilyen súlyos helyzet azóta nem ismétlődött meg, 2020-ban és 
2021-ben is nagy, de nem szélsőségesen nagy volt az algabiomassza, így egyelőre a 
megfigyelések nem tudnak segíteni a 2019-eshez hasonló események előfordulási 
valószínűségének becslésében. Az éghajlati és vízminőségi modellszámítások és szakértői 
becslések szerint ugyanakkor biztosnak látszik a 2019-eshez hasonló események 
megismétlődése, mely várhatóan az éghajlatváltozás előrehaladásával egyre gyakoribbá fog válni. 
Ugyanakkor a mai mérték szerint extrém algacsúcsok nem évenkénti jelentkezése lehetőséget 
biztosít arra, hogy a vonatkozó intézkedéseket átgondoljuk és a döntéseket megfelelő szakmai 
alátámasztás alapján hozzuk meg. A jövőbeli trendek alapján szükségszerű, hogy megpróbáljuk 
megelőzni, vagy ha ez nem lehetséges, előrejelezni ezeket az eseményeket, de az általuk jelentett 
kockázat, bár vitathatatlanul létezik, a fenti problémák miatt egyelőre nem számszerűsíthető. 
 
Ebben a bizonytalan helyzetben kell olyan döntéseket hoznunk, amelyek elősegítik a kívánt cél 
elérését, de legalábbis nem szűkítik a jövőbeli cselekvési lehetőségeket. 
 

Cselekvési típusok és lehetőségek 
A cselekvési (döntési) lehetőségek alapvetően három típusba sorolhatók: 

! Pozitív döntés: valamely cselekvés mellett döntünk; 

! Negatív döntés: valamely cselekvés ellen döntünk; 

! Elhalasztott döntés: a döntés következményeire vonatkozó információhiány vagy az 
aktualitás hiánya miatt elnapoljuk a döntést a témában. 

 
Kiemelendő, hogy a negatív és halasztó döntések meghozatala legalább olyan fontos, mint a 
pozitív döntéseké. A helyzetfeltárás és a hiányelemzés nyomán a javasolt feladatok a következő 
lehetőségeket célozzák meg:  

! az alga-tömegprodukciók megértése 

! az alga-tömegprodukciók elkerülése 

! az alga-tömegprodukciók előrejelzése 

! az alga-tömegprodukciók okozta károk és korlátozások mérséklése, elkerülése. 
 
Az egyes rész-cselekvéseket 8 átfogó cselekvésbe szerveztük, melyek vegyes alaptípusú és célú 
rész-döntéseket tartalmaznak: 
 
A. A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek és infrastruktúrájának kialakítása 
B. Integrált, riasztásra, előrejelzésre és elemzésre alkalmas monitoringrendszer kialakítása 
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C. Üledék- és klímahatás-kutatás 
D. Felszíni ivóvízkivételek kiváltása 
E. A külső tápanyagterhelés csökkentése 
F. A társadalmi nyomást csökkentő, szemléletformáló kampányok 
G. A menedzsment támogatása vízminőségi és vízmennyiségi előrejelzéssel 
H. Szervezet- és intézményfejlesztés 
 
Az átfogó cselekvési lehetőségek rész-cselekvései három kategóriába sorolhatók: 
5. Az alapkutatási akciók szükségesek a feltárt ismerethiányok pótlására, mivel ezek nélkül a 

többi cselekvés nem lehetséges. 
6. Az alkalmazott kutatási akciók a menedzsment-lehetőségek várható hatásait, illetve javasolt 

módosításait vizsgálják.  
7. A nem kutatási jellegű intézményfejlesztési, szabályozási és tervezési akciók a konkrét 

menedzsment-cselekvéseket készítik elő. 

Kutatás-szervezés: hálózatosság és kooperáció 
Az egyes cselekvési lehetőségek mellett horizontális tevékenységként kiemelendő a 
hálózatosodás igénye a kutatás-szervezésben és a menedzsment tudományos támogatásában. A 
helyzetfeltáró fázis a sok, alap- és alkalmazott kutató és gyakorlati szakember részvétele nyomán 
sikeresen észlelte a jelenlegi tudományos háttér hiányosságait és rámutatott a kulcstémákra, 
melyekben ez nem kellően szilárd. A hálózatos felépítés (több intézmény, “iskola” bevonása a 
hipotézisek értékelésébe) tehát elősegítette az objektív, több szempontú helyzetkép kialakítását. 
Mivel a jövő kihívásai rendkívül komplexek és a vízmérnöki és természetvédelmi gondolkodás 
elkerülhetetlen alapját képező stacionaritás megszűnése után7 a múltbeli adatok relevanciája a 
jövő történéseire lecsökkent, a robusztus, fenntartható menedzsment-döntések meghozatalához 
szilárd, a jelenre és a jövőre reflektáló és objektív tudományos háttérre lenne szükség. Ha egy-egy 
témakört több helyen kutatnak eltérő szakmai szemszögből és rálátással, úgy a szakértők 
segíthetnek a tudományos eredmények objektivitásának fokozásában. 
 
A hálózatosodás igénye nyomán nem választottuk külön az azonos témakörökhöz tartozó alap- és 
alkalmazott kutatási, valamint egyéb típusú rész-tevékenységeket. A témakörök köré integrált 
felépítés elősegíti az egyes területek szakmai kontrollját és jobb döntésekhez vezet. A 
létrehozandó projektvezető egység feladata a megválaszolandó kérdések feltevése és a válaszok 
szintetizálása, egységes egésszé formálása. 
 

  

                                                
7 Milly, P.C.D., J. Betancourt, M. Falkenmark, R.M. Hirsch, Z.W. Kundzewicz, D.P. Lettenmaier és 
R.J. Stouffer (2008) Stationarity Is Dead: Whither Water Management? SCIENCE 319(5863): 573-
574, DOI: 10.1126/science.1151915 
Wiens, J. A., G. D. Hayward, H. D. Safford, és C. Giffen, (szerk.). (2012), Historical Environmental 
Variation in Conservation and Natural Resource Management, 352 pp., Wiley-Blackwell, Hoboken, 
N. J. 
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Cselekvések 
 

A. A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek és infrastruktúrájának kialakítása8 

Összefoglalás A jelenlegi vízszintszabályozási rend átfogó felülvizsgálata, a partrendezési 
munkálatok koncentrálása az alacsonyabb vízállásnak sem megfelelően 
kiépített partszakaszokra, a külső vízpótlási lehetőségek vizsgálata, a 
strandok és kikötők alkalmassá tétele a változó vízszint melletti 
üzemelésre, alkalmas épített partszakaszok renaturalizálása 

Indikátorok / 
endpoints 

Felülvizsgált vízszintszabályozási rend, a külső vízpótlás szükségességét 
és megvalósíthatóságát ismertető tudományos dokumentáció, kipróbált 
típustervek strandokra, kikötőkre és partokra. 

Időzítés azonnali kezdés, becsült időtartam: 5 év 

Költségek vízszintszabályozási rend: 100M; vízpótlás vizsgálata: 150M; strandok, 
kikötők és partok kialakításának tervezése és minta-megoldások: 25000M 

Feltételek A vízállás-vízminőség kapcsolat jelenleg még nem teljesen tisztázott, így 
az azt célzó kutatások (C. cselekvés) előrehaladtával az ezirányú 
szempontok változhatnak, amit a projekt során figyelembe kell venni. 

Indoklás Az éghajlati és hidrológiai modell-előrejelzések alapján a 120 cm-re emelt 
felső szabályozási szint nem alkalmas a távoli jövőbeli tartósan alacsony 
vízállások megakadályozására. A jelenlegi korlátozott vízjáték károsíthatja 
a partmenti ökoszisztémát és az állandóan magas vízszinthez szoktatja a 
vízhasználókat, amivel a többlettározás előnyei elenyésznek. Ezzel a 
klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás lehetőségét csökkenti. Emellett a 
hatályos vízszintszabályozás műszaki feltételei sem teljes körűek még. A 
2019 óta zajló vizsgálatok szerint a magas vízállás szerepet játszhat a 
belső terhelés felszabadításában és így az algacsúcsok kialakulásában is. 
Az éghajlati előrejelzések többsége szerint különösen 2040 után 
szabályozási szinttől függetlenül rendszeresen várhatóak tartósan extrém 
alacsony vízállású időszakok, míg kb. 2080-tól a tó többször igényelhet 
vízpótlást már a vízszint 0 cm vízállás felett tartásához is. Mivel a jelenlegi 
szabályozási rend mögött álló többlettározási igény elsősorban az üdülési 
szezon alatti megfelelő vízszintet célozza, így már jelenleg is indokolt a 
vízpótlási lehetőség újabb tudományos és társadalmi előzetes vizsgálata a 
kockázatok részletes felmérésével. A külső vízpótlási lehetőség vizsgálata 
tisztázná, hogy milyen peremfeltételek mellett lehet a vízszintszabályozást 
végezni az elkövetkezendő évtizedekben, ami már a közeljövőben 
lehetővé tenné az ökológiai, vízminőségi és össztársadalmi igényeknek 
egyaránt jobban megfelelő, jobban ingadozó vízszintet megengedő 
szabályozási rend bevezetését. Ezzel párhuzamosan infrastrukturálisan és 
társadalmilag is el kell kezdeni a változó vízszinthez való alkalmazkodást, 
hogy a szabályozásra és a parti élővilágra nehezedő nyomás enyhüljön. A 
partrendezési munkálatokat a vízszintszabályozási rend átfogó 
felülvizsgálatáig az alacsonyabb vízállásnak sem megfelelően épített 
szakaszokra kell koncentrálni és meg kell tiltani az építési munkálatokat a 
természetes állapotú partszakaszokon. 

  
                                                
8 Az MTVSz a közvetett kockázatok miatt nem ért egyet a külső vízpótlási lehetőség tudományos 
vizsgálatával, ehelyett még jobban koncentrálna a változó vízszinthez való alkalmazkodásra 
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B. Integrált, előrejelzésre és elemzésre is alkalmas monitoring- és riasztórendszer 
kialakítása 

Összefoglalás Tápanyagterhelés pontosítása, operatív távérzékeléses monitoring 
létrehozása és gyors reagálású riasztórendszer kiépítése a strandoknak 
(és vízkivételi műveknek, ha a D. cselekvés nem valósul meg időben), a 
VKI bevezetése előtti monitoringhálózat visszaállítása és kiterjesztése, 
beleértve a vízmennyiségi, minőségi és hidrometeorológiai paramétereket 
is. A monitoringban résztvevő szervezetek méréseinek és adatainak 
összehangolása. 

Indikátorok / 
endpoints 

Monitoring rendszer terve, megvalósulása, 24 órán belül riasztó és 
helyzetértékelő rendszer, kutatási és üzemeltetési adatbázis, pontosított 
tápanyagmérleg. 

Időzítés azonnali kezdés, becsült időtartam: 3 év 

Költségek rendszerterv: 100M, kialakítás: 2000M, üzemeltetés: 200M/év 

Feltételek nincsenek 

Indoklás Jelenleg a korábbi vízminőségi célú beavatkozások 
sikeressége/hatásossága vita tárgya, hiszen mind a külső 
tápanyagterhelés, mind az algabiomassza mérése foghíjas, amely 
lehetőséget teremt a múlt eltérő értelmezésére és egymásnak ellentmondó 
kezelési javaslatok megindokolására. Míg a múltbeli adatok pontosságán 
már nem javíthatunk, a jövő operatív és stratégiai menedzsmentje is 
elképzelhetetlen egy sokkal sűrűbb monitoringrendszer felállítása nélkül, 
melynek mihamarabb meg kell kezdenie a működést ahhoz, hogy a 
menedzsment döntések megalapozásához szükséges többéves 
adatmennyiség összejöjjön. A sűrűbb idő- és térbeli lefedettségű 
monitoring felhasználható majdnem realtime riasztó, rövidtávú operatív 
előrejelző és hosszú távú döntéstámogató funkcióban is, amihez 
elengedhetetlen az adatok gyors minőségellenőrzésének és széleskörű 
hozzáférhetőségének biztosítása is (a 2019-es csúcs egy hét alatt fejlődött 
ki közepes algabiomasszából). A korábbi kedvezőtlen tapasztalatok 
alapján a monitoring döntő részét függetleníteni kell a projekt- vagy 
kutatási érdek-alapú finanszírozástól, hiszen csak így biztosítható a több 
évtizeden át folyamatos és konzisztens adatgyűjtés. A jelenlegi 
vízminőségi helyzetértékelő és riasztó mechanizmus (észlelés-
kormányhivatal-jegyző-strand) nem alkalmas arra, hogy vízminőségi 
probléma esetén a vízhasználókat időben tájékoztassa és a megfelelő 
korlátozások bevezetéséről döntsön. Ezért ki kell alakítani a terepi 
mintavételekre, rutinszerűen feldolgozott távérzékelési adatokra és 
vízhasználói észlelésekre támaszkodó vízminőségi értékelő rendszert a 
hozzá kapcsolt riasztási mechanizmussal együtt, melyek a probléma 
bekövetkezésétől számított 24 órán belül képesek az intézkedések 
meghozatalára még akkor is, ha a csúcs kialakulását nem sikerült 
előrejelezni. 
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C. Üledék- és klímahatás-kutatás9 

Összefoglalás Az üledék tápanyagforgalmának és a tóra váró klímahatások kutatása, a 
nagyléptékű vízminőségvédelmi célú lepelkotrási munkálatok és az ehhez 
szükséges beruházások elnapolása annak tisztázásáig, hogy a változó 
klímán milyen mechanizmusok határozzák meg a tó belső 
tápanyagterhelését. 

Indikátorok / 
endpoints 

Menedzsment célokra alkalmas üledékmodell (forecast és hindcast), 
kotrás szükségességét vizsgáló tanulmány, éghajlati kockázatokat a 2018 
utáni események tükrében pontosító tanulmány 

Időzítés azonnali kezdés, becsült időtartam: 4 év 

Költségek üledék: 600M, klímahatások: 300M 

Feltételek a B. cselekvés előrehaladása segíti ezt a cselekvést 

Indoklás A 2019-es alga-tömegprodukció hátterében a tó belső tápanyagterhelése állt, 
vagyis az üledék viselkedése és az ebből levezethető szabályozási 
lehetőségek jelentik a tó jövőbeli jó vízminőségének kulcsát. Az 1970-90-es 
évek eutrofizációját és az utána következő vízminőségjavulást megmagyarázó 
modellek korábbi formájukban nem alkalmasak a 2019-es algacsúcs 
megértésére, mivel a peremfeltételek időközben megváltoztak. A 2019-eshez 
hasonló események megakadályozásának kézenfekvő módja lenne a belső 
terhelés mesterséges csökkentése vízminőségvédelmi kotrással, ennek 
hatásosságáról az üledék tápanyagforgalmára és a belső terhelés 
felszabadulási mechanizmusára vonatkozó ismeretek hiányosságai miatt 
azonban nem egységes a szakmai vélemény, és a korábbi kotrások nyomán 
rendelkezésre álló tudásunk jó része is a kotrás hatásossága ellen szól. Az 
üledék tápanyagforgalmának aktualizált megismerése elősegítené egy, 
menedzsment célokra is alkalmas koncepcionális modell megalkotását, 
amivel előrejelezhető lenne a reálisan tartható vízszint mellett várható trofitási 
helyzet és megalapozottan eldönthetővé válna a nagyléptékű lepelkotrás 
(>100 000 m3/év) létjogosultsága is. Kisléptékű vízminőségvédelmi kotrások 
és az iszapcsapdák kiürítése a vonatkozó mérések segítségével 
hozzájárulhatnának a kutatás sikerességéhez. 
Ahogy 2019 előtt sem volt világos, hogy az éghajlat és a tavi ökoszisztéma 
változásai elvezethetnek egy rekordméretű algacsúcshoz, úgy jelenleg sem 
tudjuk, hogy a következő évtizedekben milyen “regime shift” jellegű 
veszélyekkel kell szembenéznünk. Ezért a jelenleg diszciplináris keretek között 
űzött klímahatás-kutatásokat integrálni kell és számba kell venni a jelenlegi 
ismeretek alapján várható rendszerszintű változásokat és azok bekövetkezési 
valószínűségét. A 2019-es események rámutattak, hogy mind a tavi 
ökoszisztéma, a fizikai-kémiai környezet és az éghajlatváltozás is csak a maga 
komplexitásában kezelhető. 2019 nem volt rekord-meleg év és a csúcsalkotó 
algák fajösszetétele sem a korábbi sablonoknak megfelelően alakult, vagyis a 
diszciplináris keretek közé szorított kutatások, úgymint pl. az átlagos 
melegedés, az üledéktől elválasztott vízoszlop és egyes kiválasztott algafajok 
önálló vizsgálata sem képes előrejelezni a hasonló történéseket. 
A cselekvés egyesített célja az 1970-es és 80-as évekhez hasonlóan egy 
olyan integrált, koherens tudományos keretrendszer kialakítása, amely 
alkalmas a tóval kapcsolatos menedzsment döntések vizsgálatára, illetve 
beavatkozási alternatívák megtervezésére. 

  
                                                
9 MTVSz tagszervezete, a “Nők a Balatonért Egyesület” nem támogatja a nagyléptékű vízminőségvédelmi 
kotrás elhalasztását. 
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D. Felszíni ivóvízkivételek kiváltása 

Összefoglalás A jelenleg üzemelő felszíni ivóvízkivételek kiváltása 

Indikátorok / 
endpoints 

Az ivóvízellátó gerinchálózat átalakítása (kapacitásbővítés a szállításban 
és/vagy a betáplálásban) úgy, hogy még szezonálisan se legyen szükség 
felszíni vízkivételre 

Időzítés azonnali kezdés, becsült időtartam: 1 év 

Költségek A cselekvés költsége erősen függ a kiváltás módjától (kell-e újabb 
vízbázisokat bevonni, mekkora infrastrukturális beavatkozás szükséges). 
Becsült nagyságrend: 5000-50 000M. A megvalósíthatósági tanulmány 
költsége: 300M 

Feltételek nincs, de ha ez a cselekvés indokolatlanul késik, akkor fel kell gyorsítani a 
B. cselekvés távérzékelési és riasztási komponensének megvalósulását. 

Indoklás Jelenleg csúcsidőszakban több felszíni vízkivételi mű is segíti a 
Balatonpart ivóvízellátását. Bár a tömeges algacsúcsok eddig nem 
érintették számottevően a vízkivételi pontokat, azonban határérték-
túllépések így is előfordultak a rákkeltő THM esetében. Az esetlegesen 
releváns alga-toxinok tekintetében nincsenek határértékek. Az 
előírásoknak megfelelő monitoring tehát most nem képes kellő 
biztonsággal és időben kiszűrni az ivóvízellátást fenyegető vízminőségi 
problémákat, így a felszíni vízkivételi művek megléte önmagában 
kockázatot jelent. Ezért az üzemeltető terveinek megfelelően a felszíni 
vízkivételek kiváltása haladéktalanul javasolt, a kockázatok minimalizálása 
miatt feltétlenül nem felszíni vízforrással.  
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E. A külső tápanyagterhelés csökkentése 

Összefoglalás Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer: a rendszer belső tehelésének csökkentése 
és megfelelő szinten tartása ötévenként a szükséges beavatkozások 
elvégzésével (pl. üledék eltávolítás), a III. ütem előkészítése - keszthelyi 
szennyvíz bevezetési pontjának megváltoztatása, az eddigi fejlesztések 
hatékonyságának és hatásainak felülvizsgálata, a hidraulikai bypass 
módosítása; kisvízfolyások sankolótereinek helyreállítása; diffúz terhelések 
csökkentése; horgászati etetés szabályozása, halastavak bevezetéseinek 
felülvizsgálata, szennyvíztelepek foszfor-kibocsátási határértékeinek 
csökkentése. 

Indikátorok / 
endpoints 

A külső tápanyagterhelés csökkentését célzó beruházások előkészítése, a 
halastavakra és horgászokra vonatkozó szabályozás tervezete, határérték-
szigorítás hatásvizsgálata, majd az arra érdemesek bevezetése. 

Időzítés azonnal kezdhető, de a B. és C. cselekvések első eredményei után célszerű, 
becsült időtartam: 5-10 év 

Költségek előkészítés: 1000M, megvalósítás: 15000M 

Feltételek nincs, de a beavatkozások pontosíthatók, ha előáll a Balaton javított 
tápanyagmérlege (B cselekvés) és jobban megismerjük a belső terhelés 
válaszát a külső terhelés változására (C cselekvés) 

Indoklás A 2019-es algacsúcsot ugyan a belső tápanyagterhelés táplálta, de a tó 
hosszútávú trofitása végső soron a külső tápanyagterhelés nagyságától függ. 
Mivel az éghajlat változásával a belső tápanyagterhelés felszabadulási 
hatékonysága emelkedni látszik, a külső tápanyagterhelés további 
csökkentésére van szükség. A korábbi, hasonló célú beavatkozások miatt az 
olcsó és hatékony lehetőségek már elfogytak, így cselekvési lehetőségként a 
kisebb források szabályozása marad csak. Szükséges megvizsgálni, hogy a 
KBVR rendszer tekintetében hogyan javítható a társadalmi részvétel a 
fejlesztések tervezésében és a rendszerek működtetésében. A KBVR 
rendszerben a jelenleg tápanyag-visszatartás fokozható a fenékpusztai láp 
(Keszthely-Hévízi belvízöblözet) és a szintén ebből az irányból érkező 
keszthelyi tisztított szennyvíz menedzsmentjével. A belvíz-szivattyúzás 
megszüntethető a belvizes területek bevonásával a jelenlegi wetland-
rendszerbe. A jelenleg szezonálisan a láp déli részére kivezetett, a többi 
időszakban pedig az Egyesített övcsatornába folyó keszthelyi tisztított 
szennyvíz pedig átvezethető az I. ütem fölé (növelve a KBVR 
tápanyagvisszatartását), vagy a vízgyűjtőn kívülre.  Az Egyesített 
övcsatornába folyó tisztított szennyvíz és a belvíz elleni védekezéskor átemelt, 
a lápi szikkasztás idején foszforban feldúsult víz egyes üzemállapotok 
esetében rövid tartózkodási időt követően éri el a Balatont, nincs elegendő 
idő a tápanyagok visszatartására.  A KBVR jelenlegi üzemeltetési 
problémáinak kiküszöbölésével (I. ütem északi részének kotrása, hidraulikai 
bypass módosítása) a tápanyagvisszatartás tovább fokozható.  A közvetlen 
befolyók jelenleg a monitoring hálózat hiányosságai miatt csak hézagosan 
ismert terhelése csökkenthető a meglévő sankolóterek helyreállításával, illetve 
igény szerint újak létesítésével. A közvetlen vízgyűjtő terhelése csökkenthető a 
rövid lefolyási utakkal rendelkező területek területhasználatának és 
infrastruktúrájának fejlesztésével.  
Szabályozni kell a tóhoz közel fekvő halastavak kibocsátását (tápanyag, alga 
és egyéb élőlények), valamint az emelkedő trendek miatt szükséges az 
intenzív horgászati etetőanyag-használat korlátozása (minimális cél a 
nullszaldós horgászati foszformérleg elérése) is. Az egyéb pontforrások 
nagyságát vízgyűjtőn elhelyezkedő szennyvíztelepek foszforkibocsátási 
határértékének szigorításával lehet csökkenteni. 
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F. A társadalmi nyomást csökkentő, szemléletformáló kampányok  

Összefoglalás A változó vízszint elfogadását segítő, valamint a természet megőrzését 
segítő és a közvetlen szennyezést csökkentő kampányok fürdőzőknek és 
vitorlázóknak (attitűd, viselkedés, hajóméret, stb), a horgászok 
tájékoztatása a tevékenységük és általában a halgazdálkodás vízminőségi 
vonzatairól. 

Indikátorok / 
endpoints 

Kampányok tervei és végrehajtásuk 

Időzítés az A. és E. cselekvések körvonalazódása utáni kezdés célszerű, becsült 
időtartam: 4 év 

Költségek 700M 

Feltételek Ez a cselekvés az A és E cselekvésekhez kapcsolódó, “soft” 
beavatkozásokat tartalmazza. 

Indoklás Ahogy általában a tó-menedzsment, úgy vízszintszabályozás esetében is 
az egyik fő cél a vízhasználók elvárásainak való megfelelés. Amint azt a 
tartósan magas vízállás története megmutatta, ez a reláció kétirányú, 
vagyis az elvárások is fokozatosan adaptálódnak a vízállások 
függvényében. Az elvárások ezen plasztikussága kihasználható a fizikai és 
ökológiai kényszerek által korlátozott menedzsmentre nehezedő 
társadalmi nyomás enyhítésére. Mivel az éghajlatváltozás során 
elkerülhetetlen lesz a vízhasználók által jelenleg túl alacsonynak ítélt 
vízállások rendszeres és akár tartós előfordulása (még akár egy célszerűen 
kiépített és üzemeltetett vízpótlási lehetőség mellett is), tájékoztató 
kampányokkal segíteni kell a változó vízszinthez való alkalmazkodást. Ez, 
párhuzamosan az infrastrukturális alkalmazkodással (A. cselekvés) 
felkészítheti a vízhasználókat a jövőre, egyúttal tágítja a nagyon 
bizonytalan jövőbeli körülményekkel szembesülő menedzsment 
lehetőségeit is. A vízszint esetében a fürdőzők és a vitorlázók célcsoportjai 
a legfontosabbak. Ez utóbbiaknál a szemléletbeli változásnak a 
hajóméretek (főleg merülés) csökkenésében is jelentkeznie célszerű, 
melynek átfutása valószínűleg évekkel hosszabb, mint a fürdőzőknél 
A külső tápanyagterhelés és a természeti környezetre gyakorolt negatív 
hatások csökkentésében szerepe van a horgászok, fürdőzők és vitorlázók 
viselkedésének is. A horgászati etetés két oldalról befolyásolható. Az 
etetés szabályozása (E. cselevés) mellett a tápanyagterhelést figyelembe 
vevő szemléletformálás is fontos, hiszen a tó szempontjából nem a 
szabályok által megengedett, hanem a ténylegesen megvalósuló etetés a 
lényeges. A horgászok hozam-elvárásai és a valóság közötti kontraszt 
csökkenthető a célcsoport tájékoztatásával a vízminőségi 
összefüggésekről. 
 
A fürdőzők és vitorlázók általi közvetlen tápanyagterhelés kontroll-
lehetőség híján csak szemléletformálással befolyásolható. 
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G. A menedzsment támogatása vízminőségi és vízmennyiségi előrejelzéssel 

Összefoglalás Operatív vízminőségi előrejelzés rövid és középtávon a megfelelő 
kontrollok és visszacsatolások beiktatásával. Hosszútávú stratégiai 
előrejelzések 5 évente vízállásra és vízminőségre, a tó állapotának 
rendszeres, időszakos kiértékelése 

Indikátorok / 
endpoints 

Az előrejelző rendszerekkel szembeni kívánalmak meghatározása, működő 
operatív előrejelző rendszerek megvalósítása rövid és hosszú távra, az 
állapotértékelés módszertanának kidolgozása és az értékelő-
mechanizmus létrehozása 

Időzítés A modellrendszerek összeállítása azonnal megkezdhető, de a véglegesítés 
a B. és C. cselekvések eredményei alapján lehetséges. becsült időtartam: 
3 év 

Költségek előkészítés: 100M, működtetés: évi 20M 

Feltételek véglegesítés csak a B. és C. cselekvések eredményei alapján lehetséges, 
becsült időtartam: 2 év 

Indoklás Jelenleg csak a vízmennyiségre készül rendszeres operatív előrejelzés, 
melynek időhorizontját behatárolja a meteorológiai előrejelzések időtávja. 
Ugyanakkor a hosszabb távon ható beavatkozások tervezése 
szükségessé teszi az időhorizont tágítását, távlati előrejelzések bevonását 
is. Ezért rendszeresen (5 évente), az elérhető legfrissebb éghajlati 
előrejelzések felhasználásával távlati hidrológiai előrejelzéseket kell 
készíteni és ezeket felhasználni a tervezett beavatkozások 
kiértékelésében. Fontos, hogy az előrejelzés a jövő bizonytalanságát 
tükrözve legalább 4, de lehetőleg több éghajlati modellfuttatás eredményét 
vegye figyelembe.  
 
Vízminőségi előrejelző rendszer jelenleg nem működik. A rövid- és 
hosszútávú menedzsmenthez alkalmazkodó időhorizonttal működő 
rendszerek létrehozása szükséges, hiszen enélkül az operatív, illetve 
stratégiai menedzsment nem működhet. A rövid távú (szezonon belüli) 
előrejelzés céljai a monitoring támogatása és az esetleges 
figyelmeztető/tájékoztató rendszerek előzetes élesítése, míg a többéves 
horizontú hosszútávú rendszerekkel lehet a tartós hatású 
beavatkozásokról dönteni. Ez utóbbiakat a vízmennyiségi 
állapotértékeléshez és előrejelzéshez hasonlóan szintén 5 évente kellene 
frissíteni, figyelembe véve a tó állapotának és a peremfeltételek 
előrejelzéseinek változását is.  
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H. Szervezet- és intézményfejlesztés 

Összefoglalás Operatív Balaton-fórum létrehozása, független kontroll bevonása a 
döntéshozatali mechanizmusba a minőségbiztosítás miatt 

Indikátorok / 
endpoints 

Vonatkozó szervezeti döntések meghozatala, az esetleg felállítandó új 
testületek finanszírozásának biztosítása 

Időzítés azonnali kezdés, becsült időtartam: 2 év 

Költségek évi 100M 

Feltételek vizsgálni kell, hogy a javasolt szervezeti fejlesztések összehangolhatók-e a 
hatályos szabályozással 

Indoklás A helyzetfeltárás kimutatta, hogy az aktuális, részben különböző 
engedélyekkel rendelkező vízszint-szabályozási, kotrási és partrendezési 
rendek és tervek, valamint a jövő jelentős döntéseinek egységes 
szerkezetbe foglalása szükséges.  
A jelenlegi hatósági adminisztratív és üzemeltetői menedzsment-rendszer 
dezintegrált. A tó mind törvényalkotási, mind gazdasági, és operatív 
szinten földrajzilag széttördelt. Természetes, hogy a tó több 
minisztériumhoz, hatósághoz, ügynökséghez, kormányhivatalhoz és 
vízügyi igazgatósághoz is tartozik, hiszen számos problémakört kell egy 
kiterjedt területen kezelni és erre egyetlen szerv nem lehet alkalmas. 
Ugyanakkor az intézkedések egymásra hatása miatt szükséges lenne egy, 
az egységes kezelői/menedzseri víziót kialakítani képes szervezetre, amely 
a különböző szervezetek intézkedéseit hatékonyan koordinálni tudja és 
biztosítani képes a döntések feletti kontrollt is független szereplők 
bevonásával (pl. tudományos tanács létrehozása, a BM Vízügyi 
Tudományos Tanács delegáltjával) és alkalmas a tavat fenyegető komplex 
problémakör leküzdésére. Nem azonosítottunk olyan testületet, amely erre 
a koordináló szerepre jelenlegi formájában alkalmas lenne. A Kis-Balaton 
esetében már alkalmazott, a társadalmi szereplők és a szektorok közötti 
“operatív fórum” minta alkalmazható, de hatáskörét, felelősségét és 
munkamódszerét javasolt az érintettek bevonásával újragondolni.  
A felelősségi hatáskörök tisztázása fokozható lenne azzal, ha a Vízügyi 
Igazgatóság nemcsak kezelője, hanem felelőse is lenne a tó 
vízmennyisége mellett a vízminőségének is, szakmai véleménye 
fokozottan megjelenne az engedélyezési eljárásokban. Ebben a 
mivoltában független, az MTA, az ELKH, egyetemek és civil szervezetek 
tudásbázisára épülő szakértő testület segítené. 
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A cselekvések ütemezése 
A 8 javasolt cselekvés részben egymásra épül, melyet figyelembe kell venni a cselekvések 
végrehajtásában. Ennek ellenére majdnem mindegyik cselekvés azonnal elkezdhető, mivel minden 
cselekvésben akad olyan rész-cselekvés, mely nem függ semmitől (5. ábra).  
 

 
5. ábra: A cselekvések lehetséges ütemezése a mielőbbi kezdést szem előtt tartva. 
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A cselekvések közötti függési relációk (6. ábra): 

C→A: A fenntartható vízszintszabályozás kialakításában figyelembe kell venni a klímahatás-
kutatások eredményeit. Más a teendő, ha a vízszint befolyása a vízminőségre csekély, mint ha a 
részletesebb vizsgálatok során is beigazolódik a vízállás jelentős hatása a hőrétegződés 
tartósságára.  
C→G: Az operatív vízminőségi előrejelző rendszer csak a klímahatás- és üledékkutatások 
eredményei alapján véglegesíthető. 

C→E: A külső tápanyagterhelés csökkentésének célszerű mértékét csak az üledékkutatás 
eredményei alapján lehet meghatározni. 
B→E: A külső terhelés költséghatékony csökkentéséhez szükséges a tápanyagterhelés 
pontosabb becslése, ami csak a kibővített monitoring-adatok alapján lehetséges. 

B→G: Az operatív vízminőségi előrejelző rendszer csak a kiterjesztett monitoring adatain tud 
működni. A rendszer fejlesztése a monitoringrendszerrel párhuzamosan elindulhat, de valós 
működés csak akkor képzelhető el, ha az új monitoring már legalább 1 éve üzemel. 

A→F: A vízállással kapcsolatos szemléletformáló kampányok megtervezésénél ismerni kell a 
hidrológiai szempontból a jelenben és a jövőben fenntartható vízszintszabályozási lehetőségeket. 
E→F: A külső tápanyagterhelés csökkentési módjai befolyásolják, hogy milyen tevékenységekre 
fókuszálva célszerű kampányolni. 
B—D: Ha a felszíni ivóvízkivételek kiváltására nem kerül nagyon gyorsan sor, akkor a monitoring- 
és riasztórendszerben külön hangsúlyt kell helyezni ezek védelmére. 

 
6. ábra: Az egyes javasolt cselekvések összefüggési hálózata. 

 
A kapcsolatok alapján látható, hogy a C (kutatás) és B (monitoring) cselekvések központi szerepet 
töltenek be, vagyis ezek halasztása, illetve rész-teljesítése a H kivételével a többi cselekvésre is 
jelentős negatív hatást gyakorolna.  
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Az egyes cselekvések szervezeti felépítésének összetettségét a 7. ábra szemlélteti (nagy 
méretben és részletes ütemezéssel kiegészítve az F3 függelékben található). 
 

 
 

7. ábra: A cselekvések rész-fázisai és produktumai. 
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A javasolt cselekvések megvalósítása 

A javasolt cselekvések két típusba sorolhatók:  
• további előkészítést igénylő cselekvések, illetve 
• közvetlen eredményt hozó cselekvések. 
 
Az első kategóriába tartozó cselekvések (A/3, B, D, E) általánosan egy útkereső (pathfinder) és 
egy megvalósítási szakaszból állnak. Az útkereső szakasz célja, hogy meghatározza a projektek 
pontos, szabatos és számonkérhető formáját, indikátorait, valamint a megvalósítás pontos 
pénzügyi, személyi és intézményi kereteit. 
 
Ennek érdekében a megvalósításra érdemesnek talált javaslatokra javasoljuk, hogy a Támogató 
ITM egy útkereső pályázati felhívást tegyen az intézkedési javaslatokban leírt célok elérésnek 
részletes kidolgozására 2022. év folyamán. A kidolgozandó kérdéskör komplexitása, illetve a 
szükséges mérések igénye alapján az intézkedési javaslatban szereplő időintervallumra. 
 
Ennek a pályázati csomagnak célkitűzéseit és a potenciálisan bevonandó szervezeteket 
tartalmazzák a javasolt intézkedési leírások. Az intézkedési leírások alapján meghirdetett 
pályázatok eredményei – amennyiben az érintett kérdések társadalmi vitája, politikai 
döntéshozatala és pozitív megítélés esetén a pénzügyi források biztosítása megtörténhet – teszik 
lehetővé a megvalósítási szakasz elkezdését. 
 
A második kategória cselekvéseinek (A/1, A/2, C, F, G, H) pályáztatásával közvetlenül elérhetőek 
a tervezett eredmények, ezek pályáztatása 2022 folyamán végrehajtható. 
 
Az alábbi táblázatokban bemutatjuk a cselekvésenként szükséges intézkedési lépéseket. 
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A. A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek és infrastruktúrájának kialakítása  
 
A vízszintszabályozási rend felülvizsgálata tekintetében: 
 
Intézkedés 

típusa 
Felelős 

szervezet 
Bevonandó 

társszervezet Időpont KPI Eredmény 
Kutatási 
pályázat ITM BM, AM azonnal Vízszintszabályozási rend 

módosítási javaslat Lásd F2A 
Jogszabály-

alkotás BM - 2023Q1 Módosított vízszintszabályozási 
rend Lásd F2A 

 
A külső vízpótlás szükségességét és megvalósíthatóságát ismertető tudományos dokumentáció 
tekintetében: 
 
Intézkedés típusa Felelős 

szervezet 
Bevonandó 

társszervezet Időpont KPI Eredmény 

Kutatási pályázat ITM/NKFIH BM, AM azonnal 

A külső vízpótlás 
lehetőségeit, 
szükségességét és 
kockázatait feltáró 
tanulmány 

Lásd F2A 

Közbeszerzés a 
kutatási pályázat 
eredményeinek 

kommunikációjára 
ITM ME azonnal 

Évenként frissülő 
kommunikációs terv és 
megvalósítása a 
kutatási pályázat 
eredményeire épülve 

Lásd F2A 

 
A strandok, kikötők és partok kialakításának tervezése és minta-megoldások tekintetében: 
 
Intézkedés 

típusa 
Felelős 

szervezet 
Bevonandó 

társszervezet Időpont KPI Eredmény 
Kutatás-

fejlesztési 
pályázat 

(pilot 
projektek) 

ITM/NKFIH BM, AM 2023Q1 
Kipróbált típustervek 
strandokra, kikötőkre és 
partokra.  

Lásd F2A 
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B. Integrált, előrejelzésre és elemzésre is alkalmas monitoring- és riasztórendszer kialakítása  
 

Intézkedés 
típusa 

Felelős 
szervezet 

Bevonandó 
társszervezet Időpont KPI Eredmény 

Kutatási pályázat ITM/NKFIH BM, AM azonnal Monitoring rendszer terv 
(tápanyag- terhelés) Lásd F2B 

Kutatási pályázat ITM/NKFIH BM 2022Q3 Monitoring rendszer terv 
(vízminőség) Lásd F2B 

BOT (build, 
operate and 

transfer) típusú 
közbeszerzés - 

tápanyag 

ITM/NKFIH BM 2022Q4 

Monitoring rendszer 
megvalósulása, 24 órán 
belül riasztó és 
helyzetértékelő rendszer, 
kutatási és üzemeltetési 
adatbázis  

Lásd F2B 

BOT (build, 
operate and 

transfer) típusú 
közbeszerzés – 

vízminőség 

ITM/NKFIH BM 2023Q1 

Monitoring rendszer 
megvalósulása, 24 órán 
belül riasztó és 
helyzetértékelő rendszer, 
kutatási és üzemeltetési 
adatbázis  

Lásd F2B 

 
C. Üledék- és klímahatás-kutatás  
 

Intézkedés 
típusa 

Felelős 
szervezet 

Bevonandó 
társszervezet Időpont KPI Eredmény 

Beruházási stop BM ITM azonnal 
Új vízminőségi célú, 
nagyléptékű kotrási 
beruházások leállítása 

Lásd F2C 

Kutatási pályázat ITM/NKFIH BM azonnal 
Menedzsment célokra 
alkalmas üledékmodell 
(forecast és hindcast) 

Lásd F2C 

Kutatási pályázat ITM/NKFIH BM 2022 Q3 Kotrás szükségességét 
vizsgáló tanulmány Lásd F2C 

Kutatási pályázat ITM/NKFIH BM, AM azonnal 

Az éghajlati kockázatokat a 
2018 utáni események 
tükrében pontosító 
tanulmány – Klímahatás 
vizsgálat 

Lásd F2C 
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D. Felszíni ivóvízkivételek kiváltása  
 

Intézkedés 
típusa 

Felelős 
szervezet 

Bevonandó 
társszervezet Időpont KPI Eredmény 

Közbeszerzés - 
szolgáltatás DRV BM, MNV azonnal Megvalósíthatósági tanulmány Lásd F2D 

Közbeszerzés- 
építés DRV - 2022Q4 

Kiváltott felszíni vízkivételek a 
megvalósíthatósági tanulmány 
eredménye alapján 

Lásd F2D 

 
E. A külső tápanyagterhelés csökkentése  
 
A Keszthelyi szvtp. tisztított vizének elhelyezése tekintetében: 

Intézkedés 
típusa 

Felelős 
szervezet 

Bevonandó 
társszervezet Időpont KPI Eredmény 

Közbeszerzés - 
szolgáltatás DRV - azonnal Koncepció terv Lásd F2E 

Közbeszerzés - 
szolgáltatás DRV - 2022Q3 Megvalósíthatósági tanulmány Lásd F2E 

Közbeszerzés- 
építés DRV - 2023Q4 Megvalósíthatósági tanulmány 

eredménye alapján Lásd F2E 
 
A diffúz tápanyagterhelés csökkentése tekintetében: 

Intézkedés 
típusa 

Felelős 
szervezet 

Bevonandó 
társszervezet Időpont KPI Eredmény 

Kutatási 
pályázat ITM/NKFIH BM, AM azonnal Intézkedések meghatározása Lásd F2E 

Kutatási 
pályázat ITM/NKFIH AM 2024Q1 

Horgászati etetés 
szabályozása Lásd F2E 

Kutatási 
pályázat ITM/NKFIH BM 2024Q1 

Halastavi bevezetések 
felülvizsgálata Lásd F2E 

Kutatási 
pályázat ITM/NKFIH BM, DRV 2024Q1 

Szennyvíztelepek intézkedési 
csomag Lásd F2E 
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F. A társadalmi nyomást csökkentő, szemléletformáló kampányok  
 

Intézkedés 
típusa 

Felelős 
szervezet 

Bevonandó 
társszervezet Időpont KPI Eredmény 

Közbeszerzés - 
szolgáltatás 

Veszprém-
Balaton 

EKF 2023, 
Balatorium
Ökológia 
kulturális 
program 

 

MVSZ, BFNP, 
Balatoni 

Halászati Zrt. 
azonnal Kampányok tervei és 

végrehajtásuk  Lásd F2F 

 
G. A menedzsment támogatása vízminőségi és vízmennyiségi előrejelzéssel  
 

Intézkedés 
típusa 

Felelős 
szervezet 

Bevonandó 
társszervezet Időpont KPI Eredmény 

Kutatási 
pályázat 

(BOT 
rendszerben) 

ITM/NKFIH BM azonnal 
Rendszer terv, operatív 
rendszer megvalósítása és 
működtetése, majd átadása a 
Vízügynek 

Lásd F2G 

 
H. Szervezet- és intézményfejlesztés  
 

Intézkedés 
típusa 

Felelős 
szervezet 

Bevonandó 
társszervezet Időpont KPI Eredmény 

Pályázat – 
(szolgáltatás) 

ME, 
Veszprém-

Balaton 
EKF 

BM, AM, 
ELKH azonnal Operatív Balaton-fórum Lásd F2H 
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Költség-hatás 
Az egyes cselekvések várható költségeit korábbi hasonló jellegű projektek alapján szakértői 
becsléssel határoztuk meg, a becsült költségeket a konzorciumi partnerek véleményezhették és 
belátásuk szerint módosíthatták. 
 
A helyzetfeltárás kimutatta, hogy jelenleg még nem rendelkezünk szilárd információkkal a 2019-es 
algavirágzás okairól. A “C” jelű javasolt cselekvés éppen ezért ennek az információhiánynak a 
megszűntetését célozza. A feltáró célú “C” cselekvés végrehajtása előtt a többi cselekvés 
hatékonysága még nem számszerűsíthető, hiszen a kiváltó okok pontos ismerete nélkül nem 
tudjuk megítélni, hogy a cselekvések milyen mértékben tudnák befolyásolni a jövőbeli 
algavirágzások előfordulását. A többi cselekvés létjogosultsága az algavirágzásokra gyakorolt, 
jelenleg még pontosan megbecsülhetetlen nagyságú hatás ellenére az, hogy a cselekvések (a) 
valamilyen mértékben tudottan hozzájárulnak a hasonló események elkerüléséhez, és (b) más 
területeken –esetenként már régóta fennálló, ismert problémákat orvosolva– vitathatatlanul pozitív 
hatást gyakorolnak a tó állapotára. 
 
A hatások bizonytalansága miatt a tervezett cselekvéseket az elővigyázatossági elv (precautionary 
principle) mentén alakítottuk ki, vagyis a jövőbeli potenciálisan káros események megelőzésén 
volt a fő hangsúly. Ugyanakkor a hatásbecslés jelenlegi bizonytalansága azt is jelenti, hogy az 
egyes cselekvések költség-hatás aránya jelenleg még szintén nem becsülhető. 
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Kockázatkezelés 
A javasolt cselekvések azonosított hiányok befoltozását célozzák, így végrehajtásuk kockázata 
csekély, de létezik. A cselekvések tervszerű végrehajtása a következő típusú kockázatokat 
hordozhatja:  
 

i) Felesleges cselekvés (anyagi/erőforrás kockázat, szükségtelen probléma-expozíció) 
ii) Káros cselekedet 

 
A két típus tulajdonképpen összevonható, felismerésük csak utólag lehetséges. A megvalósítási 
kockázat az összes javasolt cselekvés esetében fennáll, ha a cselekvések kezdő fázisában 
végrehajtandó probléma-specifikálást nem kellő alapossággal végezzük, vagy a külső 
körülmények hirtelen változása a cselekvés közben okafogyottá teszi a cselekvés tárgyát. Különös 
alapossággal kell elemezni az A, D és E cselekvések előkészítését (előzetes kutatás, 
megvalósíthatósági és hatástanulmányok), mivel ezek hosszú távú, jelentős anyagi vonzatú 
döntések.  
 
A tervezett cselekvések közvetlen kockázata tervszerű végrehajtás esetén ugyanakkor 
elhanyagolható, kivéve a C cselekvésnek (“Üledék- és klímahatás-kutatás”) a nagyléptékű 
vízminőségvédelmi kotrás elhalasztására vonatkozó javaslatát. Ha a tervezett vizsgálatok során a 
számos rendelkezésre álló korábbi vizsgálat ellenében bebizonyosodik, hogy a nagy területeket 
érintő lepelkotrás mégis hatásos a Balaton vízminőségének javításában, akkor a halasztás kárt 
jelent. Ezen kár kockázata azonban két ok miatt nem jelentős:  

• Számos eddig elkészült elemzés és mérés arra utal, hogy a kotrás nem javítja érzékelhető 
módon a tó vízminőségét, tehát a tisztán kimutatható, jelentős vízminőség-javító hatás 
valószínűsége alacsony. 

• A kotrás reális kivitelezési üteme miatt a számottevő mértékű hatás eléréséhez akár több 
évtized szükséges, vagyis az esetleg indokolatlan halasztás pár éve nem jelentene 
észrevehető veszteséget. 

 
A közvetlen kockázat megléte miatt az MTVSz tagszervezete, a “Nők a Balatonért 
Egyesület” nem támogatja a nagyléptékű vízminőségvédelmi kotrás elhalasztását. 
 
Közvetett, nem elhanyagolható kockázata van az A cselekvésben (“A fenntartható 
vízszintszabályozás kereteinek és infrastruktúrájának kialakítása”) a külső vízpótlási lehetőség 
vizsgálatának (lásd az MTVSZ mellékletben közölt anyagát). 
 
Maga a vizsgálat nem jelent kockázatot, azonban a vizsgált téma lehetséges következményei 
miatt kritikus. Drasztikusan romló vízháztartás esetén a külső vízpótlás helyes, mértéktartó 
használata időszakosan segítheti a fenntartható vízszintszabályozást, helytelen használat esetén 
viszont tartós, a potenciális hasznot jóval meghaladó károkat okozhat (pl. a még kevésbé változó 
vízszint előállításával, vagy szükségtelen pénzügyi kiadásokkal). Az üzemeltetési mód mellett a 
vízrendszerek összekötése általános kockázatokat is jelent, pl. invazív fajok akaratlan 
betelepítésével vagy szennyezések akaratlan átvezetésével, valamint károsan befolyásolhatja a 
vízforrásként használt vízrendszert és az átvezetés által érintett területeket.  
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A külső vízpótlás forrásával kapcsolatban eddig a Rába, a karsztvíz és a Dráva-Mura rendszere 
merült fel. A Rába – főleg a 15 év előtti vizsgálatok eredményei alapján – jelenleg nem tekinthető 
esélyes opciónak. A karsztvíz pótlásként való használatával kapcsolatban volumen és ökológiai 
kérdések merülnek fel, a mennyiségi kérdések miatt megvalósíthatósága erősen kérdéses. 
A Dráva-Mura vízrendszerével kapcsolatosan a következő akadályok/kockázatok állnak fenn: 
 

• Jogi akadályok: A természeti állapotot kockáztató beavatkozások szembemennek a jelen 
hazai és nemzetközi státusszal. A Dráva-Mura vízrendszerből való átvezetés hatással 
volna 13 hazai védettségű területre, valamint 9 nemzetközi védettségű területre. Az 
átvezetés nyomvonalától függően további védett területek érintettsége is szóba jöhet. A 
területeket érintő tervezések során igen kiterjed jogi szabályozási rendszernek kell 
megfelelni. Az EU Víz Keretirányelvének (2000/60/EC) megvalósulása érdekében hazánk 
(illetve az érintettként felmerülő Horvátország) lépések sorát készítette elő és valósította 
meg. Egy esetleges drávai vagy murai vízpótlási beavatkozás szembe menne a Víz 
Keretirányelvvel és ennek hazai jogrendbe foglalt céljaival, az ennek alapján kidolgozott 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, a Részvízgyűjtő-gazdálkodási Tervek (Duna, Tisza, Dráva, 
Balaton), valamint az alegységek Vízgyűjtő-gazdálkodási terveinek rendszerével. A 2021. 
szeptemberében kihirdetett, öt országra kiterjedő Mura–Dráva–Duna bioszféra rezervátum 
létrehozásában nem csak természetvédelmi, hanem jelentős kormányzati szándék is 
megmutatkozik. 

 
• Szakmai kockázatok: A Dráva alsó szakaszai mentén jelenleg is problémákat okoz a 

talajvízszint-süllyedés és vízhiány; bármely, felvízen történő vízkivétel esetén az alvízi 
érintettség részleteiben vizsgálandó mind a védett területek, mind a vízbázisok integritása 
szempontjából. Az átvezetés kialakítása a technikai problémák mellett vízminőségi és 
ökológiai kérdések megoldását is igényli (Hova érkezzen a víz? Milyen vízminőségi és 
ökológiai változásokat okozhat az érkező külső víz? Hogyan hangolható össze a vízpótlás 
a Kis-Balaton üzemeltetésével? stb.). A kiemelendő vízmennyiség és az átvezetőrendszer 
(beleértve a Kis-Balatont is) terhelése szempontjából csak olyan megoldás valósítható 
meg, amely egy-egy extrém száraz év negatív természetes vízkészletváltozását csak 12-24 
hónap időtartam alatt tudja pótolni (2-6 m3/s közötti szállítási kapacitással, a pótlási 
időszak nominális, illetve ténylegesen üzemelő hosszától függően, mely függ pl. a 
vízkivétel időbeli és kapacitásbeli korlátozásaitól, valamint az átvezetés szezonális 
működtethetőségétől). Az ezáltal biztosítható havi 1-2 cm vízszintemelés képes a ritkán 
előforduló szélsőséges aszályok okozta éves vízhiányt pótolni. A tartósan magas vízállás 
káros vízminőségi hatásai miatt egy esetleges külső vízpótlásnak nem is lehet az a célja, 
hogy feszített víztükröt lehessen tartani a tóban, ezért feltétlenül biztosítani kell, hogy egy 
esetlegesen kiépülő pótlási rendszer ne tudjon a szükségesnél nagyobb hozamot 
szállítani. Ugyanakkor a vízpótlás infrastruktúrájának kialakítása esetén nehéz garantálni, 
hogy azt csak az extrém alacsony vízszint megelőzésére használnák, amely viszont a 
vízminőséget és a parti ökoszisztéma állapotát javító, változó vízszint ellen hatna. 

 
• Pénzügyi kockázatok: A rendszer kiépítése nagy beruházást jelent. Ha el akarjuk kerülni a 

káros hatásokat, akkor a rendszert csak abban az esetben szabad elindítani, ha a Balaton 
vízállása leeresztés nélkül is már legalább 1-2 éven keresztül jelentősen csökkent. Ez azt 
jelenti, hogy a rendszer rendeltetésszerű használat esetén nagyon ritkán működne, vagyis 
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az üzemeltetési és beruházási költségek aránya nagyon alacsony lenne, ami az átvezetett 
vízmennyiségre nézve magas fajlagos költséget eredményezne. Emellett a beavatkozás 
bármilyen megtérülése teljességgel a vízgyűjtő éghajlatának alakulásán múlik, amelyről 
jelenleg csak nagyon bizonytalan előrejelzéseink vannak. 

 
• Ütemezési kockázatok: A jelenlegi vizsgálatok szerint 2040-ig a Balaton várhatóan nem 

szorul külső vízpótlásra. 2040 után a természetes vízmérleg egyre növekvő 
valószínűséggel és gyakorisággal válik negatívvá, vagyis a tartósan alacsony vízállás 
esélye bármilyen szabályozási stratégia mellett is növekedni fog, ugyanakkor az ezen 
eredmények mögött álló klimatikus előrejelzések bizonytalansága nagy.  Mivel széleskörű 
ökológiai szakmai konszenzus uralkodik a változó vízszint előnyeiről, így a külső vízpótlás 
még a vízmérleg várható egyenlegcsökkenése előtt szükségtelenné válhat, ha a parti 
infrastruktúrát és a használói elvárásokat sikerül időben az éghajlati és hidrológiai 
adottságokhoz igazítani (melyeket az előrejelzések bizonytalanságai miatt időről időre felül 
kell vizsgálni). Ha ez nem sikerül, akkor lehet szükséges a külső vízpótlás, azonban 
figyelembe kell venni, hogy a fentebb részletezett nehézségek és kockázatok miatt 
rendkívül összetett feladatról van szó. A vízpótlás szükségességét és kialakítási 
lehetőségeit vizsgáló multidiszciplináris tudományos elemzés időigénye nagy (legalább 3 
év), valamint egy esetleges támogató javaslat esetén a projekt előkészítése is hosszú időt 
vesz igénybe (kb. 3-5 év). Így a kérdést még jóval a várható esedékessége előtt el kell 
kezdeni vizsgálni. 

 
A kockázatok és megvalósítási akadályok miatt az MTVSz nem támogatja a külső vízpótlási 
lehetőség tudományos vizsgálatát, amely helyett elegendőnek látja a változó vízszintre való 
felkészülést (lásd az MTVSZ mellékletben közölt anyagát). 
 
A cselekvések és felismert hiányok összefüggései miatt további kockázatot jelent, ha egyes 
javasolt cselekvések elmaradnak, vagy az elvárttól eltérő eredménnyel, vagyis a várakozásokhoz 
képest eredménytelenül zárulnak. Az ebből eredő, előrelátható kockázatokat a következő 
táblázatban foglaljuk össze: 
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 Cselekvés A kockázat forrása: 

A cselekvés elmarad vagy késik A cselekvés eredménytelenül zárul 

A A fenntartható 
vízszintszabályozás 
kereteinek és 
infrastruktúrájának 
kialakítása 

A jelenlegi vízszintszabályozási rend 
ökológiai és vízminőségi kockázatot 
jelenthet, ha a csapadék szezonális 
eloszlása folyamatosan lehetővé 
teszi a szabályozási vonal közelében 
maradást. A parti sáv vegetációja 
károsodást szenvedhet, az 
algavirágzások esélye megnőhet. 
Társadalmi kockázatot jelent a 
magas vízszinthez való még 
szorosabb kötődés, amely egy 
közeljövőben elkerülhetetlenül 
érkező aszályeseménynél a 
közvélemény erős negatív reakcióját 
válthatja ki. (lásd: Velencei-tó 2021).  
 
A partrendezés teljes és gyors 
kivitelezése bebetonozná a 
kedvezőtlen magas vízállást és 
évtizedekkel eltolná az 
alkalmazkodást segítő parti 
infrastruktúra kialakítását. 

Ha a külső vízpótlás a majdani 
elemzések szerint műszaki, ökológiai 
vagy társadalmi okokból nem 
megvalósítható/ellenjavallt, a 
vízszintszabályozásnak úgy kell 
felkészülnie a klímaadaptációra, hogy 
továbbra is csak a leeresztés marad 
eszközként. Ez azt jelentené, hogy a 
vízhiányos időszakok nem lesznek 
kezelhetők, 2040-től az elmúlt 100 
évben példa nélküli vízszint-
változásokra kell számítani, amelyre 
fel kell készíteni az infrastruktúrát és 
vízhasználókat.  
 
Egy esetleg később megépülő 
vízpótlás önmagában is kockázatos 
(lásd fentebb), de egy még stabilabb 
vízszint tartására való használata 
további vízminőségi, ökológiai és 
pénzügyi kockázatot jelent.  
 
 

B Integrált, riasztásra, 
előrejelzésre és 
elemzésre alkalmas 
monitoringrendszer 
kialakítása 

A monitoringrendszer jelenlegi 
állapotának fennmaradása nem 
segíti kellően a tó menedzsmentjét. 
Minél több idő telik el úgy, hogy 
alapvető információk hiányoznak, 
annál nagyobb lesz a tó 
megváltozott viselkedésére 
vonatkozó ismerethiányunk. A 
riasztórendszer is csak monitoring 
háttérrel működhet, vagyis a jövőbeli 
algavirágzások kockázata csak 
akkor kezelhető, ha az operatív 
monitoringrendszer megvalósul. 

Előfordulhat, hogy az előzetesen 
mérni tervezett paraméterek nem 
azok, melyekkel valóban 
előrejelezhető az algavirágzások 
kialakulása. Ekkor a szükséges 
kutatások és mérések elvégzése több 
évvel késlelteti az operatív 
hatékonyság elérését. A 
riasztórendszer csak akkor töltheti be 
feladatát, ha a szabályozási 
környezethez idomul, vagyis azokat 
riasztja, akiknek lehetőségük is van a 
vészhelyzeti cselekvésre. 

C Üledék- és 
klímahatás-kutatás 

Ezek a kutatások elkerülhetetlenül 
szükségesek a tóra vonatkozó 
stratégiai döntések meghozatalához. 
Az üledékkutatás elmaradása 
késleltetné a tápanyagterhelés 
csökkentését és a megalapozott 
kotrási döntéseket. A klímahatás-
kutatások elmaradása esetén az 
elkövetkező 10 évben nem lehetne 
tudományosan megalapozott klíma-
adaptációs döntéseket hozni, 
valamint a vízszintszabályozás 
felülvizsgálata (A cselekvés) is 
késne. 

Amennyiben a kutatások nem találnak 
megvalósítható módot a klímahatások 
mérséklésére, fel kell készíteni a 
vízhasználókat a várható 
változásokra. Ez részben amúgy is 
szükséges (F és A cselekvések), de 
ekkor a feladat nagyobb lesz. Ha az 
üledékből érkező belső 
tápanyagterhelés nem csökkenthető 
vízminőségvédelmi kotrással, akkor a 
külső terheléscsökkentésnek (E 
cselekvés) fokozottabbnak, az 
algavirágzásokhoz való 
alkalmazkodásnak (A, B, D, F, G 
cselekvések) pedig gyorsabbnak kell 
lennie, azonban a kotrás pénzügyi 
fedezete akkor ezekre 
átcsoportosítható. 
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D Felszíni 
ivóvízkivételek 
kiváltása 

A felszíni ivóvízkivételek 
fennmaradása esetén gyorsítani kell 
a monitoring- és riasztórendszer 
kiépítését (B cselekvés), ez azonban 
csak vízkorlátozások bevezetésének 
árán tudja csökkenteni az 
esetlegesen szennyezett ivóvíz 
kiadásának kockázatát. Jó 
megoldást csak az algatoxinok 
eltávolítására alkalmas tisztítási 
technológia (fordított ozmózis) 
bevezetése jelentene, ennek 
költsége azonban magas. 

A felszíni vízkivételek részleges 
kiváltása akkor jelent magas 
kockázatot, ha a tó nyugati részében 
fekvő rendszerek maradnak fenn. A 
kiváltás során biztosítani kell, hogy az 
új vízforrás ne jelentsen magasabb 
minőségi kockázatot, mint a Balaton. 

E A külső 
tápanyagterhelés 
csökkentése 

A külső tápanyagterhelés 
csökkenésének elmaradása az 
előrejelzések szerint a jövőben a 
vízminőség romlásához vezet. Ez 
egy ideig kompenzálható egyéb 
beavatkozásokkal (pl. 
vízszintszabályozással (A cselekvés), 
vagy kotrással, ha a megalapozó 
vizsgálatok ezt visszaigazolják (C 
cselekvés)), de más tartós megoldás 
egyelőre nincs.  

A külső tápanyagterhelés 
csökkentésével elérhető nyereséget 
pontosan csak a vonatkozó 
vizsgálatok elvégzése (C cselekvés) 
után fogjuk megtudni, így a 
beavatkozás hatásossága egyelőre 
kérdéses. A tápanyagterhelés jelentős 
csökkentése némi késéssel 
halgazdálkodási gondokhoz vezethet. 

F A társadalmi 
nyomást csökkentő, 
szemléletformáló 
kampányok 

A közvélemény felkészítésének 
elmaradása fokozza a nyomást a tó 
kezelőjén és a politikán. A vízszint 
példája megmutatja, hogy a 
társadalom ragaszkodása a tartósan 
fennálló, nem negatívan megítélt 
állapotokhoz időben növekszik, 
vagyis az ezekből való elmozdítás 
egyre nehezebbé válik. A magas 
társadalmi nyomás kikényszeríthet 
nem kellően megalapozott 
döntéseket, hiszen ilyenkor már 
nincs idő elvégezni a szükséges 
előzetes elemzéseket. 

Lehetséges, hogy a szemléletformálás 
gyakorlatban megvalósítható 
sebessége kisebb, mint azt a 
változások és a válaszként adandó 
cselekvések tempója indokolná. 
Ebben az esetben előfordulhat a 
társadalmi feszültség növekedése. Ez 
elkerülhető a megcélzandó területek 
mihamarabbi azonosításával és a 
cselekvés korai elkezdésével. További 
kockázatot jelentenek a ritkán fellépő 
extrém események, melyekhez nem 
lehet hosszabb kampányokat igazítani 
(pl. vízszint-tematikájú kampány 
közben fellépő 
halpusztulás/algavirágzás).  

G A menedzsment 
támogatása 
operatív vízminőségi 
és vízmennyiségi 
előrejelzéssel 

Az operatív támogatás elmaradása 
nyomán a 2019-es eseményhez 
hasonlóan csak követő 
üzemmódban viszonyulhatnánk az 
algavirágzásokhoz.  

Kockázatot jelent, hogy az 
algavirágzások megbízható 
előrejelzése heti időhorizonton a teljes 
kiváltó mechanizmus ismeretének 
hiánya miatt jelenleg még nem 
megoldott, így nem biztos, hogy lenne 
elég idő a felkészülésre. Hasonló 
gondot okoz az algacsúcsok 
sztochasztikus természete, vagyis a 
az időjárásjelentéshez hasonlóan a 
mégoly jó előrejelzések sem lennének 
100%-ig biztosak. Ez korlátozná az 
esetleges nagyobb beavatkozások 
eldöntését. 
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A cselekvés elmarad vagy késik A cselekvés eredménytelenül zárul 

H Szervezet- és 
intézményfejlesztés 

A 2019-es esemény bemutatta, hogy 
az intézményrendszer jelenlegi 
formájában nem képes hatékonyan 
kezelni egy extrém algavirágzást. 
Ezen állapot fennmaradása hasonló 
eseményekhez vezetne a jövőben is, 
növelve a társadalmi és gazdasági 
kockázatokat. Az intézményrendszer 
felépítését illusztrálja, hogy az alga-
biomassza általában a 
kormányhivatalokra tartozik, de az 
algáknak kedvező körülmények 
között pár nap szaporodás után 
(általában észrevétlenül) átkerül a 
katasztrófavédelem fennhatósága 
alá, mint vízminőségi havária. 

A jelenleg súlyos hatásköri 
hiányosságok miatt nem valószínű, 
hogy a fejlesztett rendszer kevésbé 
tudna megbirkózni egy nagy 
algavirágzással. 

 
 
A fentebb részletezett kockázatok kezelésének kulcsa a tevékenységek ütemezett, a 
függőségeket és a változó peremfeltételeket figyelembe vevő végrehajtása. A cselekvések jó 
részénél nem garantált, hogy az előre megszabott határidő alatt feltétlenül eredményre vezetnek 
(pl. mert a tanulmányozandó extrém esemény kiszámíthatatlan gyakorisággal jelentkezik), így 
fontos, hogy lehetőség maradjon az adaptív átütemezésre. Mivel az éghajlatváltozási előrejelzések 
is pár évente változnak és a kutatási cselekvések eredményei sem megjósolhatók, így szükséges 
előre ütemezett döntési pontokat beiktatni. 
 

Szervezeti felépítés 
 
Javasolt egy központi projektvezető egység felállítása, melynek feladata a megválaszolandó 
kérdések feltevése és a szakértői válaszok szintetizálása, egységes egésszé formálása. A 
multidiszciplinaritás érdekében a projekt során nem önálló, elszigetelt feladatokat delegál a 
résztvevő intézeteknek, egyetemeknek, cégeknek (vagyis az együttműködő partnereknek), hanem 
a partnerek a meghatározott kérdéskörök köré szerveződő szakértő-csapatokba delegálnak 
szakértőket, valamint végeznek mérési, megfigyelési feladatokat, kísérleteket, illetve egyes 
szakértő-csapatokat vezetnek a feltett kérdések megválaszolása érdekében. 
 
A központi projektvezető egység továbbá féléves időközönként szóbeli beszámolókat 
eseményeket szervez, ahol a támogató és a civil szféra képviselői a beszámoló alapján 
kérdéseket intézhetnek és javaslatokat fogalmazhatnak meg. A H. cselekvésben említett “operatív 
fórum” a központi projektvezető egységtől független, azonban átfedésben lehet a támogató által 
szervezett beszámolókkal. 
 
A jelentőség vagy költség miatt stratégiai fontosságú kutatási témákban célszerű lehetőleg több 
önálló véleményt beszerezni egy témakörön belül több kompetens szakértői csoport bevonásával. 
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Erőforrás-igény és rendelkezésre álló erőforrások 
 
A cselekvések végrehajtásához kutatási, menedzseri és projekt-előkészítési kompetenciákra van 
szükség, cselekvések szerint változó arányban. Ezek alapvetően már jelenleg is rendelkezésre 
állnak, nem azonosítottunk olyan területet, ahol a kompetenciák jelentősen hiányoznának. Mid az 
alap-, mind az alkalmazott kutatási oldalon az erőforrások a céloknak megfelelő dedikált 
projektfinanszírozás elérhetővé tételével biztosíthatóak. Figyelembe kell azonban venni, hogy csak 
a finanszírozás hosszútávú fenntartásával kerülhető el az, hogy az első érdeklődési hullám 
elültével ismét leépüljenek a vízminőségi célú balatoni kutatások, vagyis a kutatási intenzitás 
fenntartása stratégiai befektetés a jövőbe. A menedzsment oldalon a kutatással ellentétben a nyílt 
végű, nem projekt-alapú finanszírozást javasoljuk. A monitoring-, előrejelző- és riasztórendszerek 
folyamatos ráfordítást igényelnek, több évtizedes stabilitással. 
 
A javasolt cselekvések akkor hajthatóak hatékonyan és a most szükségesnek látszó időhorizonton 
belül végre, ha azokat minden szakterületet (kutatás, menedzsment, projekt-előkészítés) 
összefogóan koordinálják. Ezért fontos kiemelni a Szervezeti felépítés című fejezetben említett 
koordináló egység szerepét, amely biztosítja az egyes intézkedések és jelen projekt iker-
projektjének (VÍZ-ZFR-2020/1) eredményeként javasolt intézkedések holisztikus szemléletének 
biztosítását. 
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F1. A helyzetfeltáró tanulmányok eredményei 

A mitigációs helyzetfeltárás során 21 db. tanulmány (1. táblázat) készült el. 


1. táblázat: Helyzetfeltáró tanulmányok és eredményeik a mitigációs fázisban. A táblázat 
intézmény rovata azt a konzorciumi partnert jelenti, amelyik leadta a tanulmányt. 

# Cím Szerzők Intézmény Eredmények

1 2019 
eseményeinek 
összefoglalása 
a műholdas 
adatok alapján

Tóth Viktor BLKI Az algásodás közel másfél hónapon át a Keszthelyi- 
és a Szigligeti-medence egész területén megfigyelhető 
volt.  Ez egyedi jelenség, mert eddig elsősorban a Zala 
torkolatánál volt megfigyelhető az algásodás. A 
tápanyagot az algák valószínűleg az üledékből nyerték 
ki közvetve. Ennek hátterében környezeti 
(meteorológiai, limnológiai, biológiai) tényezők 
összejátszása volt. Az esemény megismétlődésének a 
lehetősége fennáll.

2 A halállomány 
és a halgazdál-
kodás 
esetleges 
szerepe a 
2019. évi 
balatoni 
algavirágzás 
kialakulásában

Specziár 
András,

Boros 
Gergely

BLKI A halállomány és a halgazdálkodás részéről egyetlen 
olyan tényező sem merült fel, amely érdemben 
hozzájárulhatott volna a 2019. évi algavirágzáshoz a 
Balatonban. Szükséges a folyamatok nyomon 
követése és a finomabb hatásmechanizmusok 
feltárására irányuló kutatómunka. Így tudjuk csak 
időben észlelni a halállomány és a halgazdálkodás, 
horgászat azon változásait, amely jelentősen 
befolyásolhatja a Balaton anyagforgalmát.

3 Az üledéklakó 
algák 
lehetséges 
szerepe a 
2019-es 
algacsúcs 
kialakításában

Somogyi 
Boglárka, 
Vörös Lajos

BLKI A 2019-es algavirágzást okozó foszfortöbblet forrása 
lehetett az üledék. Jelentős mértékű P felszabadulás 
az üledékből anaerob körülményeket feltételez, 
valamint a bentikus algák hiányát. A Keszthelyi-
medence mélyvízi területein kevesebb bentikus alga 
található, mint a tó keleti területein. Minthogy 2019-
ben még a korábbinál is kevesebb fény érte az 
üledékfelszínt a bentikus algák életterét gyakorlatilag 
megszüntetve, feltételezik, hogy oxigéntermelésük 
hiánya is szerepet játszhatott az üledékfelszíni 
mirozóna redukált állapotának kialakulásában, amely 
az üledékből történő P felszabaduláshoz vezetett.

4 A 2019-es 
algavirágzás a 
múlt tükrében: 
a planktonikus 
algaközösség 
hosszútávú 
változásai a 
Balatonban

Vörös Lajos, 
Somogyi 
Boglárka


BLKI A legsikeresebb alga a Balaton történetében a 
Raphidiopsis raciborskii volt, amelynek állománya 
1994 után lecsökkent. A 2019. és 2020. év a korábban 
sikeres, majd a R. raciborskiival szemben alulmaradt 
Aphanizomenon flos-aquae és az újonnan 
elszaporodott Ceratium furcoides dominanciája miatt 
különül el, minden átmenet nélkül az évek 
sokaságától, ami előzmények nélküli anomáliát jelent. 
A R. raciborskii dominanciát 3˚C-kal alacsonyabb 
vízhőmérséklet, 30 centiméterrel kisebb vízmélység és 
kissé kedvezőbb víz alatti fényviszonyok jellemezték, 
mint a C. furcoides állományának 2018 évi kezdeti 
megerősödését, és későbbi jelentős növekedését.

#
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5 A vízalatti 
fényviszonyok 
lehetséges 
szerepe a 
2019-es 
algacsúcs 
kialakításában

Somogyi 
Boglárka, 

Tóth Viktor, 

Vörös Lajos

BLKI A fizikai környezet szempontjából a 2019. különleges 
volt a Keszthelyi-medence történetében, magas 
vízhőmérséklettel, magas vízállással és rossz 
fényellátottsággal. Az üledékfelszínen gyakorlatilag 
sötétség honolt, a bentikus algák életterét 
megszüntetve. Feltételezhető, hogy ennek 
következtében az üledékfelszín redukált volt, így az 
üledék pórusvizéből származó foszfor kijutott a 
vízoszlopba.

6 A Balaton új 
vízszint-
szabályozási 
rendjének 
előzményei


Kravinszkaja 
Gabriella

KDTVIZIG A klímakutatásokhoz kapcsolható vízmérleg-
elemzések, valamint az aszálykutatások szükségessé 
tették a tóban történő víztározási lehetőségek 
kihasználását. A „tavi árvízvédekezések” 
alátámasztották a vízszint-szabályozás folyamatának 
rugalmatlanságát és a rendelkezésre álló infrastruktúra 
elégtelenségét. Főleg az első tényező vezetett el a tó 
vízszint-szabályozási rendjének felülvizsgálatához, a 
megengedhető szabályozási vízszintek 10 cm-rel 
történő megemeléséhez.

7 A Balatont 
érintő korábbi 
beavatkozások 
hatásainak 
értékelése, 
kiemelten a 
kotrási 
tevékenységre

Kutics Károly KDTVIZIG A kotrás hatásának vizsgálata során úgy találták, hogy 
a biológiailag hozzáférhető foszfor (BAP) 
megbízhatóbb jellemző lehet a hatékonyság 
megítélésében, mint más foszfor frakciók vagy más 
üledék jellemzők. A korábbi tanulmányok 
modellezéssel kimutatták, hogy az 1995 és 2003 
közötti kotrások a vízminőség javítása szempontjából 
hatásosak voltak. A BAP nagyon lassú üledékbeli 
immobilizációja miatt a kotrás üteme jelentősen 
meghaladhatja a belső terhelés természetes 
csökkenésének sebességét.

8 A bojlis 
horgászat 
tápanyagter-
helésének 
előzetes 
vizsgálata

Kóbor István KDTVIZIG Fontos kérdés a kifejezetten nagy méretű halakra 
specializálódott bojlis horgászat által bevitt 
etetőanyag. Ennek során horgászonként akár 100 kg/
nap nagyságrendű etetőanyag is bekerülhet a tóba. A 
Balatonban az utóbbi években rendszeresen 
rendeznek olyan versenyeket, amikor akár 100 
horgászcsapat, több napon át, folyamatosan és 
intenzíven eteti a halakat. Laboratóriumi méréseink 
arra utalnak, hogy a bojlik vízben oldható tápanyag 
tartalma jelentős. A 2020. évi nemzetközi bojlis 
horgászverseny két helyszínén, a versenyek alatti 
időszakból származó mintákból magasabb, de a 
szokásostól nem jelentősen eltérő tápanyagtartalmat 
mértünk (szeles időben a bevitt anyag gyorsan 
elkeveredhetett).
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9 A tápanyag 
terhelés és a 
balatoni 
vízminőség-
védelmi 
beavatkozások

Kóbor István KDTVIZIG A Balaton tápanyagterhelési mérlegeinek 
módszertanát a VITUKI-ban dolgozták ki, és 
alkalmazták a 2000-es évek közepéig. Ezután a mérleg 
készítése adatok hiányában ellehetetlenült. A munkát a 
KDTVIZIG kezdte újra 2015-ben. A mérleg 
készítésében régóta jelen lévő hiányosságok egy 
részének kiküszöbölésére jelentős fejlesztésekre lenne 
szükség. A Balaton tápanyag terhelési mérlegek 
minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt 
alkalmasak arra, hogy segítsék a terhelés és a tó 
trofitása közötti kapcsolat megértését. A mérleg 
adatok arra utalnak, hogy nem az aktuális évben a 
külső forrásokból érkező, hanem a korábbi évekből 
eltárolt, már belső terhelésként jelentkező forrásokból 
származhat az algacsúcsokhoz szükséges foszfor.

10 A balatoni 
vízszint-
szabályozás 
múltbeli, jelen 
és jövőbeli 
lehetőségei

Pécseli Péter KDTVIZIG 1858 óta a Balaton szabályozott vízjárású tó. A 
mostani fejlesztéseken túl is elengedhetetlen a Sió-
csatorna fejlesztése ahhoz, hogy a vízszint-
szabályozás rugalmasabban végrehajtható legyen. A 
klímaváltozás újabb kihívások elé állítja a 
vízszintszabályozást, hiszen a jelenleg érvényben lévő 
szabályzatban foglalt vízszinteknek továbbra is csak a 
felső értékét tudjuk befolyásolni, így a 
hidrometeorológiai tényezőktől függ a siker.

11 A vízállás és 
algásodás 
összefüggé-
seinek 
vizsgálata

Kóbor István KDTVIZIG Az 1990-es évek első felében a legfontosabbnak a víz 
hőmérséklete bizonyult, hosszan tartó, magas 
vízhőmérsékletű és kevésbé szeles időszakok végén 
alakult ki magasabb klorofill koncentráció. A vízállás 
hatása az algák mennyiségére ebben az időszakban 
minimális volt. A 2000-es évekig kiterjesztett 
vizsgálatok során lehetett találni kapcsolatot a vízállás 
és vízminőség között, de a kapcsolat ezúttal sem 
bizonyult jelentősnek. A vízállás szerepe a tó 
trofitásának alakulásában egyik vizsgált időszakban 
sem volt kiemelkedő.

12 A Balaton 
külső 
foszforterhelés
ének alakulása 
az elmúlt 
évtizedekben 
és várhatóan a 
jövőben

Kutics Károly KDTVIZIG A külső foszfor terhelés csökkentési programok az 
utóbbi 3 évtizedben rendkívül szerény eredményt 
mutatnak, a terhelés elsősorban lefolyásfüggő, ezért a 
külső terhelés radikális csökkentése elengedhetetlen. 
A 2035/2001.(II.23.) Kormányhatározat célértékéig kell 
csökkenteni a foszfor terhelést. Ehhez a Zala 
vízgyűjtőn és Kis-Balatonon is szükséges beavatkozni, 
ami a Zala vízgyűjtőn a foszfor kibocsátási 
határértékek további szigorítását és a Hídvégi-tó 
kotrását is jelentheti. További fontos beavatkozási 
terület a közvetlen vízgyűjtőről történő bemosódás 
csökkentése. Amíg a külső terhelés nem csökken 
számottevő mértékben, addig kotrásra van szükség a 
Keszthelyi-medencében azonosított helyszíneken, 
előnyben részesítve a mély iszapcsapdák létesítését.

Cím Szerzők Intézmény Eredmények#

57



13 A Balaton 
vízvirágzásai-
nak és a 
trofikus 
állapotainak 
paleolimno-
lógiai 
lenyomatai

Korponai 
János, 
Vadkerti Edit, 

Ács Éva


NKE A tó a múltban többször is volt a 2019-eshez hasonló 
eutrofizációs állapotban. A Balaton üledéke tízezer 
éves távlatban is magas foszfortartalmat mutat, amely 
nem változik jelentős mértékben, ezért az üledék 
eltávolításával nem lehet számolni, mint belső 
terhelést csökkentő alkalmas eszköz. A pigment 
eloszlásában jelentkezik az 1980-as évek 
időhorizontja, mert innen kezd jelentősen változni több 
geokémiai változó és a pigment tartalom is. A 
cianobaktériumokra jellemző karotinoid 
pigmentszármazékok változásai jó egyezést mutatnak 
a taxon tenyésztéssel és metagenomikával kapott 
eredményekkel, jelezve az 1970-80-as évektől 
kimutatható fokozottabb jelenlétetüket.

14 A 2019-es 
balatoni 
algavirágzás 
meteorológiai 
hátterének 
rövid 
áttekintése

Horváth 
Ákos, Zsikla 
Ágota, 
Erdődiné 
Molnár 
Zsófia


OMSZ A 2019. augusztus végén, szeptember elején a 
Balaton nyugati medencéjében kialakult algavirágzást 
több meteorológiai esemény illetve tényező is 
támogathatta:

1) Hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék a 
Zala vízgyűjtőjén és a Balaton térségében, ami jelentős 
mennyiségű hordalékanyagot juttathatott a Balaton 
vizébe

2) Az algavirágzást megelőző hetekben gyakori, több 
órán át tartó szeles időszakok a Szigligeti-
medencében, amikor a hordalékanyagot a hullámzás 
felkavarta a vízben

3) A június közepe és szeptember eleje közötti 
időszakban a Balaton vizének hőmérséklete 
jellemzően 23˚C fölött alakult.

15 A 2019-es 
csúcsot alkotó 
algafajok 
(Ceratium 
furcoides és 
Aphanizo-
menon 
flosaquae) 
ökofiziológiai 
és 
biogeográfiai 
jellemzői

Lengyel 
Edina, Lázár 
Diána, 
Padisák Judit

PE A 2019-es algacsúcs inkább komplex és szinergikus 
környezeti faktorok eredménye, mintsem egyetlen 
domináns változóé. A klímaváltozás hatására 
bekövetkező környezeti változások (pl. magasabb 
hőmérséklet, megváltozott fényviszonyok) 
önmagukban kedveznek az Aphanizomenon flosaquae 
és Ceratium furcoides fajok számára, így számítanunk 
kell a jövőben is a tömeges megjelenésére. Viszont a 
változások együttes hatása kevésbé ismert, és így 
spekulatívak maradnak a hatásukra vonatkozó 
előrejelzések. A polimiktikus tavakban a rétegzettség 
gyakorisága és időtartama várhatóan növekedni fog a 
jövőben, ami kedvezhet az A. flosaquae és C. 
furcoides fajoknak. Az viszont, hogy a 
valószínűsíthetően gyakoribb viharok hogyan fogják 
befolyásolni a lehetséges virágzásokat, spekulatív 
marad. A rétegzettség időtartamának hatásáról, annak 
egyéb környezeti faktorokkal történő együttes 
hatásáról, valamint az akinétaképzésről szintén 
nincsenek elégséges információink a fajokra 
vonatkozóan. További probléma, hogy az egyes 
térségek genomjaiban tapasztalható különbség akár 
fiziológiai különbözőségekkel is társulhat, ezért 
ugyanazon faj más tavakban izolált változatainak 
viselkedése nem feltétlenül jelenti azt, hogy a 
Balatonban élő változat a szakirodalomból ismert 
tulajdonságokkal rendelkezik.
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16 Korábbi 
domináns és 
invazív fajok 
áttekintése, 
jövőbeli 
csúcsalkotó-
potenciáljuk 
felmérése

Selmeczy 
Géza B., 
Tapolczai 
Kálmán, 
Padisák Judit

PE Az 1980-as és 90-es években jelentős algacsúcsot 
okozó Raphidiopsis raciborskii biomasszája a tóba jutó 
tápanyagok csökkenésével jelentősen visszaesett és a 
2000-es évektől kezdve a nyári maximumot jellemzően 
az Aphanizomenon flosaquae és Ceratium hirundinella 
alkotta. Az R. raciborskii ökofiziológiai tulajdonságai 
alapján nem valószínűsíthető, hogy a jövőben 
kiemelkedő csúcsokat fog okozni. Az erősebbé és 
gyakoribbá váló nyári viharok révén a faj kevésbé tud 
majd érvényesülni a közösségben. A Microcystis nagy 
mennyiségben való előfordulása azonban nagyon 
szoros összefüggést mutat az eutrofizációval. 
Ökofiziológiai tulajdonságai a zavaros, magas trofitású 
vizekben teszik jó versenyzővé. A Balaton 
vízminőségének javulása óta a Microcystis fajok csak 
lokálisan, jól felmelegedő, tápanyagban ideiglenesen 
gazdagodott öblökben tudtak vízvirágzást okozni. 
Tömegprodukciókra csak a növényi tápanyagok 
hozzáférhetőségének növekedése esetén lehet 
számítani.

17 A Balaton 
külső foszfor-
terhelése

Clement 
Adrienne

BME A Balaton külső terhelésének meghatározása 
elsődlegesen a vízfolyásokon végzett méréseken 
alapul. A különböző vízfolyásokon a mérési 
gyakoriságtól függően az éves anyagáramok 
meghatározásában jelentős hiba lehet, de sokéves 
átlagban a teljes Balaton vízgyűjtőre 10% alatti a 
vízfolyásokkal közvetített terhelés hibája. A Balatont 
övező közvetlen vízgyűjtő terhelése a számítás 
legbizonytalanabb eleme. A korábbi beavatkozások és 
történések következtében a jelenlegi külső terhelés 
70%-kal csökkent az 1980-as évekre jellemző 
állapothoz képest. A kedvező változások az adatok 
alapján az egész vízgyűjtőn egyformán következtek 
be. A jelenlegi, 90 tonnára becsült külső P terhelés a 
2025-re kívánatos 100 tonnánál alacsonyabb, és 
egyedül a Szigligeti medence esetében lépi túl az erre 
megállapított megengedhető értéket. A biológiailag 
hozzáférhető foszfor (BAP) esetében is megállapítható, 
hogy a Keszthelyi medencében a sokéves átlagot 
tekintve a jelenlegi összes P terhelés már most is 
megközelíti a BAP-ra előírt hosszútávú célt.  Így 
elsődleges feladatnak a jelenlegi terhelési szint 
megőrzését kell tekinteni.
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18 Az 
eutrofizálódás 
története – 
hasonlóságok 
és eltérések a 
korábbi és a 
rekord méretű 
2019-es 
algacsúcs 
hátterében


Istvánovics 
Vera

BME 2019-ben a külső foszfor (P) terhelés kicsi volt, a belső 
terhelés viszont rekordméretű. A balatoni belső P 
terhelés fő mechanizmusa (az üledék szél keltette 
felkeveredése és az ezt követő P deszorpció a vízben) 
nem ad kielégítő magyarázatot, az üledék anaerob P 
leadása valószínűsíthető.  Azonosíthatónak tűnik a 
2019-es algacsúcs két előfeltétele: 1) 2013 óta 
kialakult az a nyári fitoplankton összetétel, amely a 
2019-es algacsúcs strukturális alapja, és 2) 2015 óta új 
rezsim-tartományba ugrott a nyári átlaghőmérséklet.  
A külső tápanyagterhelés további csökkentése 
segíthet megakadályozni a hasonló eseményeket, de 
hatékonysága a korábbi beavatkozások után már 
kérdéses. A kotrást a korábbi tapasztalatok nyomán 
nem tartják jó eszköznek a Balaton belső P terhelése 
csökkentésére, a 2019-es eseményt pedig nem a 
kotrás által befolyásolható üledékbeli tápanyagkészlet 
nagysága, hanem a mobilizáció módja okozta. Olyan 
beavatkozásokon célszerű gondolkodnunk, amelyek 
megakadályozzák a fenékközeli vizek anaerobbá 
válását. 

19 A 2019-es 
csúcsot kiváltó 
mechanizmu-
sok: belső 
foszforterhelés 
és 
éghajlatválto-
zás

Istvánovics 
Vera, Honti 
Márk, Torma 
Péter, 

Josh Kousal

BME A 2019-es algacsúcsot az okozta, hogy a keveredés 
3-4 napig tartó hiánya miatt a fenékközeli vízben 
beindult az üledék anaerob foszfor leadása, ezen a 
foszforon szaporodtak el az algák. A hőrétegezettség 
kialakulásának valószínűsége a gyorsan melegedő 
napok számával növekszik; tartóssága nő a vízállással 
és a nyári vízhőmérséklet változékonyságával. Ha a 
nyári vízállás változatlanul magas marad, a visszatérési 
gyakoriság növekedni fog az éghajlatváltozással. A 
külső tápanyagterhelés további csökkentése fontos, 
de önmagában nem elég, mert az éghajlatváltozás 
miatt jelentősen nő a vízoszlop hőmérsékleti eredetű 
stabilitása. Ezért szükséges a vízszintszabályozási 
rend felülvizsgálata is.

20 Kialakulhatott-
e tartós 
hőrétegzettség 
a múltban?

Torma Péter BME A mérési adatok alapján felállított modell erős 
kapcsolatot talált a vízállás és rétegződés, valamint a 
szél és rétegződés között. A 2001-2004 közötti 
alacsony vízállásnál nem volt érdemi rétegződés, 
2015-ben a kis szélerősség és magas vízállás 
együttállásnak köszönhetően extrém rétegződés 
történt, míg 2019-ben a 2020-hoz képest szelesebb 
időjárás és a magasabb vízállás okozott tartós, erős 
rétegződést. A számítások szerint annak ellenére 
növekszik a rétegzettség intenzitása és a rétegzett 
periódusok száma, hogy az átlag szélsebesség 
növekedett az elmúlt 40 év alatt.
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21 A vízszint-
szabályozás 
jövőbeli 
lehetőségei és 
potenciális 
hatása a 
hőrétegződés-
re

Honti Márk, 
Istvánovics 
Vera, 
Herodek 
Sándor

BME Az éghajlati modellek eredményei alapján az alacsony 
vízszintek előfordulási valószínűsége 2040 után 
növekedni fog még akkor is, ha a csapadékmennyiség 
némileg növekszik. A modellek közötti eltérések 
szintén 2040-től növekednek, 2100-hoz közeledve 
fokozatosan egyre több modellben jelenik meg extrém 
alacsony vízállás (<50 cm) a 120-as szabályozási szint 
alkalmazása mellett is. Az eredmények alapján a csak 
leeresztésre támaszkodó vízszintszabályozás rendje 
két évtizeden belül fenntarthatatlanná válik. A 
hőmérséklet emelkedése nyomán a tartós 
hőrétegzettség valószínűsége a század végéig 
megháromszorozódik, gyakoribbá téve a 2019-es 
algacsúcshoz hasonló események előfordulását. A 
hőrétegzettség csökkentéséhez adaptív, nyáron a 
alacsonyabb vízszint tartásával hozzájárulni, de ez a 
vízháztartási problémák miatt fenntartható módon 
csak egy vízpótlási lehetőség rendelkezésre állása 
mellett hajtható végre.
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F2. A helyzetfeltárás során használt adatok és elkészült 
publikációk 
Az alábbi táblázat a helyzetfeltárás során felhasznált adatokat tartalmazza konzorciumi partner 
szerint:


Konzorciumi 
partner

Felhasznált adatbázis1 Adatok által 
lefedett 

időtartam2

Adatgazda 
szervezet

BLKI A Balaton külső foszfor és nitrogén terhelése 2017-2019 KDTVIZIG

BLKI A Balaton halászati és horgászati halfogási 
statisztikái

1901-2020 NÉBiH, BHnP, 
MOHOSZ

BLKI A Balatoni haltelepítések 1970-2020 NÉBiH, BHnP

BLKI a-klorofill koncentráció a Balaton Keszthelyi- és 
Siófoki-medencéjében

2002-2020 BLKI

BLKI Összes lebegőanyag koncentráció a Balaton 
Keszthelyi- és Siófoki-medencéjében

2002-2020 BLKI

BLKI CDOM (Pt szín koncentráció) a Balaton Keszthelyi- 
és Siófoki-medencéjében

2002-2020 BLKI

BLKI Fénykioltás (Kd) a Balaton Keszthelyi- és Siófoki-
medencéjében

2002-2020 BLKI

BLKI Napi vízhőmérséklet adatok a Balaton Siófoki-
medencéjében

1982-2020 OMSZ

BLKI Összes lebegőanyag koncentráció a Balaton 
Keszthelyi- és Siófoki-medencéjében

1982-2020 KDTVIZIG

BLKI a-klorofill koncentráció a Balaton Keszthelyi- és 
Siófoki-medencéjében

1982-2020 KDTVIZIG

BLKI A Balatonra vonatkozó napi vízállás adatok 1982-2020 KDTVIZIG

BLKI Összes foszfor koncentráció, Zala 2003-2019 NYUDUVIZIG

BLKI Ortofoszfát koncentráció, Zala 2003-2019 NYUDUVIZIG

BLKI Összes nitrogén koncentráció, Zala 2003-2019 NYUDUVIZIG

BLKI Zala vízhozam 2003-2019 NYUDUVIZIG

BLKI Üledék pórusvíz ortofoszfát koncentráció a Balaton 
Keszthelyi- és Siófoki-medencéjében

1996 BLKI

BLKI a-klorofill koncentráció az üledékfelszínen a Balaton 
hossztengelyében

2005 BLKI

BLKI A fitoplankton, a mélyvízi és déli parti fitobentosz, 
valamint az élőbevonat teljes Balatonra 
vonatkoztatott a-klorofill tartalma 

2004 BLKI

BLKI A fitoplankton tömege és összetétele a Balaton 
Keszthelyi-medencéjében

1965-2020 BLKI

BME Keszthelyi-medence online vízminőség adatok 2009-2020 BME
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BME Zala tápanyagterhelés 1975-2020 NYUDUVIZIG

BME Keszthelyi-medence fitoplankton összetétel 1976-2020 Padisák J., 
Vörös L.

BME Keszthelyi-medence klorofill-koncentráció 1965-2020 Országos 
Vízminőségi 
Adatbázis és 
más források

BME Meteorológiai adatok (Keszthely, Sármellék) 1975-2020 OMSZ, 
Balaton 
Airport

BME Vízállás 1975-2020 KDTVIZIG

BME Keszthely tóközépi állomás hidrometeorológiai 
idősorai

2019-2020 BME

BME Keszthely szinoptikus állomás meteorológiai 
idősorai

1981-2020 OMSZ

BME Siófok állomás vízhőmérséklet idősorai 1981-2020 OMSZ

BME Keszthelyi-medence globál sugárzás idősora 1981-2020 ECMWF

KDTVIZIG A Balaton vízmérlegadatai 1921-2020 KDTVIZIG

KDTVIZIG A Balaton és befolyói vízminőségi monitoring adatai 1968-2005 KDT KÖFE, 
BFT

KDTVIZIG A Balaton és befolyói vízminőségi monitoring adatai 2006-2020 OKIR FEVI

KDTVIZIG A Balaton üledékmonitoring adatai 1978-2005 KDT KÖFE

KDTVIZIG Balaton vízminőség adatok 2000-2021 KDTVIZIG

KDTVIZIG Balaton vízminőség adatok 2015-2021 Fejér-megyei 
KH

KDTVIZIG Balaton online vízminőség adatok 2020-2021 KDTVIZIG

KDTVIZIG Balaton éves vízmérlegek 2015-2020 KDTVIZIG

KDTVIZIG Zala-folyó vízminőség és vízhozam adatok 2015-2020 NYUDUVIZIG

KDTVIZIG Balaton befolyók vízminőség adai 2000-2021 KDTVIZIG

KDTVIZIG Balaton befolyók vízminőség adai 2015-2021 Fejér-megyei 
KH

KDTVIZIG VM adatbázis 2006 KÖFE / 
KDTVIZIG / 
VITUKI

NKE A Balaton vízmérlegadatai 1967-2020 KDTVIZIG

OMSZ Napi csapadékadatok 2019 OMSZ

OMSZ Napi vízállásadatok a Balatonra 2019 OVF

OMSZ 10 perces csapadékadatok 2019 OMSZ

OMSZ Napi széladatok 1991-2020 OMSZ

Konzorciumi 
partner

Felhasznált adatbázis1 Adatok által 
lefedett 

időtartam2

Adatgazda 
szervezet
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A helyzetfeltárás során elkészült publikációk:


OMSZ Havi hőmérsékletadatok 1901-2020 OMSZ

OMSZ Napi vízhőmérséklet adatok (Balaton) 2019 OMSZ
1 az adatbázis neve vagy az adatok jellege

2 évtől-évig vagy az adatbázis publikálási éve

Konzorciumi 
partner

Felhasznált adatbázis1 Adatok által 
lefedett 

időtartam2

Adatgazda 
szervezet

Konzorciumi 
partner

A projekttel kapcsolatban publikált cikk Megjelenés helye és ideje 
(vagy URL, ha online)

OMSZ Horváth Á., Zsikla Á. (2019). Július végi 
zivataros napok meteorológiai háttere

https://met.hu/ismeret-tar/
erdekessegek_tanulmanyok/index.php?
id=2625&hir=Julius_vegi_zivataros_nap
ok_meteorologiai_hattere; OMSZ: 2019. 
július 31.

KDTVIZIG A Balaton új vízszint-szabályozási rendjének 
előzményei - Kravinszkaja Gabriella

http://hidrologia.hu/vandorgyules/37/
word/1404_kravinszkaja_gabriella.pdf 

KDTVIZIG Az elmúlt két év algacsúcsai - Kóbor István https://vpf.vizugy.hu/reg/kdtvizig/doc/
AQUA_MOBILE_2020_III_negyedev.pdf

KDTVIZIG A Balaton terhelésének és vízminőségének 
alakulása - Kóbor István

http://www.hidrologia.hu/mht/letoltes/
2021_HB_Napok_kivonatok.pdf

KDTVIZIG A Balaton vizének rétegzettsége, az alga 
taxonok mélységi eloszlása - Kóbor István

http://www.hidrologia.hu/mht/letoltes/
2021_HB_Napok_kivonatok.pdf

KDTVIZIG A balatoni online monitoring rendszer 
üzemeltetésének tapasztalatai - Kóbor István

http://www.hidrologia.hu/mht/letoltes/
2021_HB_Napok_kivonatok.pdf

KDTVIZIG A bojlis horgászat és a tápanyag terhelés - 
Kóbor István

http://www.hidrologia.hu/mht/letoltes/
2021_HB_Napok_kivonatok.pdf

KDTVIZIG Algák a Balatonban, a 2019 évi 
tömegprodukció értékelése - Kóbor István

Székesfehérvár, 2020. április
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F3. A javasolt cselekvések felépítése és ütemezése 
A. A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek és infrastruktúrájának kialakítása


B. Integrált, riasztásra, előrejelzésre és elemzésre alkalmas monitoringrendszer 
kialakítása

Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek és 
infrastruktúrájának kialakítása
 B) Integrált, előrejelzésre és elemzésre alkalmas monitoring- 
és riasztórendszer kialakítása

Tápanyagterhelés pontosítása
Monitoring tervezés

Megvalósítás

Inetgrált tápanyag monitoring és riasztási rendszer

Adatelemzés

Operatív távérzékeléses monitoring (TVK tervezéshez és 
vízminőségi havária előre jelzéshez)

Monitoring tervezés

Megvalósítása

Operatív tóvízkészlet és vízminőség menedzsment rendszer

Adatelemzés

C) Üledék- és klímahatás-kutatás
D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása
E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletformáló 
kampányok 
G) Menedzsment támogatása operatív vízminőségi és 
vízmennyiségi előrejelzéssel
H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

Title

Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás…

 B) Integrált, előrejelzésre és elemzés…

Tápanyagterhelés pontosítása
Monitoring tervezés

Megvalósítás

Inetgrált tápanyag monitoring és riasztási rendszer

Adatelemzés

Operatív távérzékeléses monitoring (T…

Monitoring tervezés

Megvalósítása

Operatív tóvízkészlet és vízminőség menedzsment re…

Adatelemzés

C) Üledék- és klímahatás-kutatás
D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása

E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletform…

G) Menedzsment támogatása operatív vízminősé…

H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek és 
infrastruktúrájának kialakítása

Felülvizsgált szabályozási rend kialakítása

Felülvizsgált szabályozási rend 

Külső vízpótlási lehetőségének vizsgálata

Koncepció terv

Társadalmi egyeztetés

Kiprobált strand, kikötő és part szakaszok típustervek

Tipustervek

Minta építés és monitorozás

Első minta partszakaszok

Végső típustervek kilakítása

Tipus tervek

 B) Integrált, előrejelzésre és elemzésre alkalmas monitoring- és 
riasztórendszer kialakítása

C) Üledék- és klímahatás-kutatás

D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása

E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletformáló 
kampányok 
G) Menedzsment támogatása operatív vízminőségi és 
vízmennyiségi előrejelzéssel
H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

Title

Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek…

Felülvizsgált szabályozási rend kialakítása

Felülvizsgált szabályozási rend 

Külső vízpótlási lehetőségének vizsgálata

Koncepció terv

Társadalmi egyeztetés

Kiprobált strand, kikötő és part szakaszok típustervek

Tipustervek

Minta építés és monitorozás

Első minta partszakaszok

Végső típustervek kilakítása

Tipus tervek

 B) Integrált, előrejelzésre és elemzésre alkalmas…

C) Üledék- és klímahatás-kutatás

D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása

E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletform…

G) Menedzsment támogatása operatív vízminősé…

H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031



C. Üledék- és klímahatás-kutatás

D. Felszíni ivóvízkivételek kiváltása

Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek és 
infrastruktúrájának kialakítása
 B) Integrált, előrejelzésre és elemzésre alkalmas monitoring- 
és riasztórendszer kialakítása
C) Üledék- és klímahatás-kutatás

Menedzsment célokra alkalmas üledékmodell (forecast és 
hindcast)

Model terv és mérési terv

Model építés, mérések és értékelés

Operatív üledékvándorlási model

Kotrás szükségességét vizsgáló tanulmány
Parti területek - strandok, kikötők (szükséges jogszabály 
modósítások)

Parti területek kotrási koncepciója és terve

Vízminőségi kotrás

Vízminőségi kotrás szüksége

Vízminőségi kotrás szükségességét eldöntő tanulmány

Kotrási koncepció és terv, amennyiben szükséges a kortás

Kotrási terv (amnnyiben indokolt)

A tóra váró klímahatások kutatása
Klíma adatok és abből következő keret adatok meghatározása

Térinformatikai adatmező
Hatások vizsgálata

D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása
E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletformáló 
kampányok 
G) Menedzsment támogatása operatív vízminőségi és 
vízmennyiségi előrejelzéssel
H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

Title

Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás…

 B) Integrált, előrejelzésre és elemzés…

C) Üledék- és klímahatás-kutatás

Menedzsment célokra alkalmas üledé…

Model terv és mérési terv

Model építés, mérések és értékelés

Operatív üledékvándorlási model

Kotrás szükségességét vizsgáló tanul…

Parti területek - strandok, kikötők (szükséges jogszab…

Parti területek kotrási koncepciója és terve

Vízminőségi kotrás

Vízminőségi kotrás szüksége

Vízminőségi kotrás szükségességét eldöntő tanulmány

Kotrási koncepció és terv, amennyiben szükséges a k…

Kotrási terv (amnnyiben indokolt)

A tóra váró klímahatások kutatása
Klíma adatok és abből következő keret adatok megha…

Térinformatikai adatmező

Hatások vizsgálata

D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása
E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletform…

G) Menedzsment támogatása operatív vízminősé…

H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek és 
infrastruktúrájának kialakítása
 B) Integrált, előrejelzésre és elemzésre alkalmas monitoring- 
és riasztórendszer kialakítása
C) Üledék- és klímahatás-kutatás
D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása

Távvezeték és kitermelési kapacítás ígények meghatározása

Beruházási kiírás

Megvalósíthatósági tanulmány - Áttérés vs membrán technológia 
kiépítése

Döntés a beruhási módról (áttérés vs új technológia)

Tervezés és kivitelezés

E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletformáló 
kampányok 
G) Menedzsment támogatása operatív vízminőségi és 
vízmennyiségi előrejelzéssel
H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

Title

Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás…

 B) Integrált, előrejelzésre és elemzés…

C) Üledék- és klímahatás-kutatás
D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása

Távvezeték és kitermelési kapacítás ígények meghatá…

Beruházási kiírás

Megvalósíthatósági tanulmány - Áttérés vs membrán…

Döntés a beruhási módról (áttérés vs új technológia)

Tervezés és kivitelezés

E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletform…

G) Menedzsment támogatása operatív vízminősé…

H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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E. A külső tápanyagterhelés csökkentése

F. A társadalmi nyomást csökkentő, szemléletformáló kampányok

Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek és 
infrastruktúrájának kialakítása
 B) Integrált, előrejelzésre és elemzésre alkalmas monitoring- 
és riasztórendszer kialakítása
C) Üledék- és klímahatás-kutatás
D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása
E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletformáló 
kampányok 

Kreatív kommunikáció megalkotása 2022

Kommunkációs kampány 2022

Alapállapot felmérés - közvélemény kutatás

Témák meghatározása

Alapállapot felmérés - közvélemény kutatás

Kreativ kommunikáció megalkotása

Kommunikációs kampány

Kreatív kommunikáció megalkotása 2023

Kommunkációs kampány 2023

Alapállapot felmérés - közvélemény kutatás

Témák meghatározása

Alapállapot felmérés - közvélemény kutatás

Kreativ kommunikáció megalkotása 2024

Kommunikációs kampány 2024

G) Menedzsment támogatása operatív vízminőségi és 
vízmennyiségi előrejelzéssel
H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

Title

Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás…

 B) Integrált, előrejelzésre és elemzés…

C) Üledék- és klímahatás-kutatás
D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása

E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletform…

Kreatív kommunikáció megalkotása 2022

Kommunkációs kampány 2022

Alapállapot felmérés - közvélemény kutatás

Témák meghatározása

Alapállapot felmérés - közvélemény kutatás

Kreativ kommunikáció megalkotása

Kommunikációs kampány

Kreatív kommunikáció megalkotása 2023

Kommunkációs kampány 2023

Alapállapot felmérés - közvélemény kutatás

Témák meghatározása

Alapállapot felmérés - közvélemény kutatás

Kreativ kommunikáció megalkotása 2024

Kommunikációs kampány 2024

G) Menedzsment támogatása operatív vízminősé…

H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek és 
infrastruktúrájának kialakítása

 B) Integrált, előrejelzésre és elemzésre alkalmas monitoring- és 
riasztórendszer kialakítása

C) Üledék- és klímahatás-kutatás

D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása

E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

KBVR III. ütemének előkészítés, KBVR I. ütemének kotrása, KBVR 
hidraulika bypass modósítása

Kisvízfolyások sankolótereinek helyreállítása

Helyreállított sankolóterek

Keszthelyi szvtp. tiszított vízeinek nem közvetlen bevezetése a 
Balatonba

Koncepció terv

Megvalósíthatósági tanulmány

Kiválasztott alternatíva

Megvalósítás

A keszthelyi tisztitott szennyvízek nem közvetlenül a Balatont terhelik

Díffúz terhelés csökkentése

Intézkedések meghatározása

Intézekdési terv

Horgászati etetés szabályozása, halastavi bevezetések felülvizsgálata , 
szennyvíztelepek foszforkibocsátásának további csökkentése.

Horgászati etetés szabályozási terv

Halastavi bevezetés intézkedési csomag

Szennyvíztelepek intézkedési csomag

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletformáló 
kampányok 
G) Menedzsment támogatása operatív vízminőségi és 
vízmennyiségi előrejelzéssel
H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

Title

Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek…

 B) Integrált, előrejelzésre és elemzésre alkalmas…

C) Üledék- és klímahatás-kutatás

D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása

E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

KBVR III. ütemének előkészítés, KBVR I. ütemének ko…

Kisvízfolyások sankolótereinek helyreállítása

Helyreállított sankolóterek

Keszthelyi szvtp. tiszított vízeinek nem közvetlen bev…

Koncepció terv

Megvalósíthatósági tanulmány

Kiválasztott alternatíva

Megvalósítás

A keszthelyi tisztitott szennyvízek nem közvetlenül a…

Díffúz terhelés csökkentése

Intézkedések meghatározása

Intézekdési terv

Horgászati etetés szabályozása, halastavi bevezetése…

Horgászati etetés szabályozási terv

Halastavi bevezetés intézkedési csomag

Szennyvíztelepek intézkedési csomag

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletform…

G) Menedzsment támogatása operatív vízminősé…

H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031



G. A menedzsment támogatása vízminőségi és vízmennyiségi előrejelzéssel

H. Szervezet- és intézményfejlesztés

Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek és 
infrastruktúrájának kialakítása
 B) Integrált, előrejelzésre és elemzésre alkalmas monitoring- 
és riasztórendszer kialakítása
C) Üledék- és klímahatás-kutatás
D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása
E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletformáló 
kampányok 
G) Menedzsment támogatása operatív vízminőségi és 
vízmennyiségi előrejelzéssel

Rendszer kialakítás

Teszt üzem indítása

Teszt üzem

Teszt üzem kiértékelése

Operatív vízminőségi és vízmennyiségi előrejelző rendszer indítása

Rendszer üzemeltetés

H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

Title

Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás…

 B) Integrált, előrejelzésre és elemzés…

C) Üledék- és klímahatás-kutatás
D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása

E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletform…

G) Menedzsment támogatása operatív vízminősé…

Rendszer kialakítás

Teszt üzem indítása

Teszt üzem

Teszt üzem kiértékelése

Operatív vízminőségi és vízmennyiségi előrejelző rend…

Rendszer üzemeltetés

H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás kereteinek és 
infrastruktúrájának kialakítása
 B) Integrált, előrejelzésre és elemzésre alkalmas monitoring- 
és riasztórendszer kialakítása
C) Üledék- és klímahatás-kutatás
D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása
E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletformáló 
kampányok 
G) Menedzsment támogatása operatív vízminőségi és 
vízmennyiségi előrejelzéssel
H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

Szervezeti forma kialakítás

Alakuló ülés

Szervezet mükődése

Title

Balaton algásodását megelöző cselekvési terv

A) A fenntartható vízszintszabályozás…

 B) Integrált, előrejelzésre és elemzés…

C) Üledék- és klímahatás-kutatás
D) Felszíni ivóvízkivételek kiváltása

E) Külső tápanyagterhelés csökkentés

F) Társadalmi nyomást csökkentő, szemléletform…

G) Menedzsment támogatása operatív vízminősé…

H) Szervezeti- és intézményfejlesztés

Szervezeti forma kialakítás

Alakuló ülés

Szervezet mükődése

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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A teljes cselekvési csomag felépítése:
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F4. A külső vízpótlás kockázatai és relevanciája 

Magyar Természetvédők Szövetsége 

Szerzők: Barina Zoltán (WWF Magyarország), dr. Farkas István Tamás (MTVSZ) 

Alapvetően támogatjuk az A) cselekvési javaslatban megfogalmazottakat, a külső vízpótlás 
kérdésének kivételével. Természetvédelmi szempontból jelentősen pozitívnak tartjuk a változó 
vízszint szabályozás bevezetését. Jelezzük, hogy az MTVSZ tagszervezete, a Nők a Balatonért 
Egyesület az egész A) cselekvési pont javaslatot elutasítja.

A cselekvési terv célja a 2019-es balatoni algavirágzás okainak feltárása és megismétlődése elleni 
hatékony intézkedések kidolgozása. Véleményünk szerint a cselekvési terv túlnyúlik a pályázati 
kiírásban megfogalmazott célrendszeren. A pályázati kiírás egyértelműen az algavirágzás 
megelőzésével kapcsolatos cselekvésekre szűkíti le a konzorcium munkáját (így határolja le a 
feladatot a másik hasonló témájú konzorcium munkájától). A konzorcium által végzett kutatások a 
magas vízszintet kapcsolják össze az algavirágzás kialakulásának valószínűségével. Tehát - a 
konzorcium szerint - az esetlegesen extrém alacsony vízszint nem játszik szerepet az 
algavirágzásban, sőt csökkenti annak esélyét. 

A munkában megfogalmazott éghajlati előrejelzések szerint az elkövetkező 20 évben nincs nagy 
valószínűsége túlságosan alacsony vízszint kialakulásának. Ennek értelmében nem látjuk értelmét 
a külső vízpótlás előkészítésének, különösen a külső vízpótlás lehetséges ökológiai kockázatait és 
megvalósíthatósági nehézségeit tekintve–az indokokat lásd később.

A külső vízpótlás forrásával kapcsolatban a Rába, a karsztvíz és a Dráva-Mura rendszere merülhet 
fel. Tudomásunk szerint a Rába – főleg a 15 év előtti vizsgálatok eredményei alapján – aktuálisan 
nem merül fel javaslatként. A karsztvíz pótlásként való használatával kapcsolatban volumen és 
ökológiai kérdések merülnek fel, főleg a mennyiségi kérdések miatt nem tartjuk 
megvalósíthatónak, ezért nem is foglalkozunk ezzel most mélyebben.

A Dráva-Mura vízrendszerével kapcsolatosan felmerült, de részleteiben minimálisan sem érintett 
vízpótlás alkalmazásával kapcsolatos ellenvetéseket az alábbi három témakörben ismertetjük.


Jogi háttér 
Bármi, ami a természeti állapotot kockáztatja, szembe megy a jelen hazai és nemzetközi 
státusszal.

A vázolt elképzelés hatással volna a következő hazai védettségű területekre: 

• Mura-menti tájvédelmi körzet

• Duna-Dráva Nemzeti Park

• Balaton-felvidéki nemzeti park

• Keszthely 254/EL/14 ex lege védett láp

• Bakony-Balaton Geopark

• Letenye, országos ökológia hálózat, magterület

• Sormás, országos ökológia hálózat, magterület

• Nagykanizsa, országos ökológia hálózat, ökológiai folyosó
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• Zalaújlak, országos ökológia hálózat, ökológiai folyosó

• Garabonc, országos ökológia hálózat, magterület

• Balatonmagyaród, országos ökológia hálózat, ökológiai folyosó

• Sármellék, országos ökológia hálózat, magterület

• Balatonberény, országos ökológia hálózat, magterület


A vázolt elképzelés hatással volna a következő nemzetközi védettségű területekre: 
• Kis-Balaton Ramsari terület

• Balaton Ramsari terület

• Kis-Balaton HUBF30003 különleges madárvédelmi és természetmegőrzési terület

• Balaton HUBF30002 különleges madárvédelmi és természetmegőrzési terület

• Mura mente HUBF20043 különleges természetmegőrzési terület

• Dél-Zalai homokvidék HUBF20049 különleges természetmegőrzési terület

• Oltárc 20046 különleges természetmegőrzési terület

• Szépvíz–Principális-csatorna 20045 különleges természetmegőrzési terület

• Mura–Dráva–Duna UNESCO bioszféra-rezervátum


A feltételezhetően mintegy 60–70 km hosszú csatorna/vezeték kapcsán további védett területek 
érintettsége is felmerülhet.

A területeket érintő tervezések során az alábbi főbb vonatkozó rendelkezéseket és kapcsolódó 
eljárásrendet kell alkalmazni:


• 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet


• a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

• 127/1996. (VII. 25.) Korm. rendelet

• a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között Pécsett, 

1994. július 10-én aláírt, a vízgazdálkodási együttműködés kérdéseiről szóló 
egyezmény kihirdetéséről


• 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről


• 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről

• 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások 

vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény 
kihirdetéséről


• 136/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások 
vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26-án elfogadott ENSZ EGB egyezmény 
Szófiában, 2001. február 17-én elfogadott első módosításának, valamint Cavtatban, 
2004. június 4-én elfogadott második módosításának kihirdetéséről
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• 2008/0052 (CNS) az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 
1991-ben aláírt espoo-i ENSZ/EGB egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti 
vizsgálatról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő 
jóváhagyásáról


• 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

• 119/2011. (XII. 15.) VM rendelet a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe 

bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek kihirdetéséről

• 1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a 

vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott 
Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között 
elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről


• 10/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Mura-menti Tájvédelmi Körzet létesítéséről

• 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről

• 4/2000. (III. 24.) KöM rendelet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi 

területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

• 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

• 1/2002. (I. 15.) KöM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bővítéséről


 EU Víz Keretirányelvének (2000/60/EC) megvalósulása érdekében hazánk (illetve az érintettként 
felmerülő Horvátország) lépések sorát készítette elő és valósította meg. Az említett vízpótlási 
beavatkozások szembe mennek Víz Keretirányelv és ennek hazai jogrendbe foglalt céljaival, az 
ennek alapján kidolgozott Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, a Részvízgyűjtő-gazdálkodási Tervek 
(Duna, Tisza, Dráva, Balaton), valamint az alegységek Vízgyűjtő-gazdálkodási terveinek 
rendszerével.

A 2021. szeptemberében kihirdetett öt országra kiterjedő Mura–Dráva–Duna bioszféra rezervátum 
létrehozásában nem csak természetvédelmi, hanem jelentős kormányzati szándék is 
megmutatkozik.


Szakmai háttér 
A Dráva alsó szakaszai mentén jelenleg is problémákat okoz a talajvízszint-süllyedés és vízhiány, 
mely a mellékágakban és mentett, valamint ártéri területeken is jelentkezik; bármely, felvízen 
történő vízkivétel esetén az alvízi érintettség részleteiben vizsgálandó mind a védett területek, 
mind a vízbázisok integritása szempontjából. Hosszútávon vízhozam-problémákkal szembesül a 
folyó, így a minimális vízkivétel sem támogatható.

Külső vízpótlás lehetősége vízminőségi, technikai kérdések sorát veti fel, ezek miatt a korábbi 
hasonló ötletek mind elvetésre kerültek. (a Velencei-tó külső vízpótlása a kísérleti gyakorlati fázisig 
jutott, és ott bizonyult megvalósíthatatlannak)

A Mura vízhozama Letenyénél ~150 m3/s (~13 millió m3/nap), a vízre a Balatonban akkor lehet 
szükség, amikor a vízhozam eleve alacsony. A Balaton víztömege 2 milliárd m3, nyári napokon 
naponta 6-7 millió m3 is elpárologhat belőle. Ez egybeesik az azonos klimatikus régióban található 
folyók kisvízi vízhozamával. 

A várhatóan 5 m3/sec volumenű vízpótlás nem eredményezne érdemi víztömegváltozást és 
érzékelhető vízszintváltozást a Balatonban. A napi párolgási veszteségnek is csak alig 5–10%-át 
pótolná (tehát a vízszint csökkenését nem állítaná meg és nem mérsékelné érzékelhetően). A 
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cselekvési tervben leírtak szerint ez nem is cél, mivel a tó változó vízállásának elérése és 
alkalmazása kívánatos.


Relevancia 
A cselekvési terv megállapításai szerint a 2019-es algavirágzás egyik (fő) kiváltó oka a 
folyamatosan magasan tartott vízszint volt. Ennek értelmében bármiféle vízpótlás ellenjavallt, nem 
jelent megoldást az algavirágzás elkerülésére, sőt jelentős mértékben elősegíti azt.

Emellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy, névleges 5 m3/sec kapacitású vízkivétel semmilyen 
körülmények között nem alkalmas a Balaton vízszintjének rögzített értéken tartására, ennek 
megfelelően hatékony vízpótlás biztosítására. Ilyen mértékű vízkivétel céljából 60–70 km hosszú, 
80–100 m szintkülönbséget áthidaló rendszer kiépítése közelítőleg sem gazdaságos, a rendszer 
fenntartása is óriási energiabefektetést igényel. Ennek értelmében megalapozottan vélelmezhető 
ennél lényegesen jelentősebb kapacitás kiépítésének, vagy ezirányú bővítésének szándéka.

A vízpótlás infrastruktúrájának kialakítása esetén nem látunk garanciákat arra, hogy azt csak az 
extrém alacsony vízszint megelőzésére használná a működtető. Meg van az esélye annak, hogy a 
cselekvési javaslatban megfogalmazott pozitív jövőkép, a változó vízszint szabályozás ellen hatna 
a külső vízpótlás működtetése.

Egyetértünk a cselekvési terv azon részével, hogy 2040-ig a Balaton semmilyen tekintetben nem 
szorul külső vízpótlásra. A 2040 utáni időszakra modellek elemzésével tesz javaslatokat. Mivel az 
egyes modellek megbízhatósága időben előrehaladva jelentősen csökken, sztochaszticitása 
pedig jelentősen nő, azt javasoljuk, hogy a modellek elemzése és az algavirágzás 
megakadályozása szempontjából szükséges lépések kidolgozása 5 évente kerüljön 
felülvizsgálatra. Ezzel a változó klimatikus folyamatokkal összhangban megalapozott reakciókat 
adhatunk és elkerülhető indokolatlanná vált és költséges akciók előkészítése és kidolgozása. 
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F5. A helyzetfeltáró tanulmányok 
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2019 eseményeinek összefoglalása a műholdas adatok alapján 
Tóth Viktor, BLKI


a. Összefoglaló 

A Balaton műholdas megfigyelése, illetve az azokból számított vízminőségi paraméterek térképi 
ábrázolása sok lényeges információt biztosított számunkra a 2019-as algásodás megértéséhez. 
Az adatokból kiderül, hogy az algásodás nem köthető egy bizonyos ponthoz, hanem közel másfél 
hónapon át a Keszthelyi és a Szigligeti medence egész területén megfigyelhető volt.  Ez azért is 
egyedi jelenség, mert az eddigi eutróf esetekben elsősorban a Zala torkolatánál volt 
megfigyelhető az algásodás. A 2019-es algásodás az algabiomassza mennyiségének 
szempontjából is kiemelkedő év volt, amihez a tápanyagot az algák az üledékből nyerték ki 
közvetve. A feltételezésünk szerint ennek hátterében környezeti (meteorológiai, limnológiai, 
biológiai) tényezők összejátszása volt. Véleményünk szerint az esemény megismétlődésének a 
lehetősége fennáll.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? Véleményem szerint több környezeti tényező 
összejátszása vezetett a rekord algavirágzáshoz: a tavasz végén megfigyelhető rekord vihar, 
amely felkeverte a Balaton vizét, és potenciálisan tápanyagot juttathatott a vízbe, illetve a 
hosszantartó relatíve meleg időjárás egyértelműen hozzájárulhatott az intenzívebb 
algavirágzáshoz (Palmer et al., 2015b). A két folyamat olyan kaszkád-mechanizmust (egyre 
intenzívebb algavirágzások sorozata, egyre alacsonyabb fénykioltási együtthatók a nyugati 
medencékben, stb.) indított el, amely az augusztus végi algacsúcshoz vezetett.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? A visszatérési 
gyakoriság felméréséhez meg kell vizsgálni illetve a Balatonra pontosítani a klímamodelleket. Az 
előrejelzés lehetőség a távérzékelési, meteorológiai adatokból már most elérhető (pl. https://
www.glerl.noaa.gov/res/HABs_and_Hypoxia/habTracker.html) módszer, amit adaptálni és 
használni kell a régióra, általában nagyobb tavainkra.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? A jelenlegi balatoni mintavételi stratégiák 
elsősorban az in situ (terepi) gyűjtésekre alapoznak. Ezeket mindenképpen szükséges megtartani, 
illetve a mintavételi stratégiákat célszerű javítani és központilag koordinálni és az így közösen mért 
adatokat egymás között megosztani, az intenzívebb mintavételek elkerülése végett. Érdemes 
megfontolni a mintavételek időpontjának időzítését a nagyobb felbontású műholdak (Sentinel-2, 
Landsat8) balatoni áthaladásához időzíteni, illetve a távérzékelésben rejlő lehetőségek 
kiaknázását az eseti mintavételek, illetve ellenőrzéseknél is (A. ábra):
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A. ábra: A távérzékelési szempontok figyelembevétele a balatoni mintavételek esetében.


A monitoring jellegű balatoni felméréseknél/gyűjtéseknél pillanatnyilag a következő paramétereket 
határozzák meg (BLKI rutin): 

• a víz hőfoka különböző mélységekben

• a víz átlátszósága (Secchi mélység)

• a víz pH 

• a víz vezetőképessége

• a víz oxigéntartalma különböző mélységekben

• fényintenzitás mérése különböző mélységekben

• gyűjtés laboratóriumi mérésekhez, azon belül


• a víz lebegőanyag tartalma

• a víz klorofill koncentrációja

• a víz oldott szerves anyagainak mennyisége (CDOM, TOC, DOC)

• a víz tápanyagösszetétele (főleg N és P formák)

• fitoplankton rendszertan, tömeg és összetétel.


Ezek a paraméterek mérése/gyűjtése továbbra is fontos, azonban jelentősen növelné a Balatonról 
kapott adatok információtartalmát és a távérzékelésben történő felhasználhatóságát a 
mintavételek térbeli kiterjesztése. A 2. típusú, optikailag összetett vizekhez létfontosságú 
távérzékelési kalibrációkhoz elsősorban eltérő optikai víztípusokból szükséges a vízminták 
gyűjtése.


Az eddigi rutinszerű mintavételek elsősorban a tó pelágikus, tóközepi vízéből gyűjtöttek mintát. 
Ezek szükségszerű és létfontosságú információk, viszont egy relatíve homogén víztestből 
származnak (B. ábra), így térinformatikailag csak korlátozottan használhatóak. A Balaton 
pelágikus része 87%-ban azonos az 1-2 km-rel mellette lévő területekkel. A mintavételek 
kiterjesztése a partmenti zónára, ahol a hasonlóság medencétől függően már csak 65-73% vagy 
a mintavételek sűrítése a Szigligeti és Keszthelyi medencékben számottevően javítana a 
távérzékelési adatok pontosságán. Ezek a mintavételek vagy az eddigi mintavételi mintázatok (pl. 
partmenti mintavételek beiktatása, Keszthelyi mintavételek sűrítése, stb.) megváltoztatását, vagy 
alternatív mintavételi módszerek felhasználását igénylik. Az egyik ilyen lehetőség a Balatoni 
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Hajózási Zrt. Keszthely, Balatonmáriafürdő, Balatongyörök és Szigliget rendszeresen közlekedő 
hajóin automata vízmintavevők és mérők (ferryboxok) használata. Ezek a vízminőség-ellenőrző 
készülékek tetszőlegesen felszerelhető érzékelővel (vezetőképesség, hőmérséklet, optikai 
fényelnyelés, optikailag oldott oxigén, redox, a-klorofill, stb.) egy átfolyó cella ajtajára szerelhető 
fel. Az érzékelők adatai a GPS koordinátákkal már egy szezon után jelentős mennyiségű adatot 
szolgáltatnának a régió vízminőségétől. A balatoni vizet és környezetet figyelembe véve érdemes 
nagyon stabil érzékelőkben gondolkodni, illetve környezeti feltételek függvényében évente 
többször szükséges lehet kalibrálási ellenőrzést végezni a műszereken. Alternatíva lehet ehhez 
hasonlóan automata mérőműszerek kihelyezése mérőoszlopokra, bójákra.




B. ábra: A Balaton vízterének homogenitása (hasonlósága) tó 1999 és 2019 közötti klorofill és 

lebegőanyag tartalmából számolva.


A műholdas adatgyűjtés esetenként a felhőborítottság miatt elérhetetlen, ezért kiegészítőként 
mellé érdemes gondolkodni olyan távérzékelési lehetőségekben, amelyek felhős időjárás 
esetében is használhatóak. A repülőgépes légi hiperspektrális felvételek használata használható 
kiegészítője a Balaton felmérése, de a pilóta nélküli szárnyas (pl. https://www.atmosuav.com/, 
https://www.hiveground.com/vetal/) drónok használata egy multispektrális műszerrel (pl. 
Micasense Dual Camera System - https://micasense.com/dual-camera-system/) is kitűnő 
kiegészítése a műholdas távérzékelésnek.


Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? 
Pillanatnyi véleményem szerint a klímaváltozás előrehaladtával a hasonló események óhatatlanul 
egyre nagyobb gyakoriságban fognak előfordulni.
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2019 eseményeinek összefoglalása a műholdas adatok alapján 
Tóth Viktor, BLI


1. Bevezetés  

A távérzékelés költséghatékony kiegészítő lehet tavak átfogó felmérésében és monitoringjában. A 
távérzékelés használata vízi erőforrásaink értékeléséhez számos előnyt nyújt a vízminőség 
hagyományos méréséhez képest. Több területen használják, katasztrófavédelemben (áradások, 
földcsuszamlások, tűzvészek), gazdasági tervezésnél (mezőgazdasági teljesítmény, produkció 
előrejelzés, erdőirtás mértéke, stb.) de a távérzékelés fontos felhasználási területe a tavak 
megfigyelése is. A világ több pontján a víztestekről készített műholdfelvételek képezik a modern 
vízgazdálkodás, az adott víztest kezelésének egyik alapját (Kalifornia - https://fhab.sfei.org/ vagy 
Nagy-Tavak – https://www.glerl.noaa.gov/res/HABs_and_Hypoxia/habTracker.html). A modern 
távérzékelési eljárások lehetővé teszik az algavirágzás kiterjedésének, mértékének felmérését, az 
elsődleges termelés becslését, esetenként a fent felsorolt paraméterek jóslását. 


A vízminőség vizsgálathoz használatos műholdak passzív optikai távérzékelési elven működnek, 
azaz a mérések során az élő vagy élettelen felszínről visszaverődő napfényt mérik több 
hullámhossz-tartományban (csatornán) a látható és az infravörös fényben. A legelterjedtebb 
optikai műholdak (1. táblázat) közvetve vagy közvetlenül egy sor paramétert képesek 
meghatározni. Az édesvízi ökoszisztémák szempontjából legfontosabb és relatíve nagy 
pontossággal kiszámolható a víz lebegőanyag- és, klorofill-a tartalma, a víz színe (oldott színes 
szerves vegyületek - CDOM), illetve ezeknek az összege, a fényelnyelési együttható (Kd), továbbá 
a víz felszínének hőmérséklete. Ezen felül lehetséges a fényvisszaverési hullámhosszokon alapuló 
alga-taxon diagnosztika, de speciális esetekben a fényszóráson alapuló algaméret-kategorizálás 
is.  


1. táblázat: A legelterjedtebb optikai műholdak.


Az édesvízi ökoszisztémák megfigyeléséhez szükséges, megfelelő érzékelő kiválasztásánál három 
főbb szempontot kell figyelembe venni: az érzékelők térbeli, időbeli és spektrális felbontását. A 
szenzor spektrális felbontása szabja meg a meghatározható paraméterek számát, illetve a 
meghatározás minőségét, vagy is a több meglévő és használható csatorna több fajta és jobb 
adatokat jelent. A térbeli felbontás mutatja meg a meghatározható paraméterek legfinomabb 
térbeli eloszlását. Míg a tengerek és óceánok esetében az 1 km-es felbontás elfogadható, sőt 
esetenként feleslegesen részletesnek is bizonyulhat, addig a nagyságrendekkel változékonyabb 

Landsat7 Landsat8 Terra/Aqua Suomi NPP Sentinel-2 Sentinel-3
szenzor ETM+ OLI/TIRS MODIS VIIRS MSI OLCI
felbontás (m) 10/30/60 15/30/100 250/500/1000 375/750 10/20/60 300
csatornák (db) 8 11 36 22 13 21
visszatérés (nap) 16 16 16 16 3-5 1
használható 1999-tól 2013-tól 1999-tól 2011-től 2015-tól 2016-tól
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édesvízi rendszerekben a 10-20 méteres felbontás jelenti az ideálist, mert ott a kisebb felületek és 
a nagyobb heterogenitás miatt csak ezzel válik lehetővé a területi jellegzetességek vizsgálata. Az 
érzékelők időbeli felbontása, vagyis a műhold visszatérési gyakorisága ugyanarra a helyre, jelenti 
a folyamatok vizsgálatának lehetőségét. Figyelembe véve az adott terület felhőborítottságát 
esetenként napok, hetek telhetnek úgy el, hogy az adott területről nem lehetséges optikai 
műholdfelvételt készíteni. Összefoglalva, az ideális vízi ökoszisztémák  megfigyelése 
szempontjából ideális műholdnak nagy a spektrális és térbeli felbontása, és geostacionárius 
pályán mozog (folyamatosan a vizsgált terület felett) van. Sajnos ilyen műhold nincs, azonban az 
Olasz Űrügynökség (ASI) a 2019-ben pályára helyezett PRISMA (http://prisma-i.it/index.php/en/) 
hiperspektrális műholddal megközelítette a lehetetlent (250 csatorna, 30 méteres térbeli 
felbontása és 29 napos visszatérés). 


A vízminőség távérzékelésénél attól függően, hogy mennyi és milyen tényezők határozzák meg a 
víz biofizikai jellemzőit, két típusú vizet különböztetünk meg. Az 1. típusú vizekben domináns a 
fitoplankton jelenléte, míg más paraméter (szervetlen lebegőanyag, a színes oldott szervesanyag) 
mennyisége elhanyagolható. Ehhez a típushoz tartozik a tengerek és óceánok nyílt vize. A 2. 
típusú vizek optikailag összetettek, mert mind a szervetlen lebegőanyag, mind a színes oldott 
szervesanyag, mind a fitoplankton jelenléte, illetve esetenként a meder maga is meghatározza a 
víz fényvisszaverését. A 2. típusú vizek közé sorolható az édesvízi tavak többsége (így pl. a 
Balaton is), a folyók és a tengerek, valamint az óceánok partmenti zónái.


A távérzékelés előnyei az édesvízi ökoszisztémáknál:

• Szinoptikus adatgyűjtés lehetősége 

• Egyes érzékelők a tavaknak megfelelő térbeli felbontással rendelkeznek

• Hosszú idejű képrekord az idősorok elemzéséhez

• Az űrügynökségek folyamatos elkötelezettsége az adatgyűjtés folytatása iránt

• Megbízható és következetes operatív adatok az előrejelző rendszerek számára

• A képek általában szabadon elérhetőek és kiváló minőségűek


Műholdas mérések hátrányai az édesvízi ökoszisztémáknál:

• Korlátozott számú standard algoritmus az optikailag összetett, 2. típusú vizekre. 

• Majdnem minden egyes víztestre külön algoritmus szükséges kifejleszteni

• Az algoritmus kifejlesztésének nehézsége

• A felszínen összegyűlő algák csoportjai felülreprezentálódnak

• A sekély tavaknál jelentős a bentikus és makrovegetációs interferencia

• Légköri korrekciók nehézségei

• A műholdak nem képesek kimutatni az algatoxinokat


A Balaton műholdas távérzékelése már a korai időszakban elkezdődött (Shimoda et al., 1986; 
Büttner et al., 1987; Varga et al., 1989), azonban a tó behatóbb távérzékelési kivizsgálása a 2000-
es években kezdődött elsősorban a BLKI/BLI kutatóinak intenzív közreműködésével. A 
kezdetekben a távérzékelési munka zöme a víz minőségi paramétereire meghatározott 
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algoritmusok kidolgozására koncentrálódott régebbi műholdak (Landsat7, MODIS, MERIS) 
adatainak felhasználásával (Tyler et al., 2003; Hunter et al., 2004; Svab et al., 2005; Palmer et al., 
2015a). Idővel a kidolgozott algoritmusok felhasználásával közvetett adatsorok (cianobaktérium 
index, fenológiai változatosság, stb.) kidolgozása került a célpontba (Palmer et al., 2015b; Riddick 
et al., 2019). Az új műholdak pályára kerülésével új algoritmusok kidolgozása vált szükségessé 
(Tyler et al., 2016; Blix et al., 2018). Ezeknek a munkáknak köszönhetően került a Balaton bele 
fontos összefoglaló tudományos munkákba (Ho et al., 2019). 





1. ábra: A műholdadatok feldolgozásának folyamata. A. Sentinel-3 OLCI infravörös felvétele 
Közép- és Dél-Európáról 2019. szeptember 1-én. B. Sentinel-3 OLCI felvételből kivágott 
balatoni felvétel. C. Sentinel-3 OLCI felvételekből a C2RCC (Case 2 Regional Coast Colour) 
processzor felhasználásával számolt víz a-klorofill tartalom.


2. Módszerek 

Az áttekintéshez felhasználtuk a Sentinel-3 OLCI műhold 2019 március 6 és október 18 közötti (39 
felvétel) adatait. A tébeli mintázat vizsgálatához Sentinel-2 MSI 2019 augusztusi, szeptemberi 
adatai használtuk fel. Az 5% alatti felhőborítottságú OLCI-S3 L1B teljes felbontású felvételeit és a 
MSI-S2 L1C felvételeit a Copernicus Open Access Hub segítségével töltöttük le. A felvételeket 
atmoszférikusan korrigáltuk és kiszámítottuk az érdeklő paramétereket a SNAP Sentinel-2 és 
SNAP Sentinel-3 Toolbox segítségével, illetve a C2RCC (Case 2 Regional CoastColour) 
processzor felhasználásával. Az adatokat kalibrálásához/validálásához felhasználtuk a Balatoni 
Limnológiai Kutatóintézet 2019-ben mért terepi adatait. 

A C2RCC processzor elsősorban az alacsonyabb (10-50 µg l-1) klorofill-a tartalmak esetében 
produkál elfogadható pontoságú (~10%) értékeket. Az ettől alacsonyabb és magasabb klorofill-a 
tartalmaknál a hiba egyre növekszik, és 2µg l-1-nél alacsonyabb, illetve 150 µg l-1 nagyobb adatok 
esetében már elképzelhető az akár 100%-os hiba. A 2. típusú, optikailag összetett vizek esetében 
a magas (>100 µg l-1) klorofill-a tartalom a C2RCC processzorban befolyásolhatja a lebegőanyag-
tartalom számítását is. 
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3. Eredmények: 2019 eseményeinek összefoglalása a műholdas adatok alapján 

A műholdas képekből (1. és 2. ábrák), illetve az azokból számolt adatokból kiderül, hogy a 2019 
július végéig a Balaton algabiomasszája nagyjából hasonló mértékű volt, mint az előző 2018-as 
évben, amikor szinte egyáltalán nem volt algacsúcs. A 2019. július 30-ai Sentinel-3 felvételek 
tanulsága szerint a víz klorofill tartalma meghaladhatta a 90 µg  L-1 értéket Fenékpuszta, Keszthely 
és Gyenesdiás partmenti 8 km2 területén. Ez a medence-átlagokon (22 µg L-1) még nem volt 
érzékelhető (3. ábra), mert a Keszthelyi-medence nagyobbik részében 20 µg L-1 alatti klorofill-a 
értékek voltak. Az augusztus elején tapasztalható hűvösebb időjárás visszaszorította az 
algásodási folyamatot (kb. 10 µg L-1 medence átlaggal és ~50 µg L-1 maximummal), azonban 
augusztus közepéhez közeledve az algásodás megújult: először csak a Keszthelyi-medencében 
és a Szigligeti-medence közepén, de később az egész Keszthelyi- és Szigligeti-, illetve a 
Szemesi-medence nagyobbik részében is. Ekkorra a víz klorofill tartalma majdnem a három 
medencében egyöntetűen 20 és 35 µg L-1 között változott, 50 feletti területekkel Fenékpusztánál 
és a Zala torkolatánál. Később ezek a magas algabiomasszájú területek megjelentek a Keszthelyi-
medence közepén, illetve Balatongyöröktől keletre, míg a Szemesi-medence nagyobbik része 
ismét mezotróffá vált, és az is maradt. Ekkor (08.15.) a Keszthelyi- és Szigligeti-medence átlagai 
már meghaladták a 32 és 28 µg L-1-t, míg a medence maximumok 190 és 33 µg L-1 körül voltak (3. 
és 4. ábrák). Ekkor kezdődött a Keszthelyi- és a Szigligeti-medence hipertofizációja.


A következő napokban a Keszthelyi-medence először csak helyenként, pl. a medence nyugati 
partja mentén, illetve Balatonberény és Vonyarcvashegy között, de aztán teljes mértékben 
hipertróffá vált (3. ábra). A Szigligeti medencében az algabiomassza egyenlően oszlott el és 25-35 
µg L-1 között ingadozott. Az egyetlen viszonylagosan kiemelkedő (60 µg L-1) folt Balatongyöröktől 
keletre volt található. Míg augusztus 19-én még sehol sem voltak 100 µg L-1 feletti foltok, addig 
20-án 5 km2 és augusztus 27-én már 18 km2 területen volt 100 µg L-1-t meghaladó algabiomassza 
a Keszthelyi- és a Szigligeti-medencében. A műholdfelvételek tanulsága szerint már ekkor egyes 
helyeken 200 feletti értékek voltak kimutathatók (3. ábra).
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2. ábra: Az a-klorofill tartalom változása 2019. augusztus-szeptembere során a Balatonban. 
Sentinel-2 műholdas adatokból számolva.


A medenceátlag Keszthelynél először augusztus 31-én haladta meg a 100 µg L-1 értéket, 
miközben a Szigligeti-medencében a klorofill érték 50 µg L-1 körüli maradt (2. és 3. ábrák). A 
következő napokban az algásodás folytatódott egészen szeptember 4-5-ig, amikor is elérte 
csúcsát (2., 3. és 4. ábrák). A Keszthelyi-medencében a folyamat szeptember 4-én eredményezett 
145 µg L-1 a-klorofill átlagot (617 µg L-1 maximum), míg a Szigligeti-medencében a csúcs 
szeptember 5-én jött el 102 µg L-1 medence átlaggal és 634 µg L-1 a-klorofill maximummal (2., 3. 
és 4. ábrák). Szeptember 5-ét követően az algásodás két hét alatt lecsengett (2., 3. és 4. ábrák).
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3. ábra: A klorofill-a tartalom változása 2019. során a Balaton négy medencéjében. A pontok a 
medence átlagát jelölik, a feltüntetett bizonytalanság a ± standard error.
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4. ábra: A klorofill-a tartalom maximumának változása 2019. során a Balaton négy medencéjében.
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5. ábra: A klorofill-a koncentráció változása a Balaton déli partja mentén.


Ez az algásodás jelentős algabiomasszát termelt az idő során (2. és 3. ábrák). A szeptember 5-ei 
algacsúcs környékén a Keszthelyi, Szigligeti, Szemesi és Siófoki medencékben összesen 6, 15, 5 
és 3 tonna klorofillnak megfelelő alga volt a vízben. Ez potenciálisan jelentős terhelést jelent a 
környezetre, illetve a déli part vízműire. A 5. ábrán látható a déli parti zóna (nádastól 0,6 km 
távolságban) vizének 2019.06.15. és 2019.09.15. között mért átlagos klorofill-a tartalma (5. ábra). 
Az ábrából kiolvasható, hogy a legmagasabb átlagos klorofill tartalom a Balatonberény előtti 
vízben volt található és innét fokozatosan, keleti irányban csökkent (5. ábra). Ez a jelentős klorofill 
mennyiség esetenként abból származok, hogy a Keszthelyi-, illetve a Szigligeti-medencében 
aktuális algavirágzást a szél a déli part felé sodorta, ott koncentrálva az egész medence 
algabiomasszáját (lásd 2. ábra, 2019.09.15-ei műholdfelvétel). 


A Balaton vízminőségének javulása a strandok kiváló vízminőségét is eredményezte (https://
www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters), ami 2019-ben 
jelentős mértékben megváltozott (6. ábra, 2, 3 és 4 táblázatok). A műholdfelvételek adataiból a 
partmenti területekre extrapolálva a víz klorofill értékeit kiderült, hogy a balatoni strandok 
többsége még a kritikus augusztusi időszakban is kiváló/jó vízminőséggel rendelkezett (6. ábra, 2, 
3 és 4 táblázatok). Mindazonáltal a Keszthelyi és a Szigligeti medencékben számos strandnak az 
augusztusi átlagokat tekintve is kifogásolható volt a vízminősége (keszthelyi medence 
strandjainak  40%-a, szigligeti medence strandjainak 4%-a) (2., 3. és 4. táblázatok, 78/2008. (IV. 
3.) Korm. rendelet). 
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2. Táblázat. A víz klorofill (µg L-1) tartalmának változása 2019 során a 
balatoni strandok előtti víztérben.


medence part Hosszúság Szélesség Június Július Augusztus

Keszthelyi

északi

17,24768 46,73715 8,8±5,1 24,1±33,5 65,3±89,5

17,25121 46,7583 8,5±4,9 10,6±18,2 38,4±45,1

17,25216 46,74999 11,9±12,8 21,6±11,9 52,3±76,9

17,26854 46,76357 10,2±12,1 16,1±1,0 73,6±124,0

17,27953 46,76175 1,6±0,3 2,9±3,0 3,1±1,7

17,28961 46,75736 11,5±13,5 19,3±27,8 48,4±63,6

17,30701 46,75175 13,7±13,0 14,9±13,1 51,2±38,0

déli

17,31814 46,7173 9,9±5,8 13,2±8,9 49,5±44,2

17,32634 46,71865 9,3±8,3 13,6±6,7 34,2±11,6

17,33817 46,7194 10,7±6,5 14,2±5,9 37,0±26,8

Szigligeti

északi

17,3608 46,75094 19,0±6,5 10,3±7,8 42,6±36,6

17,37711 46,77539 15,1±6,2 10,9±8,4 45,4±36,4

17,39253 46,78641 14,0±7,2 15,2±7,1 33,7±33,7

17,43807 46,78424 5,3±3,0 8,4±8,2 19,5±16,4

17,47347 46,78647 4,3±0,8 3,9±1,3 4,8±3,0

déli

17,36277 46,71258 11,5±5,0 13,0±7,1 34,3±39,5

17,3737 46,71075 9,7±7,8 8,3±6,3 44,9±52,3

17,38097 46,70954 8,2±3,1 12,4±8,7 40,0±34,8

17,38914 46,71089 9,6±3,5 13,2±7,7 41,1±37,9

17,39278 46,71028 10,9±4,8 10,1±6,4 39,6±43,0

17,40004 46,70907 12,0±4,7 13,5±10,7 39,5±39,9

17,41094 46,70725 3,2±1,8 7,9±2,0 51,2±61,3

17,4191 46,7086 11,4±6,4 11,9±9,7 33,7±24,6

17,43089 46,70934 9,8±6,1 12,1±8,7 32,4±26,6

17,45173 46,714 13,0±6,3 17,3±7,4 29,5±21,9

17,48343 46,71684 6,5±2,5 9,9±7,1 29,5±21,2

17,50242 46,72724 12±5,0 13,1±8,7 28,7±28,4

17,51057 46,72859 11,7±5,5 10,9±7,9 32,7±36,5

17,51599 46,73311 8,3±2,9 10,7±4,8 31,0±42,9

17,5187 46,72994 13,6±5,3 11,6±9,0 27,7±26,3

17,52414 46,73446 11,8±5,9 9,6±9,4 29,3±34,6

17,5332 46,74925 7,4±2,9 8,7±2,5 21,8±17,9

17,53323 46,73837 9,5±7,3 11,2±9,0 23,1±15,6
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3. Táblázat. A víz klorofill (µg L-1) tartalmának változása 2019 során a 
balatoni strandok előtti víztérben.


medence part Hosszúság Szélesség Június Július Augusztus

Szemesi

északi

17,51154 46,78552 15,9±3,8 10,7±9,3 21,3±12,2
17,5179 46,7926 11,5±9,0 10,6±8,2 18,3±14,3

17,51972 46,79774 15,6±2,9 12,5±7,9 19,1±11,5
17,54055 46,80239 10,1±7,7 2,6±1,4 8,7±4,6
17,54588 46,75256 9,0±3,7 9,3±6,4 20,6±13,1
17,55401 46,75391 10,3±7,4 10,1±9,4 20,0±12,7
17,57311 46,8078 16,2±4,1 5,4±5,3 13,9±11,3
17,59218 46,81818 11,7±7,0 4,1±2,5 10,7±4,8
17,62285 46,81845 19,1±2,1 11,7±8,6 15,3±9,7
17,63911 46,82115 19,7±2,7 7,1±7,6 15,5±8,6
17,65175 46,82445 12,2±5,9 8,4±7,0 13,3±10,4
17,65183 46,83532 6,7±3,0 2,8±2,8 11,8±8,4
17,65995 46,83667 8,6±4,6 8,8±6,9 10,6±8,8
17,67533 46,84767 7,9±7,0 9,0±6,7 9,8±8,3
17,67809 46,85537 7,9±2,8 3,4±2,1 10,8±10,4
17,68987 46,86698 8,8±8,8 8,9±4,9 12,4±9,1
17,7548 46,87775 5,5±3,1 4,3±1,3 9,8±6,8

17,79357 46,89022 6,5±6,6 7,2±7,9 9,2±8,7
17,80164 46,89157 8,3±4,8 10,6±7,3 8,1±4,5
17,80988 46,90378 3,1±2,1 3,4±1,7 6,2±5,1
17,83149 46,91099 3,8±2,5 4,9±2,0 6,8±2,3
17,84582 46,90855 3,5±1,0 2,6±0,8 4,2±2,9

déli

17,58834 46,76444 14,3±7,7 9,8±6,7 20,6±12,4
17,62626 46,77435 12,8±6,3 6,4±1,6 9,6±5,6
17,65333 46,7861 12,6±2,4 7,7±6,8 13,1±11,8
17,67767 46,79014 8,6±7,3 7,0±7,6 8,7±8,6
17,69029 46,79344 8,9±3,4 7,2±7,9 9,4±7,7
17,7191 46,79944 6,4±0,9 4,6±1,0 12,6±10,2

17,72269 46,79883 7,5±2,3 3,8±2,5 11,4±8,6
17,76231 46,81387 7,4±2,9 4,1±3,0 12,4±10,5
17,76948 46,81266 3,7±2,6 3,8±3,3 3,6±2,3
17,77132 46,81779 3,9±3,4 6,6±5,1 11,1±10,7
17,7785 46,81656 4,7±4 4,7±0,8 7,1±2,1

17,78298 46,81852 4,5±1,8 3,4±2,7 5,6±2,9
17,79199 46,82243 6,0±2,3 6,0±2,9 9,1±7,2
17,79557 46,82183 6,8±4,5 1,7±1,4 3,7±3,3
17,80907 46,82769 5,9±1,1 2,0±0,9 3,7±1,9
17,82165 46,83099 3,9±2,6 2,1±1,3 3,7±2,5
17,82257 46,83356 4,5±1,4 7,6±5,5 7,4±4,9
17,83606 46,83943 4±3,1 5,9±7,8 7,3±3,0
17,84413 46,84077 4,8±1,6 5,7±5,0 8,4±5,6
17,84956 46,84529 4,3±1,7 5,4±5,8 10,4±6,1
17,86215 46,84859 3,0±2,1 2,5±1,6 4,6±2,8
17,86307 46,85115 3,9±2,2 4,5±4,6 9,0±6,1
17,87653 46,85702 3,6±0,7 2,7±1,5 6,9±2,8
17,88911 46,86032 3,9±3,0 3,3±1,1 6,5±5,8
17,89002 46,86289 4,8±0,9 5,8±3,3 4,9±2,3
17,89637 46,86997 4,5±0,6 2,7±1,3 6,4±1,8
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4. Táblázat. A víz klorofill (µg L-1) tartalmának változása 2019 során a 
balatoni strandok előtti víztérben.


medence part Hosszúság Szélesség Június Július Augusztus

Siófoki

északi

17,87023 46,92345 2,8±1,0 4,1±4,7 3,8±2,6
17,87115 46,92601 2,7±2,0 3,5±1,8 8,7±8,6
17,8917 46,91979 2,5±0,4 2,8±1,6 5,1±2,7

17,89513 46,90831 2,6±1,8 2,8±1,6 5,2±2,5
17,89947 46,8994 2,7±1,6 2,8±1,6 5,4±3,1
17,90014 46,95374 2,4±0,6 2,6±1,6 5,6±2,0
17,90823 46,95508 2,2±0,6 1,5±1,1 2,8±2,1
17,9118 46,95447 2,6±1,1 2,9±1,2 4,2±2,3

17,93881 46,9662 2,6±0,7 3,0±1,2 3,3±1,0
17,96039 46,9734 2,8±1,1 2,8±1,4 5,0±1,6
17,97838 46,98122 2,6±0,6 3,2±1,7 5,3±0,6
17,98739 46,98512 2,7±1,0 3,1±1,1 4,9±0,9
18,01005 47,00575 2,7±1,0 4,2±1,1 4,6±1,0
18,01099 47,00831 2,3±1,6 3,6±1,0 4,3±1,4
18,01302 47,02431 1,1±1,6 1,9±1,1 3,4±2,4
18,02108 47,02565 2,4±1,6 2,2±1,4 5,0±1,1
18,02465 47,02504 2,5±0,4 2,3±1,4 6,0±1,7
18,03365 47,02895 2,5±0,6 2,7±0,8 4,9±1,4
18,03852 47,05263 1,2±0,8 2,6±1,6 4,2±0,5
18,04923 47,05079 3,2±1,8 2,9±1,1 3,3±1,5

déli

17,92519 46,88683 2,6±1,7 2,4±1,7 6,7±4,0
17,96902 46,89294 2,3±1,1 3,6±1,2 6,1±1,1
17,97088 46,89807 3,6±1,5 2,7±1,5 5,2±2,3
17,98155 46,89624 4,2±1,7 5,7±1,9 4,7±1,6
17,99315 46,89697 1,6±1,0 3,1±1,9 4,7±2,0
18,03969 46,91077 2,9±0,2 3,9±0,3 3,6±1,4
18,05219 46,91407 2,4±1,6 2,4±1,3 6,3±1,6
18,06563 46,91993 2,3±1,1 1,9±1,2 5,1±2,2
18,08168 46,92261 1,7±0,8 3,2±2,5 4,7±1,2
18,11749 46,93823 3,4±2,5 2,4±1,3 5,9±2,7
18,1229 46,94275 2,8±2,0 2,2±1,4 5,6±2,4

18,12632 47,02392 3,1±2,2 1,5±1,2 5,5±2,0
18,12925 46,94983 2,3±1,1 2,2±1,6 4,7±1,9
18,13601 47,01952 2,9±1,2 3,6±0,4 4,9±3,6
18,13821 46,95373 2,6±1,7 2,3±1,7 4,9±2,9
18,14269 46,95568 2,4±1,2 3,3±1,4 5,1±4,7
18,14312 47,01829 3,2±1,9 2,1±1,4 6,0±2,9
18,14571 47,01512 3,1±1,4 3,6±1,5 5,1±3,7
18,14668 47,01768 2,8±1,9 0,8±0,4 6,6±4,9
18,15094 46,96789 3,5±0,9 3,3±0,5 5,3±2,0
18,15895 47,01011 2,5±1,5 3,7±1,1 2,8±1,5
18,16106 46,98522 1,3±1,1 2,9±1,3 2,2±0,8
18,1618 46,97691 2,0±1,6 1,3±0,1 1,4±0,9

18,162 46,98778 1,3±1,1 1,8±0,9 1,4±0,6
18,16367 46,98204 1,4±1,4 2,1±1,3 1,3±0,7
18,1658 46,99803 0,9±0,6 2,5±1,3 3,1±4,8
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A 2019 óta elmúlt években, a nyáron a Balatonban gyakoriak voltak az alga (esetenként 
dominánsan cianobaktérium) virágzások. Megelőzendő a potenciális megbetegedéseket a helyi 
hatóságoknak le kell ilyenkor zárni a fürdőhelyeket. Amennyiben központi kormányzati szándék 
lenne ezzel kapcsolatosan, akkor olyan szolgáltatás fejlesztését lehetne kezdeményezni a 
Balatonra (és más nagyobb tóra), amely a műholdas adatok felhasználásával naponta észleli az 
algavirágzásokat, illetve következő napokra sodródási előrejelzéseket számol. Ezen javaslatok 
alapján a strandoknak lenne idejük megtervezni napokra a szükséges intézkedéseket. Ezt a 
szolgáltatást kifejezetten a vizek fürdővízminőségének ellenőrzéséért felelős helyi hatóságok 
számára szükséges lenne kifejleszteni


7. ábra: Az éves eutróf (>25 µg L-1) események számának átlaga a Balatonban 2015 és 2018 
között


A 2019 előtti időszak műholdas adatainak átvizsgálása kimutatta, hogy az eutróf (műholdakról 
észlelhető magas algabiomassza) események elsősorban a nagyobb befolyókhoz (Zala folyó, 
Lesence-patak, Kétöles-patak) kötődtek és csak ritkán haladták meg a három hetes hosszat (7. 
ábra). A vizsgált időszak (2015-2018) során a Siófoki és a Szemesi medencék nyílt vizében nem is 
volt kimutatható eutróf esemény egyetlen egyszer sem, míg a partmenti területeken megjelenő 
eutróf események inkább a hínárosodáshoz köthető (6. ábra).    

 

A Sentinel-3 műholdas adatokból a klorofilltartalom mellett, még a víz lebegőanyagtartalma (total 
suspended matter - TSM) is kinyerhető (8. ábra). Az adatokból jól látható, hogy a 
lebegőanyagtartalom első sorban időjárásfüggő, vagy is egy nagykiterjedésű vihar esetében a 
szeles idő felkeveri mind a négy medencét (2019.04.28. – 8. ábra). Egyúttal sajnos rávilágít arra 
tényre, hogy a tényleg viharos időt a felhőborítottság miatt lehetetlen észlelni: 2019 május 11. és 
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13. között ritkán tapasztalható vihar volt a Balaton régiójában, ami jelentősen felkavarta a tó vizét, 
így még napokkal később is (2019.08.15.) 280 és (2019.08.16.) 270 mg L-1 lebegőanyagtartalma 
volt a víznek. Ez egyrészt jelentős mennyiségű üledéket, így potenciálisan tápanyagot juttathat a 
vízbe, másrészt tekintélyes mértékben leárnyékolja a vízoszlopot. Az április 28-a előtti vihar 
100-170 mg L-1 lebegőanyagot juttatott a vízben, ami 3-5 m-1 közé emelte a fénykioltási 
együtthatót (Kd; 9. ábra). A fototróf szervezeteknek egy ilyen erős felkeveredés (a hőmérsékleti 
változásokkal egyetemben) számottevően rontja a túlélési esélyt, hiszen csak csekély mennyiségű 
fény jut le már az 1 méteres vízmélységbe is: 3 és 5 m-1  Kd értékek mellett az eufotikus zóna, vagy 
is az a vízréteg ahová a felszíni fénynek csak 1%-a jut le) 1,5 és 0,9 méteren van. 


Az adatokból az is jó látható, hogy a Sentinel-3 - és úgy általában a műholdas adatok - esetében 
a víz nagyon magas klorofill tartalma zavarja az egyéb víz paramétereinek meghatározását, így az 
algamennyiség megjelenik a lebegőanyag-számításban is: a nyár végi algacsúcs jelentősen 
befolyásolta a műholdas adatokból számolt lebegőanyag-tartalmat és jelentősen megnövelte a 
fényelnyelési együtthatót is (3., 8. és 9. ábrák). Ennek következtében az algacsúcsok idején a 
kiemelkedően magas fénykioltási együtthatók miatt a Keszthelyi-medence vízének eufotikus 
zónája 50 cm alá süllyedt (9. ábra).    
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8. ábra: A víz lebegőanyag-tartalmának (TSM) változása 2019. során a Balaton négy 
medencéjében. A pontok a medence átlagát jelölik, a feltüntetett bizonytalanság a ± standard 
error.
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9. ábra: A víz fényelnyelési együtthatójának (Kd) változása 2019. során a Balaton négy 

medencéjében. A pontok a medence átlagát jelölik, a feltüntetett bizonytalanság a ± standard 
error 

A fényhiány mellett a Keszthelyi medencében 2019. nyarán relatíve hosszan volt meleg (10. és 11. 
ábra). A műholdas adatokból számított hőmérsékletek az mutatták, hogy ugyan 2019. nem volt 
extrém meleg (2015-ben mérhető volt 25,8°C medence átlag is, 10. ábra), azonban 2019-ben 
hosszan volt mérhető relatíve magas átlaghőmérséklet a Keszthelyi medencében (10. ábra). 
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10. ábra: A Keszthelyi-medence átlagos vízhőmérséklete Landsat8 felvételek alapján.





11. ábra: A 20 és 21°C (medence-átlag) hőmérsékleteket meghaladó napok száma a Keszthelyi-
medencében.


2019-ben 103 napon át (június közepe és szeptember közepe között) 20°C feletti 
átlaghőmérséklet volt mérhető a Keszthelyi medencében. Ezt követően második legmelegebb 
évben, 2015-ben 57 napos, július eleje és augusztus vége közötti időszakban volt 20°C 
meghaladó átlaghőmérséklet a Keszthelyi medencében (11. ábra).


4. Diszkusszió  

A 2019-es események több szempont szerint is egyediek voltak. Azon túl, hogy a soha nem látott 
algásodás volt megfigyelhető, szembetűnő volt, hogy az algásodás a két nyugati medencében 
közel egyszerre és egyforma mértékben ment végig. Ez a tény önmagában is azt sugallja, hogy az 
algásodás hátterében mezoléptékű (10-20 km-t lefedő) folyamatok állhatnak. Az algásodás 
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mérete (>600 mg l-1 csúcsok) kizárja a diffúz szennyezés lehetőségét, hiszen a két nyugati 
medencébe kellett volna 7 tonna foszfornak bejutnia, ami gyakorlatilag csak katasztrofális 
csapadékmennyiség mellett valósulhatott volna meg. Tápanyagforrásként a belső terhelés 
lehetőségét egyrészt a szokatlanul hosszantartó 20 °C-t meghaladó vízhőmérséklet is, és a 
nagyon alacsony eufotikus mélység is alátámasztják. Ennek a két tényezőnek a 
következményeként a nyugati medencékben a vízoszlop nagyobbik részében akár anoxiás 
feltételek is lehetettek, amelyek pont a foszfor kioldódásához szükségesek.
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Irodalmi összefoglaló és értékelés a halállomány és a halgazdálkodás esetleges 
szerepéről a 2019. évi Balatoni algavirágzás kialakulásában 

Specziár András és Boros Gergely, BLKI


a. Összefoglaló 

A halállomány összetétele és biomasszája, valamint a halgazdálkodás számos ponton hatással 
lehet a vízi ökoszisztémák anyagforgalmára. A jelen tanulmányban arra keressük a választ, hogy a 
halállomány és a halgazdálkodás részéről történhetett-e olyan hatás vagy változás, amely 
kifejezetten hozzájárulhatott a 2019. évi, nem várt algavirágzáshoz a Balatonban. Irodalmi 
tényekre és elméletekre, halgazdálkodási statisztikai adatokra (fogás, telepítés, horgász jegyek 
száma), illetve saját kutatási eredményeinkre támaszkodva értékeljük a halállomány és a 
halgazdálkodás anyagforgalmi kapcsolatait, elsősorban az algavirágzás kialakulása 
szempontjából leginkább releváns foszfort illetően. Kiemelten támaszkodtunk egy 2020-ban 
megkezdett, a halgazdálkodás foszfor mérlegét és azon belül kiemelten az etetőanyagok hatását 
vizsgáló kutatásunk előzetes eredményeire. Megállapítottuk, hogy a halállomány és a 
halgazdálkodás részéről egyetlen olyan tényező sem merült fel, amely érdemben hozzájárulhatott 
volna a 2019. évi algavirágzáshoz a Balatonban. Mindemellett, számba vesszük azon lehetséges 
intézkedéseket, amelyek kedvezőtlen irányú változások esetén megoldásként felmerülhetnek. 
Összegezzük a lényegesnek tartott jövőbeni kutatási irányvonalakat, így különösen: az 
etetőanyagok tápanyag-összetételének feltárása, az etetőanyagok hasznosulása és bomlása 
vizeinkben, az etetőanyagok hatása a fogyasztó szervezetekre és a vízi anyagforgalomra, az 
etetőanyag felhasználás és a horgászati szokások folyamatos nyomon követése.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? A halállomány és a halgazdálkodás, horgászat 
oldaláról nem találtunk semmilyen olyan tényezőt, amely kifejezetten hozzájárulhatott volna a 
2019. évi nemvárt algavirágzáshoz.


-	 A halállomány jól monitorozható része mutat ugyan némi emelkedő trendet az elmúlt 
10-15 évben, viszont feltételezhető, hogy ez a halállomány gyengén/nem monitorozható 
részének (angolna és busák) csökkenésével párhuzamosan történik. Ezért nem tartjuk 
valószínűnek, hogy a halállomány egésze komolyabb mértékben gyarapodott volna az 
elmúlt időszakban; 


-	 Jelentősebb halpusztulás és tetem lebomlásból eredő foszfor felszabadulás nem volt az 
elmúlt években.


-	 A halgazdálkodás, horgászat foszfor mérlege a halfogás és a haltetem eltávolítás 
(együtt -6.7 tonna P/év), a haltelepítések (+3.1 tonna P/év) és az etetőanyagok 
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bejuttatásának (előzetes becslés: ~ +8.1 tonna P/év ) eredőjeként a más forrásból 1

származó, monitorozott külső terheléshez mérten csekély, nagyjából plusz ~2.7%-nyi (~ 
4.5 tonna P/év) terhelést jelent a Balatonban. 


-	 A horgászok létszáma (kiváltott jegyek száma) ugyan évről-évre enyhe növekedést 
mutat, de kiugró értékek nélkül. A jelenlegi etetési szokásokkal együtt tekintve, ez sem 
lehetett kiváltója a 2019. évi algavirágzásnak.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? Az 1.) kérdésre adott 
válaszban jeleztük, hogy a halgazdálkodás és a halállomány oldaláról nem látunk magyarázatot a 
2019. évi algavirágzásra, így ilyen megközelítésből előrejelzéseket sem tudunk adni a további 
algavirágzások kialakulására és gyakoriságára vonatkozóan.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? Az 1.) kérdésre adott válaszban jeleztük, hogy 
a halgazdálkodás és a halállomány oldaláról nem látunk magyarázatot a 2019. évi algavirágzásra, 
így ilyen megközelítésből előrejelzéseket sem tudunk adni a további algavirágzások kialakulására 
és gyakoriságára vonatkozóan.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? 
Mint az 1.) kérdésre adott válaszban kifejtettük, a halállomány és a halgazdálkodás, horgászat 
oldaláról az algavirágzások megelőzése tekintetében jelenleg sürgető beavatkozásra nincs 
szükség. Viszont, szükséges a folyamatok nyomon követése és a finomabb hatásmechanizmusok 
feltárására irányuló kutatómunka. Így tudjuk csak időben észlelni a halállomány és a 
halgazdálkodás, horgászat azon változásait, amely jelentősen befolyásolhatja a Balaton 
anyagforgalmát.


a. Amennyiben a jövőben jelentősen növekedne a halállomány sűrűsége, úgy 
mérlegelhetők az alábbi beavatkozások:


	 -	szelektív halászat, elsősorban az idegenhonos és planktonfogyasztó fajok 
tekintetében;


	 -	fokozott ragadozóhal telepítés és/vagy fogási korlátozás.

b.	Amennyiben a jövőben drasztikusan romlana a halgazdálkodás foszformérlege, 

megfontolható az alábbi beavatkozások számításba vétele:

	 -	a napi etetőanyag használat korlátozását;

	 -	az etetőanyagok halliszt/foszfor tartalmának korlátozása;

	 -	a haltelepítési kvótára egy a kifogott halmennyiséget figyelembe vevő felső limit 

bevezetése;

	 -	a kifogott idegenhonos halfajok visszahelyezési tilalma és annak érvényesítése;

	 -	a catch & release horgászat (amikor a horgász minden kifogott halat visszaenged a 

vízbe) korlátozása;

	 -	szelektív halászat foszfor kivonására a rendszerből.


 A tanulmányban halványítva jelenítjük meg a viszonyításként megadott előzetes becsléseinket. Ezen 1
adatok az etetőanyagok pontos foszfor tartalom mérése után akár számottevően is módosulhatnak. Kérjük 
ennek megfelelően kezelni ezen adatokat!
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Irodalmi összefoglaló és értékelés a halállomány és a halgazdálkodás esetleges 

szerepéről a 2019. évi Balatoni algavirágzás kialakulásában 
Specziár András és Boros Gergely, BLI


1. Bevezetés  

Az algavirágzások elkerülése kiemelt szempont a turisztikai és ivóvízbázisként szolgáló vizeinknél. 
Algavirágzások elsősorban akkor alakulhatnak ki, amikor az adott vízben magassá válik a növényi 
szervezetek által hasznosítható tápanyagok mennyisége, elsősorban a szabadon felvehető 
nitrogén- és a foszforformák. A tápanyagdúsulás mögött gyakran emberi hatás áll, de okozhatja 
természetes folyamat is. A sikeres védekezés alapja, hogy minden esetben megismerjük a 
tápanyag koncentráció növekedésének konkrét okát.  
A Balaton tápanyag terhelésének csökkentése érdekében az 1980-as években és az 1990-es 
évek elején komoly fejlesztések történtek, amelyek hatására csökkent a tóban a planktonikus 
elsődleges termelők (cianobaktériumok és algák) produkciója és erősen lecsökkent az 
algavirágzások esélye (Istvánovics és mtsai 2007). Ezért is volt váratlan a 2019. nyárvégén-ősszel, 
a Balaton Keszhelyi- és Szigligeti medencéjében a planktonikus algák erős felszaporodása. 
Ismereteink alapján a Balatonban tápanyag oldalról az elsődleges termelést a hozzáférhető 
foszfor szabályozza. Minthogy az esemény bekövetkeztére a rutinszerűen monitorozott környezeti 
mutatók előzetesen nem utaltak, ezért logikus feltételezés, hogy valamely eddig rendszeresen 
nem követett körülményben történhetet változás.


A halgazdálkodás ősidők óta jelen van a tavon. A halászat sokáig meghatározó szerepét mára a 
horgászat vette át. A halgazdálkodás a halak telepítése és kifogása révén akár jelentősen is 
befolyásolhatja a vizek tápanyagforgalmát és tápanyag mérlegét. A horgászati hasznosítás 
gyakori velejárója a tápanyagbevitelt jelentő csalogató etetés. Az etetés anyagforgalmi hatását 
illető kérdés mindig ott lebegett a köztudatban, de eddig nem került egyértelműen előtérbe. A 
nemrégiben indult nagy pontyfogó versenyeken a csapatok horgászhelyein felhalmozott hatalmas 
etetőanyag készletek kezdték élénkíteni a szakmai és civil érdeklődést, fakasztottak kételyt: vajon 
ennyi etetőanyag beszórása biztos, hogy nem káros a vízi ökoszisztémára, a vízminőségre? A 
kérdés nagyon is jogos, hiszen ismert, hogy az intenzív halgazdaságok erősen trágyázott és 
etetett vizei hipertrófok, azaz magas az elsődleges termelésük. A horgászati hasznosítású vizek 
esetében a tápanyag mérleg nagyon széles tartományban változhat; még etetőanyag használata 
mellett is fennállhat nettó foszfor eltávolítás, de történhet akár eutróf állapot kialakulásához vezető 
jelentős mértékű nettó foszforterhelés is (Wolos és mtsai 1992, Amaral és mtsai 2013). 
Jelen tanulmányban ezért arra keressük a választ, hogy a halállomány és a halgazdálkodás, 
horgászat részéről érkezhetett-e olyan hatás, amely nagyban növelhette az esélyét a 2019. évi 
balatoni algavirágzás kialakulásának. Különös figyelmet fordítunk a halgazdálkodás foszfor 
mérlegére és azon belül is az etetőanyag használatának hatására. A hétköznapi és 
versenyhorgászat hatását külön is megvizsgáljuk. Végezetül, számba vesszük azon lehetséges 
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eszközöket, amelyek a halgazdálkodás oldaláról rendelkezésre állhatnak a Balaton foszfor 
terhelésének csökkentésére.


2. Módszerek 

A halállomány és a halgazdálkodás vízi anyagforgalomra gyakorolt hatásaira vonatkozó 
nemzetközi és haza irodalomban kutakodtunk olyan példák után, amelyek támpontot nyújthatnak 
a tanulmány alapkérdéseinek megválaszolásához.  
A Balaton halállományának mennyiségi és szerkezeti trendjeit illetően a 2005-2018. időszakban 
végzett standard monitorozás eredményeire támaszkodtunk (Specziár 2010, Specziár és Erős 
2020). 
A halgazdálkodás nettó foszfor mérlegét a következő egyenlet írja le:


Pterhelés = – Phal elvitel – Phaltetem eltávolítás + Ptelepítés + Petetés


Az egyenleg lehet akár nettó foszfor eltávolítás (a természetesvízi halászatra általában jellemző), 
vagy nettó foszforterhelés is, intenzív etetőanyag használat és magas arányú catch & release 
(C&R; Arlinghaus és mtsai 2007) horgászat esetén. Az éves telepítési mennyiségek ismertek 
(adatforrás: Balatoni Hangazdálkodási Nonprofit Zrt. – BHnP Zrt.). Az etetőanyag használatot 
illetően a BHnP Zrt. munkatársaival közösen végeztünk online kérdőíves felmérést 2020. 
december és 2021. január időszakban. A két nagy „bojlis” pontyfogó horgászversenyen (IBBC, 
NBBH) felhasznált etetőanyag mennyiségét pedig helyszíni kérdőíves felméréssel becsülte a 
BHnP Zrt. A halászat által kifogott halak mennyisége 1901-től ismert (adatforrás BHnP Zrt.), 
viszont a horgászat által kifogott halak mennyiségére vonatkozó statisztikák (adatforrás MOHOSZ, 
BHnP Zrt., NÉBiH) gyakran jelentősen alul becsülnek, illetve nem ismert az illegális halfogás 
mértéke (úgy véljük mára az ilyen irányú tevékenység jelentősen visszaszorult). A halgazdálkodás 
részeként kötelező a vízfelszínen megjelenő haltetemek eltávolítása, ennek mértéke a BHnP Zrt. 
veszélyes hulladék elszállítási bizonylataiban dokumentált.  
A fogási, haltetem-eltávolítási, telepítési és etetőanyag felhasználási adatokat irodalmi és saját 
előzetes mérési adataink alapján konvertáltuk foszfor adatokká (1. ábra és Mozsár Attila nem 
közölt adatok). Mivel az egyes etetőanyagok nagyon eltérő arányban tartalmazhatnak magas 
foszfor tartalmú hallisztet, ezért az irodalmi adatok csak hozzávetőleges becslést adhatnak a 
Balatonon használ etetőanyagok foszfortartalmát illetően. Az egyes etetőanyag típusok 
foszfortartalmának bemérése tervben van ugyan, de az várhatóan nem fog elkészülni a tanulmány 
határidejére. Előzetes számításainknál feltételeztük, hogy a bojli és pellet formátumú 
etetőanyagok 30%-ban tartalmazhatnak halibut típusú, halliszt tartalmú komponenst, míg a dara 
típusú készítményekben e komponens aránya 10% lehet.  
Lévén az etetőanyag felhasználásra vonatkozóan hosszú távú adatok nincsenek, így az ilyen 
eredetű tápanyagterhelés trendjére az értékesített horgászjegyek számából (adatforrás BHnP Zrt.) 
igyekeztünk következtetéseket levonni.
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1. ábra. Az etetőanyagok főbb összetevőinek foszfortartalma akár egy nagyságrendnyi eltérést is 
mutathat.


3. Eredmények 

3.1. A halak szerepe a vizek belső tápanyagterhelésében és az eutrofizációs folyamatok 
alakításában 

3.1.1. Elméleti áttekintés: a halak hatása a belső tápanyagterhelésre 
 
A halak (elsősorban a plankton-fogyasztók és mindenevők) számos módon befolyásolják a 
tápanyagforgalmi és eutrofizációs folyamatokat (Vanni 2002, Vanni és mtsai 2013, Atkinson és 
mtsai 2017):

- A zooplankton „kifalása”: valamennyi halfaj ivadéka mikroszkopikus élőlényekkel, elsősorban 

állati planktonnal (zooplankton) táplálkozik, de sok halfajnak (pl. szélhajtó küsz, garda, busák, 
stb.) kifejlett korban is fontos tápláléka a zooplankton. A zooplankton kifalásával viszont 
csökken az algákra nehezedő fogyasztói nyomás, így könnyebben fordulhat elő 
túlszaporodásuk.


- Tápanyagürítés: az elfogyasztott táplálékból a halak emésztésük során feltárják a komplexebb 
molekulákba zárt tápelemeket, majd ezek egy részét könnyen hozzáférhető formában 
kibocsátják a környezetükbe.


- Tápanyagok horizontális és vertikális transzportja: a halak táplálkozásuk és ürítésük révén 
képesek vízrétegek (pl. üledékből a felszíni réteghez), illetve víztestek között szállítani a 
tápanyagokat, ezzel befolyásolva az algák lokális szaporodását;


- Bioturbáció: a bentosz-fogyasztó halak (pl. ponty, dévérkeszeg) táplálkozásuk során 
folyamatosan túrják az üledéket, melynek köszönhetően nagy mennyiségű kiülepedett 
tápanyagot képesek visszakeverni a vízoszlopba.
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- Növényi tápanyagok időszakos csapdázása: a halak fejlődésük során jelentős 
mennyiségben építenek be tápelemeket a testükbe, így nitrogént és foszfort is, ezzel 
csökkentve az elsődleges termelők számára elérhető tápanyagok mennyiségét. 


- Hirtelen tápanyag felszabadulás tömeges halpusztulás esetén: minthogy a halállomány 
rendszerint igen jelentős tápelem készletet képvisel a vízoszlopon belül, így egy jelentős 
halpusztulás után átmenetileg akár jelentősen is megnövekedhet az oldott és/vagy könnyen 
hozzáférhető tápelemek mennyisége a vízben. 

3.1.2. Irodalmi áttekintés: az elsődleges termelés befolyásolásának lehetősége a halállomány 
szabályozása révén - biomanipuláció  
 
A fentebb említett anyagforgalmi hatások ismeretében, a halállomány mennyiségi és minőségi 
viszonyainak megváltoztatásával lehetőség van a teljes vízi anyagforgalom befolyásolására, így a 
hozzáférhető tápelemek és az elsődleges termelés mennyiségének szabályozására is (Gulati és 
mtsai 1990, Mehner és mtsai 1998, Kasprzak és mtsai 2003, Søndergaard és mtsai 2008, Tátrai 
és mtsai 2009). Ezen lehetőséget kihasználva számos eutróf víztestnél sikerült nagymértékben 
csökkenteni az oldott foszfor koncentrációját, a cianóbaktériumok és planktonikus algák 
produkcióját, végeredményben pedig a vízminőség számottevő javulását elérni. Példaként 
említhető a Feldberger Haussee-n (Németország) végrehajtott tó-rehabilitációs beavatkozás 
(Kasprzak és mtsai 2003), melynek első lépéseként 90%-al csökkentették a tavat érő külső 
tápanyagterhelést, majd második lépésként nagy mennyiségű mindenevő pontyfélét távolítottak el 
a tóból, végül ragadozó halak telepítésével gátolták a mindenevő halak újbóli felszaporodását. Ezt 
követően jelentős javulást tapasztaltak a vízminőségben, a zooplankton biomasszája 
megduplázódott, a vízoszlop foszfor tartalma pedig folyamatosan csökkent. Olin és munkatársai 
(2006) arról számoltak be, hogy halas-biomanipulációval kezelt finnországi tavakban jelentősen 
csökkent az algavirágzások gyakorisága és intenzitása. Ezt azzal magyarázták, hogy a mindenevő 
pontyfélék állományának csökkenése miatt csökkent a belső tápanyag készlet recirkulációja. 
Ráadásul, a gyérítést követően regenerálódó halállomány nagy mennyiségű tápanyagot 
csapdázott, tovább csökkentve az algák számára elérhető szabad foszfor mennyiségét. 
Søndergaard és munkatársai (2008) 36 biomanipulációval kezelt dániai állóvízre kiterjedő 
összegzése szerint a plankton- és bentoszfogyasztó halak (főleg bodorka és dévérkeszeg) 
biomasszájának radikális csökkentése 50-70%-os csökkenést eredményezett a vízben mérhető 
klorofill-a, összes foszfor és összes nitrogén koncentrációkban. Hazánkban a Kis-Balaton 
Vízvédelmi Rendszer részét képező Major-tavon történtek biomanipulációs kutatások (Boros és 
mtsai 2009, Tátrai és mtsai 2009, 2011). Itt a plankton- és bentoszfogyasztó halak állományának 
radikális csökkentése és az azt követő ragadozó hal telepítés a vízminőség jelentős javulását és 
az eutrofizáció visszaszorulását idézte elő. A víztérben a zavaros és vízvirágzásokkal terhelt 
állapotot, egy tiszta vizű, hinaras állapot váltotta fel.  
Az immáron több évtizedes tapasztalatok alapján, a tartós siker érdekében a fent ismertetett 
beavatkozásokat időről-időre meg kell ismételni, ellenkező esetben a rendszer előbb-utóbb az 
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eredeti állapot irányába mozdul el, növekszik az eutróf viszonyok újbóli kialakulásának esélye 
(Boros és mtsai 2009, Jeppesen és mstai 2010, 2012). Ugyanakkor, a biomanipulációs 
beavatkozásoknak inkább csak kisebb vízterek esetén lehetnek igazán hatékonyak. Egy Balaton 
méretű sekély tó esetében az ilyen jellegű beavatkozásoknak egyfelől túlontúl nagy lenne az 
erőforrás igénye, másfelől pedig mind a zooplankton szaporodását, mind az üledék átkeverését 
sokkal inkább a szél keltette hullámzás befolyásolja, mint a halállomány (Gulati és mtsai 1990, 
Drenner és Hambright 1999).


3.1.3. A Balaton halállományának összetétele, térbeli eloszlása és időbeni trendjei 
 
A Balaton halbiomasszájának döntő részét jelenleg négy halfaj adja: a zooplankton fogyasztó 
küsz, garda és busa, valamint a zooplankton és üledékfauna fogyasztó dévérkeszeg (Specziár és 
Rezsu 2009, Specziár 2010, Mozsár és mtsai 2017, Specziár és Erős 2020). A halállomány 
sűrűsége, a rövid távú átrendeződésektől eltekintve, határozott csökkenő trendet mutat a 
Keszthelyi-medencétől a Siófoki-medence irányába (Bíró 1997, Specziár 2010).  
Sajnos a halállomány méretének változásairól csak nagyon bizonytalan ismereteink vannak. 
Áttételes információk alapján valószínűsíthető, hogy a halállomány sűrűsége a 1970-es és 1980-
as évek során a megnövekedett elsődleges termeléssel párhuzamosan fokozatosan nőtt, majd az 
1990-es években, az elsődleges termelés csökkenésével párhuzamosan, gyorsan és számottevő 
mértékben csökkenhetett (Bíró 1997, Specziár 2010). A halállomány ezen utóbbi gyors 
alkalmazkodásának szemmel látható jelei is voltak, mint a kóros keszeg soványság és a gyakoribb 
halpusztulások (Bíró 1997, Specziár 2010, Takács 2013). A halállomány biomasszájának 
csökkenéséhez jelentős mértékben hozzájárulhatott az angolnaállomány jelentős csökkenése a 
két nagy pusztulás (1991, 1995) és az intenzív lehalászás eredményeként (Specziár 2010). Tehát 
az 1990-es évek közepétől a tó „oligotrofizációjának” a halállomány kezdetben elszenvedője, 
majd a lecsökkent biomasszája révén segítője volt.  
Hogy mostanában pontosan mi történik a halállományon belül megint csak nem tudjuk teljes 
bizonyossággal, első sorban azért, mert a rendelkezésre álló monitorozási módszer és intenzitás 
viszonylag nagy hibával dolgozik. Ráadásul, az idegenhonos busák állományát - amely akár 
számottevő hatással is lehetnek a planktonikus folyamatokra - egyáltalán nem tudjuk monitorozni 
a rendelkezésre álló lehetőségek mellett.  
Az elmúlt 10-15 év felmérései alapján kirajzolódni látszik a halállomány monitorozható részében 
egy növekedési trend (Specziár és Erős 2020). Viszont azt nem tudjuk, hogy ez a teljes 
halállomány gyarapodását is jelenti-e egyben, vagy inkább a csökkenő angolna- és busaállomány 
révén felszabaduló táplálékkészlet hasznosítják nagyobb mértékben az őshonos fajok.  
A 2019 évi algavirágzás szempontjából tekintve viszont semmi olyan változást nem tapasztaltunk 
a halállomány vonatkozásában, amely érdemi hozzáférhető tápelem dúsulást okozhatott volna a 
Balaton vizében. A lentebb tárgyalt horgászati fogási adatok és haltetem gyűjtési adatok is 
megerősítik, hogy a 2019-ben vagy közvetlenül előtte a halállomány tekintetében semmilyen 
kiugró jelenség nem mutatkozik. 
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3.1.4. A Balaton halállományát érintő kutatási és a beavatkozási lehetőségek 
 
Eredményeinket nagyban befolyásolhatja a halállományra vonatkozó adatok pontossága. A 
Balaton méretéből és a halrajok egyenetlen eloszlásából adódóan már ahhoz is óriási mintavételi 
erőfeszítésre lenne szükség, hogy a halállományban bekövetkező 20%-os változásokat ki tudjuk 
mutatni; jelenleg nagyjából 30-50%-os változások kimutatásra vagyunk képesek (Specziár és 
mtsai 2009). Tehát a kutató halászatok fokozása nem reális opció. A környezeti DNS-en alapuló 
vizsgálat (Valentini és mtsai 2016) jelenleg még szintén nem tudja a halállomány változásait kellő 
pontossággal kimutatni, viszont a módszertan fejlődésével reményteljes monitoring eszközzé 
válhat. 
Amennyiben a belső foszforterhelés növekedése ezt indokolttá tenné, a halállomány tekintetében 
az alábbi beavatkozási lehetőségekkel számolhatunk:


-	 szelektív halászat újra élesztésének mérlegelése, elsősorban az idegenhonos és 
planktonfogyasztó fajok tekintetében;


-	 fokozott ragadozóhal telepítés és/vagy fogási korlátozás.


3.2. A halászati, horgászati fogások és a haltetemek eltávolításának hatása a tápanyag mérlegre 

3.2.1. Irodalmi áttekintés  
 
Lévén a halak testében jelentős mennyiségű foszfor és más tápelem található (Hendrixson és 
mtsai 2007), ezen tápelemek mennyisége a halak kifogásával csökkenthető vizeinkben. A halak 
tápelem csapdázó szerepe igen jelentős, hiszen egyes tavakban a vízoszlop teljes foszfor-
készletének akár 50-75%-át is a halbiomassza tárolhatja (Kitchell és mtsai 1975, Sarvala és 
Jumppanen 1988, Hjerne és Hansson 2002, Sereda és mtsai 2008). Maranger és munkatársai 
(2008) szerint a tengeri halászat az emberi eredetű nitrogén (és feltehetően foszfor) terhelésnek 
átlagosan 13-14%-át juttatja vissza a szárazföldre, hal biomassza formájában. A Balti-tengeren ez 
az arány 1.4% a nitrogén és 7% a foszfor esetében, amely szintén nem elhanyagolható hatás 
(Hjerne és Hansson, 2002). Édesvízi tavakra vonatkozóan is találhatunk hasonló becsléseket. Tang 
és Xie (2000) szerint a Donghu-tó (Kína) teljes éves külső foszforterhelésének 10%-át távolítja el a 
halászat. Gál és munkatársai (2003) arról számoltak be, hogy egy haltartó telep elfolyó vizét 
befogadó tározó rendszerből az éves külső nitrogénterhelésnek 31%-át, míg a foszforterhelésnek 
15%-át termelték ki hal biomassza formájában. Sokszor azonban a halászati/horgászati 
tevékenység ennél csak jóval szerényebb 1-2%-nyi tápanyag eltávolítást eredményez csak évente 
(Bull és Mackay 1976, Cooke és mtsai 2010).  
A halállomány szerepének tárgyalásakor nem hagyhatók figyelmen kívül az időnként előforduló 
tömeges halpusztulások, melyek jelentősen befolyásolhatják a tápanyagforgalmi viszonyokat és 
az aktuális vízminőséget. Számos példa bizonyítja, hogy jelentősebb halpusztulások után a 
lebomló tetemekből akár olyan mértékű tápanyag felszabadulás is történhet, amely képes 
eutrofizációt előidézni (Schoenebeck és mtsai 2012, Boros és mtsai 2015, Benbow és mtsai 
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2020). Másfelől viszont, a haltetemek összegyűjtése és elszállítása a halászat/horgászat 
halfogásához hasonló tápanyag kivonást jelenthet a vizekből.




2. ábra. A halfogások és a telepítések hatása a Balaton foszfor mérlegére.


3.2.2. A halfogások és a haltetemek eltávolításának hatása a foszfor mérlegre a Balatonban 
 
A balatoni halászat fogása, főleg a technológiai fejlődésnek köszönhetően, az 1930-as évekig 
erős ingadozással ugyan, de felfutó ágban volt (2. ábra). Ezen idő alatt a halászat révén a tóból évi 
2-12 tonna foszfor került eltávolításra. Ekkor a haltelepítések és a horgászat szerepe még nagyon 
alacsony volt. Ezt követően az 1980-as évek végéig, jelentős kilengésekkel ugyan, de 
általánosságban a halászat és a horgászat által együttesen eltávolított hal mennyisége évi 10-14 
tonna foszfor eltávolításával volt egyenértékű. Az 1980-as évek végétől az összegzett halászati-
horgászati fogások erőteljes csökkenő trendbe kerültek egészen a 2000-es évek elejéig, amikortól 
6-7 tonna eltávolított foszfornak megfelelő szinten stabilizálódni látszanak. A történethez 
hozzátartozik, hogy a halászatot 2013-ban teljesen leállították, azóta csak az angolna csapda 
működhetett. A 2017-2019. időszak során például a kifogott halak biomasszájával évente 
átlagosan mintegy 6.5 tonna foszfor került ki a Balatonból, amely az ugyanezen időszakra becsült 
átlagos éves külső terhelés (165.3 tonna; KDT VIZIG) 3.9 %-át teszi ki. 
A Balatonban korábban többször előfordultak jelentős, több száz tonnás - nem a természetes 
életciklus részét képező - halpusztulások (Takács és mtsai 2013). Nem ismerjük azonban 
pontosan, hogy ezek a tetemek milyen arányban kerültek elszállításra, illetve bomlottak le a tóban. 
A közelmúltban végzett laboratóriumi kísérletek (Boros és mtsai 2020, Preiszner és mtsai 2020) 
rávilágítottak, hogy több, a Balatonban is előforduló állatnak (fekete törpeharcsa, kecskerák, 
cifrarák) fontos szerepe lehet a tetem eredetű tápanyagok felszabadításában és ideiglenes 
raktározásában. A téma további részletes vizsgálatokat igényel a konkrét balatoni vonatkozások 
megállapítására. 
A szokásos természetes elhulláson felüli jelentősebb haldöglés az elmúlt években nem történt. A 
tóból 2018-2020. folyamán évente eltávolított haltetem mennyisége (16-23 tonna) a halállomány 
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méretéhez (10-12 ezer tonna?; Specziár 2010) képest csekélynek tekinthető és nem mutat lényegi 
ingadozást. Ezen időszakban a tóból haltetemek formájában kivont foszfor mennyisége 
mindössze 0.2 tonna évente.


3.2.3. A fogási statisztika fejlesztésének szükségessége  
 
A Balatonból jelenleg komolyabb mennyiségben már csak a horgászok fognak ki halat (a 
Siófoknál működő angolnacsapda fogása esetleges és a legjobb években is töredéke a horgászok 
fogásának). Ezen fogási statisztika pontosságát számos tényező befolyásolja: a napló 
vezetésének hajlandósága, a kifogott halfaj helyes beazonosítása, a kifogott hal tömegének 
meghatározási pontossága, a fogási napló helyes kitöltése (rossz látási viszonyok mellett is), a 
bejegyzés olvashatósága (kézírás, nedves körülmények), az év végén a horgász vízterületenként 
helyesen összegezze a fogásait, a fogási naplók eljussanak az adminisztrátorhoz és végül a kézzel 
kitöltött horgásznapló adatait az adminisztrátorok helyesen rögzítsék az adatbázisban. Nem 
tudjuk, hogy ezen folyamatnak melyek a leggyengébb pontjai, de az biztos, hogy a végeredmény 
nem tökéletes. Például, 2009-2010-ben a MOHOSZ és a BHnP Zrt. párhuzamosan adott ki és 
dolgozott fel fogási naplókat és a két statisztika által kimutatott fogási adatok eltérése 
megdöbbentően, bő háromszoros volt! A fogási statisztika jelentős hibájára utaló 
inkonzisztenciára a ponty telepítések és a fogások statisztikája alapján már korábban is történt 
figyelmeztetés (lásd Specziár 2010, 137. oldal, 62. ábra). Jelenleg egységes statisztikai 
feldolgozás van, amelyet a NÉBiH üzemeltett. A rendszer sokat fejlődött az elmúlt 10-15 évben, az 
adatok jelentősen közeledtek a valósághoz. De a statisztika továbbra sem tökéletes, hiszen a 
balatoni fogások között rendszeresen szerepelnek folyóvízi halak, közte jelentős mennyiségben 
menyhal is, amely nem is szerepelhetne a naplóban (ritka faj és fogása tiltott a Balatonban). 
Szükséges tehát a fogási naplóra épülő statisztikai rendszer pontosságának vizsgálata és 
amennyiben szükséges a módszertan fejlesztése.


3.3. A haltelepítések hatása tápanyag mérlegre 

3.3.1. Általános hatás 
 
A haltelepítések hatása kettős. Egyfelől a halak testébe beépült, nem azonnal hozzáférhető 
formában ugyan, de foszfor bevitelt jelent a rendszerbe. Másfelől megnöveli a halállomány 
biomasszáját és ezáltal fokozottan érvényesülnek a 3.1.1. fejezetben tárgyalt hatások; 
amennyiben zooplankton és üledékfauna fogyasztó fajokat telepítünk, úgy nőhet, míg ragadozó 
halak telepítésekor csökkenhet a belső foszforterhelés.


3.3.2. A haltelepítések hatása a foszfor mérlegre a Balatonban  
 
A haltelepitések közvetlen hatása, vagyis az így bevitt foszfor mennyisége sokáig viszonylag kis 
jelentőségű volt, mert elsősorban a kistömegű fiatal korosztályok telepítésén volt a hangsúly. A 
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telepítésekkel bevitt foszfor mennyisége az 1970-es évektől, a két és háromnyaras pontyok 
fokozódó telepítésével indult növekedésnek (2. ábra). A haltelepítések jelenleg évi mintegy 3.1 
tonna foszfor bevitelét jelentik a Balatonba, döntően pontytelepítések által. Viszont a betelepített 
pontyok mintegy 90%-a egy éven belül már visszafogásra is kerül, jelentős tömeggyarapodás 
mellett (Specziár és Turcsányi 2014). A halfogás és a telepítés foszfor egyenlege így továbbra is 
mintegy nettó 3.5 tonna foszfor eltávolítását jelent a tóból. Viszont, a 2. ábrán jól látható, hogy a 
halászat csökkenésével, majd megszűnésével és a haltelepítések növekedésével a halfogásból és 
haltelepítésből számolt foszfor mérleg jelentősen romlott az elmúlt évtizedek során; a tóból így 
kivett foszfor mennyisége 50-60 év alatt 12 tonnáról 3 tonna közelébe csökkent. Ez azonban 
semmiképpen sem hozható egyedüli kapcsolatba a halgazdálkodásban beállt változásokkal. 
Ugyanis, a foszfor egyenleg romlásának intenzíven csökkenő szakasza egybeesik a halak táplálék 
készletének, a tó haleltartó képességének erőteljes csökkenéssel (Istvánovics és mtsai 2007, 
Specziár 2010).


3.3.3. A haltelepítések optimalizációjának lehetőségei  
 
Amennyiben a haltelepítések a kihelyezett halak túlélésére és visszafogási valószínűségére 
optimalizáltak, akkor a jobb horgászati eredmények egyben kisebb foszfor bejuttatást és költség 
megtakarítást is jelenthetnek. A kihelyezett halak méretének, valamint a kihelyezés módjának, 
helyének és idejének helyes megválasztásával ugyanakkora horgászati eredmény sokkal 
kevesebb hal kihelyezése mellett érhető el (Specziár és Turcsányi 2014, 2017, 2018).


3.4. Halak (és madarak) etetésének hatása a tápanyag mérlegre 

3.4.1. Irodalmi áttekintés  
 
A horgászati és turisztikai tevékenységgel összefüggésben megjelenik egy további tényező a 
tápanyag forgalomban, az etetőanyag használata. Több esetben bebizonyosodott, hogy a halak 
kifogását elősegítő csalogató etetés vagy a turisták által a halak és madarak etetésére beszórt 
táplálék éves mennyisége az egyéb külső eredetű tápanyagterheléshez mérten akár számottevő is 
lehet (Wolos és mtsai 1992, Arlinghaus és Mehner 2003, Arlinghaus és Niesar 2005, Turner és 
Ruhl 2007, Amaral és mtsai 2013). Az etetőanyagok révén bejutó tápanyagok kihathatnak a teljes 
vízi táplálékhálózatra (Cryer és Edwards 1987, Specziár és mtsai 1997, Niesar és mtsai 2004, 
Mehner és mtsai 2019). A horgászat során beszórt etetőanyag tápanyag mérlegre gyakorolt 
hatását lentebb tárgyaljuk. Viszont álljon itt felvezetőnek egy másik példa. Kimutatták, hogy a 
Pymatuning-tározóban (Pennsylvania, USA) a turisták által a halak vízfelszínre csalogatására 
beszórt kenyér és egyéb sütőipari termékek által a vízbe kerülő foszfor mennyisége másfélszerese 
volt a vízgyűjtőről érkező teljes külső foszforterhelésnek (Turner és Ruhl 2007).


3.4.2. Előzetes eredmények: a horgászat során a Balatonba bejuttatott etetőanyag mennyisége, 
becsült foszforterhelés  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A BHnP Zrt és a BLI hétköznapi horgászattal kapcsolatos kérdőívét összesen 2079 horgász 
töltötte ki. A kérdőívek közül 120 hibásan volt kitöltve, ezeket kizártuk az elemzésekből. Így 1959 
darab kérdőív adatait elemeztük. A kérdőívet kitöltők a kibocsájtott területi jegyek (minden típust 
figyelembe véve) 5.0%-át képviselték.  
Az adatok alapján a Balatonon évente mintegy 1.35 millió horgásznappal számolhatunk, amelyből 
mintegy 870 ezer horgásznap párosul csalogató etetéssel (a rablóhalra horgászók nem 
alkalmaznak etetést).  
A hétköznapi horgászat során a Balatonba évente bejutatott etetőanyag mennyisége 2039 
tonnára becsülhető. Az egy horgásznapra (minden horgásznapot figyelembe véve) jutó átlagos 
etetőanyag bejuttatás 1.5 kg, míg ha csak az etetéssel párosuló horgásznapokhoz viszonyítunk 
2.3 kg. Az éves jegyet váltók egy horgásznapra számítva nagyjából fele annyi etetőanyagot 
használnak, mint a napi, a három és a 10 napos jegyet váltó horgászok. 
A hétköznapi horgászatok során beszórt etetőanyag 46.8%-a szemes takarmány, 15.3%-a pellet 
és bojli, míg 37.9%-a dara formátumú.  
A versenyhorgászat során felhasznált etetőanyag mennyiségéről a BHnP Zrt. munkatársai a 2020. 
évi IBCC és NBBH pontyfogó versenyeken végeztek helyszíni kérdőíves felmérést. Az IBBC-n 
résztvevő 200 csapattól 71, míg az NBBH-n résztvevő 106 csapatból 97 töltötte ki a kérdőívet, 
amelyek így a csapatok 55%-ának etetési szokásairól szolgáltattak információt.  
Az etetési intenzitás a versenyeken sokkal magasabb mint a hétköznapi horgászat során. A 6-8 
napos versenyek alatt a csapatok átlagosan 146 kg etetőanyagot juttattak a vízbe, de ezen belül 
voltak csapatok, amelyek 300-700 kg etetőanyagot is beszórnak versenyenként. Az évi két 
verseny során a Balatonba bejuttatott etetőanyag teljes mennyisége mintegy 48 tonna, ami 
töredéke a hétköznapi horgászat során beszórt mennyiségnek. A felhasznált etetőanyag nagyjából 
fele szemes takarmány, a másik fele bojli és pellet formátumú volt.  
A hétköznapi és verseny horgászatok összegzett éves etetőanyag bevitele a Balatonban így 2083 
tonnára becsülhető.  
Jelenleg itt tartunk a kiértékelésben. Az etetőanyagokkal a Balatonba bevitt foszfor 
mennyiségének korrekt meghatározásához szükséges az egyes etetőanyag formák 
legnépszerűbb termékeinek átlagos foszfortartalmának meghatározása. A mérések elvégzése és a 
végső eredmények csak a tanulmány leadási határidejét követően várhatóak.  
Az etetőanyagok foszfortartalma nagyon változó lehet, ezért is szükségesek a forgalmi adatok 
alapján kiválasztott készítmények kategóriánkénti mérése. A szemes takarmány (döntően 
kukorica) foszfor tartalma viszonylag szűk tartományban mozog, számos irodalmi adat alapján 
átlagosan 0.0033 kg P/kg takarmány. Viszont a bojli, a pellett és a dara típusú termékek szemes 
takarmány, fehérjék, aromák, szója, halliszt, csontliszt, stb. összetevők keveréke, ráadásul 
jelentősen eltérő nedvesség tartalom mellett. Lényeges ismerni ezen összetevők arányát, mert 
például a halliszt foszfortartalma többszöröse a gabona komponensekének, ráadásul önmagában 
is igen jelentős eltéréseket mutathat (0.019-0.048 kg P/kg halliszt) (Hlaváč és mtsai 2014). 
Hogy már e tanulmányban is tudjunk egy viszonyítási alapot adni, az anyag és módszerben közölt 
szubjektív feltételezéssel élve végeztünk egy előzetes becslést, amely szerint az etetőanyagokkal 
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évente 8.1 tonna körüli foszfor mennyiség kerülhet be a Balatonba. Ez az egyéb monitorozott 
külső foszforterheléshez (2017-2019 átlag: 165.3 tonna; KDT VIZIG) viszonyítva 4.9%-nyi 
mennyiség.


3.4.3. Az etetőanyag használatával és környezeti hatásaival kapcsolatos kutatási javaslatok 
 
Az etetőanyag és ezzel párhuzamosan a komplex etetőanyag készítmények használata mind 
jobban terjed a horgászat során. Míg pár évtizeddel ezelőtt jellemzően csak szemes takarmánnyal 
és annak őrleményéivel etettek, jelenleg óriási népszerűségre tettek szert a komplex készítmények 
(bojli, pellet és összetett etetődarák). Ezen utóbbi termékek a természetes növényi komponensek 
mellett jelentős arányban tartalmaznak magas foszfor és nitrogén tartalmú állati eredetű 
komponenseket is (halliszt, csontliszt) és szintetikus aromákat (Wolos és mtsai 1992, Niesar és 
mtsai 2004). Lévén az etetőanyagok használatának környezeti hatásairól alig tudunk valamit, 
szükséges ezek kiterjedt vizsgálata, így például:


-	 a vizekbe juttatott etetőanyagok mennyiségének és összetételének felmérése, 
monitorozása;


-	 az etetőanyagok hasznosulásának és bomlásának vizsgálata vizeinkben;

-	 az etetőanyagoknak az őket fogyasztó szervezetekre és a vízi anyagforgalomra gyakorolt 

hatásának vizsgálata;

-	 a szintetikus etetőanyag aromák környezeti hatásainak vizsgálata;

-	 általában, az etetőanyagok használatára vonatkozó szabályrendszer kidolgozását 

megalapozó kutatások.


3.5. A halgazdálkodás, horgászat foszfor mérlege 

3.5.1. Irodalmi áttekintés  
 
A halgazdálkodás tápanyag mérlege általában négy komponensből tevődik össze. A kifogott 
halak elvitele tápanyagot – elsősorban a foszfor a lényeges, így erre koncentrálunk – von ki a 
vízből. Szintén tápanyag kivonás történik a haltetemek eltávolításakor, míg a haltelepítések és az 
etetőanyagok használata tápanyagot juttat a vízbe. Ezen komponensek jelentősége egymáshoz 
mérten is jelentősen változhat vizenként és időszakonként. Természetes vízi halászat esetén 
gyakran csak halfogás történik, míg a horgászat során nem is feltétlenül történik halelvitel (C&R 
típusú intenzív horgásztavak és versenyhorgászat; szabály szerint a versenyen kifogott halakat 
vissza kell ereszteni a vízbe), csak telepítés és etetés. E két véglet között változatos gyakorlattal 
találkozhatunk.  
Az irodalomban viszonylag kevés olyan esettanulmányt találhatunk, amely halgazdálkodás minden 
komponensét figyelembe véve vizsgálja a tápanyag mérleget. Wolos és munkatársai (1992) 37 
döntően horgászati hasznosítású lengyelországi tó esetében arra a következtetésre jutottak, hogy 
bár az etetőanyagok használata jelentős tápanyagterhelést jelent, de a kifogott halak miatt a 
horgászat végső mérlege mégis számottevő tápanyag kivonást eredményez. Arlinghaus és Niesar 
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(2005) vizsgálatai rámutatnak, hogy az egyes etetőanyag készítmények halak általi 
hasznosíthatósága és anyagforgalmi hatásai nagyon eltérőek. Jelentős mértékben csökkenthetők 
az etetőanyag használatából eredő eutrofizációs kockázatok, amennyiben alacsony foszfor 
tartalmú (nem hallisztes) és a halak által jól emészthető etetőanyagokat használunk. Amaral és 
munkatársai (2013) számos Portugáliai tározón végeztek felmérést a versenyhorgászat hatását 
illetően. Az egyes etetőanyagok foszfortartalmát illetően négyszeres különbségeket is találtak. 
Viszont eredményeik szerint önmagában a ritkán (évi 2-5 verseny vizenként) űzött 
versenyhorgászatnak, az adott 5-10 kg/nap/horgász etetőanyag felhasználás mellett nem volt 
kimutatható hatása a vizek anyagforgalmára és működésére. Modelljeik alapján ilyen hatás csak a 
jelenleginél 10-100-szor nagyobb horgászati aktivitás mellett következne be.


3.5.2. Előzetes eredmények: a halgazdálkodás, horgászat foszfor mérlege a Balatonban 
 
A Balaton halgazdálkodásának éves foszformérlege a halfogás és a haltetem gyűjtés során évente 
eltávolított ~6.7 tonna, a telepítés során bekerülő ~3.1 tonna és az etetőanyagokkal feltételezetten 
bejuttatott ~8.1 tonna körüli foszfor eredője. Így a halgazdálkodás feltételezett éves 
foszformérlege a Balatonban plusz ~4.5 tonna (3. ábra). 
A horgászat becsült hozzájárulása a Balaton foszfor terheléséhez az egyéb eredetű külső 
terhelésekhez mérten csekély, nagyjából plusz 2.7% lehet (4. ábra). Ezáltal a halgazdálkodás, 
horgászat felől nem érkezhetett olyan mértékű tápanyagterhelés, amely kiválthatta volna a 2019 
évi algavirágzást.




3. ábra. A horgászat foszfor mérlege a Balatonban.
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4. ábra. A horgászattal összefüggő tápanyag-eltávolítás és -terhelés arányai a tavat érő teljes 
külső terheléshez (2017-2019 átlag; KDT VIZIG) képest.  
 
A 3. ábra alapján úgy tűnik, hogy a halgazdálkodás, horgászat foszfor mérlegének pozitív vagy 
negatív voltát az etetőanyag felhasználás balanszírozza. Valójában azonban a helyzet nem ennyire 
egyértelmű. Hiszen, az etetőanyag használat nagyban befolyásolja a horgászat eredményességét; 
kevesebb etetőanyag felhasználása (kevesebb bejuttatott foszfor) csökkenő fogást (csökkenő 
foszfor eltávolítást) is eredményezhet. A horgászati eredményesség viszont arányban van a 
turisztikai és rekreációs előnyökkel.
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3.5.3. A halgazdálkodási és horgászati trendek  
 
Amíg a halászati hasznosítás dominált a horgászattal szemben, addig a halgazdálkodás foszfor 
mérlege a külső terheléshez mérten pár százaléknyi foszfor kivonást jelenthetett a Balatonból. A 
halászat 2013-ban történt beszüntetésével a mérleg csekély mértékű foszforterhelésbe fordult. 
Viszonyításul: a jelenlegi etetőanyag felhasználás mellett a balatoni halgazdálkodás foszfor 
semlegességéhez a telepítéseket évi 250 tonnára kellene csökkenteni, míg a fogásokat 1100 
tonnára kellene növelni – ez az állapot megközelítőleg az 1990-es évek közepéig teljesült is. 
Persze ez csak elmélet, ma már a három feltétel egyszerre nem tudna teljesülni.  
A halászati és horgászati hasznosítás számos tekintetben eltérő feltételeket követel és 
tápanyagforgalmi hatásában is különbözik. A halászat során a fogáshoz mérten kisebb a telepítési 
igény, mert rendszerint nem szorítkozik néhány közkedvelt faj hasznosítására és így a terhelés 
megoszlik a halállomány egészére. Illetve, a halászat a természetes vizeken nem jár együtt 
etetőanyag bejuttatásával. A horgászat, főleg intenzív hasznosítás esetén és a kedvelt halfajok 
elégtelen szaporodási feltételei mellett, jelentős mértékű haltelepítést igényel. Etetőanyagok 
használata nélkül pedig csak korlátozott eredményességgel űzhető. Mindezt ellensúlyozza 
ugyanakkor, hogy a horgászat széles körben biztosít kikapcsolódást és jelentős turisztikai 
bevételeket is generál. Jelenleg a Balatonnál évente 1.3 millió eltöltött horgásznappal 
számolhatunk, amely sok esetben a családtagok kikapcsolódásával is kiegészül. 
Az egy horgásznapra vetített tápanyag mérleg az etetéssel párosuló (pergetőversenyek során 
nincs etetés) verseny horgászat esetében a legkedvezőtlenebb. Ugyanis itt a hétköznapi 
horgászattal összevetve jelentősen nagyobb az etetőanyag bevitel, amelyet ráadásul nem 
ellensúlyoz a halelvitelből eredő tápanyag kivonás. Viszont, mivel a Balatonon jelenleg csak évi két 
komolyabb horgászversenyt rendeznek, ezért a versenyhorgászat összegzett hatása mégis 
nagyon kicsi (~0.1%) a tavat érő teljes külső foszforterheléshez mérten. 
Tanulmányunk fő konklúziója, hogy a horgászat jelenleg nem jelent számottevő negatív hatást a 
Balaton tápanyagforgalmi egyensúlyára, nem tekinthető az algavirágzások szempontjából 
kockázati tényezőnek. Viszont, a horgászati szokásokban és az ehhez alkalmazkodó 
halgazdálkodásban azonosíthatók olyan trendek, amelyek hosszabb távon történő 
fennmaradásuk esetén elvezethetnek egy olyan állapotba, hogy a horgászat tápanyagforgalmi 
hatása ténylegesen kockázati tényezővé válhat. Így például, a horgászok létszámának 
növekedése, fokozódó haltelepítések, a C&R szemlélet terjedése (egy ponton túl viszont ez 
nyilvánvalóan a haltelepítések csökkenését kell, hogy okozza), a modern etetőanyagok 
halliszttartalom növekedése. Szükséges tehát ezen folyamatokat nyomon követnünk és 
tápanyagforgalmi szempontból értékelni az ellensúlyozásuk lehetőségeit. 
Végezetül, fontos megjegyezni, hogy eredményeink Balaton specifikusak, ahol a 200 km-nyi 
partszakaszra 600 km2 vízfelület jut és a partisávban beszórt etetőanyag hatása így kevésbé 
jelentős a tó egészére elosztva. Viszont, az etetés nagyon jelentős hatással lehet a kisebb vizek 
anyagforgalmára, így ezek vizsgálatára szintén jelentős hangsúlyt kell fektetni.
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3.5.4. A halgazdálkodás, horgászat tápanyag mérlegét javító beavatkozási lehetőségek 
 
A 3.4.3. fejezetben javasolt kutatások elvégzése felkészíthet minket arra, hogy amennyiben a 
jövőben drasztikusan romlana a halgazdálkodás foszfor mérlege, úgy helyes döntéseket 
hozhassunk az alábbi beavatkozási lehetőségeket illetően:


- Megfontolható lehet a napi etetőanyag mennyiségének és minőségének szabályozása a 
Balatonnál. 

Viszonyításul: amennyiben a bejuttatható etetőanyag mennyiségét 1 kg/nap/horgász 
értékben maximalizálnánk, akkor a jelenlegi telepítési és fogási értékek mellett a horgászat 
már foszfor eltávolítóvá válna.


- Hatékony eszköz lehet a horgászat foszfor mérlegének javítására a halliszt és más magas 
foszfor tartalmú komponensek arányának maximalizálása.


- A haltelepítések fogás arányos szabályozása.

- A kifogott idegenhonos halfajok visszahelyezési tilalma és annak érvényesítése.

- A C&R horgászat (minden kifogott hal visszaeresztésre kerül a vízbe) vagy az ahhoz 

kapcsolódó etetőanyag felhasználás korlátozása.

Viszonyításul: amennyiben kizárólagossá válna a C&R hozzáállás, akkor a balatoni horgászat 
a jelenlegi etetési szokások fennmaradása esetén, még egy erősen lecsökkentett 50 tonna/
év telepítési intenzitás mellett is, a külső terheléshez mérten már 5%-os terhelő lenne, ami a 
jelenlegi állapothoz képest 85%-os növekedést jelentene.


- Szelektív halászat révén foszfor kivonása a vízből.
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Az üledéklakó algák lehetséges szerepe a 2019-es algacsúcs kialakításában 
Somogyi Boglárka, Vörös Lajos, BLI


a. Összefoglaló 

A 2019-es algavirágzást okozó foszfortöbblet forrása lehetett az üledék, a korábbi mérések 
alapján a Balatonban az üledék interstíciális vizében az SRP koncentrációja nagyságrenddel 
magasabb, mint a felette lévő vízoszlopban. Az üledékben felhalmozódott P fényhiányos és 
oxigénhiányos környezetben, magas vízhőmérsékleten képes az algák számára közvetlenül 
hozzáférhető ortofoszfát leadására. Van még egy fontos tényező, amelyet figyelembe kell 
vennünk: az üledékfelszínen élő bentikus algák, amelyek egyrészt hatékonyan képesek felvenni az 
üledékben felhalmozódott tápanyagokat, másrészt fotoszintézisük révén oxidálják az 
üledékfelszíni mikrozónát, amely megakadályozza az üledék P tartalmának kiszabadulását. 
Jelentős mértékű P felszabadulás éppen ezért anaerob körülményeket feltételez, valamint a 
bentikus algák hiányát. Sajnos olyan üledékvizsgálatok nem történtek 2019-ben, amelyek 
segítségével az üledékfelszín oxidáltsági viszonyait, az üledék foszforleadásának mértékét, vagy a 
bentikus algák tömegét és produkcióját megismerhetnénk.  A múltbeli kutatások rávilágítanak 
arra, hogy 1/. a fitobentosz fontos szerepet játszik a Balaton életében, a tavi planktonikus 
elsődleges termelés jelentős részét képezi, 2/. a fitobentosz vertikálisan akár centimétereket is 
vándorolhat az üledékben lefelé; felvéve az interstíciális vízben lévő tápanyagokat 3./ a fitobentosz 
tömegét és produkcióját a vízalatti fény határozza meg; a legproduktívabb terület a sekély déli 
part, a legkevésbé produktív a mélyvízi üledékfelszín 4./ a mélyvízi területeken a fitobentosz 
tömege nyugatról kelet felé haladva növekszik, ami ellentétes a tó hossztengelyében 
megfigyelhető trofikus grádienssel, de ez is a vízalatti fényviszonyokat tükrözi.  A Keszthelyi-
medence mélyvízi területein emiatt kevesebb bentikus alga található, mint a tó keleti területein. 
Minthogy 2019-ben még a korábbinál is kevesebb fény érte az üledékfelszínt a bentikus algák 
életterét gyakorlatilag megszüntetve (ld. fény fejezet), feltételezzük, hogy oxigéntermelésük hiánya 
is szerepet játszhatott az üledékfelszíni mirozóna redukált állapotának kialakulásában, amely az 
üledékből történő P felszabaduláshoz vezetett.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? Feltételezésünk szerint a bentikus algák 
oxigéntermelésének hiánya fontos szerepet játszik az üledékfelszíni mikrozóna redukált 
állapotának kialakulásában, amely lehetővé teszi a P felszabadulását az üledékből. A bentikus 
algák hiányára a 2019-ben megfigyelt rossz fényellátottságból következtethetünk, 2020-ban a 
fényklíma jelentősen jobb volt (ld. fény fejezet). Hipotézisünk alapját a korábban (1990-es 
években) közölt eredmények képezik, 2019-ben üledékkel és/vagy bentikus algákkal kapcsolatos 
vizsgálatokat nem végeztek.
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Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? A fényes fejezetben a 
válasz kifejtésre került.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? A fitobentosz mennyiségének és 
produkciójának mérésére lenne szükség a mélyvízi területeken (javaslat: Keszthelyi-medence, 
Siófoki-medence), ezen kívül az üledékfelszíni mikrozóna oxigáltsági viszonyinak detektálására, 
ehhez oxigén mikroelektródákkal történő mérés lenne ideális. Elengedhetetlen továbbá a 
fitobentosz szerepének megismerése az üledék P leadásának a szabályozásában. 
Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? A 
fényes fejezetben a válasz kifejtésre került.
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Az üledéklakó algák lehetséges szerepe a 2019-es algacsúcs kialakításában 
Somogyi Boglárka, Vörös Lajos, BLI


1. Bevezetés  

Mind a vízben lebegő (fitoplankton), mind az üledékfelszínen lakó algák (fitobentosz) fontos 
szerepet játszanak a tavi anyagforgalomban. Bonyolult kapcsolatrendszer fedezhető fel a két 
csoport között az alábbi törvényszerűségek mentén: (1) a planktonikus algák hatékonyabban 
tudják felhasználni a vízoszlop tápanyagait (P, N), mint a bentikusak (2) a fitobentosz hozzáférhet 
az üledékben található tápanyagokhoz és szabályozhatja, hogy a fitoplanktonhoz azok milyen 
mértékben juthatnak el, és (3) a fitoplankton leárnyékolja a fényt, korlátozva ezzel a fitobentoszt. 
Meghatározó mechanizmus a bentikus algák szerepe az üledékből történő P felszabadulás 
szabályozásában, amelyet számos tó esetén vizsgáltak (Genkai-Kato et al. 2012; Zhang et al., 
2013; Zhang et al., 2014; Zhang et al., 2015 ). Az üledék pórusvízének tápanyag (P, N) 
koncentrációja akár százszor magasabb is lehet, mint a vízoszlopé, a bentikus algák számára így 
ideális, tápanyagban gazdag körülmények állnak rendelkezésükre (Schindler et al., 1987; 
Hagerthey et al., 1998; Vadeboncoeur and Lodge, 2000; Vander Zanden és Vadeboncoeur, 2020). 
Megfigyelések sora bizonyította, hogy a bentikus algák hatékonyan képesek felhasználni az 
üledékben felhalmozódott tápanyagokat, és ezzel csökkentik a fitoplankton számára elérhető 
tápanyagok koncentrációját (Vander Zanden és Vadeboncoeur, 2020). A fitobentosz közvetett 
módon is csökkentheti a fitoplankton számára rendelkezésre álló tápanyagok mennyiségét azáltal, 
hogy oxidálja az üledékfelszíni mikrozónát, amely megakadályozza az üledék P tartalmának 
kiszabadulását (Carlton és Wetzel 1988; Hansson, 1989). Jelen elemzés célja a Balatonban a 
bentikus algák mennyiségével és produkciójával kapcsolatos ismeretek áttekintése, különös 
tekintettel a BLKI publikálatlan, vagy nehezen elérhető formában közölt (kutatási jelentések, 
szakdolgozat) eredményeire. Megkíséreljük feltárni, hogy a bentikus algák szerepet játszhattak-e a 
Keszthelyi-medencében 2019 nyarán észlelt algavirágzásban.


2. Módszerek 

A Keszthelyi-medence külső tápanyagterhelésének vizsgálata során a Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóságtól a Zala folyó fenékpusztai szelvényére vonatkozó, a 2003 és 2019 közötti időszakra 
vonatkozó hidrológiai és vízminőségi adatokat [vízhozam, szervetlen tápelemek (N, P formák)] 
vettük alapul. Áttekintettük a BLKI olyan publikálatlan vagy nehezen elérhető kutatási 
eredményeit, amelyet az üledék tápanyagviszonyaira, a fitobentosz mennyiségi viszonyaira vagy 
produkciójára vonatkoztak az 1990-es évek közepétől kezdődően. Két olyan nagy kutatási 
jelentés volt, amely ezzel a témakörrel (is) foglakozott részleteiben. Az első az 1996-ban készült „A 
kékalgák elszaporodását befolyásoló tényezők és toxicitásuk kutatása” című téma kutatási 
jelentése (Vörös, 1996), a másik pedig a 2008-ban készült „Algaegyüttesek összetételének, 
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tömegének és elsődleges termelésének kutatása” című, a BALÖKO project keretében végzett 
projekt kutatási jelentése (Vörös és mtsai, 2008). 


3. Eredmények 

A 3.1. A Zalán érkező külső tápanyagterhelés 

A tó algásodása a külső P terhelés függvénye, az un. Vollenweider egyenlet a Balatonra is 
érvényes. Ez leírja az átlagos állapotokat egy-egy év tekintetében, hosszú távon. A Keszthelyi-
medence külső tápanyagterhelésének jellemzéséhez a medencébe torkolló Zala folyón érkező P 
és N terhelést számítottuk ki a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Zala folyó fenékpusztai 
szelvényére vonatkozó hidrológiai és vízminőségi adatai alapján. Az adatok azt mutatták, hogy a 
Zalán 2019-ben nem érkezett a korábbiakat meghaladó mértékű terhelés, sem az összes foszfor, 
sem pedig a közvetlenül hozzáférhető SRP tekintetében: előbbi 20,5 t P-t, utóbbi pedig 7,2 t P-t 
jelentett a 2019-es évre vonatkozólag, ezeknél jelentősen magasabb P és N terhelés értékek is 
előfordultak az elmúlt években (1. ábra).


 

1. ábra A Zalán érkező összes foszfor (TP) és ortofoszfát (SRP) és összes nitrogén terhelés 

2003 és 2019 között (NyuduVizig adatok)


Az elmúlt mintegy két évtized vonatkozásában jól látható, hogy a 2019-es nyári algacsúcs alapján 
feltételezett foszfortöbblet nem érkezhetett a Zalán. Az egész tóra vetítve pontosabb képet 
kaptunk a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által elkészített, a Balaton 2019. évi 
tápanyagterhelésére vonatkozó tanulmány alapján, amely kimutatta, hogy a foszfortöbblet nem 
külső forrásból származott: becslésük alapján az egész tóra nézve évi 61,5 t biológiailag 
hozzáférhető foszforral számolhatunk, amely alacsonyabb volt, mint a 2018-ban becsült terhelés. 
A külső terhelés helyett tehát a belső terhelés valószínűsíthető, mint a foszfortöbblet forrása. 
Nyaranta ugyanis az üledékből P vegyületek szabadulnak fel, amelyek egy része közvetlenül, más 
része extracelluláris enzimek révén hozzáférhető az algák számára. A képet zavarja, hogy ez a 
belső terhelés sajnos egyszerűen nem mérhető, mértékére csak becslést tehetünk.
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3.2. Az üledék, mint lehetséges foszfortöbblet 

A foszfortöbblet forrása lehetett az üledék, amely fényhiányos és oxigénhiányos környezetben, 
magas vízhőmérsékleten képes az algák számára közvetlenül hozzáférhető ortofoszfát-ion és az 
algák részéről kissé nehezebben hozzáférhető, többlet energiát igénylő un. polifoszfát vegyületek 
leadására. Olyan üledékvizsgálatok nem történtek 2019-ben, amelyek segítségével az 
üledékfelszín oxidáltsági viszonyait vagy az üledék foszforleadásának mértékét ismerhetnénk. Az, 
hogy a Balaton algásodásának kulcsa a tó üledékében van, már korábban ismert volt (Vörös, 
1996). Több tényező is szerepet játszik ebben, de a legfontosabb az üledékben akkumulálódott 
foszfor hozzáférhetősége. Az 1990-es évek közepétől végeztek ilyen irányú vizsgálatokat a 
Balatoni Limnológiai Intézetben, mérték az interstíciális víz foszforkoncentrációját, az intakt 
üledékmagvak foszforleadását, valamint a redox potenciál vertikális változásait, amely az 
oxidáltsági viszonyokat tükrözi oly módon, hogy alacsony redoxpotenciál mellett szabadulhatnak 
fel P vegyületek. Az eredmények alapján megállapították, hogy az üledékben lévő un. belső 
foszfortartalékok a tisztavizű keleti tórészen sem kisebbek, mint a Keszthelyi-medencében, a 
pórusvíz SRP koncentrációja nagyságrenddel magasabb, mint a felette lévő vízoszlopé (2. ábra). 
Ezzel párhuzamosan azt is megállapították, hogy a vizsgált időszakban a redox viszonyok sem 
különböztek jelentősen a két tóterületen, az üledékfelszín mindkét tóterületen oxidált volt (3. ábra).




2. ábra Az üledék pórusvíz ortofoszfát (SRP) tartalma a Keszthelyi- és a Siófiki-medencében 

1996-ban (Vörös, 1996)
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3. ábra Az üledék redox viszonyai 1996.08.14-én (bal ábra) és 1996.08.29-én (jobb ábra) a 

Keszthelyi-medencében (Vörös, 1996)


3.3. A fitobentosz tömege és produkciója a Balatonban 

A mikroszkópi vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy a Balaton üledékének sajátos, főleg 
kovamoszatokból álló  bentikus algaflórája van, azaz az üledékben mért klorofill nem a 
planktonból kiülepedő algákból származik, a planktonikus algák mennyisége az üledék felszínén 
elhanyagolható (Bányász et al., 2005). Ezen bentikus algák florisztikai vizsgálata az 1930-as 
évekre nyúlik vissza (Kol, 1938), de azóta rengeteg tanulmány látott napvilágot. Ezek elsősorban a 
faji összetétellel, diverzitással foglalkoztak, de vannak közöttük olyanok, amelyek kvantitatív 
adatokat is tartalmaznak az üledékfelszín klorofill tartalmára vagy a domináns kovamoszatok 
relatív gyakoriságára vonatkozóan (Tamás, 1966; Tamás, 1967; Tamás, 1968; Tamás, 1971; 
Tamás, 1974; Uherkovich és Lantos, 1987; Uherkovich, 1988; Uherkovich és Csermák, 1992). 
Ráadásul ezen korai tanulmányok már felhívják a figyelmet a tó hossztengelyében nyugatról kelet 
felé haladva a bentikus biomassza növekedésére (Tamás, 1967; Tamás, 1974), valamint a sekély 
déli parti területek gazdag kovamoszat közösségére (Tamás, 1971). Az első, a fitoplankton 
mennyiségi viszonyaira vonatkozó átfogó balatoni vizsgálatot 2005-ben végezték, tavasszal és 
nyáron is felmérve a bentikus algák tömegét a tó 5 keresztszelvénye mentén (Vörös és mtsai, 
2008). A kapott eredmények szerint a balatoni fitobentosz a-klorofill koncentrációja minden 
medencében a sekélyebb déli parton magasabb volt, mint a mélyebb középső és északi parti 
részeken, tavasszal és nyáron egyaránt. Áprilisban és augusztusban is hasonló mennyiségi 
eloszlásokat írtak le, a legalacsonyabb a-klorofill koncentrációt (0,69 µg/cm2) a Keszthelyi-
medence középső részén mérték, míg a legmagasabb koncentrációt (19,99 illetve 22,14 µg/cm2) 
a Szemesi-medence déli partján. 
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4. ábra. Az üledékfelszín (felső 2 mm) a-klorofill tartalmának változása észak-déli irányban a tó III. 

keresztszelvénye (Zánka- Balatonszemes) mentén 2005 áprilisában. A mintavételi helyek 
vízmélységét zárójelben tüntettük fel.


Mind a tavaszi, mind a nyári időszakban a Keszthelyi-medencétől a Siófoki-medence felé haladva 
a mélyvízi fitobentosz a-klorofill koncentrációjának növekedését figyelték meg (5. ábra), ezzel 
szemben a feopigmentek koncentrációja csökkent ugyanebben az irányban haladva. Az 
üledékfelszínen észlelt a-klorofill növekedés éppen ellentétes volt a tó hossztengelyében 
megfigyelhető, korábbról is jól ismert trofikus grádienssel.




5. ábra. Az üledékfelszín (felső 2 mm) a-klorofill tartalmának változása a tó hossztengelye mentén 

(Keszthely-Balatonfűzfő) mentén 2005 augusztusában. A mintavételi helyek vízmélységét 
zárójelben tüntettük fel.


A teljes tóra becsült a-klorofill mennyiség tekintetében tavasszal a fitobentosz volt a 
legjelentősebb, ugyanis a mélyvízi fitobentosz a Balaton összklorofill tartalmának 36,4%-át, a 
sekély déli parti fitobentosz pedig a 17%-át alkotta. Emellett a fitoplankton 45%-ot jelentett és a 
fennmaradó kb. 1%-ot a kő és nád bevonat tett ki (6. ábra). Augusztusban a fitoplankton tömege 
jelentősen nőtt, ennek eredményeképpen részesedésük is meghatározó volt a Balaton 
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összklorofill tartalmának 78,5%-át alkotva. A mélyvízi fitobentosz a teljes klorofill mennyiség 13,7 
%-át illetve 7,5%-át tette ki, míg a kövezett part és a nádas élőbevonatának mennyisége ekkor is 
elhanyagolható volt (6. ábra). 




6. ábra. A fitoplankton, a mélyvízi és déli parti fitobentosz, valamint az élőbevonat teljes tóra 

vonatkoztatott a-klorofill tartalma (a fitobentosz esetében feofitin korrekcióval) 2004 áprilisában és 
augusztusában.


A fitobentosz elsődleges termelésével a Balatonban először Herodek és Oláh (1973) foglalkozott, 
akik a téli időszakban végeztek partmenti méréseket. Később a tó keleti területein végeztek 
fotoszintézis méréseket 2001 és 2002 között (Vörös et al., 2002; Vörös et al., 2003; Vörös et al., 
2004). Ezek a vizsgálatok voltak az elsők, amelyek felhívták a figyelmet arra, hogy a sekély déli 
parton kialakuló bentikus algaközösség elsődleges termelése meghatározó tényező, az adott 
területen messze meghaladja a fitoplankton elsődleges termelését (Vörös et al., 2003; Vörös et al., 
2004). Az egyetlen szezonális bentikus produkció mérést a Siófoki-medencében végezték 
2001-2002-ben (Vörös et al., 2003). A szezonális mérések alapján a bentikus algák produkciója 
nem követte a planktonikus algákét, magasabb értékeket egy márciusi és egy június végi 
alkalommal mértek, ekkor a fitoplankton esetében alacsonyabb értékek fordultak elő. 
Az első, teljes tóra kiterjedő bentikus produkció mérés 2006. nyarán történt, amikor a fitobentosz 
elsődleges szervesanyag termelését a Balaton négy medencéjének öt mintavételi pontján mérték 
a sekély déli part (1 méteres vízmélység) és a mélyvíz területén (Vörös és mtsai, 2008, Üveges és 
mtsai, 2011). Az eredmények azt mutatták, hogy medencétől függetlenül a déli parti fitobentosz 
minták elsődleges termelése jóval meghaladta az tóközepi fitobentosz mintákét, amely különbség 
nagyrészt a bentikus algák mennyiségével volt összefüggésben. A mennyiségi viszonyokhoz 
hasonlóan a fitobentosz elsődleges termelése a tó hossztengelyében kelet-nyugati irányban 
haladva csökkent (Vörös és mtsai, 2008, Üveges és mtsai, 2011). 
A teljes tavi produktivitás felmérése azt mutatta, hogy a tó egészének szempontjából a 
fitoplankton, majd a fitobentosz elsődleges termelése játszott döntő szerepet, a nádas és köves 
partok szerepe lényegesen kisebb volt (Vörös és mtsai, 2008). Amíg a fitoplankton teljes 
produkciója a tóban elérte átlagosan a 600 t C/nap-os értéket (2006-os és 2007-es adatok alapján 
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számolva), addig a fitobentosz produkciója a nyári időszakban mintegy napi 100-150 t C körül volt 
(Vörös és mtsai, 2008).


3.4. A fitobentosz vertikális migrációja a Balatonban


A bentikus algák a-klorofill koncentrációjának vertikális változását vizsgálva az üledékben, a 
mélyvíz területén 2,5 cm, a sekélyebb déli részeken 3,5 cm mélységig találtak jelentős (a felszíntől 
a mélyebb rétegekben haladva csökkenő) a-klorofill koncentrációt, mely a fluoreszcens 
mikroszkópi vizsgálatok szerint élő bentikus algákból (kovamoszatok) származott (Németh, 2005; 
Vörös et al., 2008). Mintegy 1,5 cm-es üledékmélységnél az a-klorofill koncentráció az 
üledékfelszíni koncentrációnak átlagosan 51%-ára, 2,5 cm-nél pedig a 21%-ára csökkent. 




7. ábra. Az üledék a-klorofill tartalmának vertikális változása a Siófoki-medence és a Szemesi-

medence mélyvizében, valamint a sekély déli parton Zamárdi térségében 2004 áprilisában.


Az igaz, hogy csak az üledék felső 1-2 mm-ben lévő algák vesznek részt adott időszakban a 
fitobentosz fotoszintézisében, de a többi bentikus alga is részét képezi a fitobentosznak, azok 
csak időlegesen tartózkodnak a mélyebb üledékrétegekben, valószínűleg az interstíciális víz 
magasabb nitrogén és foszforkoncentrációi miatt (Istvánovics, 1988). Nagyon valószínű, hogy a 
fitobentosz esetében elkülönül a fotoszintézis és az ásványi tápanyagfelvétel helye. Ezt a 
jelenséget figyelembe véve megbecsülték a Balaton teljes fitobentoszának mennyiségét a mélyvíz 
területén 2,5 cm a sekélyebb déli részeken 3,5 cm üledék mélységig. A kapott eredmények szerint 
a fitobentosz összes tömege tavasszal 52,8 tonna volt, szemben a felső, fotoszintetikusan aktív 
réteg 15 tonnájával, nyáron a fitobentosz összes tömege 50 tonna a felső fotoszintetikusan aktív 
réteg 14,3 tonnájával (Németh, 2005).  Az eredmény megváltoztatta a tó egészére vonatkozó 
összképet is, miszerint tavasszal a fitobentosz részesedése 80%-ot, nyáron pedig közel 50%-ot 
tett ki, szemben az üledékfelszínre alapozott becslés 53,6% és 21,2%-val. Az eredményekből az a 
módszertani következtetés is adódik, hogy a jövőben változtatni kell a fitobentosz vizsgálatának 
módszertanán, és minden esetben szükség van a horizontális viszonyok tanulmányozása mellett a 
vertikális eloszlás vizsgálatára is.
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3.5. A fitobentosz és a vízalatti fény kapcsolata 

A fitobentoszt alapvetően a tó üledékének felszínére jutó fény mennyisége szabályozza (Hill, 
1996), amit a 2005-ben végzett mennyiségi felmérések és a 2006-ban végzett fotoszintézis 
mérések is egyértelműen bizonyítanak (Németh, 2005; Vörös et al, 2008; Üveges et al, 2011). Az 
üledékre jutó fény mennyisége és a bentikus algák a-klorofill koncentrációja között lineáris 
kapcsolatot mutattak ki a Balaton minden medencéjében a tavaszi és a nyári időszakban is. A 
csökkenő fényintenzitással a bentikus algák mennyisége is csökkent a sekélyebb déli parttól az 
északi part felé haladva. Ennek oka a fénylimitációban keresendő, a mélyebb középső és északi 
részeken a nagyobb vízmélység miatt a fény kisebb hányada éri el az üledékfelszínt, amely nem 
elegendő a bentikus algák nagyobb tömegének ill. produkciójának kialakulásához. A fénylimitáció 
hatása jól megmutatkozik a feofitin/klorofill arány és az üledékfelszínre jutó fény viszonyában is, a 
csökkenő fénnyel a feofitin/klorofill arány nőtt mind az öt keresztszelvényben a déli parttól az 
északi part felé haladva 2005 áprilisában és augusztusában (Németh, 2005). A nagyobb 
mélységnél, ahol a fény limitáló tényező, ott az élő algák mennyisége jelentősen kevesebb, nő a 
feofitin/klorofill arány, a sekélyebb részeken, ahol több fény éri el az üledékfelszínt, nő az élő 
bentikus algák mennyisége így ez az arány csökken.




8. ábra. Az üledékfelszín (felső 2 mm) a-klorofill tartalmának és az üledékfelszínre érkező 

fotoszintetikusan aktív sugárzás százalékos arányának összefüggése a Balaton mélyvízi pontjain 
2004 augusztusában.


A Balaton hossztengelyében a Keszthelyi-medencétől a Siófoki-medence felé haladva a mélyvízi 
fitobentosz a-klorofill koncentrációjának növekedése, a feofitin koncentrációjának csökkenése 
figyelhető meg (Németh, 2005). A klorofill és a feofitin koncentráció ellentétes tendenciája a 
Balaton hossztengelyében szintén a fénylimitációra vezethető vissza. A Keszthelyi-medence 
közepén, melynek mélysége ugyan nem éri el a többi medence közepének mélységét, az 
üledékfelszínre jutó fény mennyisége igen alacsony, amely a kisebb átlátszóságának köszönhető. 
Ennek megfelelően kisebb klorofill és nagyobb feofitin koncentrációt találunk Keszthelyi-medence 
közepén (Németh, 2005). A Siófoki-medence felé haladva nő az üledékfelszínre jutó fény 
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mennyisége, amellyel párhuzamosan nő a fitobentosz a-klorofill koncentrációja is a feofitin 
koncentráció csökken. A BLKI vízalatti fénymérései a Keszthelyi-medence üledékének felszínére 
jutó fénymennyiséget miden bizonnyal kissé felülbecslik, mert viharos időben nem történik 
mintavétel és helyszíni mérés. A vihar által felkevert üledék mennyisége pedig a Keszthelyi-
medencében, a tó többi részénél egy méterrel kisebb vízmélység miatt nagyobb, mint a Balaton 
többi területén, ezért kevesebb fény jut le a tófenékre, mint amit a mérések mutatnak. Az, hogy ez 
így van, jól megmutatkozik abban, hogy itt a legnagyobb az elpusztult algák aránya az élőkhöz 
képest, azaz itt a legmagasabb a feofitin/klorofill arány.  
A fitobentosz tömegére vonatkozó adatokkal a 2019-ből nem rendelkezünk, azonban a fizikai 
környezet részletes vizsgálata azt mutatta, hogy az eufotikus réteg mélysége jelentősen kisebb 
volt, mint az azt megelőző években vagy 2020-ban (ld. fény fejezet). Az előzőekben bemutatott 
eredmények alapján joggal feltételezhetjük, hogy a Keszthelyi-medence mélyvizének egyébként is 
szegényes fitobentosza 2019-ben gyakorlatilag elvesztette az életterét. Az üledékfelszínen az 
oxigéntermelés hiánya pedig hozzájárulhatott az üledékfelszíni redukált mikrozóna kialakulásához, 
az üledékből történő P felszabaduláshoz.
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A 2019-es algavirágzás a múlt tükrében: a planktonikus algaközösség 
hosszútávú változásai a Balatonban 

Vörös Lajos, Somogyi Boglárka, BLKI


a. Összefoglaló 

A BLKI több mint fél évszázados adatsorára támaszkodva felvázoltuk a fitoplankton tömegének 
és összetételének változásait a Keszthelyi-medencében. Az elemzés célja annak a megállapítása, 
hogy a múltbéli történések mutatnak e bármilyen hasonlóságot/azonosságot az 2019-évi váratlan 
és nagymértékű algavirágzással, amelynek révén közelebb kerülhetünk az utóbbi kiváltó okainak 
megismeréséhez. A balatoni adatsorok a fitoplankton biomassza klorofill tartalmának nagyon 
markáns és jelentős mértékű szezonalitását mutatják az algák közösség-szintű 
fotoadaptációjának eredményeként. 2019-ben és 2020-ban a biomassza klorofilltartalma tartósan 
0,2-0,3% körüli, fele-kétharmada volt a megelőző évek értékeinek, ami a sejtek nitrogénhiányára 
utal. 
Az algatömegprodukciók a nyolcvanas évekre voltak a jellemzőek, de 1994-ig rendszeresen 
előfordultak, majd ezt követően egészen 2019-ig csökkenő biomassza jellemezte a Balatont. Az 
összbiomassza változása mögött több, mint 300 algataxon tér- és időbeli változása áll, azonban a 
nyári tömeges algaelszaporodások mindössze hét taxonhoz köthetők. A legsikeresebb nyári algák 
a légköri molekuláris nitrogén megkötésére képes heterocitás cianobaktériumok, mellettük 
tömegesen csupán két eukarióta szervezet, a Ceratium hirundinella és a Ceratium furcoides 
fordult elő a vizsgálati periódusban.  
A legsikeresebb alga a Balaton történetében a mai nevén Raphidiopsis raciborskii fonalas trópusi/
szubtrópusi eredetű invazív nitogénkötő cianobaktérium volt, amelynek állománya 1994 után 
jelentős mértékben lecsökkent. A másik sikeres cianobaktérium az Aphanizomenon flosaquae 
okozta az első ismert tömegprodukciót 1966 szeptemberében. Később ez az alga 1979-ben 
közösen alkotott jelentős tömeget a R. raciborskki-val, majd ezt követően a versengésben 
alulmaradt. Sokéves lappangás után átmenet nélkül minden korábbit meghaladó tömegben tért 
vissza 2019-ben, mindezidáig egyedülálló módon egy eukarióta algával (C. furcoides) közösen. 
Az 1965 és 2018 közötti periódusban az eukarióta algák a tömegprodukciók létrehozásában nem 
voltak versenyképesek a cianobaktériumokkal, amely összefüggés alól a 2019. augusztus 26.-a 
nagymértékű eltérést jelent. Sem a külső N, sem a külső P terhelés mértéke nem nőtt meg 2019-
ben, azaz a külső tápanyagterhelés mértéke nem szolgál magyarázattal a 2019-évi eukarióta 
elszaporodásra. A fitoplankton összetételére alapozott PCA-analízis eredménye szerint az 1989 > 
1990 > 1994 > 1979 > 1984 > 1986 > 1982  évek a R. raciborskii dominancia miatt váltak el a 
teljes népességtől. A 2019 és 2020 év az A. flosaquae és a C. furcoides dominanciája miatt 
különült el, minden átmenet nélkül az évek sokaságától, ami előzmények nélküli anomáliát jelent. 
A R. raciborskii dominanciát (1982, 1984, 1986) három Celsius fokkal alacsonyabb 
vízhőmérséklet, 30 centiméterrel kisebb vízmélység és kissé kedvezőbb víz alatti fényviszonyok 
jellemezték, mint a C. furcoides állományának 2018 évi kezdeti megerősödését, és későbbi 
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jelentős növekedését (2018, 2019, 2020).  
A fitoplanktont alkotó fajok méretének döntő szerepe lehet a tömegprodukciók kialakulásában is. 
A trofitás növekedésével a zooplankton számára a nem vagy csak alig hozzáférhető 
mikroplankton (>25 µm) vált uralkodóvá. Ebből következően biomassza csúcsok nagyságát 
nemcsak a megnövekedett tápelem (N, P) terhelés az un. "bottom up" kontrol, hanem a 
fogyasztási oldal az un. "top down kontrol" is meghatározza.   
Fontos jövőbeli feladat az Aphanizomenon flosaquae balatoni törzsének (törzseinek) izolálása és 
szaporodása környezeti feltételeinek meghatározása ökofiziológiai kísérletekkel, kontrollált 
laboratóriumi körülmények között. Az inváziós Ceratium furcoides nem tenyészik laboratóriumban, 
tömegprodukcióját természetes környezetükben lenne szükséges és lehetséges tanulmányozni a 
populációméretet szabályozó tényezők megismerése céljából. Szükséges lenne faji szinten is 
tanulmányozni a Balaton nyári fitoplankton együtteseinek alkalikus foszfatáz aktivitását 
fluoreszcens mikroszkópi technikával, különös tekintettel a cianobaktérium/eukarióta 
interakciókra. A Keszthelyi- és a Siófoki-medencében a teljes planktonközösség kvantitatív 
elemzésére lenne szükség, hogy meg tudjuk becsülni az egyes összetevők (algák, baktériumok, 
színtelen ostorosok és csillósok, kerekesférgek és kisrákok) által képviselt/lekötött C, N és P 
mennyiségét.  Ez hozzásegíthet a fitoplankton felülről történő szabályozása (top down kontrol) 
jelentőségének megismeréséhez.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? A 2019-évi algacsúcsot egy eukarióta alga 
(Ceratium furcoides) és egy fonalas nitrogénkötésre is képes cianobaktérium, az Aphanizomenon 
flosaquae közösen hozta létre, amire eddig nem volt példa a Balatonban. Ennek az eseménynek 
nem volt előzménye, a korábbi nagy algacsúcsokat létrehozó Raphidiopsis raciborskii 
cianobaktérium tömeges elszaporodása idején a fizikai környezet jelentősen eltért a mostanitól. A 
három Celsius fokkal magasabb augusztusi vízhőmérséklet, a nagyobb vízmélység és a víz kisebb 
átlátszósága valószínűleg együtt eredményezte az üledékből való fokozott foszfor felszabadulást. 
A két egyenként külön-külön is sikeres és tömegprodukciókat képező alga közös sikeréhez 
hozzájárulhatott egy eddig nem vizsgált biotikus interakció, ami fokozott alkalikus foszfatáz 
aktivitást válthatott ki a C. furcoides-nél.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? Tekintettel arra, hogy a 
múltban megfigyelt algacsúcsok fizikai környezete jelentős mértékben eltérő volt (ld. fényes 
fejezet), éppúgy, mint a fitoplankton együttes taxonómiai összetétele, a korábbi esetekből nem 
következtethetünk/de nem is zárhatjuk ki a 2019-évi esemény megismétlődését. A korábbi 
hipertóf időszakban figyelemre méltó szabályosságot figyelhettünk meg az egymást követő évek 
biomassza viszonyainak alakulásában: az 1982-es, az 1984-es, az 1986-os, valamint az 1994-es 
maximumokat a rákövetkező évben rendre biomassza minimumok követték. Analóg esemény 
történt az elmúlt két évben is: a 2019-es algacsúcsot 2020-ban visszaesés követte, ami nem zárja 
ki egy 2021 nyarán bekövetkező algacsúcs kialakulását.
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Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? Hasonló események előrejelzése akkor válhat 
lehetségessé, ha megismerjük az üledékben és annak felszínén zajló és a foszforkészletek 
kiszabadulásához vezető fizikai/kémiai és mikrobiológiai folyamatokat, az évtizedes gyakorlat 
szerinti vízminőségi monitoring alapján ez a kérdés nem megválaszolható. A 2020-as évre 
azonban nem tekinthetünk úgy, hogy megszűnt az algaveszély, a klorofill koncentráció ugyan 
alacsonyabb volt, de a fitoplankton biomassza ebben az évben is meglehetősen jelentős volt. 
Ennek alapján sem zárható ki egy újabb algacsúcs akár 2021-ben.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? 
Igen, a Balaton és ezen belül is a Keszthelyi-medence külső tápelem terhelésének további 
csökkentése révén, ezen kívül a vízállás kritikus szabályozásával (ld. fény fejezet).
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A 2019-es algavirágzás a múlt tükrében: a planktonikus algaközösség hosszútávú 

változásai a Balatonban 
Vörös Lajos, Somogyi Boglárka, BLI


1. Bevezetés  

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben a tó fitoplanktonjának kutatása, amely nem csak az 
algaflóra regisztrálását tűzte ki célul, hanem a mennyiségi viszonyokat is figyelembe vette, 
meglehetősen korán, a múlt század harmincas éveiben elkezdődött. Először a Siófoki-
medencében, majd 1965-től a Keszthelyi-medencére is kiterjedően a kvantitatív algológiai 
monitorozás is megindult és néhány év kivételével töretlenül folytatódik napjainkban is.  További 
szerencsés körülmény, hogy a Sebestyén Olga által képviselt és bevezetett limnológiai 
szemléletnek köszönhetően ettől kezdve nemcsak a fitoplankton abundanciájának, hanem 
biomasszájának meghatározása is megtörténik. Erre a több mint fél évszázados adatsorra 
támaszkodva felvázoljuk a Balaton trofitási viszonyainak időbeli (évről-évre történő) változásait a 
Keszthelyi medencében (46o44′05.8″N; 17o16′32.0″E), mint a tó legnagyobb mértékben 
algásodott területén az algaflóra mennyiségi és minőségi viszonyainak tükrében. Az elemzés célja, 
annak a megállapítása, hogy a múltbéli történések mutatnak e bármilyen hasonlóságot/
azonosságot az 2019-évi váratlan és nagymértékű algavirágzással, amelynek révén közelebb 
kerülhetünk a kiváltó okok megismeréséhez.


2. Módszerek 

Az elemzés során áttekintettük a BLKI publikált és publikálatlan, vagy nehezen elérhető kutatási 
eredményeit 1965 és 2020 között. 


3. Eredmények 

3.1. A fitoplankton biomassza és a klorofill mérések viszonyáról 
A vízgazdálkodási gyakorlatban az esetek túlnyomó többségében a fitoplankton biomasszáját 
világszerte az a-klorofill koncentráció mérésével jellemzik, mert összehasonlíthatatlanul 
egyszerűbb, olcsóbb és gyorsabb, mint a mikroszkópi vizsgálat. A Balatonban kivételes 
lehetőségünk nyílik a párhuzamosan alkalmazott két módszer eredményeinek összevetésére. A 
Keszthelyi- és a Siófoki-medencére vonatkozó 2003-2018 évi havi-kétheti mérésekre alapozott 
adatsorok a fitoplankton biomassza klorofill tartalmának nagyon markáns és jelentős mértékű 
szezonalitását mutatják, július-augusztus havi minimális és téli maximális értékekkel (1. ábra). A 
görbék lefutása tükörképe a globálsugárzás évszakos változásának, az algák élőlényegyüttes 
szintű fotoadaptációjának eredményeként. Az is egyértelműnek tűnik, hogy az átlátszóbb vizű 
Siófoki-medencében (Kd ~ 1,0) a sejtek klorofilltartalma kisebb, mint a zavarosabb vizű 
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Keszthelyi-medencében (Kd ~ 2,0). Az is egyértelmű, hogy a klorofill tartalom átlagértékei 
(Keszthely= 0,8% Tihany =0,6%) télen erősen alulbecslik, nyáron pedig felülbecslik a biomasszát. 
A fentiek tükrében megvizsgálva a 2019 és 2020 évi nyári algaegyütteseket figyelemreméltó és a 
sokéves átlagtól való nagyon lényeges eltérést tapasztalunk (2. ábra). 2019-ben és 2020-ban a 
nyári, tartósan 0,2-0,3 % körüli klorofilltartalom  fele-kétharmada volt a megelőző tizenöt év 
átlagos 0,4%-os értékeinek, ami arra utal, hogy a planktonegyüttesben uralkodó fecskemoszatok 
(lásd később) klorofilltartalma különösen alacsony. Ennek magyarázata lehet a kiugróan magas 
algabiomassza által generált nitrogén limitált állapot, mert az algák a nitrogénhiányra 
klorofilltartalmuk csökkentésével reagálnak.




1. ábra. A fitoplankton biomassza (nedves tömeg) a-klorofill tartalmának (havi átlagértékek 2003 
és 2018 között) szezonális változása a Keszthelyi- és a Siófoki-medencében.
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2. ábra. Az a-klorofill koncentráció és a fitoplankton biomassza klorofilltartalmának szezonális 
változása a Keszthelyi-medencében 2019-ben és 2020-ban.


3.2.  Algatömegprodukciók a Balatonban 
A fitoplankton összes biomasszájának évtizedes (1965-2020) változásai leírják a Balaton 
eutrofizálódásának és az eutrofizálódást csökkentő beruházások, intézkedések hatására 
bekövetkező vízminőség javulásának történetét (3. ábra). Az ábráról leolvasható, hogy a 
különösen nagymértékű algatömegprodukciók az 1970-es évek közepén váltak erőteljessé és a 
nyolcvanas évekre voltak a jellemzőek, de 1994-ig bezárólag szinte minden évben előfordultak, 
majd ezt követően egészen 2019-ig a csökkenő biomassza, következésképpen örvendetes 
vízminőségjavulás jellemezte a Balatont. Meg kell jegyezni, hogy ezen változások okainak 
visszamenőleges elemzése ennek a fejezetnek nem képezi tárgyát.
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3. ábra. A fitoplankton biomassza maximumok évtizedes változásai a Keszthelyi-medencében 
(1991, 1992, 1993 és 1997 évből nincs adat).


Az összbiomassza változása mögött több mint 300 algataxon tér- és időbeli változása áll, 
azonban a nyári tömeges algaelszaporodások mindössze hét taxonhoz köthetők (1. táblázat). 
Feltüntettük az észlelésük óta bekövetkezett nevezéktani változásokat, mert a korábbi 
közleményekben még ezekkel a nevekkel szerepelnek. A legsikeresebb nyári algák a Balatonban 
is, ahogy az a mérsékelt égövön általános, a cianobaktériumok, közülük is a légköri molekuláris 
nitrogén megkötésére képes heterocitás fajok, tömegesen csupán két eukarióta szervezet a 
Ceratium hirundinella és a Ceratium furcoides fordult elő a vizsgálati periódusban. Az előző 
fejezetben a fitoplankton biomassza klorofill tartalmáról elmondottak tükrében nem meglepő, hogy 
bár a vízminőségi monitoringban rutin klorofill mérések alapján a 2020-as évben elmaradt az 
algacsúcs, azonban a fitoplankton biomassza csökkenés nem mutatott ilyen mértékű csökkenést, 
tekintettel a nyári fitoplankton együttes alacsony klorofill tartalmára.


1. táblázat. A Balaton domináns algái tömegességük sorrendjében.





A legsikeresebb alga a Balaton történetében a mai nevén Raphidiopsis raciborskii fonalas trópusi/
szubtrópusi eredetű invazív nitogénkötő cianobaktérium volt.  Jelenlétét a Balatonban 1978-ban 
észleltük először a Keszthelyi-medencében, ekkor biomasszája 1900 µg/l, volt, a következő évben 
már 27500 µg/l, hírhedt 1982 évi tömegprodukciója során pedig 48000 µg/l volt a maximális 
biomasszája és ekkor nemcsak a nyugati tóterületen, hanem az egész tóban rövid időre 
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egyeduralkodóvá vált. Vezető szerepét és magas biomasszáját egészen 1994-ig megtartotta, az 
1994 évi tömegprodukciója után állománya nem tudott megerősödni, napjainkban is jelen van a 
tóban, de állománya hasonlóan az összbiomasszához a korábbinak töredéke. Figyelemre méltó 
szabályosságot figyelhettünk meg az egymást követő évek biomassza viszonyainak alakulásában: 
az 1982-es, az 1984-es, az 1986-os, valamint az 1994-es maximumokat a rákövetkező évben 
rendre biomassza minimumok követték, de ezen szabályosság mögött meghúzódó okok feltárása 
nem történt meg. Ez az alga a Balaton kutatásának történetében kimagasló sikert aratott, 
nagyszámú rangos publikáció alanya lett, különösen azután, hogy a BLKI-ban sikerült izolálni, 
szaporítani és közkincsé tenni balatoni törzsét. 




4. ábra. A Raphidiopsis raciborskii biomassza maximumai a Keszthelyi-medencében 1965-2020 
években.


A balatoni algatömegrodukciók azonban a Raphidiopsis megjelenése előtt is jelentősek voltak, a 
második legnagyobb biomasszájú cianobaktérium a Dolichospermum spiroides 1997-évi tömeges 
megjelenése a Cuspidothrix issatschenkoi-val együtt alkotta az első igazán jelentős 
tömegprodukciót a Balatonban (5. és 6. ábra). Később ez utóbbi két taxon kiugró algacsúcs 
létrehozásában nem vett részt.




5. ábra. A Dolichospermum spiroides biomassza maximumai a Keszthelyi-medencében 1965 és 
2020 között.
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6. ábra. A Cuspidothrix issatschenkoi biomassza maximumai a Keszthelyi-medencében 1965 és 
2020 között.


A Balatonból az első és egyben az Aphanizomenon flosaquae által előidézett fitoplankton 
tömegprodukciót 1966-ból írták le, amelyhez ugyan mennyiségi adatokat nem közöltek, de az 
érzékletes leírás ("Szeptember 2-án a Keszthelyi- öböl környékén élők, számukra eddig nem 
tapasztalt jelenségre figyeltek fel. Az öböl vize zöld, helyenként kékes-zöld színűvé és 
"tejfölsűrűvé" változott.") arra enged következtetni, hogy a víz a-klorofill koncentrációja elérte, sőt 
meghaladta a 100 µg/l értéket (Hortobágyi és Kárpáti 1967).  Mindez a BLKI havi gyakoriságú 
mérései közötti időszakban történt, amelyek ilyen mértékű biomassza képződést nem detektáltak 
(7. ábra). Hasonló eset fordult elő 2019-ben, amikor a BLKI mérését követő egy hét leforgása alatt 
a klorofill koncentráció háromszorosára növekedett szintén az Aphanizomenon gyors szaporodása 
következtében. A sokéves adatok szerint ez az alga 1979-ben közösen alkotott jelentős tömeget a 
Raphidiopsis raciborskii-val, majd a későbbiek során ebben a versengésben alulmaradt (7. ábra). 
A Raphidiopsis visszaszorulása utáni időszakban 2000-2001-ben kismértékben megnőtt az 
Aphanizomenon állománya, mígnem minden átmenet nélkül minden korábbit meghaladó 
tömegben tért vissza 2019-ben, mindezidáig egyedülálló módon egy eukarióta algával (C. 
furcoides) közösen.




7. ábra. Az Aphanizomenon flosaquae biomassza maximumai a Keszthelyi-medencében 1965 és 
2020 között (az 1966 és a 2019 évi biomassza maximumok alulbecsültek).
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A Balaton két legsikeresebb, és a teljes vizsgálati perióduson átívelő versengését összegezve (a 
D. spiroides csak két éven keresztül fordult elő nagyobb tömegben) megállapítható, hogy a 
hetvenes évek végén megindult rohamos eutrofizáció előtt az Aphanizomenon flosaquae 
állománya vált időszakosan jelentőssé, 1979-1996 között a Raphidiopsis raciborskii volt 
egyeduralkodó, majd a trofitás (összes biomassza) csökkenésével a két cianobaktérium viszonya 
kiegyenlítetté vált, évenként változó mértékben voltak sikeresek, 2011- után  a biomassza további 
csökkenésével az Aphanizomenon vette át a vezető szerepet, ami megmaradt a 2019-évi 
rendkívüli algavirágzás idején is (8. ábra).  
Korábbi, a balatoni üledék biológiailag hozzáférhető foszforkészletének becslésére irányuló 
kísérletek azt mutatták, hogy a Keszthelyi- és a Siófoki-medence üledékének hozzáférhető 
foszfortartalma nem különbözött, az előbbiben 260 µg P/g, utóbbiban 285 µg P/g száraz üledék 
volt az A. flosaque-val végzett eredeti (nem liofilizált) üledékkel végzett biotesztben, a R. 
raciborskii ennél lényegesen kisebb hatékonysággal működött. Ez az eltérés magyarázhatja a 
fentebb leírt tendenciát, miszerint a foszforkínálat csökkenése az A. flosaquae számára 
versenyelőnyt jelent a Balatonban (Vörös et al.1999).




8. ábra. Az 1965-2020 közötti időszak a Keszthelyi-medence történetében a két legsikeresebb 
cianobaktérium dominancia viszonyainak (biomassza részesedés) időbeli változása alapján négy 
szakaszra osztható.


A Balatonban két fecskemoszatnak is nevezett páncélos ostoros alga a Ceratium hirundinella és a 
Ceratium furcoides él. Mindkettő a nyári félév algája, hasonlóan az eddig tárgyalt 
cianobaktériumokhoz. A C. hirundinella 1973-évi elszaporodása és eddig észlelt biomassza 
maximuma vezette be a Keszthelyi-medence gyors eutrofizálódását, de ezt követően a fonalas 
cianobaktériumokkal való versengésben alulmaradt (9. ábra). Egy másik fecskemoszat a C. 
furcoides viszont 2019-ben hozott létre egyedülállóan nagy állományt, miközben biomaszája a 
megelőző években a C. hirundinellával együtt jelentéktelen volt. A C. furcoides előfordulását már 
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2015-ben észleltük a Keszthelyi-medencében (de a kvantitatív biomassza mérések során a két 
taxont nem különítettük el), biomasszája 2018-ban már összemérhető volt a C. hirundinella-val. 
Ezt követően 2019-ben a Balaton egyik legnagyobb biomasszát létrehozó algájává vált, és 
állománya a következő év nyarán is nagyon jelentős volt (9. ábra).




9. ábra.  A Ceratium hirundinella és a C. furcoides biomassza maximumai a Keszthelyi-
medencében 1965 és 2020 között.


A C. furcoides hazai tömeges előfordulását korábban több víztérben is dokumentáltuk, domináns 
alga volt például egy mecseki völgyzárógátas víztározóban, a Pécsi-tóban 2009-ben és a Győr 
melletti Püspökerdei-holtágban 2010-ben (10. ábra). A Balaton szempontjából különös 
jelentősége van a Somogy-megyei halastavakban észlelt C. furcoides tömegprodukcióknak (2. 
táblázat). A 2014-ben végzett méréseink szerint egy buzsáki halastóban és a Töreki IX. számú 
tóban a balatoni maximumot meghaladó mennyiségben vált abszolút dominánssá ez a páncélos 
ostoros alga, miközben még két további Töreki-tóban (IV., V.) szintén jelentős tömeget alkotott 
más eukarióta algákkal és cianobaktériumokkal együtt.


2. táblázat. A fitoplankton tömege és összetétele néhány Somogy-megyei halastóban.





A táblázat adatai arra is rávilágítanak, hogy ezekben a tavakban a fecskemoszat dominancia 
idején a fitoplankton biomassza klorofiltartalma kétszerese volt a Balatonban 2019-ben és 2020-
ban észleltnek (2. táblázat, 2. ábra), ami a Balatonban minden bizonnyal az algasejtek erőteljes 
nitrogén hiányát/limitációját indikálja, miközben a halastavakban az algák tápelem ellátottsága 
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141



megfelelő volt. A X. számú töreki-tóegységben Raphidiopsis raciborskii tömegprodukció volt 
megfigyelhető, ami azért érdemel figyelmet, mert azt demonstrálja, hogy ez az invazív faj kedvező 
feltételek mellett most is képezhet tömegprodukciókat, és a Balatonban észlelt 
állománycsökkenése a foszforterhelés csökkentésének az eredménye.




10. ábra. Fecskemoszatok mikroszkópi képe (fent balra= C. furcoides, Pécsi-tó 2009, fent jobbra= 
C. furcoides, Püspökerdei-holtág 2010, alul = C. furcoides középen, oldalt C. hirundinella, Balaton 
2015).
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3.2.  A fitoplankton összetételének változása a  trofikus grádiens mentén 
A C. furcoides inváziója 2019-ben nem érinti/érintette a Balaton egészét, a Siófoki-medencében 
sem ennek sem más algának nem volt a korábbiaktól eltérő populáció növekedése. A következő 
évben medencénként nyomon követtük a két fecskemoszat faj szezonális változásait, 
megállapítottuk, hogy a C. furcoides a tó egész területén jelen van, biomasszájának területi 
változása megfelel a tó hossztengelyére jellemző trofikus grádiensnek, ezzel szemben a C. 
hirundinella nem követi ezt a trendet, a tó nyugati felében alulmarad a C. furcoidessel való 
versengésben, a keleti tórészben a C. hirundinella biomasszája a nagyobb (11. ábra).




11. ábra. A Ceratium furcoides és a C. hirundinella területi változása (maximális biomassza) a 
Balatonban 2020 évben.


A teljes balatoni adatsor a fitoplankton biomassza nagyon széles tartományát reprezentálja, a 
Keszthelyi-medencében az évenkénti nyári biomassza maximumok nagyságrenddel különböztek 
1965 és 2020 között (2800 - 58420 µg/l). Ennek az időbeli trofikus gradiensnek a mentén 
ábrázolva a tömegprodukciókat létrehozó cianobaktériumok és eukarióta algák biomasszáját 
nagyon markáns trend rajzolódik ki.  A meleg/mérsékelt égövi tavak többségéhez hasonlóan a 
nyári tömegprodukciók jellemző szervezetei a cianobaktériumok, közöttük is a légköri molekuláris 
nitrogén megkötésére is képes fonalas, heterocitás fajok amelyek a Balaton algásodásáért is 
alapvetően felelősek (1. táblázat).  A 12. ábrán látható összefüggés egyértelműen mutatja a 
cianobaktériumok meghatározó szerepét a tömegprodukciók létrehozásában az 1965-2018 
közötti időintervallumban, amelytől a 2019 augusztus 26-a nagyon erőteljesen eltér. A 13. ábrán 
azt látjuk, hogy az 1965-2018 közötti periódusban az eukarióta algák nem versenyképesek a 
cianobaktériumokkal, amely összefüggés alól a 2019-év augusztus 26.-a jelent bizonyos mértékű 
eltérést. A 2019 augusztus végi állapotra, nevezetesen arra, hogy a nagyon jelentős biomassza 
maximum kialakításában meghatározó szerepe volt egy eukarióta algának, a Balatonban eddig 
nem volt példa. Korábban a fonalas heterocitás cianobaktérium tömegprodukciók kialakulását 
összefüggésbe lehetett hozni időszakos nitrogén limitációval, ellenben a 2019-évi fecskemoszat 
elszaporodást nem lehet összefüggésbe hozni az esetlegesen megnövekedett külső nitrogén 
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terheléssel, a Zala folyón érkező N-terhelés nem nőtt meg, valamint nem emelkedett meg N/P 
terhelés aránya sem (ld. fitobentosz fejezet).




12. ábra. A  cianobaktériumok biomasszája a nyári biomassza csúcsok idején a fitoplankton 
összes biomasszájának függvényében (2019 pirossal jelölve).




13. ábra. Az eukaróta algák biomasszája a nyári biomassza csúcsok idején a fitoplankton összes 
biomasszájának függvényében (2019 pirossal jelölve).


Az 1965-2020 évek közötti augusztusi fitoplankton biomassza maximumok faji összetételén 
alapuló PCA-analízis (R 2020) eredménye szerint az 1989 -> 1990 -> 1994 -> 1979 -> 1984 -> 
1986 -> 1982 évek, azaz a Raphidiopsis raciborskii (RR) tengely vált el a teljes népességtől. Ez 
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egyúttal azt jelenti, hogy ebben a sorrendben növekedett a R. raciborskii biomassza értéke. A 
2019 és 2020 évek az Aphanizomenon flosaquae (AFA) és a Ceratium furcoides (CERFUR) virtuális 
tengely mentén váltak el, minden átmenet nélkül az évek sokaságától, vagyis ebben az esetben a 
R. raciborskii több éven keresztül tartó inváziójától eltérően egyelőre nem folyamatról van szó, 
hanem most még csak előzmények nélküli anomáliáról (14. ábra). A két szélsőséges történés 
fizikai körülményei között jelentős különbség volt a vizsgált paraméterek tekintetében (15. ábra). A 
R. raciborskii dominanciát (1982, 1984, 1986) három Celsius fokkal alacsonyabb vízhőmérséklet, 
30 centiméterrel kisebb vízmélység és kissé kedvezőbb fényviszonyok jellemezték, mint a 
legutóbbi három évet, a C. furcoides állományának 2018 évi kezdeti megerősödését, és későbbi 
jelentős növekedését (2018, 2019, 2020).




14. ábra. Az 1965-2020 évi nyári biomassza csúcsok faji összetételen alapuló PCA analízisének 
eredménye.




15. ábra. A víz alatti fényviszonyok (Zeu%), a vízmélység és a vízhőmérséklet jellemző értékei a 
Ceratium furcoides + Aphanizomenon flosaquae valamint a Raphidiopsis raciborskii dominancia 
időszakában (adatforrás: (5) tanulmány).


Az eddigi tárgyalás során a fitoplankton összetételét taxonómiai szempontok alapján jellemeztük, 
faji illetve csoport szinten. Ezekhez a megállapításokhoz természetesen fiziológiai/ökológiai 
viselkedésmódok társíthatók. Tudjuk, hogy a R. raciborskii a vízoszlopban homogén eloszlást 
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mutat, nem okoz felszíni biomassza tömörülést. Ezzel szemben a 2019-ben kiemelkedően sikeres 
A. flosaquae képes úszóképességének szabályozására, ami egyben azt is jelenti, hogy képes az 
üledékfelszín közelébe süllyedni a bőségesebb tápanyag forrásokért. Talán ez lehet a 
magyarázata, hogy a R. raciborskii a tápanyagban gazdagabb években volt igazán sikeres, a 
későbbiek során pedig az A. flosaquae lett domináns. A Ceratium furcoides 
populációnövekedéséhez is hozzájárulhatott a vízoszlopban való "liftezés" képessége, de ez 
esetben a potenciális fagotrófia is hozzátehetett a sikerhez, bár ez utóbbira a mikroszkópi 
vizsgálat nem szolgáltatott bizonyítékot (megjegyezzük, hogy a C. furcoides sejttérfogata 
(biomasszája) csupán fele a C. hirundinella térfogatának, emiatt az előbbi potenciálisan gyorsabb 
anyagcseréjű és szaporodású, ami számára versenyelőnyt jelenthet).  Fontos azonban 
hangsúlyozni, hogy az említett tulajdonságok/viselkedésmódok szerepét/jelentőségét a 
Balatonban eddig senki sem vizsgálta, jelentőségük megválaszolása egy későbbi kutatómunka 
feladata lehet. A Balaton eddigi jelentős mértékű algavirágzásainak történetében egészen 2019-ig 
nem fordult elő eukarióta algák és cianobaktériumok közös tömegprodukciója, ami további 
megválaszolatlan kérdéseket generál. Egy lehetséges magyarázat lehet az a megfigyelés, ami a 
toxintermelő cianobaktériumok és az eukarióta algák közötti biotikus interakcióra irányult. Eszerint 
egy fonalas heterocitás faj az A. ovalisporum által termelt toxin a cylindrospemopsin alkalikus 
foszfatáz termelést indukált a környezetben lévő eukarióta algákban, amelynek révén felszabaduló 
ortofoszfátot ezután mindkét szervezet fel tudta használni a növekedéshez (Bar-Yosef et al. 2010).


A taxonómiai megközelítés mellett a fitoplanktont alkotó fajok méretének is van 
jelentősége, sőt bizonyos tekintetben ennek döntő szerepe lehet a tömegprodukciók 
kialakulásában is. A következőkben a balatoni fitoplanktont három méretkategóriába soroltuk. A 
legkisebb algákat az un. pikoplankton kategóriába (<3µm), a nagyobbakat a nanoplanktonba 
(3-25µm) és az ezt meghaladó méretűeket (25-250 µm) a mikroplankton kategóriába.  Az egész 
tóra kiterjedő 15 éves adatsor (2003-2018) elemezése a következő eredményt hozta. Az egyes 
kategóriák biomasszájának éves átlagértékeit ábrázolva az összes biomasszával szemben a 
három méretcsoport viselkedése markáns különbséget mutatott (16. ábra). A lineáris regressziós 
egyenesek meredeksége tendenciózusan és nagyon jelentős mértékben nő az algamérettel. A 
legkisebb algáknak a pikoplanktonnak van legtöbb fogyasztója, a heterotróf nanoflagelláták, a 
csillós egysejtűek, a kerekesférgek (Rotatoria) és az ágascsápú rákok (Cladocera) mind 
hatékonyan fogyasztják ezt az algacsoportot. A nanoplanktont főként a Cladocera fajok, és egyes 
csillósok tudják elfogyasztani. A 25 µm-nél nagyobb algákat csak egyes evezőlábú rákok 
(Copepoda) fogyasztják, emiatt utóbbiak tudják a trofitás növekedésével biomasszájukat a 
leghatékonyabban gyarapítani. Ez az oka annak, hogy erősen eutróf vizekben rendszerint a 
zooplankton számára a nem vagy csak alig hozzáférhető mikroplankton válik uralkodóvá. A 
Balatonban is ez történik, az eddig tárgyalt biomassza maximumokat a mikroplankton kategóriába 
tartozó fajok alkották, az 1. táblázat algái kivétel nélkül ebbe a csoportba tartoznak, mindegyik 
mérete meghaladja a 100 mikrométert.  Másképpen fogalmazva a biomassza csúcsok 
kialakulásának mértékét nemcsak a megnövekedett tápelem (N, P) terhelés az un. "bottom up" 
kontrol, hanem a fogyasztási oldal az un. "top down kontrol" illetve annak nagymértékű 
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csökkenése vagy hiánya is meghatározza. Ez utóbbiról a Balatonban kvantitatív adatokkal nem 
rendelkezünk, de a fitoplankton struktúra változása egyértelműen jelzi ennek a mechanizmusnak a 
létét és jelentős mértékét.







16. ábra. A pico-, nano- és mikroplankton biomassza változása a trofikus gradiens mentén..


4. Irodalomjegyzék 
Bar-Yosef, Y.,Sukenik,A., Hadas, G., Viner-Mozzini, Y., Kaplan, A. (2010): Enslavement in the  


	 	 water body by toxic Aphanizomenon ovalisporum, including alkaline phosphatase in 
phytoplankton. Curr. Biol. 20, 1557-1561. 


Hortobágyi T. és Kárpáti I. (1967): Vízvirágzás a Keszthelyi-öbölben. Georgikon 9:12-14.  


R Core Team (2020). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 
Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.


Vörös L., Hiripi L., Koncz E., Kovács A., Nagy L., Présing M., Shafik H., M. (1999): Mikrobiális 
élőlényegyüttesek szerepe a Balaton vízminőségének alakításában.  In. Salánki J. és 
Padisák J. szerk. A Balaton Kutatásának 1998-as eredményei. VEAB, Veszprém, 18-22. 

147



A vízalatti fényviszonyok lehetséges szerepe a 2019-es algacsúcs kialakításában 
Somogyi Boglárka, Tóth Viktor, Vörös Lajos BLI


a. Összefoglaló 

A fizikai környezet szempontjából a 2019-es év egy anomália volt a Keszthelyi-medence 
történetében, magas vízhőmérséklettel, magas vízállással és rossz fényellátottsággal, ugyanis az 
eufotikus mélység a teljes vízmélységhez viszonyított aránya (Zeu%) kiugróan alacsony volt. A 
2019-es év kiugró voltát mind a BLKI által 2002 és 2020 között mért fénykioltási együttható (Kd) 
értékek, mind az általunk becsült, az 1982 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Kd értékek 
alátámasztották, az eufotikus mélység átlagosan 1,9 illetve 1,96 m volt, szemben a több, mint 
három méteres vízmélységgel, ami alapján 2019-ben az üledékfelszínen gyakorlatilag sötétség 
honolt a Keszthelyi-medencében, a bentikus algák életterét megszüntetve. Azt feltételezzük, hogy 
ennek következtében az üledékfelszíni mikrozóna redukált volt, amely egy erős hőmérsékleti 
rétegződés mellett eredményezhette azt, hogy az üledék interstíciális vizéből származó foszfor 
kijutott a vízoszlopba. Hasonló anomáliát a vizsgált időszakban egyik évben sem tapasztaltunk, 
bár meg kell jegyezni, hogy a 2018-as év nagyon közel állt hozzá. Fontos kiemelni, hogy a 
jelenlegi eredmények pontszerű méréseken alapulnak, a fénykioltás a vízoszlopban pedig akár 
napról-napra is dinamikusan változhat, ezért a levont következtetéseket nagyfokú óvatossággal 
kell kezeljük. A vízalatti fényviszonyok részletesebb vizsgálata a jövőben elengedhetetlen, ehhez 
kihelyezett szenzorokkal történő folyamatos, vertikális, több ponton történő zavarosságmérés 
lenne az ideális továbblépési irány. Nem ismerjük a Balatonban a vízállás felkeveredésre gyakorolt 
hatását, illetve azt, hogy ez hogyan befolyásolhatja az üledékfelszín fényellátottságát, ehhez 
azonban sokrétű modellezésre lenne szükség.  A fényviszonyok és a bentikus algák 
mennyiségének és produkciójának a vizsgálata szintén alapvető fontosságú, ahogyan az algák 
szerepének vizsgálata az üledék P leadásának szabályozásában is.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? A vízalatti fényviszonyok részletes vizsgálata 
azt mutatta, hogy 2019-ben az eufotikus mélység (amely alatt azt a mélységet értjük, amíg nettó 
fotoszintézis lehetséges) a Keszthelyi-medencében sosem érte el a teljes vízmélységet, tehát az 
üledékfelszínen gyakorlatilag sötétség honolt, a bentikus algák életterét megszüntetve. Azt 
feltételezzük, hogy ennek következtében az üledékfelszíni mikrozóna redukált volt, amely egy erős 
hőmérsékleti rétegződés mellett eredményezhette azt, hogy az üledék interstíciális vizéből 
származó foszfor kijutott a vízoszlopba. A fizikai környezet vizsgálata során azt állapítottuk meg, 
hogy a 2019-es algavirágzást a magas vízhőmérséklet, magas vízállás és a rossz fényellátottság 
együtt válthatta ki. 2020-ban az eufotikus mélység mind a mért Kd értékek alapján, mind a becsült 
Kd értékek alapján nagyobb volt, ráadásul a vízmélység pedig kisebb, amely jobb 
fényellátottságot eredményezett az üledékfelszínen, lehetőséget teremtve a bentikus algák 
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oxigéntermeléséhez. A kapott összefüggéseket körültekintéssel kell kezeljük, azok pontszerű 
méréseken alapulnak.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? A leírt anomália az 
1982-2020-as periódus tekintetében egyedülálló. A fizikai környezet vizsgálata alapján azt 
feltételezzük, hogy a múltbeli csúcsokat más mechanizmus növelte nagyra. A klímaváltozással 
járó hőmérsékletnövekedés megnövelheti a hőmérsékleti rétegződést, ami alapfeltétele az 
üledékből történő P felszabadulásnak, de önmagában nem befolyásolja a vízalatti 
fényviszonyokat. A felkeveredés azonban igen, amely a meteorológiai viszonyok (szélirány, 
szélsebesség) függvénye. Ha klímaváltozással a viharok és az általuk okozott felkeveredés 
mértéke növekedni fog, akkor a fényellátottság romlik és ez növelheti a hasonló csúcsok 
kialakulásának esélyét. A vízalatti fényviszonyok folyamatos detektálása lehetővé tenné az 
előrejelzést a múltbeli tapasztalatok alapján.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? A vízalatti fényviszonyok részletesebb 
vizsgálata a jövőben elengedhetetlen, ehhez kihelyezett szenzorokkal történő folyamatos, 
vertikális, több ponton történő zavarosságmérés lenne az ideális továbblépési irány. A mérési 
helyszínek kijelöléséhez a műholdas elemzések nyújthatnának segítséget. Ez alapján 
becsülhetnénk az eufotikus réteg mélységét a Keszthelyi-medence releváns területein. Emellett a 
hőmérsékleti rétegződés detektálása is alapvető fontosságú.  Tágabb perspektívában a 
meteorológiai viszonyok és a felkeveredés közötti kapcsolat és ennek a vízalatti fényklímára 
gyakorolt hatásának megismerésére kellene törekednünk. A vízalatti fényviszonyok és a bentikus 
algák mennyiségének és produkciójának a vizsgálata szintén alapvető fontosságú, ahogyan az 
algák szerepének vizsgálata az üledék P leadásának szabályozásában is.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? A 
három kiemelt fizikai kulcsparaméter közül kettőt (felkeveredés, hőmérséklet) egészen biztosan 
nem tudunk szabályozni. A fent említett paraméterek közül egyedül a vízmélység az, amely 
bizonyos keretek között szabályozható azért érdemes lenne modellezni a vízmélység vízalatti 
fényviszonyokra gyakorolt hatását.
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A vízalatti fényviszonyok lehetséges szerepe a 2019-es algacsúcs kialakításában 
Somogyi Boglárka, Tóth Viktor, Vörös Lajos BLI


1. Bevezetés  

Az üledékfelszínen kialakuló oxigénhiányos környezet alapvetően elősegíti a foszfor 
felszabadulását az üledékből. Ahhoz, hogy oxigénhiányos környezet alakulhasson ki, erős 
hőmérsékleti rétegződés szükséges, de nem biztos, hogy ez elegendő. Az üledékfelszín 
oxidáltsági viszonyait befolyásolja egyrészt a bakteriális közösség, amely magas szerves anyag 
tartalom mellett redukált körülményeket idéz elő (Gachter & Meyer, 1993; Forehead et al., 2012; 
Sinkko et al., 2013). Még ennél is fontosabb azonban, hogy az üledékfelszínen élő bentikus algák 
oxigéntermelése oxidálja az üledékfelszíni mikrozónát, ezáltal megakadályozva a P kijutását a 
vízoszlopba (Genkai-Kato et al. 2012; Zhang et al., 2013; Zhang et al., 2014; Zhang et al., 2015). A 
Balaton egy sekély tó, amely gyakran fenékig felkeveredik, a fenékről felkevert üledékszemcsék 
(szervetlen lebegőanyagok) pedig nagymértékben növelik a fénykioltást a vízoszlopban. A 
bentikus algák mennyisége és oxigén termelése a Balatonban a vízalatti fényviszonyokat tükrözi, 
ha elegendő fény áll rendelkezésükre, nagy tömegben elszaporodhatnak, de ha nem éri fény az 
üledék felszínét, teljesen hiányozhatnak is akár (Vörös et al., 2008). 2019-ben nem vizsgálták a 
bentikus algák mennyiségét vagy oxigéntermelését a Balatonban, sem az üledékfelszín 
oxidáltsági/redukáltsági viszonyait, az algák jelenlétére vagy hiányára indirekt módon mégis 
következtethetünk a vízalatti fényviszonyokból. Jelen elemzés célja annak a megállapítása, hogy a 
BLKI rendszeres, tó közepi mérései alapján lehet-e olyan anomáliát felfedezni a korábbi évekhez, 
évtizedekhez képest a vízalatti fényviszonyokban, amely közelebb vihet minket a 2019-évi 
váratlan és nagymértékű algavirágzást kiváltó okok megismeréséhez.


2. Módszerek 

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben (BLKI) havi, nyáron kétheti gyakoriságú hossz-mintavétel 
történik és az alábbi vízkémiai és algológiai paramétereket mérik a Keszthelyi-medencében 
(46o44′05.8″N; 17o16′32.0″E) és a Siófoki-medencében (46o55′19.0″N; 17o55′53.6″E) tóközépen:


1. vízhőmérséklet

2. pH

3. vezetőképesség

4. fénykioltás (Kd)

5. TSS (szervetlen lebegőanyag)

6. CDOM (Pt szín)

7. TP (összes foszfor)

8. TN (összes nitrogén)

9. TOP (összes oldott foszfor)

10. SRP (oldott reaktív foszfor)

11. a-klorofill koncentráció

12. fitoplankton tömeg és összetétel (piko- nano, és mikrofitoplankton)
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A vízalatti fényklíma jellemzésére szolgáló mutatók (fénykioltás (Kd), TSS, CDOM, a-klorofill) 2002 
és 2020 között voltak mérve. Ezen paramétereket tudtuk felhasználni a jelenlegi elemzés során, 
valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat által rendelkezésünkre bocsátott napi 
vízhőmérséklet adatokat, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) által 
rendelkezésünkre bocsátott napi vízállás és az 1982 és 2020 közötti időszakban mért TSS és a-
klorofill koncentráció adatokat. Az összes mért változó tekintetében minden évből csak a 
márciustól az algacsúcsig vagy 50 µg/L a-klorofill koncentrációig terjedő időszak adatait 
használtuk fel és a TSS adatokat átszámítottuk algamentes lebegőanyag (TSS-Alg) 
koncentrációra V.-Balogh és mtsai (2009) nyomán.  
A BLKI mérési adatai felhasználásával készítettünk egy empirikus egyenletet (többváltozós lineáris 
regresszió, Origin), amely szerint az alábbi összefüggés áll fenn a Balatonban a fénykioltási 
együttható (Kd) és a fénykioltást meghatározó paraméterek között:





ahol


KLOR: az a-klorofill koncentráció (µg/L);

CDOM: színes oldott szervesanyag koncentráció Pt színben kifejezve (mg/L);

TSS: szervetlen lebegőanyag koncentráció (mg/L).


A mért Kd értékek és a számított értékek között szignifikáns korreláció volt (r2=0,8; p<0,001). Ezen 
egyenlet segítségével becsültünk Kd értékeket az 1982 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan a 
KDTVIZIG TSS és a-klorofill koncentráció értékei alapján, 2002 és 2020 között a BLKI által mért 
CDOM értékeket felhasználva, 1982 és 2002 között pedig a CDOM-ot egységesen 5 mg/L Pt szín 
értéknek feltételezve.  
A Kd értékekből számított eufotikus vízréteg (=a fotoszintetikusan aktív sugárzás 1%-os lehatolási 
mélysége, ameddig nettó fotoszintézis lehetséges) a teljes vízmélységhez (Zmix) viszonyított 
arányát egy százalékos aránnyal jellemeztünk (Zeu%) azzal a megkötéssel, hogy amennyiben az 
eufotikus réteg meghaladta a teljes vízmélységet, az arányt akkor is 100%-nak vettük. 
Amennyiben tehát a kapott érték 100% volt, akkor a fotoszintézishez elegendő fény érte az üledék 
felszínét, amennyiben ez az érték 100% alatt volt, akkor a felszínre érkező fény 1%-a sem jutott le 
a fenékre.  Az adatelemzés során főkomponens analízist végeztünk az üledékfelszín 
megvilágítottságának jellemzésére alkalmazott maximum Zeu%, az átlagos vízmélység és az 
átlagos augusztusi vízhőmérséklet felhasználásával az 1982 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozóan.


Kd = 0,3667 + 0,0194*KLOR + 0,01326*CDOM + 0,05975*TSS
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3. Eredmények 

A víz alatti fényklímát (fotoszintetikusan aktív sugárzás, PAR 380-700 nm) az ún. vertikális 
extinkciós koefficienssel (Kd) jellemezhetjük. Minthogy maguk az algák is jelentős szerepet 
játszanak a fényelnyelésben, a következőkben bemutatott elemzések esetében minden évben 
csak az algacsúcs kialakulásáig tartó időszakot vettük figyelembe.  A BLKI terepi mérései alapján 
meghatározott Kd érték a Keszthelyi-medencében széles tartományban (0,6 és 4,8 m-1 között) 
változott 2002 és 2020 között, átlagosan pedig 2,2 m-1 volt. Ezek az adatok minden bizonnyal 
alulbecsültek, mert nagy viharban a helyszíni mérés nem lehetséges. Azt is fontos 
megjegyeznünk, hogy az egyes években változó intenzitású mérés történt (évi 5-13 mérési adatot 
tudtunk felhasználni). Mindazonáltal a kapott eredmények azt mutatták, hogy 2019-ben az áltagos 
Kd érték (2,54 m-1) nem volt jelentősen magasabb a korábbi időszak viszonylatában, pl. 2013-ban 
is hasonlóan magas értékeket figyeltünk meg (1. ábra). A fénykioltásért elsősorban felelős 
algamentes szervetlen lebegőanyag tartalom esetében kevesebb mért adattal rendelkezünk. Az 
egész időszakra nézve az átlagos lebegőanyag tartalom 1 és 70 mg/L változott, átlagosan 21 mg/
L volt (1. ábra). 2003-ban, 2013-ban, 2019-ben és 2020-ban figyeltünk meg magasabb átlagokat 
(26-29 mg/L), de összességében megállapíthatjuk, hogy a 2019-es év a szervetlen lebegőanyag 
tekintetében sem bizonyult kirívónak. 

  


  

1. ábra. A vertikális extinkciós koefficiens (1.a) és az algamentes összes szervetlen 

lebegőanyag (TSS-Alg) változása (1.b)  2002 és 2020 között a Keszthelyi-medencében 
(BLKI adatok). 


 

A mért Kd értékek alapján kiszámíthatjuk az ún. eufotikus (Zeu) mélységet, amely azt a réteget 
jelenti, ameddig az algák oxigéntermelése meghaladja a légzést, így gyakorlatilag az aerob 
vízréteggel arányos. Eufotikus rétegnek azt a vízréteget tekintik, ameddig a felszínre eső fény 1%-
a lehatol (Kirk, 1994). A víz fénykioltásának a növekedésével az eufotikus réteg mélysége csökken, 
extrém esetben az eufotikus réteg nem éri el a teljes vízmélységet, tehát az üledékfelszínre nem ér 
le a fotoszintézishez elegendő fény. A Balaton Keszthelyi-medencéjében az eufotikus mélység 
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2002 és 2020 között 1 és 7 m között változott, átlagosan mintegy 2,4 m volt (1. táblázat), a teljes 
vízmélység pedig 2,2 és 3,24 m között változott, átlagosan 2,94 m volt. Látható tehát, hogy az 
eufotikus mélység nem minden esetben érte el a teljes vízmélységet, a Zeu% a Keszthelyi-
medencében 2002 és 2020 között átlagosan 74% volt (2. ábra). A Siófoki-medencében ezzel 
szemben ritkábban keveredik fel annyira a víz, hogy fénylimitált körülmények alakulhassanak ki (2. 
ábra). 

 

1. táblázat. A BLKI által mért Kd értékekből számított átlagos eufotikus mélység és a KDTVIZIG 
vízállás adatai alapján a mintavételi pontra számított átlagos vízmélység a Keszthelyi-
medencében. Az egyes évek az algacsúcsig terjedő időszak alatt mért adatokat tartalmazzák. 


 

Az éves átlag értékeket tekintve 2019-ben volt a legkisebb az eufotikus mélység, átlagosan csak 
mintegy 1,9 m, ami azt jelentette, hogy a csak a vízoszlop felső két harmadában állt rendelkezésre 
elegendő fény az algák számára (1. táblázat). Ugyanakkor a 2018-as és a 2019-es év is egyaránt 
kirívó volt abból a szempontból, hogy minden mérési időpontban ’sötét’ volt a Keszthelyi-
medencében az üledékfelszínen, tehát az eufotikus mélység egyszer sem haladta meg a tó 
vízmélységét. 2018-ban az eufotikus vízréteg a teljes vízmélységhez viszonyított aránya (Zeu%) 
átlagosan 72%, 2019-ben pedig még ennél is alacsonyabb, 60% volt (mindkét évben 7-7 mérési 
adatot tudtunk felhasználni). Hasonlóan alacsony Zeu% értékeket a korábbi időszakban nem 
detektáltunk. 2020-ban jelentősen magasabb Zeu% értékeket figyeltünk meg, amelynek oka az 
alacsonyabb Kd értékekben (nagyobb eufotikus mélységben) és a kisebb vízmélységben 
keresendő (1. táblázat). Feltételezésünk szerint 2019-ben az üledékfelszínen uralkodó sötétség 
nagymértékben ellehetetleníthette az üledékfelszínen lakó ún. bentikus algák fotoszintézisét, 
túlélését, a fotoszintézis hiányában létrejövő anoxikus körülmények között pedig megtörténhetett 
az interstíciális víz P tartalmának felszabadulása.  


Eufotikus mélység (m) Vízmélység (m)
2002 2,09 ± 0,78 2,68 ± 0,04
2003 2,61 ± 0,04
2004 2,12 ± 0,79 2,58 ± 0,19
2005 2,66 ± 0,70 2,85 ± 0,10
2006 2,50 ± 0,47 3,08 ± 0,04
2007 2,31 ± 0,72 3,00 ± 0,07
2008 2,24 ± 0,79 2,99 ± 0,07
2009 2,79 ± 1,50 2,95 ± 0,10
2010 3,57 ± 2,21 3,09 ± 0,05
2011 2,35 ± 0,62 3,02 ± 0,09
2012 2,29 ± 0,85 2,71 ± 0,07
2013 2,07 ± 0,87 2,96 ± 0,20
2014 2,66 ± 1,04 3,15 ± 0,07
2015 2,18 ± 0,60 3,06 ± 0,07
2016 2,43 ± 0,65 3,16 ± 0,04
2017 2,59 ± 1,11 3,12 ± 0,01
2018 2,28 ± 0,45 3,19 ± 0,05
2019 1,90 ± 0,45 3,15 ± 0,03
2020 2,12 ± 0,86 3,02 ± 0,08
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2. ábra Az eufotikus (PAR 1%) vízréteg a teljes vízmélységhez viszonyított arányának 
változása 2002 és 2020 között a Keszthelyi-medencében (2.a) és a Siófoki-medencében 
(2.b). A 100% azt jelenti, hogy elegendő fény éri az üledék felszínét a fotoszintézishez. 


 

A korábbi időszakokból vízalatti fénymérés adatok nem állnak rendelkezésre, de megkíséreltük a 
múltbeli Kd értékek rekonstruálását 1982-ig visszamenően a KDTVIZIG és a BLKI rendelkezésre 
álló adatai alapján (3. ábra). A terepen mért Kd értékekhez viszonyítva a becsült Kd értékek 
esetében évenként több (7-18) mérési adatot kaptunk, 2019-ben ez 10, 2020-ban pedig 18 adatot 
jelentett. 1982 és 2020 között a Kd értéke a Keszthelyi-medencében 0,6 és 8 m-1 között változott, 
átlagosan 2,15 m-1 volt. 2019-ben az átlagérték 2,46 m-1, 2020-ban pedig 1,8 m-1 volt, sajnos 
2018-ra hasonló becslést nem tudtunk elvégezni TSS adatok hiányában. A teljes időszakot 
tekintve a 2019-ben relatíve magas Kd értékeket figyeltünk meg, bár több olyan korábbi évet is 
felsorolhatunk, amikor hasonlóan magas volt a Kd (pl. 1984, 1987, 2001). 

A becsült Kd értékek alapján a Keszthelyi-medencében az eufotikus mélység 1982 és 2020 között 
0,5 és 7 m között változott, átlagosan mintegy 2,7 m volt (2. táblázat), a teljes vízmélység pedig 
2,3 és 3,2 m között változott, átlagosan 2,91 m volt. A 2019-es év a becsült Kd értékek alapján 
számított eufotikus mélység tekintetében is kiugróan alacsony volt, 2019-ben átlagosan 1,96 m 
volt, szemben a 3,12 m-es átlagos vízmélységgel. Ennél alacsonyabb Zeu mélységet csak 1987-
ben és 2001-ben tapasztaltunk (2. táblázat). A becsült Kd értékek alapján 2020-ban az eufotikus 
mélység jelentősen nagyobb volt, mint 2019-ben, átlagosan ez 2,73 m-t jelentett. 
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2. táblázat. A becsült Kd értékekből számított átlagos eufotikus mélység és a KDTVIZIG vízállás 
adatai alapján a mintavételi pontra számított átlagos vízmélység a Keszthelyi-medencében. Az 
egyes évek az algacsúcsig terjedő időszak alatt mért adatokat tartalmazzák. 


 

 

Az eufotikus réteg a teljes vízmélységhez viszonyított aránya tekintetében a 2019-es év kiugróan 
alacsony volt, hasonlóan ahhoz, amit a ténylegesen mért Kd értékek esetén tapasztaltunk. Az évek 
sorából ezen kívül kettő olyan év tűnt ki, amikor az eufotikus réteg nem érte el az üledékfelszínt és 
az átlagos értékek a 2019-es évhez hasonlóan alacsonyak voltak: 1987 és 2001. Ugyanakkor 
ebben a két évben algavirágzás nem történt, az a-klorofil koncentráció maximum 1987-ben 80 µg/
L, 2001-ben pedig 56 µg/L volt.  

 


Eufotikus mélység (m) Vízmélység (m)
1982 2,22 ± 0,86 2,91 ± 0,03
1983 3,09 ± 1,15 2,91 ± 0,06
1984 2,22 ± 1,27 2,90 ± 0,08
1985 2,27 ± 1,25 2,94 ± 0,05
1986 2,12 ± 0,57 2,89 ± 0,05
1987 1,68 ± 0,53 2,96 ± 0,06
1988 2,17 ± 0,68 2,92 ± 0,04
1989 2,23 ± 0,83 2,89 ± 0,05
1990 2,23 ± 0,85 2,88 ± 0,03
1991 2,60 ± 1,02 2,86 ± 0,05
1992 3,12 ± 1,36 2,94 ± 0,05
1993 2,94 ± 0,98 2,88 ± 0,04
1994 2,85 ± 1,73 2,97 ± 0,06
1995 4,58 ± 1,73 3,00 ± 0,06
1996 3,26 ± 1,83 3,03 ± 0,05
1997 3,38 ± 2,28 2,96 ± 0,03
1998 2,74 ± 1,17 3,01 ± 0,03
1999 4,62 ± 1,10 3,05 ± 0,03
2000 3,53 ± 1,17 2,90 ± 0,11
2001 1,81 ± 0,53 2,75 ± 0,08
2002 2,59 ± 0,66 2,64 ± 0,05
2003 2,93 ± 1,93 2,53 ± 0,11
2004 4,50 ± 1,52 2,66 ± 0,12
2005 3,63 ± 0,88 2,92 ± 0,04
2006 2,22 ± 0,86 3,08 ± 0,04
2007 2,22 ± 0,86 3,00 ± 0,07
2008 2,13 ± 0,68 2,99 ± 0,07
2012 2,32 ± 1,16 2,71 ± 0,07
2019 1,96 ± 0,48 3,12 ± 0,05
2020 2,73 ± 0,76 3,00 ± 0,07
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3. ábra. A vertikális extinkciós koefficiens és az eufotikus (PAR 1%) vízréteg a teljes 
vízmélységhez viszonyított arányának változása 1982 és 2020 között a Keszthelyi-
medencében (becsült adatok a KDTVIZIG TSS és klorofill, valamint a BLKI CDOM értékei 
alapján). 


 

Más fizikai tényezőket is figyelembe véve a fenti három év azonban alapvetően eltért egymástól. 
1987-ben nagyon alacsony volt az augusztusi vízhőmérséklet (4. ábra), emiatt valószínűleg az 
üledékből történő P felszabaduláshoz szükséges hőmérsékleti rétegzettség nem alakulhatott ki. 
Az 1980-as évektől kezdődően az augusztusi átlaghőmérséklet jelentős növekedését figyeltük 
meg (4. ábra). Az 1987-es évtől eltérően 2001-ben az augusztusi vízhőmérséklet magas volt, de a 
vízmélység nagyon alacsony (4. ábra), amely szintén megakadályozhatta a hőmérsékleti 
rétegzettség kialakulását. Az elmúlt három év (2018-2020) viszonylatában jól látható, hogy a 
folyamatosan nagy vízmélység jelentősen befolyásolja az üledékfelszín fényellátottságát: 2018-
ban és 2019-ben a Kd nem tért el, de a vízmélység nagyobb volt, mint 2020-ban és ennek 
eredményeképpen a Zeu% pedig alacsonyabb (1. és 2. ábra). 
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4. ábra. Az augusztusi vízhőmérséklet (OMSZ adatok) és a vízmélység (a vízállás adatok 
alapján számítva) változása a Keszthelyi-medencében 1982 és 2020 között. 


 

A PCA analízis alátámasztotta, hogy a vizsgált három fizikai paraméter tekintetében a 2019-es év 
egy anomália volt: nagy vízmélységgel, magas vízhőmérséklettel és alacsony maximum Zeu% 
értékekkel. Feltételezésünk szerint ezen fizikai paraméterek összjátéka megfelelő körülményeket 
teremthetett az üledékből történő P felszabaduláshoz. Meg kell jegyezzük, hogy a 2018-as év 
ugyan a konfidencia intervallumon belül helyezkedett el, de majdnem ugyanolyan kiugró volt a 
vizsgált paraméterek tekintetében, mint a 2019-es. A 2020-as év ezzel szemben nem, amely 
minden bizonnyal a relatíve alacsonyabb vízmélységnek és jobb fényellátottságnak tulajdonítható. 
Az 1987-es év a fenti három paraméter viszonylatában szintén anomália, azonban az alacsony 
vízhőmérséklet már önmagában kedvezőtlen körülményeket teremt a cianobaktériumok 
szaporodásához. A fenti elemzés tükrében lehetséges, hogy a 2018-as év már a 2019-es 
algavirágzás előfutárának tekinthető, azonban egyik évben sem történtek olyan vizsgálatok, 
amelyek ezt igazolhatnák. 
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5. ábra. Az éves átlagos vízmélység, az augusztusi vízhőmérséklet és a maximum Zeu% 

értékek alapján számított főkomponens analízis eredménye a Keszthelyi-medencében. 


4. Diszkusszió  

A vízalatti fényviszonyok szerepét egy alga tömegprodukció kialakulásában a Balatonban még 
nem vizsgálták, ahogyan nem foglalkoztak a bentikus algák az üledékfelszíni mikrozóna 
oxidáltsági/redukáltsági viszonyainak kialakításában betöltött szerepével sem. A vízalatti fényklíma 
jellemzésére szolgáló, rendszeresen mért adatokkal 2002 óta rendelkezünk és jelen elemzés során 
elvégeztük a lehetőségekhez mérten a vízalatti fényklíma múltbeli jellemzését is. A kapott 
eredmények rávilágítottak a vízalatti fényklíma tanulmányozásának a jelentőségére és felvetik 
annak a lehetőségét, hogy az üledékfelszínen honoló sötétségnek - amely nem teszi lehetővé a 
bentikus algák fennmaradását és oxigéntermelését - fontos szerepe lehetett a 2019-es alga 
virágzás kialakulásában. Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi eredmények pontszerű méréseken 
alapulnak, a tó felkeveredése és ezzel összefüggésben a fénykioltás a vízoszlopban pedig akár 
napról-napra is dinamikusan változhat. Éppen ezért a levont következtetéseket nagyfokú 
óvatossággal kell kezeljük. Meg kell azonban jegyezni azt is, hogy ugyanilyen pontszerű mérések 
elegendőek voltak ahhoz, hogy a tóban a pikocianobaktériumok kromatikus adaptációjára vagy a 
fitoplankton biomassza a-klorofill tartalmának változásaira magyarázattal szolgáljanak (Vörös et 
al., 1998; Stomp et al., 2007). Jövőbeli továbblépési irány a kihelyezett szenzorokkal történő 
folyamatos zavarosság mérés, illetve a felkeveredés–fénykioltás–eufotikus zóna–vízmélység 
kapcsolatrendszerének részletes vizsgálata. A fent említett paraméterek közül egyedül a 
vízmélység az, amely bizonyos keretek között szabályozható azért érdemes lenne modellezni a 
vízmélység vízalatti fényviszonyokra gyakorolt hatását is. 
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A Balaton új vízszint-szabályozási rendjének előzményei 
Kravinszkaja Gabriella, KDTVIZIG


a. Összefoglaló 

A Balatont és vízgyűjtő területét érintő rövid-, közép- és hosszú távú extrém időjárási események 
tóra gyakorolt hatásainak mérséklésére a vízügyi szakemberek és szakpolitikusok döntések 
sorozatát hozták meg az elmúlt húsz évben. A legfontosabb felismerések az alábbiak voltak:  

1. A klímakutatásokhoz kapcsolható vízmérleg elemzések, valamint az aszálykutatások 
megalapozták a tóban történő víztározási lehetőségek kihasználásának fontosságát.


2. A „tavi árvízvédekezések” a déli parton (2010, 2014), a Sió felső szakaszán, a déli parti 
berekterületeken és a Kis-Balatonon szükséges folyamatos belvízvédekezések alátámasztották a 
vízszint-szabályozás folyamatának rugalmatlanságát. és a rendelkezésre álló eszközök 
(vízeresztő- és hajózsilip, Sió-csatorna felső szakaszának állapota és vízemésztő kapacitás) nem 
megfelelőségét.


 Ez a két tényező együtt vezetett el a tó vízszint-szabályozási rendjének felülvizsgálatához, a 
megengedhető szabályozási (maximális) vízszintek 10 cm-rel (60 millió m3 vízmennyiség) történő 
megemeléséhez és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az OVF közös balatoni uniós 
projektjeihez. Ezekkel a lépésekkel, reményeink szerint az elmúlt 70 év legjelentősebb vízügyi 
fejlesztései valósulhatnak meg a Balaton közvetlen környezetében.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? Az időjárási körülményeken és a 2018. évi 
relatíve nagy, 193.9 t/év összes foszfor terhelésen kívül, az eddigi vizsgálatok alapján nem 
valószínűsíthető, hogy a Balaton vízszinttartása közrejátszott volna az algacsúcs kialakulásában. 
AZ OMSZ értékelése szerint az észlelések óta eltelt időszakban a 2019-es év volt a legmagasabb 
átlaghőmérsékletű év, vízhőmérsékletek tekintetében a 2018-as év megelőzte 2019-et. 


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? E tanulmány nem 
vizsgálta közvetlenül az éghajlatváltozás  és az algacsúcsok hatásait, de a már jelentősen 
megemelkedett vízhőmérséklet és a várhatóan intenzívebb lefolyási események, melyek nagyon 
jelentős külső terhelés növekedést okozhatnak, várhatóan növelik a csúcsok kialakulásának 
valószínűségét. A Balaton vízszintjének emelése a korábban vízvirágzást okozó 
Cylindrospermopsis raciborskii (süveges kékmoszat) nyárvégi tömegprodukcióinak megszűnését 
valószínűleg támogatta, mert „a tartósan alacsony vízszint a nyíltvízben kedvez a 
cianobaktériumok elszaporodásának és a fitoplankton biomassza mérsékelt 
növekedésének.” (Istvánovics 2005.)
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Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? mennyiben található összefüggés a külső 
terhelés (megelőző időszak/év) és algacsúcs adatok között, akkor jó eséllyel igen. A meteorológiai 
előrejelzés megbízhatósága 3 napra fogadható el, így ilyen jellegű előrejelzés előállítása nem 
igazán hatékony.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? 
Valószínűleg ritkítható, vagy nagyságrendje csökkenthető. A külső terhelés drasztikus 
csökkentésével, ami Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer vízminőségi célú rendbetételével, a 
keszthelyi lápról a szennyvíz rendszerből történő kivezetésével már elérhető. Továbbá a belső 
terhelés csökkentésével, ami jelenleg csak a kotrást jelenti.
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A Balaton új vízszint-szabályozási rendjének előzményei 
Kravinszkaja Gabriella, KDTVIZIG


1. Bevezetés  

A Balaton vízháztartásának elemzéséhez 1921 óta állnak rendelkezésre ellenőrzött, 
megbízhatónak tekinthető havi és évi bontású vízháztartási mérlegek. Ez azt jelenti, hogy 
vízháztartási tényezőnként jelenleg 98 év (1921-2018) hosszúságú idősorokkal rendelkezünk. 
Egyes évcsoportok, évek (1963-66, 1984-87, 1998-99, 2010, 2014) a sokévi átlagost meghaladó 
csapadékossága azt a becslést kelthették, hogy a Balaton számára ezek az átlagosnál nedvesebb 
időszakok bőséges vízpótlást biztosítanak. Továbbá az átmeneti vízbőség jelentkezése és annak 
áthúzódó hatása egy-egy köztes, az átlagosnál szárazabb évben mérsékelte a negatív 
vízháztartási helyzetek mértékét és tartósságát. Ugyanakkor az aszályos évcsoportok (1992-1994, 
2000-2003, 2011-2012) rendszeres, egymás utáni jelentkezése az elmúlt 30 évben gyakoribbá 
vált. Ez a jelenség korábban - a megbízható vízmérlegekkel lefedett csaknem 100 évben - sokkal 
kevésbé volt jellemző a Balaton vízgyűjtő területén. 

A tározási lehetőségek vizsgálata Magyarországon az 1960-as évekre nyúlik vissza, amikor is a 
VITUKI-ban, már foglalkoztak a Balaton vízgyűjtő területén megvalósítható tározók vizsgálatával. 
Igaz, ekkor még nem merült fel a tó vízpótlása, a cél az árvízi tározás és a helyi vízhasznosítás 
volt.

A Balaton vízgyűjtő területének természet adta adottságai és lehetőségei a tó vízháztartási 
viszonyainak időbeli alakulásában korlátozottak. A tó hozzáfolyása szempontjából a 
legjelentősebb vízfolyáson, a Zalán időközben a Kis-Balaton Vízminőség-védelmi Rendszer 
(KBVR) rehabilitációja valósult meg. A rendszer célja a vízminőség védelem, ami minden más 
hasznosítási törekvéssel szemben elsőbbséget élvez. A KBVR működése következtében a belső 
terhelés alakulása miatt, ma már nem is lenne előremutató a Balatonban időről időre jelentkező 
vízhiány vízmennyiség pótlása ebből a rendszerből. 

A Balaton 120 cm-es átlagvízállása a 2019 februárjától hatályos szabályozási szint. Ez az új 
szabályozási szint (és az ebből meghatározott szabályozási vonal) a korábbi állapothoz képest 10 
cm-es vízszint-emelést tesz hivatalossá. Ez a vízszintváltozás 60 millió m3 többletvíz-készlet 
tározását teszi lehetővé a tóban. A tó teljes térfogata közel 2 km3, amihez viszonyítva a 60 millió 
m3 mindössze 3%-ot tesz ki. Ez az érték önmagában nem tűnik soknak, pedig ez egy Velencei-tó 
nagyságú tározási többletnek megfelelő érték. Ha pedig a Balaton sokévi (1921-2018) vízforgalmi 
tényezőit vizsgáljuk, akkor ez a tározási többlet a sokéves nyári negatív természetes vízkészlet-
csökkenések ellensúlyozására elégséges vízmennyiség. Jelen tanulmány azokkal a környezeti és 
esetenként egyéb tényezőkkel foglalkozik, amik elvezetettek a mederben történő tározás 
vízszintemeléssel történő megvalósításához. 
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1. Az első sokkhatás, Balaton átlagvízállása 23 cm (2003. október) 

A közelmúlt (2003-2018) vízszint-szabályozásának áttekintésére készítettük az 1. ábrát, amin a tó 
átlagvízállása, az adott időszakban érvényes szabályozási sáv vagy felső szabályozási vonal 
mellett feltüntettük és kiemeltük a Balaton extrém vízszintjeit is. Az első hidrológiai jelenség, amire 
felhívjuk a figyelmet, a Balaton vízgyűjtőjének kiürülése, aminek hatására bekövetkező erőteljes 
hozzáfolyás-csökkenés miatt a tó vízállása 1 cm-re megközelítette az ötven évvel korábbi negatív 
rekordot. A tó átlagvízállásának 23 cm-es minimuma rendkívül alacsony víz. Ekkor a tó 
térfogatának mintegy egynegyede hiányzott a tóból, ami négy aszályos - ebből három vízeresztés 
nélküli – év következtében, tehát csak a természeti folyamatok eredményeként alakult ki 2003 
őszére. A 2000. év második felétől jelentkező mintegy 40%-os évi csapadékhiányok 
következtében a harmadik év végére már egy teljes évnyi átlagos csapadékösszeg hiányzott a 
vízgyűjtőn. Ennek következményeként a vízgyűjtő kiürült, (helyenként kiszáradt), a Zala (mint 
legjelentősebb tápláló vízfolyás) 2003. évi nyári vízhozama a torkolat közelében 200 l/s értékre 
csökkent. A tó évi természetes vízkészlet-változása negyedszer vált egymás után negatívvá, 
vagyis lefolyástalanná, amit a megelőző 70 évben soha nem tapasztaltunk.  




1. ábra: A Balaton napi átlagvízállásának alakulása a 2003-2018. időszakban


A 2003 októberében tapasztalt 23 cm-es minimális Balaton átlagvízállás érték alá korábban 1949-
ben süllyedt a tó átlagvízszintje (22 cm), amikor alighogy megépült a ma is használatos vízeresztő 
zsilip és egy jelentősen csapadékhiányos év (1949) következett be. Akkor azonban a vízszint-
szabályozási sáv alsó határa csak 40 cm volt (103,41 m B. f. szinthez viszonyítva). Így az akkori 22 
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cm-es minimum csak kis mértékben lépett ki a sávból. Az akkori vízszint-szabályozás - a háborús 
évek alatt épült, majd 1947-ben befejezett vízeresztő műtárgyaknak köszönhetően - egyébként is 
még gyerekcipőben járt.


1.1. Intézkedések


A közelmúlt visszaemlékezései és fénykép illusztrációi a 2003. évi balatoni eseményekről, a 
partközeli homokpadokról, a kialakult szigetekről, az ott megtartott önkormányzati ülésekről, a 
megfeneklett csónakokról és hajókról, az ellehetetlenült kikötőkről, az átépített kompfelhajtókról, 
főleg a déli parton a több száz méterre visszahúzódott víztükörről, a strandok algásodásáról, a 
korábbi tómederben homokozó gyerekekről, a nád kiterjedésének növekedéséről, és az 
idegenforgalom visszaeséséről szóltak. Ez volt az első olyan sokkhatás, ami a szakmai és 
szakpolitikai körökben is nagy visszhangot keltve különböző lépéseket indított el. Elsőként a 
VITUKI újra vizsgálta a korábban (1968 OVH) felmerült vízpótlási alternatívákat, újabb javaslatokat 
és pontosításokat tett a lehetséges megoldásokra.     Közben az akkori vízügyi minisztérium 
(KvVM) felkérte Somlyódy László akadémikust és az általa vezetett akadémiai munkacsoportot a 
balatoni vízpótlás szükségességének, vagy elvetésének tudományos vizsgálatára. Párhuzamosan 
pedig folytak a vízpótlás környezeti és társadalmi hatásvizsgálatai. A vizsgálatok eredménye az 
éghajlat szélsőségeit igazolta, megváltozását nem tudta bizonyítani. A külső vízpótlás gondolata 
alapvetően az ökológiai kockázatok miatt elvetésre került.


1.2. Következmények: óvatos felülszabályozás 


Következett a vízbő 2004. és 2005. év. A 2000-2003 években a halmozódó csapadékhiány és a 
rendkívüli nyári időjárási feltételek hatására integráltan jelentkező természetes vízkészlet 
csökkenés volt a tóra a jellemző. 2004-ben a negatív rekordok után megállt a tó apadása és a 
vízkészlet növekedésnek indultak, 2005-ben a növekedés folytatódott. Az év folyamán átlag 
feletti, mintegy 700 tómm csapadék hullott, szélsőséges valószínűségű augusztusi nagycsapadék 
eseményekkel, ami 1%-nál kisebb meghaladási valószínűségű természetes vízkészlet-növekedést 
okozott. A tó vízállása négy év után visszarendeződött és 2005 szeptemberében már túllépte az 
új, megemelt 110 cm-es felső szabályozási értéket. A Balaton vízszint-szabályozását ettől kezdve 
2010-ig óvatos felülszabályozás jellemezte, ahol a maximális évi átlagvízállás a szabályozási sávot 
kissé (5 cm-t nem meghaladó mértékben) túllépte. Ennek oka egyrészt a rendkívül alacsony 
vízállás emléke, másrészt a zsilipek tehetetlensége és a Sió meder vízszállító kapacitásának 
korlátozott mértéke volt. 


2. A második sokkhatás, Balaton átlagvízállása 129 cm (2010.12.21.) 

A 2010. év szélsőségekkel és rekordokkal tűzdelt év volt mind meteorológiai, mind hidrológiai 
szempontból. Január-február hónapokban többször hullott nagymennyiségű (20 cm/24 óra) hó a 
tó vízgyűjtő területén is. A nagymennyiségű hó olvadása egész tavaszra belvízhelyzetet 
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eredményezett a Balaton vízgyűjtőjén. Május-június hónapokban két viharciklon érte el hazánkat 
és söpört végig a tó környezetében. 2010. május 15-18 között a Zsófia nevű lassan mozgó 
mediterrán ciklon alakította hazánk időjárását. A három nap alatt lehullott csapadék mennyisége 
jelentős volt, a sokéves havi átlagok kétszeres, háromszoros mennyiségét mérték a tó körüli 
állomások. Május 31-én, egy újabb, jelentős csapadékot okozó ciklon, az Angéla érte el a Kárpát- 
medencét, és csak egy hét múlva hagyta el az országot. Hatására újabb 100-150 mm csapadék 
érte a tavat és vízgyűjtőjét. A korábban átvonult Zsófia ciklon már országosan sokfelé kritikus 
vízkárhelyzetet okozott, hatása nem csengett le az Angéla érkezése idejére. Így az Angéla ciklon 
pusztítása az előzmények miatt fokozottan jelentkezett. Az özönvízszerű esőzés következményeit 
tetézte, hogy a köztes időszakban is volt heves csapadék. A május- júniusi meteorológiai 
jelenségek heves szélviharai a Balaton 115 cm-es átlagvízállásánál rendkívüli tavi kilendülést 
okoztak és a déli part elöntését idézték elő.

Alig hét évvel az országos pánikot keltő szélsőségesen alacsony átlagvízállás után kiöntött a 
Balaton. A déli parti alacsonyfekvésű területek (Siófoktól-Balatonmáriáig) 2-4 utca, esetenként a 
vasúti töltés vonaláig víz alá kerültek. Új fogalom került bevezetésre szakmai körökben, a tavi 
árvízvédekezés fogalma. Az ország több vízügyi igazgatóságával, az önkormányzatokkal, és a 
katasztrófavédelemmel közösen felállt a védelmi rendszer és tisztázódtak a feladatok és jogkörök. 
Megkezdődött a még védhető házak, utcák bevédése és a szivattyúzás. A Balaton kilendülése a 
viharok lecsengésével pár nap múlva megszűnik, a tó visszahúzódik medrébe, az 
önkormányzatok pedig próbálják az üdülési szezonra biztosítani a strandok, közterületek 
rendbetételét, a strandok üzemeltetését. A vízparton lakók fertőtlenítik, és újra festik házukat, 
kiszivattyúzzák a pincéket és mélygarázsokat, a leszakadt partfalakat bevédik, próbálnak kertet 
varázsolni a vizenyős területükből. Ezen a nyáron a kidőlt fák-ligetek, sáros strandok, megtelt 
vízelvezető árkok rendbetétele és helyenként a szennyvízproblémák megoldása okozott rendkívüli 
feladatot az önkormányzatoknak. Ugyanakkor már az egész ország küzdött az ár- és belvíz ellen, 
az északkeleti megyékben már kitelepítések folytak (több mint 5000 embernek kellett elhagynia 
otthonát), a Sajó-Hernád és Zagyva-Tarna rendszeren komoly védekezési erőforrásokat vontak 
be, közel 21.000 ember mozgósításával, mikor elindult a Dunán is egy árhullám. Alig csitult az 
időjárás, amikor is augusztusban több hidegfront átvonulásával heves villámlások és 
felhőszakadások kíséretében a zivatarcellák zivatarlánccá fejlődtek és újabb jelentős csapadék 
érte a tó vízgyűjtőjét és felületét. Havi összeg tekintetében újra 100-160 mm csapadék hullott. Az 
időjárás nem csillapult, a mediterrán ciklonok átvonulása és a jelentős csapadékmennyiségek 
hullása az ősz és koratél folyamán folytatódtak, aminek eredményeként a Balaton átlagvízállása a 
folyamatos és nagymértékű vízeresztés ellenére is év végére elérte az utóbbi hatvan év 
legmagasabb értékét, a 129 cm-t.

Összegezve az év extrém hidrológiai jelenségeit a Balatonra vetítve a következőket állapíthatjuk 
meg: vízbő ciklonok, zivatarok, rendkívüli mértékű nagycsapadékok jellemezték az évet, a tóra 
hulló csapadékmennyiség 2010-ben érte el az észlelések óta (1921) rögzített legmagasabb 
értéket, 929 tómm-t. 2010-ben 261 napon keresztül volt nyitva a siófoki vízeresztő zsilip, ez idő 
alatt összesen 505 millió m3, azaz 86 cm vízoszlopnyi (10 Velencei tó!!!) víz levezetésére került sor 
a Balatonból. A teljes évi levezetett vízmennyiség 70%-a a szeptember–december közötti 
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időszakban folyt le. A vízháztartási elemek – emberi beavatkozástól mentes – integrált mutatója a 
természetes vízkészlet-változás 2010. évben a sokéves átlag kétszerese (1265 tó mm) volt. Itt 
visszautalnánk a korábban leírtakra, miszerint hét évvel korábban ez a mutató még négy éven át 
negatív tartományban mozgott!

A térségi vízkormányzás szempontjainak figyelembe vételével a folyamatos vízeresztés 
intenzitását a Sió mellékfolyóin és a Dunán levonuló árhullámok korlátozták. A Duna árhullámainak 
biztonságos levezetése, a balatoni vízeresztések, a Sió- Kapos- és Koppány-völgyében kialakult 
ár- és belvízhelyzet, a Báta környéki állandósult belvízhelyzet, a Velencei tó Balatonnal egybeeső 
vízeresztése (a Sió, mint közös befogadó), és a Nádor-csatorna elvezető képességének korlátai a 
térségi vízkormányzási rendszer főbb elemei.

2010-ben térben és időben együttesen és halmozottan kellett figyelembe venni az összes elem 
hatását. A rendszer egyes elemei önmagukban is tehetetlenséggel bírnak, azonban, ha minden 
ágán egyszerre jelentkezik probléma, adott esetben nagymennyiségű víztöbblet, úgy törekedni 
kell a károk minimalizálására, azonban időszakos sérüléssel bármely rendszerelemen számolni 
kell. Ez például a Balaton átlagvízállásának jelentős emelkedését (129 cm) jelentette 2010-ben. A 
tó vízszint-szabályozásáról szóló értékelő jelentés vizsgálta a magas vízszint okozta hatásokat, 
melyek köszönhetően a rövid időtartamnak, maradandó sérülést kevés esetben okoztak.  


2.1. Intézkedések


A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, szembesülve a tartós belvízhelyzet lassú és költséges 
védekezésével, valamint a balatoni vízeresztések műszaki korlátaival, több fontos intézkedést 
hozott a 2010. év tapasztalatai alapján:


1. Megindította a Balaton levezető rendszerének korszerűsítésére vonatkozó KEOP pályázati 
előkészítések tudományos megalapozásának folyamatát.


2. Elindított egy döntéstámogató alkalmazásfejlesztést (DIWA-HFMS) a balatoni 
vízeresztések és a Sió vízszállító képességének rövidtávú hidrológiai előrejelzésére. Az 
alkalmazásfejlesztés célja a térség felelős vízügyi döntéselőkészítőit, döntéshozóit valós 
idejű, részlet-gazdag információkkal, operatív körülmények között támogatni.  Ez csak on-
line adatkiszolgáló egységekhez kapcsoltan és a csapadék radaradatokhoz és 
előrejelzéshez kötötten, a rendszer elemeinek a kölcsönhatásokat is figyelembe vevő 
összehangolt valós idejű működését leképezve vezethet eredményre. A fejlesztés 2 évet 
vett igénybe, és hatodik éve működik az igazgatóságon. 


3. Megkezdte a balatoni kilendülések on-line monitoring állomásainak kiépítését a tó körül. 
Érintette ez a hosszirányú kilendülések tekintetében az alábbi állomásokat: Balatonfűzfő–
Keszthely–Balatonmáriafürdő, a keresztirányú kilendülése tekintetében: Fonyód-
Badacsony, Balatonszemes-Balatonakali-Tihany, Siófok-Balatonfűzfő.
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3. A harmadik sokkhatás, Balaton átlagvízállása 38 cm (2012) és 125 cm (2013) 

Az eddig mért legcsapadékosabb, ár-és bel-vízzel folyamatosan terhelt évet követően a 
csapadékösszeg 2011-ben érte el az észlelések kezdete óta rögzített legalacsonyabb értéket, 309 
tómm-t. A vízháztartási elemek – emberi beavatkozástól mentes – integrált mutatója a 
természetes vízkészlet-változás 2011. évben újra negatív értéket ért el (-116 tómm). A következő 
2012-es évet is aszály jellemezte, évi csapadékösszege (421 tómm) az észlelések kezdete óta 
rögzített második legalacsonyabb érték. A hozzáfolyás 2012-ben mindössze 236 tómm-t ért el, 
ami az észlelések kezdete óta a legalacsonyabb érték. A tó évi természetes vízkészlet-változása 
újra negatív lett, az észlelések kezdete óta (1921) immár hetedik alkalommal, és mind a hét év 
2000-től jelentkezett.

Ez egyértelműen a szélsőségek gyakoriságának és tartósságának fokozottabb jelenlétére utal.  A 
természetes vízkészlet-változás jelentős és most már szignifikáns csökkenése a sekély tavakra 
egyébként is jellemző kiszolgáltatottság és sérülékenység állapotát tükrözi. A 2012 év 
szeptemberében a Balaton átlagvízállása (38 cm) 15 cm-re megközelítette a 2003–ban mért 
minimum értéket, amivel a szabályozási sáv alsó vonalát jelentősen alul múlta (1. ábra). Az 
alacsony átlagvízállás következtében a tavon, nagy területeken és telepekben jelent meg a tüskés 
hínár, ami szúrásaival keserítette meg a fürdőzők nyaralását. Az egyetlen jó hír ebben az 
időszakban a tó vízminőségével volt kapcsolatban, miszerint egész évben a Balaton nyíltvizének 
minősítése a klorofill-a maximumok alapján a mezotróf tartományban volt, vagyis egyetlen minta 
sem haladta meg a 25 µg/l értéket. Ezzel a tó elérte a folyamatos vizsgálatok óta tapasztalt 
legjobb vízminőséget.

Az eddig mért legcsapadékosabb évet tehát újabb aszályos évek, majd az észlelések óta 
regisztrált legszárazabb év követte. Két év alatt, vízeresztések nélkül megint jelentősen lecsökkent 
a tó vízállása az alsó szabályozási szint alá.   Tudatosult az érintettekben, hogy a Balaton 
természetes vízkészlet-változása fokozottan ki van téve az időjárás változékonyságának. Az 
extrém időjárás-változás legújabb példáira alig pár hónapot kellett csak várni, hisz a 2013. év 
januárban rendkívüli hószakadás érte a Dunántúlt (a Balaton vízgyűjtőn 20-50 cm körüli a hó 
vastagság). Majd március idusán rövid idő alatt lehullott 20 cm vastagságot meghaladó 
hómennyiség és szélviharokkal tűzdelt hófúvások érték az ország egészét, de különösen a nyugati 
felét (így a Balaton vízgyűjtőjét is). Magyarországon 3 napra megbénult a közlekedés, az 
elektromos és vízellátásban fennakadások keletkeztek, utak váltak napokra járhatatlanná, az 
ítéletidő miatt mintegy 300.000 ember került veszélybe.  Ugyanakkora hóban tárolt 
vízkészleteknek köszönhetően a Balaton vízgyűjtő területe gyorsan átnedvesedett, visszatöltődött, 
a tó átlagvízállása (1. ábra) pedig fél év alatt meredek emelkedéssel újra túllépte a 125 cm-t. Ekkor 
azonban már a vízeresztések végrehajtása során a „120 cm-hez közelítő vízszinttartás” volt a cél.  
Megkezdődött a tóban történő többlet-tározás előkészítésének folyamata.
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3.1	 Intézkedések


1. Elkezdődik a magyar vízgazdálkodás stratégiájának, a Nemzeti Vízstratégia megírása, majd 
társadalmi egyeztetése és kormányhatározattal történő elfogadása (2017), ahol nevesítik a 
Balaton fentiekben részletezett problémáit és azok megoldási lehetőségeit: A Kvassay Jenő-terv 
(KJT) - a Nemzeti Vízstratégia a Balatonra vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza:


-  Balaton természetes vízkészlet-változása az 1980-as évektől szignifikáns csökkenést 
mutat.


-  A Balaton mesterséges vízpótlása – rendkívüli környezeti kockázattal járna.

-  Jó szakmai megoldás – maximális vízszint megemelése.

-  Klímaváltozás – a Balatoni vízszint-szabályozás teljes körű felülvizsgálata.

-  Stabil meder- és parthasználat támogatása. 

-  Vízálláscsökkenés hatásvizsgálata – valós körülmények közötti próbaüzem.

-  Vízálláscsökkenés – vízminőségi és iszapvándorlásra vonatkozó vizsgálatok.

-  Balaton medrében történő többlet-tározás, esetleges szükségtározás vizsgálata.

-  Árvízi biztonság  növelése a part és partközeli területhasználat érdekében.

-  A teljes Sió-csatorna vízlevezető rendszerének felújítsa, bővítése.


2. Elkezdődik a „Balatoni projektek” megalapozása folyamatában többek között a 
mederfelmérés, az áramlástani és hullám modellek előkészítése. 


3. Készülnek a Balaton új vízszintszabályozását vizsgáló tanulmányok, kutatások, klíma 
eredmények elemzése


4.  Az emelt vízszinttartás évei, 2014-2019. 
Az elmúlt húsz évben a Balaton évi természetes vízkészlet-változásának ismétlődő negatív értékei 
a tó víztérfogatában is észlelhető nagyságrendű hiányt okoztak. A keletkező vízhiány 
mérséklésének ökológia szempontból is járható útja a mederben történő többlet-tározás 
lehetőségének kihasználása. A többlet-tározás vízszint-emelkedéssel jár, aminek még elviselhető 
mértékét az infrastruktúra határozza meg. A déli part alapvetően a 1950-60-as évek feltöltésein 
épült ki, amikor is még a felső szabályozási szint értéke 100 cm (104.41 m B. f.) volt. Ez az 
időszak volt a partvédőművek kiépítésének fénykora is, azonban értelemszerűen a 
partvédőművek magassági kiépítésénél is a 100 cm felső szabályozási értéket vették alapul. Bár 
2003-ban a szabályozási sáv felső határa már 110 cm-re módosult, ekkor a partfalak azonban 
már nem épültek tovább, a korábban létesültek magasítása pedig napjainkig sem valósult meg. A 
vízszintemelés további gátló tényezői között jelentős ellenérvnek számított a Sió-csatorna 
állapota, kiépítettsége és a vízeresztő-zsilipek vízáteresztő kapacitásának elmaradása, úgy a 
névlegestől, mint a vízszintemelés következtében elvárhatótól. A tó bevételi oldalán  
(hozzáfolyások szignifikáns csökkenése) és kiadási oldalán (vízeresztés technikai feltételei) jelen 
lévő megoldatlan problémák feloldására végül a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2014 
júniusában elindította azt a hatósági eljárást,  ami hivatalossá teszi a tóban történő többlet-tározás 
megvalósításával a bevételi oldalon jelentkező hiányosságok mérséklését. Ezzel a folyamattal egy 
időben a 2015. évben megnyíló KEHOP pályázati források terhére az OVF-el konzorciumban több 
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balatoni uniós projektet indított el.  Ezek részben a szabályozási felső értékek emelésére, azok 
környezeti hatásainak mérséklésére, részben a vízeresztő zsilipek átépítésére és a Sió állapotának 
javítására, valamint egyéb szükséges vízvédelmi létesítmények (szűrőmezők, hordalékfogók), 
beruházások (ipari hajókikötő, zagytér), vizsgálatok (iszapvándorlás, emelt vízszint 
hatásvizsgálata) és stratégiák (pl. mederkotrás) indult. Ezek a későbbiekben saját hazai forrás 
terhére történő megvalósítással (déli part véd képességének javítása) tovább bővültek.  

Így tehát a 2014-2018. időszakban, a tó új vízszint-szabályozási engedélyeztetési eljárása volt 
folyamatban, amit 2015-ben egy próbaüzemi engedély, 2016-2018-ban két és fél éves éles 
próbaüzem, majd egy KHT és annak engedélyeztetése követett. Végül 2019 februárjában hosszas 
társadalmi egyeztetést követően megszületett az 5 évre szóló engedély a Balaton maximális 
átlagvízállásának (szabályozási vonal) 120 cm-re (104,61 m B. f.) történő megemeléséről. Az 
engedélyeztetés ideje alatt 2014-ben a tó kilendülése, valamint a monszunszerű (az őszi 1-2%-os 
valószínűségű) csapadékjelenségek hatására újabb jelentős védekezés volt folyamatban, aminek 
keretében elkészültek a települési vízkár-elhárítási tervek. A tervek geodéziai felméréssel 
alátámasztva, már a kilendülések lehetséges hatásterületeit is jelölve készültek el. Az emelt 
szabályozási vízszint próbaidőszakának (2016-2018.) monitoring eredményei számszerűsítették a 
kilendülések magassági értékeit, következtetéseket vontak le a valós idejű vízállások és a 
kilendülések egymásra épüléséről, valamint lecsengésükről.  A KHT finomította a felső 
szabályozási vonalat (összehangolta a Balaton és a Kis–Balaton üzemrendjét), valamint 
előkészítette a „saját forrásos” (Magyar Állam) projektek indítását. Az engedély jogerőre lépését 
követően a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság átdolgozta a tó üzemelési szabályzatát.
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A Balatont érintő korábbi beavatkozások hatásainak értékelése, kiemelve a 
kotrási tevékenységet 

Dr. Kutics Károly, Kravinszkaja Gabriella, KDT VIZIG


a. Összefoglaló 

Összegyűjtöttük az 1979–2003 között a Keszthelyi-medencében elvégzett kotrások mennyiségi 
adatait, és a ma már nem működő, de 1978 és 2005 között létezett állami üledékmonitoring (pl. 
16/2001. együttes utasítás) adatainak felhasználásával meghatároztuk, hogy közelítőleg 1,955 t 
összes foszfor és 432 t biológiailag hozzáférhető foszfor (BAP) került eltávolításra a kotrási 
műveletek során, ami a Keszthelyi-medence 20 -30 évnyi külső terhelésével egyenértékű. Ezzel 
együtt eltávolításra került 82,300 t szerves szén (TOC), amely mintegy 200 – 250 ezer tonna 
kémiai oxigénigénynek (KOIk) felel meg, ami nyilvánvalóan hatással lehet a víz/üledék felszín 
oxigén háztartására.

A szakirodalmat és a kotrás ellenőrzése során keletkezett adatokat elemezve megvizsgáltuk, hogy 
az üledék foszfor tartalmának kémiai frakciói, az ún. mobilizálható foszfor (MOP) frakció alkalmas-
e a BAP becslésére, és ezáltal a kotrás hatékonyságának jellemzésére. Úgy találtuk, hogy a két 
mennyiség összefüggése gyenge, esetről-esetre, évről évre változó, és összességében nincs 
olyan kémiai extrakciós eljárásokkal előállítható frakciója az üledék foszfor tartalmának, amely 
általánosan helyettesíthetné a biológiai módszereket, azaz az alga teszteket. A KDT KÖFE 
kotrásellenőrzése során keletkezett 106 adat alapján R2 = 0.0992 értéket kaptunk a két mennyiség 
között, míg a KDT VIZIG vizsgálatai esetében ennél is kisebbet. Utóbbi szervezet adatait újra 
elemezve megállapítottuk, hogy a Balaton esetében elterjedten használt Hieltjes – Lijklema féle 
frakcionálás során az ammónium-kloriddal végzett, előírt 2 lépéses extrakció a foszfor mindössze 
30 – 50%-át oldja ki az ezzel a vegyszerrel végzett 8 lépéses extrakcióhoz képest (Kóbor (1999).


A kotrás hatásának vizsgálata során úgy találtuk, hogy a BAP megbízhatóbb jellemző lehet a 
hatékonyság megítélésében, mint más foszfor frakciók vagy más üledék jellemzők. A korábbi 
tanulmányok modellezéssel kimutatták, hogy az 1995 és 2003 közötti kotrások a vízminőség 
javítása szempontjából hatásosak voltak. Módszert dolgoztak ki a szükséges éves kotrási terület 
meghatározására (VízInter Kft, 2000, 3PF Mérnökiroda, 2004). Javasoljuk a modell pontosítását 
és/vagy új modell kifejlesztését és alkalmazását. 


A 2020. évi kotrások ellenőrzése során az MSZ 20360-2003 6.3 pontja szerint meghatározott 
BAP-ot találtuk a legmegfelelőbb üledék jellemzőnek a kotrás hatásának értékelésére. 
Természetesen tudatában vagyunk, hogy a szabványos alga tesztnek is megvannak a korlátjai, 
azonban „jobb híján” ezt a módszert alkalmaztuk. 


Megállapítottuk, hogy a BAP immobilizációja, „öregedése” lényegesen lassúbb ütemű (k = 0.0166 
év-1), mint a MOP esetében használatos érték (k =0.1 év-1), így a kotrással eltávolítható éves BAP 
mennyiség 2-3 szorosan felülmúlja az öregedés mértékét, azaz a kotrás üteme jelentősen 
meghaladhatja a foszfor üledékben történő immobilizáció sebességét.
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b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? Az időjárási körülményeken kívül, lehetséges, 
hogy a 2018. évi relatíve nagy, 193.9 t/év összes foszfor terhelés szerepet játszhatott. Ebből a 
Keszthelyi-medence terhelése 39.9 t BAP/év volt, a 2035/2001. Kormány Határozat szerint 
megengedett érték 21 t BAP/év. A korábbi, a kotrás szükségességét vizsgáló tanulmány (3PF 
Mérnökiroda Bt. (2004)) egyszerűsített kritériuma szerint ekkora előző évi terhelésnél kotrást 
kell(ett volna) végezni kb. 57 ha területen. A BAP frakció immobilizációja valószínűleg sokkal 
lassúbb, mint a „mozgékony foszfor” frakcióé (ld. 5. fejezet), ezért bizonyos körülmények között 
minimális lehet a foszfor limitáció, a belső terhelés felgyorsulása jórészt az időjárási körülmények, 
és eddig még fel nem tárt egyéb tényezők függvénye lehet.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? E tanulmány nem 
vizsgálta közvetlenül az éghajlatváltozás hatásait, de a tovább emelkedő vízhőmérséklet és az 
intenzívebb lefolyási események várhatóan növelik a csúcsok kialakulásának valószínűségét. 
Plauzibilis feltételezés, hogy a magasabb vízhőmérséklet növeli az üledék bizonyos 
foszforvegyületeinek oldhatóságát és/vagy hozzáférhetőségét, valamint a transzport folyamatok 
és a biokémiai reakciók sebességét, ugyanakkor csökkenti az oxigén oldhatóságát. Emiatt 
elképzelhető, hogy gyakoribbak lesznek az alga csúcsok.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? E tanulmány nem vizsgálta közvetlenül az 
éghajlatváltozás hatásait, de a tovább emelkedő vízhőmérséklet és az intenzívebb lefolyási 
események várhatóan növelik a csúcsok kialakulásának valószínűségét. Plauzibilis feltételezés, 
hogy a magasabb vízhőmérséklet növeli az üledék bizonyos foszforvegyületeinek oldhatóságát 
és/vagy hozzáférhetőségét, valamint a transzport folyamatok és a biokémiai reakciók sebességét, 
ugyanakkor csökkenti az oxigén oldhatóságát. Emiatt elképzelhető, hogy gyakoribbak lesznek az 
alga csúcsok.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? 
Véleményünk szerint ritkítható, és a talán a mértéke is csökkenthető, de jelentősen csökkenteni 
kell a foszfor terhelést. Bár a Zala által szállított foszfor terhelés az 1980-as évek közepe óta 
jelentősen csökkent, a Zala vízgyűjtőn és Kis-Balatonon is szükséges beavatkozni, ami a Zala 
vízgyűjtőn a foszfor kibocsátási határértékek további szigorítását (pl. a jelenleg hatályos 28/2004. 
KvVM rendelet szerinti 0.7 helyett 0.5 mg/L) és a Hídvégi-tó kotrását is jelentheti. Talán még 
fontosabb beavatkozási terület a közvetlen vízgyűjtőről történő bemosódás csökkentése. Amíg a 
külső terhelés nem csökken számottevő mértékben, addig kotrásra van szükség a Keszthelyi-
medencében azonosított helyszíneken, előnyben részesítve a mély iszapcsapdák létesítését.


171



A Balatont érintő korábbi beavatkozások hatásainak értékelése, kiemelve a kotrási 

tevékenységet 
Dr. Kutics Károly, Kravinszkaja Gabriella, KDT VIZIG


Összefoglalás: A Balaton műholdas megfigyelése, illetve az azokból számított vízminőségi 
paraméterek térképi ábrázolása sok lényeges információt biztosított számunkra a 2019-as 
algásodás megértéséhez. Az adatokból kiderül, hogy az algásodás nem köthető egy bizonyos 
ponthoz, hanem közel másfél hónapon át a Keszthelyi- és a Szigligeti-medence egész területén 
megfigyelhető volt.  Ez azért is egyedi jelenség, mert az eddigi eutróf esetekben elsősorban a Zala 
torkolatánál volt megfigyelhető az algásodás. A 2019-es algásodás az algabiomassza 
mennyiségének szempontjából is kiemelkedő év volt, amihez a tápanyagot az algák az üledékből 
nyerték ki közvetve. A feltételezésünk szerint ennek hátterében környezeti (meteorológiai, 
limnológiai, biológiai) tényezők összejátszása volt. Véleményünk szerint az esemény 
megismétlődésének a lehetősége fennáll.


1. Bevezetés  

A Balaton és tápláló vízfolyásainak vízminősége az 1960-as évek végén kezdett el nyilvánvaló 
mértékben és gyors ütemben romlani, amelynek oka a „kulturális” eutrofizáció, azaz az emberi 
tevékenységek hatására megnövekedett növényi tápanyagterhelés volt. A megnövekedett 
fitoplankton biomasszáról már korábbról vannak adatok (Sebestyén, 1958).  Egyes tavak esetében 
néhány évtizeddel korábbi volt a terhelés felfutása, és egyben a válaszlépések is (Sawyer, 1952). A 
Balaton eutrofizálódással kapcsolatos vízminőségi problémáira elsőként a Balatoni Limnológiai 
Kutató Intézet munkatársai mutattak rá (Sebestyén, 1958; Herodek, 1977; Vörös, 1982). Az egyre 
romló helyzet miatt egyrészt elindult a rendszeres vízminőségi monitoring tevékenység a tavon és 
nagyobb vízfolyásain az 1960-as évek második felétől, másrészt vízminőségvédelmi intézkedések 
bevezetésére került sor az 1970-es évek végétől kezdve. Az intézkedések a Balaton 
tápanyagterhelésének csökkentésére irányultak, és a következő főbb intézkedéseket ölelték fel: A 
szennyvízcsatornázás gyorsítása és a tisztított szennyvizek jelentős részének kivezetése a 
vízgyűjtőről; a szennyvíztisztító telepek foszfor kibocsátási határértékeinek szigorítása; a Kis-
Balaton részleges „helyreállítása”; sankolóterek, hordalékfogók, szűrőmezők kialakítása a kisebb 
vízfolyásokon; a hígtrágyás állattartás megszüntetése a vízgyűjtőn; a Keszthelyi-öböl üledékének 
vízminőségvédelmi kotrása. Ezen intézkedések jelentős része az 1980-as évek végéig 
megvalósult. A Kis-Balaton II. ütem nagy késéssel, két részletben, 1992-ben és 2014-ben valósult 
meg. A vízminőségi és hidrológiai monitoring rendszeren alapuló, modellezéssel kiegészített 
tápanyag terhelés becslés 2006-ig minden évben közel azonos módszerrel elkészült. Azóta mind 
a monitoring rendszer, mind pedig a becslési módszer változott, a terhelési idősor megszakadt. 
Megvizsgálva a terhelési adatokat (Jolánkai, 2006 alapján), két jellegzetes időszak különíthető el: 
1975 -től 1987-ig, azaz az intézkedések hatásának markáns jelentkezéséig, illetve az 1988 – 2006 
időszak, amikor kevés igazán hatékony intézkedés történt (kivéve a Zalaegerszegi 
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szennyvíztisztítóban a foszfor kibocsátás csökkentését 1991-ben). Az 1. táblázatban bemutatjuk 
az összes foszforra (ÖP) vonatkozó átlagos terhelési adatokat, t/év egységben (2. és 3. sor), illetve 
a csökkenés mértékét. Látható, hogy az állandó vízfolyások által közvetített terhelés 62.2, a 
szennyvíz terhelés 93.7 százalékkal csökkent. Jelenleg a közvetlen szennyvíz eredetű ÖP terhelés 
1 t/év alatt van. 


1. táblázat. A Balaton összes foszfor terhelése források és időszakok szerint


Az egyéb közvetlen vízgyűjtőről (külterület) származó ÖP terhelés jelentősen növekedett (becslése 
rendszeres monitoring híján meglehetősen bizonytalan, azonban feltehetőleg a kárpótlás után a 
területek elhanyagoltsága és a csapadékvíz rendezés hiánya játszhat szerepet), míg a légköri 
ülepedésből adódó terhelés csökkenés fenntartással kezelendő, mivel mérési adatokon alapuló 
becslés 1996 óta nem áll rendelkezésre. A két időszakot összevetve, az ÖP terhelés csökkenése 
44.7 %. Az éves lefolyásra alapozott módszerrel, elkészítettük az ÖP terhelé becslését a hiányzó 
2007-2020 időszakra is. Megállapítottuk, hogy az 1988 – 2020 időszakra vonatkozó ÖP terhelés 
átlagos értéke 164.2 t/év, ami 45.5 %-os csökkenésnek felel meg az 1975-1988 időszakhoz 
képest. Ez azt mutatja, hogy a 2006 óta eltelt időben szinte elhanyagolható volt a külső ÖP 
terhelés csökkenése. 


A tó belső foszforterhelésének csökkentése érdekében indult meg 1979-ben a Keszthelyi-
medence kotrása, amelyet 2003. évig folyamatosan végeztek, amikoris leállításra került. A 
továbbiakban a kotrás hatásával, értékelésével, annak problémáival kívánunk részletesen 
foglalkozni. 


2) A Balaton kotrásának története 1979 – 2003


A Keszthelyi-medencében a vízminőségvédelmi kotrások 1979-ben kezdődtek meg, és 2003-ig 
tartottak. A kotrási műveletek legfontosabb adatait az 2. táblázatban mutatjuk be.


2. táblázat. Kotrási műveletek a Balatonon a Keszthelyi Medencében (3PF, 2004)


Időszak Vízfolyások
Közvetlen 
tisztított 

szennyvíz

Városias 
terület 

bemosódá-
sa

Egyéb 
közvetlen 
vízgyűjtő

Légköri 
kiü-

lepedés

Becsült             
összes      
terhelés

1975-1987 155.8 18.8 56.5 33.8 35.8 300.7

1988-2006 58.9 1.2 33.5 55.7 17.0 166.3

Csökkenés, 
%

62.2 93.7 40.7 -64.8 52.4 44.7
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Háromféle kotrási művelet történt: mély, réteg, és vékonyréteg (lepel). A teljes kikotort mennyiség 
(in situ, a mederfenéken elhelyezkedő üledék térfogatban) 5.55 millió m3, a teljes kotort felület 
17.35 km2, ami a 38 km2 területű Keszthelyi medence 45.7 %-a, azonban ez nem ténylegesen 
érintett felület, mivel egyes területek kotrása többször is megtörtént. Az átlagos kotrási vastagság 
32 cm volt. A lepelkotrások összes felülete 13 km2, az eltávolított üledék térfogat 1.99 millió m3.  A 
kotrási területek elhelyezkedését, azok jellegét és a kotrás kivitelezésének évét az 1. ábrán látható 
térkép mutatja.


Hely Év a kotrás 
jellege

kotrási 
vastagság

, m

kotrási 
terület, ha

in-situ kotrási 
térfogat, 1000 

m3

Balatongyörök 1979 mély 1.0 - 3.0 43.9 770

Zala-torok 1981-1984
mély 2.5 41 842

réteg 0.8 42.9 343.3

Keszthely-
Gyenesdiás

1983 mély 3 16.3 340

1984-1985 réteg 0.4 - 0.6 73.8 368

Keszthely-
nyugat

1984-1987 réteg 0.4 19.9 79.45

Gyenesdiás 1986-1987 réteg 0.4 51.8 207.15

Vonyarcvashegy 1986-1987 réteg 0.4 119.9 479.5

Keszthely belső 1987 réteg 0.4 21 83.85

Helikon 1989 réteg 0.8 6.5 52

Keszthely-
Gyenesdiás

1992
vékonyréteg 

(kísérleti) 0.2

58.7 117.4

1993 31.4 62.8

1994 10 20

Keszthely-
Gyenesdiás - 
Vonyarcvashegy

1995

vékonyréteg 
(üzemszerű) 0.10 - 0.15

157.8 236.7

1996 180 360

1997 171.2 256.8

1998 163.8 220

1999 165 230

2000 100 150

2001 90 105

2002 85 100

2003 85 127

összesen: 1735 5551
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1. ábra. A Keszthelyi medence vízminőségi kotrásainak helyszínrajza (3PF, 2004)


A halmozott kotort térfogat időbeli alakulását a 2. ábra mutatja. A világosabb szín a 
lepelkotrásokat jelöli. 




2. ábra. A halmozott kotort térfogat alakulása az 1979 – 2003 időszakban


A kotrással eltávolított foszfor mennyiségére durva becslés adható az üledék átlagos jellemzőinek 
ismeretében. A 3. táblázat tanúsága szerint összesen 1,955 tonna összes foszfort, 432 tonna 
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BAP-ot, és 547 tonna MOP-ot távolítottak el a teljes időszakban. Ez mindegyik frakció esetében 
több évtizednyi külső terhelésnek felel meg, tehát számottevő mennyiség, azonban vízminőségi 
hatása nem kellő mértékben tisztázott. 


3. táblázat. A kotrással eltávolított foszforformák becslése


A biológiailag hozzáférhető foszfor (BAP alga teszt alapján) és különféle egyéb jellemzők 
korrelációja


Az üledékben és/vagy talajban levő foszfor (P) frakcionálására, kémiai jellemzésére több mint 10 
féle metódus áll rendelkezésre (Golterman, 2001, DePinto, 1986, Holmberg, 2004, Psenner, 1985, 
Hieltjes and Lijklema, 1980, Chang and Jackson, 1957, Williams et al., 1980). Ezek a módszerek 
részben alkalmasak egyes ásványokhoz vagy szervetlen vegyületekhez kapcsolódó P frakciók 
azonosítására. Egyes kémiai frakciókat használnak az algák számára biológiailag hozzáférhető 
foszfor (Biologically Available Phosphorus, BAP) helyettesítésére. Azonban, mint pl. Golterman 
(2001), Ördög és Dobolyi (1997), Ördög és Máté (2002), Wang et al. (2013) rámutat, nincs 
megbízható kémiai módszer a bioassay (pl. BAP teszt) módszerek helyettesítésére. Ez utóbbiak 
viszont időigényesek és nagy gyakorlatot és odafigyelést igényel a kivitelezésük. Hangsúlyozni 
kell továbbá, hogy az alga tesztek még speciális odafigyelés és gondos kivitelezés mellett is 
jelentős bizonytalanságot hordozhatnak, az így kapott eredmények sem abszolutizálhatók. 
Érdemes megemlíteni azonban, hogy az alga tesztek biokémiai jelenséget alkalmaznak, míg a 
kémiai frakcionálási módszerek tisztán fizikai-kémiai alapúak. Feltehető a kérdés, hogy melyik 
módszer állhat közelebb a tó üledék felső rétegében lejátszódó folyamatokhoz, különös tekintettel 
arra, hogy mindkettőnek megvannak a saját problémái. 


Üledék jellemző Mennyiség Adatforrás

Üledék térfogat, m3 5,551,000 2. táblázat (eltávolított in-situ m3)

Üledék vastagság, m 0.32 2. táblázatból számított átlag

Sűrűség, t/m3 1.264 34.4 m/m %-os üledék sűrűsége

Üledék tömege, t       7,016,464    Jelen tanulmány

Szárazanyag tartalom % 34.4 1978-2003 állami monitoring adatokból számított

Szárazanyag tömege, t       2,413,642    Jelen tanulmány

Átlagos ÖP konc., g/t 810 1978-2003 állami monitoring adatokból számított

Összes foszfor tömege, t            1,955    Jelen tanulmány

BAP/TP 0.221 KDT KÖFE, VIZIG adatok alapján 

BAP tömege, t               432    Jelen tanulmány

MOP/TP 0.28 KDT KÖFE, VIZIG adatok alapján 

MOP tömege, t               547    Jelen tanulmány
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A fentieket szem előtt tartva, megvizsgáltuk és újra elemeztük azokat a Balatonra vonatkozó 
korábbi kutatásokat, amelyek célja egyes kémiai P frakciók és a BAP teszt eredményeinek 
összehasonlítása volt. 


Elterjedt nézet, hogy az üledékből a „labilis” P frakció kioldható pl. ammónium klorid oldattal, 
valamint a vas (III) ionhoz köthető P pl. nátrium-hidroxiddal. A Hieltjes-Lijklema (H-L) (1980) 
módszer (is) pl. ezekkel a vegyületekkel operál. DePinto (1986) folyók és tavak üledéke 
tekintetében a BAP = 1.08 NaOH-P – 0.008 (mg/kg) egyenletet használja a teljes/végső BAP 
becslésére, amelynek alkalmazása azonban (mint a későbbiekben látni fogjuk, méltán) nem terjedt 
el a szakirodalomban.


Az eutrofizáció elleni küzdelemben az üledékből időszakosan felszabaduló foszfor, a belső 
terhelés csökkentése alapvető módszer. A Balaton-üledék és más tavak üledékeinek különbségei 
és P leadási mechanizmusuk összehasonlítása lehet további vizsgálati téma, ugyanakkor nagyon 
sok hasonló jellegű (nagy, sekély és meszes) tó is van a világon (pl. Floridában, Minnesotában, 
stb.) Nem tekintjük a Balatont végletesen eltérőnek sok hasonló sekély tótól, viszont a 
továbbiakban a Balatonhoz hasonló tavak jellemzőinek alapos vizsgálatát hasznosnak tartjuk.


A kotrások hatásának értékelése, valamint szükségessége vagy elvetése fontos 
vízminőségvédelmi és egyben gazdasági kérdés. A Balaton esetében a talajtanban is használt 
ammónium-laktátos kioldás (Máté, 1987), a H-L módszer szerinti mozgékony foszfor (MOP) és az 
algateszttel meghatározható biológiailag hozzáférhető foszfor (Ördög, 1997, MSZ 20360:2003) 
használatos. A kémiai módszerek azon a feltételezésen alapulnak, hogy egyes oldószerekkel 
kapott foszfor frakciók (vagy ezek összege) hasonló, vagy legalábbis arányos a valós tavi 
körülmények között a fitoplankton által felvehető foszfor (valódi BAP) és/vagy – optimális esetben 
–  az alga teszttel meghatározott BAP mennyiségével. (Megjegyezzük, hogy ha semmilyen 
frakció(k) nem arányos(ak) a valódi BAP-pal, akkor csekély a létjogosultsága a frakcionálási 
módszereknek. Eutrofizáció szabályozás szempontjából aligha lehet fontos, hogy milyen ásványi 
formában, kristályos vagy adszorbeált állapotban, stb. van a foszfor.)


Ennek a feltevésnek a vizsgálata céljából áttekintettük és értékeltük a Keszthelyi-medence lepel 
kotrása során megszerzett információkat, adatokat az 1996 – 2003 időszakra, amikor mind MOP, 
mind pedig BAP meghatározások történtek.  Ebben az időszakban kétféle vizsgálat történt: 1) a 
kotrások ellenőrzése oly módon, hogy a Keszthelyi-medencében 10 standard ponton évente vett 
üledékmintákat elemezték, valamint feltáró jellegű vizsgálatok a medence egyes, szűkebb 
területein, vagy más mintavételi pontokon. A vizsgálatok a KDT KÖFE és a KDT VIZIG 
laboratóriumaiban történtek. Az adatokat feldolgoztuk és elemeztük, és a 4. táblázatban külön-
külön bemutatjuk a BAP-MOP korrelációs összefüggések jellemzőit. MOP alatt az NH4Cl-P + 
NaOH-P frakciót értjük. A 4. táblázatban a BAP = a*MOP + b lineáris összefüggés paraméterei, az 
R2 determinációs együttható, a Pearson-féle t-teszt p értéke, és N a mintaszám. 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4. táblázat. BAP-MOP összefüggések statisztikai jellemzői az 1996 – 2003 években végzett 
vizsgálatok adatainak feldolgozásával


Megjegyzés: kék: p < 0.05 szinten szignifikáns; zöld: p < 0.01 szinten szignifikáns; 
piros: < 1 érték. 

Jellemző a b R2 p N
BAP/
ÖP

MOP
/ÖP

BAP/
MOP

KÖFE 1996  
Kotrás előtt 0.2209 114.77 0.0710 0.488 9 0.178 0.184 0.97

Kotrás után 0.2586 38.828 0.2865 0.137 9 0.110 0.254 0.43

Kotrás előtt és után 0.0606 112.22 0.0126 0.658 18 0.144 0.219 0.66

KÖFE 1998 (Kutatás) 0.0774 145.19 0.0219 0.480 25 0.229 0.324 0.71

KÖFE 1999  
Kotrás előtt 0.6258 144.61 0.4143 0.045 10 0.444 0.371 1.20

Kotrás után 0.5805 176.01 0.2934 0.106 10 0.461 0.322 1.43

Kotrás előtt és után 
+ ref. pont 0.4995 182.86 0.3457 0.003 24 0.421 0.377 1.12

KÖFE 2000 0.7609 -2.3837 0.9307 0.001 10 0.154 0.208 0.74

KÖFE 2001 0.3482 12.056 0.8260 0.001 10 0.128 0.314 0.41

KÖFE 2002 0.3556 91.321 0.3588 0.067 10 0.209 0.258 0.81

KÖFE 2003 0.3511 -19.388 0.5328 0.017 10 0.122 0.427 0.28

KDT VIZIG 1999 
(Kutatás)  

Nedves minta -1.203 255.56 0.3468 0.073 27 0.198 0.252 0.78

Liofilizált minta 0.3718 39.771 0.0415 0.308 27 0.120 0.111 1.09

Ördög & Dobolyi 
1997 (Kutatás) 0.5454 11.88 0.4722 0.001 30 0.176 0.300 0.59

Átlag 0.275 93.09 0.221 0.280 0.802

Szórás 0.470 82.39 0.125 0.085 0.328

CV, % 171 89       57 30 41
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Látható, hogy a két mennyiség korrelációját leíró egyenlet állandói rendkívül nagy 
változékonyságot mutatnak, az „a” érték variációs együtthatója (relatív szórása) 171 %, míg a „b” 
érték esetében ugyanez 89%. Tehát esetről-esetre, vizsgálatról-vizsgálatra nagy az eltérés. 
Ugyanez jellemzi az egyes foszfor frakciók arányait is: a BAP/ÖP arány 0.11 és 0.461 között, a 
MOP/ÖP arány 0.111 és 0.427 között változott. A BAP/MOP arány változása még szélesebb 
határok között mozog: 0.28 és 1.43. 


A következő két ábrán bemutatjuk a frakcionálás, illetve a MOP használatának gyengéit a BAP 
becslésében.





3. ábra. A BAP és a „mozgékony foszfor” összefüggése (KDT KÖFE mérései alapján, liofilizált 
üledékminták használatával MSZ 20360 szerint.)


Az egyenlet alapján végzett becslés átlagos relatív hibája csaknem 100%, tehát gyakorlati 
szempontból nem használható (mindez annak ellenére igaz, hogy az összefüggés p = 0.001 
szinten statisztikailag szignifikáns, azaz a szignifikancia nem jelent egyúttal használhatóságot 
vagy pontosságot is). 


A MOP = (NH4Cl-P + NaOH-P) frakció alapján a BAP-pal kapcsolatos értékelés, döntés nehezen 
hozható. 


A 4. ábra a KDT VIZIG laboratóriumában végzett vizsgálatok eredményét mutatja.
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4. ábra. A BAP vs. összefüggés (KDT VIZIG adatai alapján)


Ez a korreláció még gyengébb, azt mutatja, hogy az (NH4Cl-P + NaOH-P) frakció nem alkalmas a 
BAP becslésére. 




5. ábra. Foszfor kioldódása 7 db balatoni üledékmintából – normalizált görbék


Azonban nemcsak a korrelációk gyengesége a probléma, hanem az egyes vegyszerekkel való 
kioldás egyensúlya és/vagy kinetikája is. Az 5. ábrán Kóbor, KDT VIZIG (1999) adatait dolgoztuk 
fel, aki a H-L módszerben előírt két egymás utáni (Hieltjes and Lijklema, 1980, 1. táblázat, 4. 
oszlop) NH4Cl oldattal történő kioldást még hatszor megismételte. A 8-szor ismételt kioldási 
lépésekben kinyert foszfor mennyiségét az egyes minták összehasonlíthatósága érdekében 
normalizáltuk. A kísérleti görbékre A * (1-exp(-B * Lépésszám)) alakú egyenletet illesztettünk. 
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Példaként egy Szigligeti-medence beli minta adatait mutatjuk be a 6. ábrán. Az 5. és 6. ábra 
alapján megállapíthatjuk: 


1) a H-L módszer szerinti 2 lépéses kioldás során a 8 lépéseshez képest mindössze 30-50% 
P oldódik ki. Nem érthető, hogy miért éppen 2 lépésből áll a H-L módszer ezen szakasza. 


2) A 8. lépés után még mintegy 20-25 %-a a foszfornak további lépések során kioldható 
lenne, és csak a 20. lépés után csökkenne a lépésenkénti változás 1% alá. 





6. ábra. Az üledékből NH4Cl oldattal (H&L módszer) kioldott foszfor kumulatív 
mennyiségének változása a kioldási lépések számának függvényében (Kóbor, 1999. 
mérési adatai alapján)


A fentiek alapján elmondható, hogy vagy a kioldási lépések számát, vagy a szilárd-folyadék 
fázisarányt, vagy a kioldási időt, vagy pedig az NH4Cl koncentrációt (vagy ezen intézkedések 
tetszőleges részhalmazát) növelni kellene, azaz a H-L módszer első lépése meglehetősen gyenge 
megalapozottságú. 


Másik probléma az NaOH kioldási lépéssel van. Mint Golterman (2001) rámutat, az NaOH kioldási 
lépésre rögzített 17 h időtartam meglehetősen önkényes. A kioldási idő növelésével egyes minták 
esetében nő (a szerves P hidrolízise miatt), mások esetében csökken (az orto-foszfát ionnak a 
kalciummal történő csapadékképződése miatt) az NaOH-P mennyisége. 


A többi frakcionálási módszer gyengéire most nem térünk ki, annyit azonban megállapítunk, hogy 
egyelőre - úgy tűnik – nincs gyakorlati alkalmazhatósága a P frakcionálási eljárásoknak, nincs a 
BAP teszt helyettesítésére alkalmas olcsó és gyors kémiai módszer. Ez az oka, hogy a kotrások 
ellenőrzése során 2020-ban nem használtunk kémiai frakcionálást, hanem a Magyar Szabvány 
szerinti BAP tesztet, és a szintén szabvány szerinti kioldási vizsgálatot (Lakanen-Erviö oldat, azaz 
ammónium-acetát puffer + EDTA) alkalmaztunk az üledék jellemzésére. 
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A szabványos BAP teszt foszfor-éheztetett Cylindrospermopsis (Raphidiopsis) raciborskii 
cianobaktérium használatát írja elő, amely korábban domináns volt a jelentősebb algavirágzások 
idején a Balatonban. Minden ilyen BAP teszt eredménye 3 párhuzamos mérés átlagaként adódott. 


A 2019. évi rekord méretű algásodást két algafaj okozta: Aphanizomenon flos-aquae és Ceratium 
furcoides. Javasolható, hogy az alga tesztek ismert metodikájából kiindulva, az A. flos-aquae -ra 
is kerüljön kidolgozásra bioassay típusú analitikai módszer a hozzáférhető foszfor tartalom 
meghatározására („BAPafa”). Jelenlegi ismeretek szerint a mixotróf tulajdonságú Ceratium 
furcoides nem, vagy csak rendkívüli nehézségek mellett tenyészthető, ezért nem alkalmas 
algateszt alanynak.  Viszont szükségesnek tartjuk a valós tavi körülményeket jobban megközelítő, 
komplex táplálékháló alapú BAP – módszer(ek) kidolgozási lehetőségeinek vizsgálatát. 


3) A Balatoni kotrások hatékonyságának értékelése 


A kotrás hatásának, hatékonyságának értékelése egyrészt az üledék jellemzőinek, másrészt a 
vízminőségi jellemzők vizsgálatával történhet. 


Az üledék jellemzőinek vizsgálata kotrás előtt és után


Szervesanyag tartalom (Izzítási veszteség, LOI)

Összes foszfor tartalom (ÖP, TP)

Kioldható foszfor tartalom (különféle kémiai frakciók, MOP)

Biológiailag hozzáférhető foszfor tartalom (algatesztek), BAP

Összes nitrogén tartalom (ÖN, TN)

Szárazanyag tartalom (Sz.a.)

Üledék oxigén igény (SOD)


Vízminőségi paraméterek a vízoszlopban 


Klorofill-a (Chl-a)

Algaszám, algatömeg

Oldott reaktív foszfor, foszfát (SRP, „PO4-P”)

Összes foszfor ÖP, TP)

Oldott oxigén (DO)

Kémiai oxigénigény (KOIk, COD Cr)

Összes szerves szén (TOC)

Összes nitrogén (ÖN, TN)

Szervetlen nitrogén (IN, NH4N+NO3N+NO2N)

Átlátszóság, stb.
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Analitikai szempontból legegyszerűbb lehetne az összes foszfor vizsgálata az üledékben, azonban 
ez legtöbbször nem konklúzív, különösen vékonyréteg (lepel) kotrás esetében. 


A kémiai frakcionálási módszerek az üledék különböző foszfor formáit vizsgálják (fizikailag 
adszorbeált P, vashoz, alumíniumhoz, kalciumhoz kötött P, stb.) Tipikus frakcionáló oldószerek az 
ammónium-klorid, ammónium-karbonát, nátrium-hidroxid, sósav, kálium klorid, esetsav-
ammónium acetát puffer, EDTA, nátrium-citrát, nátrium-dithionit, stb. 


Probléma, hogy a kémiailag szeparált frakciók mennyiségei kevéssé korrelálnak az algatesztekkel 
kapott mennyiségekkel, de ez nem jelenti azt, hogy az algateszt eredménye 
megkérdőjelezhetetlen. Az algatesztek sem reprodukálják tökéletesen a valós, tavi körülmények 
között lejátszódó táplálék-hálózati folyamatokat, a valójában hozzáférhető BAP értékeket, 
azonban úgy ítéljük meg, hogy közelebb állnak fitoplankton által felvehető foszfor mennyiségek 
meghatározásához, mint a tisztán kémiai módszerek. 


Az 1979 – 2003 időszakban, 1995-ig a kotrások hatásának értékelése a MOP mérésén alapult. 
1996-tól kétféle értékelés jött használatba, a MOP és a BAP meghatározása adott kotrási 
területen kotrás előtt és után, illetve előre meghatározott 10 referencia pontban, amelyek a teljes 
Keszthelyi-medence felületén többé-kevésbé egyenletesen oszlottak el. 


Értékelések az 1996 – 2003 időszakban


1996-tól minden évben a KDT KÖFE vizsgálta a 10 referencia pontban vett mintákat, illetve egyes 
konkrét kotrási területeket. Az 1996-os ellenőrzés során úgy találták, hogy a MOP, a vízoldható P, 
ÖP, TOC esetében nem egyértelműek az eredmények, a kotrási utáni értékek alacsonyabbak és 
magasabbak is lehettek a kotrás előttieknél. A BAP esetében a 7. ábrán látható eredményt 
kapták.


A további években áttértek a referencia pontokban történtő vizsgálatokra, amelyek sokszor az 
adott évben kotort területeket egyáltalán nem érintettek. Hosszabb távon az adott pontokban 
idősorokat hoztak volna létre adott jellemzők tekintetében a tendenciák értékelésére, azonban a 
rövid időszak (2003-ban leállították a kotrást), az átlagostól rendkívüli módon eltérő időjárás 
(szárazság 4 éven keresztül), valamint módszertani kérdések (pl. a vizsgált üledékréteg 
vastagsága) miatt tendenciák elemzésére nem volt mód. 
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7. ábra. BAP teszt eredménye kotrás előtt és után a Keszthelyi-öböl északi részén végzett 
kotrás során (KDT KÖFE, 1996, 22. oldal másolata)


A fent hivatkozott tanulmányból nem derül ki a kotrás befejezése és a mintavétel között eltelt idő 
(elképzelhető, hogy a KDT VIZIG vagy a KDT KÖFE archív anyagaiból kinyomozható lenne). A 
kotrás utáni gyors visszatöltődés feltételezésével némi ellentmondásban van a balatongyöröki 
iszapcsapda lassú, mintegy 16 évig tartó feltöltődése. Elképzelhető, hogy az üledék egyes 
területeken nem annyira mozgékony, mint feltételeztük.


A 3PF Mérnökiroda Bt. 2004-ben készített egy tanulmányt, amelyben dinamikus anyagforgalmi 
modell segítségével elemezte az általa „BAP”-nak nevezett MOP évről-évre történő változását a 
Keszthelyi-medencében, és becslést adott arra, hogy az adott évben a víztérben mennyi MOP áll 
rendelkezésre, és az mekkora éves átlagos chl-a koncentrációt eredményez. A modell 
segítségével elemezte továbbá, hogy kotrás nélkül milyen várható éves átlagos chl-a 
koncentrációk alakultak volna ki. Az elemzés eredménye a 8. ábrán látható.


Értékelésük szerint tehát a kotrás egyértelműen hatásos volt az 1995 – 2003 időszakban, és a 
2000-2003 évek extrém alacsony külső terhelése játszott szerepet abban, hogy 2003-ra a kotrás 
nélküli görbe megközelítette a tényleges értéket. 


A modell segítségével becslést adtak az évente kotrandó terület nagyságára 3 féle módszerrel: 1) 
a foszfor mérleg (MOP mérleg), 2) a külső MOP terhelés, 3) külső lebegőanyag terhelés alapján. 


Az 1) esetben a kotrási terület úgy adódik, hogy 


(belépő MOP - kilépő MOP) = Kotrandó terület*kotrási vastagság*üledéksűrűség*üledék MOP 
tartalom, ahol a „belépő” és „kilépő” MOP -on a kotráson kívüli minden formában, azaz vízzel, 
náddal, atmoszférából, kúszó iszappal, lebegőanyaggal be- és kilépő MOP-ot értik.
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8. ábra. A kotrás éves átlagos klorofill-a koncentrációra gyakorolt hatásának becslése a 
dinamikus anyagforgalmi modellel (3PF Mérnökiroda, 2004)


A 2) esetben a Kotrási terület = 3*(Előző évi külső MOP terhelés – MOP célérték) 


A célérték a 2035/2001. Korm rendelet szerinti 21 t/év. A zárójel előtti együttható „3” értékének 
származtatása kétséges. 


A 3) esetben a maximális kotrandó felületet határozza meg a lebegőanyag terhelés és a kotrási 
vastagság függvényében, nyilvánvalóan vitatható módon, hiszen nem veszi figyelembe a biogén 
mészkiválást és egyéb csapadékképződési folyamatokat, amelyek messze meghaladják a bejövő 
lebegőanyagból származó üledékképződést. 


A dinamikus anyagforgalmi modell számos vitatható paramétert és konstans értéket tartalmaz, 
valamint jelentős bizonytalansággal terhelt, mivel egyes, figyelembe vett folyamatokra csak 
becslések állnak rendelkezésre (pl. kúszó iszap mérleg, vegetáció mérleg). Érdemes lenne 
azonban felülvizsgálni és kiterjeszteni a 2003. óta eltelt évekre. Nem tudható, hogy a modellt 
milyen platformon (Excel?), ki futtatta, és jelenleg van-e valahol használható verziója, megvan-e a 
kialakított adatbázisa.


 


4) 2020. évi vízminőségvédelmi kotrások értékelése


A 2019. évi történelmi rekordot megdöntő algavirágzás meglehetősen nagy meglepetést okozott 
tudományos és lakossági körökben egyaránt. A 7. ábrán a Sentinel 2 műhold Normalizált 
Differenciális Vegetációs Indexe látható a Keszthelyi- és a Szigligeti-medencére. A tó szinte buja 
növényzettel beborított területnek látszik a képen. 
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9. ábra. Sentinel2-L2A műhold kép, NDVI tartomány (2019. szeptember 05.)


A 9. ábrán látható állapot megismétlődésétől tartva az OVF 2020 júliusában harmadfokú 
vízminőségi készültséget rendelt el a Balatonra. Ennek egyik intézkedése a mederkotrás elindítása 
volt Balatongyörök térségében, két egymáshoz közel fekvő (A, B) területen (10. ábra). 





10. ábra. A 2020. évi vízminőségvédelmi kotrási területek az üledék mintavételi pontokkal (K+F 
Consulting Kft., 2020)
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A kotrás ellenőrzésére az üledék közvetlenül kotrás előtti és közvetlenül kotrás utáni 
mintavételezését, az üledékvastagság térképezését, és néhány alapvető üledékjellemző 
(szárazanyag, izzítási veszteség, összes foszfor, BAP, Lakanen-Erviö oldattal (ecetsav - 
ammónium-acetát pH5-ös puffer + Etilén-diamin tetraecetsav) oldható foszfor, összes nitrogén) 
mérését alkalmaztuk. A méréseket akkreditált laboratóriumokban, a vonatkozó Magyar Szabvány 
szerint végeztük.


A kotort két terület 4, illetve 7.8 ha volt, amelyeken raszter-szerűen helyeztük el a mintavételi 
pontokat, meghatározva az EOV koordinátáikat. A zavartalan magmintákat az „A” területen 30- 45 
cm-ig, a „B” területen 100 – 140 cm-ig vettük. A „B” terület teljes egészében egy 1979-ben 
mélyített (ca. 2.15 m) iszapcsapda területére esett. 


Terjedelmi korlátok miatt csak két tipikus mintavételi pont mélységi profiljait mutatjuk be a kotrás 
előtti állapotban (11. ábra). Látható, hogy az összes foszfor és a L-E oldható foszfor sem mutat 
egyértelmű csökkenést a mélységgel, viszont a BAP jelentősen csökken. 





11. ábra. Függőleges foszfor profilok a két kotrási területen (K+F Consulting Kft., 2020)


Az „A” terülten lepelkotrás történt 20 cm tervezési mélységgel, míg a „B” területen mély kotrás 1 
m mélységgel. 


A 2020-ban az „A” és „B” területen mért ÖP koncentrációk meglehetősen alacsonyak, ezért 
megvizsgáltuk a korábbi adatokat és az üledék feltárási módszereket. Az 1978 és 2005 közötti 
tóközépi törzshálózati monitoring pont esetében a Keszthelyi- medence felső 10 cm-ében 825 
mg/kg volt az átlag (14 adat). A két évvel ezelőtti és tavalyi részletes üledék felmérés (Viziterv 
Environ., 47 pont) esetében 433(!!) mg/kg átlagérték adódott. Gorzó (1991) tanulmányában 31 
pont átlaga 609 mg/kg (0-15 cm-es réteg). Az általunk a „B” területen, kotrás előtt vett 15 minta 
(0-10 cm) átlaga 608 mg/kg volt. A Magyar Szabvány szerinti királyvizes feltárást alkalmaztuk 
(mint kiderült, a Viziterv is), viszont korábban a tóközépi törzshálózati monitoring esetében a KDT 
KÖFE laboratórium a perszulfátos-autoklávos feltárást használta. Ezért, javaslatunkra, két 
standard mintát használva, Záray professzor összehasonlította a két módszert, és lényegében 
azonos eredményt kapott. Feltehető, hogy nem az alkalmazott eltérő feltárási módszer miatt 
alacsonyabbak az ÖP értékek, azonban a kérdés további vizsgálatot igényel. Valószínűsíthető, 
hogy az üledék inhomogenitása komoly szerepet játszik, ezért a jövőben egy adott ponton történő 
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zavartalan magminta mintavétele esetében több „leszúrást” kell végezni, és a kivett anyagok 
homogenizálására különösen nagy gondot kell fordítani.


Az összes mérési pont adatait értékelve, a felső 10 cm-es rétegre a kotrás hatásáról az 5. táblázat 
ad felvilágosítást, ahol az (kotrás utáni átlag)/(kotrás előtti átlag)*100 értékeket tüntettük fel. . A 
szárazanyag tartalom kis mértékben növekedett mindkét területen, az izzítási veszteség vegyes 
képet mutat ugyanúgy, mint a nitrogén Az összes foszfor mindkét területen kis mértékben 
csökkent. A BAP jelentős mértékben csökkent mindkét területen. Az „A” területen tapasztalt 
nagyobb csökkenés lehetséges oka a terület nagyobb inhomogenitása a kikötő működése és az 
intenzív horgászat (etetés) miatt. A „B” területen, bár a kotrás 1 m-ig történt, a BAP kisebb 
mértékben csökkent, azaz a foszfor BAP frakciójának immobilizációja a mélyebb, több 10 éves 
rétegben sem volt kiugróan magas. Ennek elemzésére és konzekvenciáira a következő fejezetben 
térünk ki. 


5. táblázat. A kotrás utáni és előtti átlagértékek aránya százalékban kifejezve (0-10 cm-es 
réteg)


5) Az üledék foszfor tartalmának inaktiválódása és a kotrás üteme


Az üledék kémiai frakcionálással meghatározott mozgékony foszfor tartalma (MOP) és a 
biológiailag hozzáférhető foszfor tartalom (BAP) közé nem lehet egyenlőségjelet tenni.  Review 
közleményében Golterman, aki legalább 10 közleményben foglalkozott a foszfor frakcionálásával 
és biológiai hozzáférhetőségével, arra a következtetésre jutott, hogy a bio-assay (algateszt) 
módszer az egyetlen, amely bizonyos betekintést nyújt az üledékben levő foszfor biológiai 
hozzáférhetőségét illetően. Dobolyi és Ördög a balatoni üledékeket megvizsgálva, nem talált 
használható összefüggést a H-L módszerrel (Hieltjes & Lijklema, 1980) kapott P frakciók és az 
alga teszttel meghatározott BAP között. Ördög és Máté 9 féle szakirodalmi módszerrel vizsgálta a 
talajok hozzáférhető foszfor tartalmát, és megállapította, hogy a talajtanban használatos kémiai 
módszerekkel mérhető hozzáférhető/mobilizálható foszfor egyike sem mutat statisztikailag 
igazolható összefüggést az algatesztekkel. Wang et al. (2013) a 10 legtöbbször alkalmazott P 
frakcionálási eljárást megvizsgálva és értékelve megállapították, hogy a H-L módszer nem ad 
felvilágosítást a biológiai hozzáférhetőségről (”no relation with bioavailability”). 


Fentiekkel összhangban, a továbbiakban az üledék aktív foszfor tartalmán az algateszttel 
meghatározott BAP tartalmat tekintjük. 


Üledék 
Jellemző

Száraz-
anyag 
(Sz.a.)

Izzítási 
veszteség 

(I.v.)

Összes 
nitrogén 

(ÖN)

Összes 
foszfor 

(ÖP)

Oldható 
foszfor 
(LE-P)

Biológiailag 
hozzáférhet
ő foszfor 

(BAP)

"A" terület 102 108 104 90 95 63

"B" terület 102 93 81 97 103 83
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Az üledék MOP tartalmát és annak üledékbéli immobilizálódását, „elöregedését” vizsgálva, a 
Balaton esetében az alábbi szakirodalmi következtetéseket találjuk: 


„Az üledékben levő BAP évente nem több, mint 6%-a inaktiválódik” (Herodek et al., 1988). Az 
üledék tekintetében a BAP definícióját nem tartalmazza a hivatkozás, nem tudható, hogy valóban 
BAP-ról, vagy MOP-ról van szó. 


„…modell…a Keszthelyi-medencére kalibrálva azt mutatja, hogy az üledék MOP készletének évi 
10%-a alakulhat át nem mozgékony formákká…” (Clement et al., 2005)


„…a mederüledék tápanyagveszteségét jellemző k = 0.1 1/év-es elsőrendű sebességi állandó 
mellett – az öregedési folyamat 12 év alatt a mozgékony foszfor 75%-os csökkenését 
eredményezi” (3PF Bt., 2004, 9. oldal)


„Az üledékmodell bearányosítása a kiöregedési időtartam megválasztásával történt. Erre – a 
klorofill koncentráció idősorának értékelése során tapasztalt eltolódással összhangban – végül 8 
évet (k = 0.12 1/év) választottunk.” (3PF Bt., 2004, 11. oldal)


„{egyenlet, amelyben kitevőben szerepel a k }  - ahol k = 0.1 (év-1) a tápanyagveszteség elsőrendű 
sebességi állandója.” (Somlyódy et al., 2003.)


A fentiekben tehát előfordul évi 6% - 10% MOP inaktiválódás, valamint k = 0.1 – 0.12 év-1 
elsőrendű inaktiválódási sebességi állandó. Először is egy pontatlanságot kell kiigazítanunk. Az 
évi 10 % ugyanis nem azonos a k = 0.1 év-1 sebességi állandóval, ugyanis az előbbi esetben:


    ,  ahol C0 a kezdőévben, Ci az i-edik évben mérhető BAP koncentráció, r 
az éves csökkenési ráta, azaz 0.1 (= 10%), 


míg a második esetben:


       ,  ahol k elsőrendű sebességi állandó. 


E két egyenletből következik, hogy 


      ,


ami azt jelenti, hogy évi 10%-os inaktíválódásnak k = 0.1054  év-1 felel meg (és nem 0.1000), vagy 
megfordítva, k = 0.12 év-1  esetén az inaktiválódási ráta nem évi 12 %, hanem 11.3 % . A 
látszólag kis különbségekből 20 év alatt 10% hiba adódik. 


Penn et al. (1995) megállapítja, hogy a foszfor diagenézise (ásványosodása, „immobilizálódása”) a 
hipertróf és meszes Onondaga-tó üledékében kétféle sebességi állandóval jellemezhető: a felső 1 
cm-es rétegben k1 = 4.8 év-1 és az 1-30 cm-es rétegben k2 = 0.1 év-1 . Minden vizsgálatot kémiai 
frakcionálással végeztek, azaz semmilyen információt nem szereztek a biológiai 
hozzáférhetőséggel kapcsolatban. (Ezt a példát csak a téma „fluid” voltának érzékeltetése céljából 
említjük.) 
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A 2020. évi harmadfokú vízminőségvédelmi készültség keretében a B területen végzett (a 
balatongyöröki zagytér előtti) kotrás, egy 1979-ben kotort iszapcsapda 7.8 ha-os területén történt. 
A kotrás előtt és kotrás után 15 pontban zavartalan üledékmintavétel és az üledék egyes jellemzői 
is meghatározásra kerültek a felszíni 10 cm-es, a 80-100 cm-es és ennél mélyebb, a mintavételi 
módszer szerint lehetséges (120-140 cm) rétegben. A mélyebb mintáknak is 10 cm vastag rétege 
került elemzésre. Az egyes pontokon vett aktuális mélységek kis mértékben eltértek, ezért 
átlagértékekkel számoltunk. Az MSZ szerinti mérések akkreditált laboratóriumban történtek. A 
mért jellemzők: szárazanyag tartalom, izzítási veszteség, összes foszfor tartalom (TP), Lakanen-
Erviö oldattal (pH=5) oldható foszfor tartalom, biológiailag hozzáférhető foszfor tartalom (BAP).  A 
6. táblázatban összefoglaltuk az átlagos eredményeket. 


6. táblázat. Kotrás előtti mintavétel eredményei a „B” kotrási területen (N = 15) 


A szóban forgó „B” területen 1979-ben került kikotrásra egy jelentős méretű iszapcsapda, 
összesen 770 ezer m3 térfogatban. A VITUKI Vízépítési Intézete 1983. februári jelentése (VITUKI, 
1983) megvizsgálta, hogy az addig eltelt 3 év alatt milyen mértékben töltődött fel az iszapcsapda 
nyugati és keleti „patkója”. A „B” terület teljes egészében e keleti patkó területére esik. E terület 
adatai alapján a feltöltődés 91,111 m3, a kotort terület 183,430 m2, amelyből az következik, hogy a 
feltöltődés vastagsága 0.497 m, azaz az átlagos feltöltődési sebesség 0.166 m/év. Ez kb. 2 
nagyságrenddel nagyobb érték, mint az éves átlagos feltöltődés a Keszthelyi-medencében. Ebből 
az látható, hogy az átlagosan 2.15 m mély iszapcsapda jól betöltötte a funkcióját, „gyűjti” az 
üledéket.  Ennek a feltöltődési sebességnek nincs közvetlen kapcsolata a teljes medence felület 
átlagos feltöltődési sebességével, mindössze annyi, hogy az iszapcsapda egy nyelő, tehát 
amennyi ebbe töltődött, annyival kevesebb a teljes medence feltöltődési sebessége (a 
területarányok, 0.18 km2 : 38 km2 miatt a hatás elhanyagolható). 


A Középdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége (KDT 
VIZIG BVK, 1988) megállapította, hogy a kotrás óta eltelt 9.5 év alatt 240,475 m3 anyag került az 
iszapcsapdába, amely átlagosan 0.138 m/év feltöltési sebességet jelentett. Ez az érték hasonló a 
VITUKI által 1983-ban megállapítotthoz, azonban tekintettel arra, hogy a BVK tanulmány 

Jellemző
Átlagos 

mintavételi 
mélység, 

cm

Szárazanyag, 
m/m%

Izzítási 
veszteség, 

m/m%

ÖP, 
mg/
kg

LE-
oldható 
P, mg/

kg

ÖN, 
mg/kg

BAP, 
mg/kg

Összes 
átlaga Mind 49.8 6.25 524 166 131 119

   
Átlag felső 0-10 39.7 7.92 608 221 153 155

Átlag 
középső 80-90 47.2 6.60 563 191 171 121

Átlag alsó 118-128 62.5 4.22 402 86 68 82
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hosszabb időszakot vizsgált, ésszerű ezt az értéket, azaz 0.138 m/év feltöltődési sebességet 
pontosabbnak elfogadni. A keleti oldali kotrási terület nagyságából (183,430 m2) és a kotort 
térfogatból (394,543 m3) a kotrási mélységre átlagosan 2.15 m adódik. Ebből az következik, hogy 
a teljes feltöltődéshez szükséges idő 15.5 év, azaz a teljes feltöltődés 1995. évben következhetett 
be. Azóta a 2019. év nyarán történt algásodásig 24 év telt el. 


A 6. táblázatban feltüntetett 80-90 cm mélységben levő réteg (az egyszerűség kedvéért tekintsünk 
átlagosan 85 cm mélységet), a feltöltődési sebesség és a kotrási mélység alapján, 1989-ben 
alakulhatott ki, azóta zavartalannak tekinthető, hiszen már a következő évben 13.8 cm réteg 
rakódott rá, ráadásul a felkeveredés egy 85 cm mély, szélárnyékban elhelyezkedő kotrási 
gödörben minimális. Tehát a szóban forgó réteg 2019-ig, kb. 30 évig zavarásmentes volt. 
(Megjegyzendő, hogy a területen 1999-ben történt 10 – 15 cm rétegvastagságú lepelkotrás, 
azonban ez nagy valószínűséggel, nem zavarhatta meg a mélyen fekvő rétegeket.)


A 6. táblázatból látható, hogy a 85 cm átlagmélységű üledék minták BAP tartalma 121 mg/kg 
értéknek adódott 2020 nyarán. Felmerülhet a kérdés, hogy a réteg kialakulásakor, azaz 1989-ben 
mennyi lehetett a BAP értéke? 


Az algateszt alapú szisztematikus BAP mérések 1996-ban kezdődtek el. Dobolyi (1996) adatai 
szerint a Keszthelyi-medence északi részében (a balatongyöröki iszapcsapdától 2 km-re, az 
üledék felső 5 cm-éből vett 9 üledékminta átlagos BAP koncentrációja 148 mg/kg sz.a. volt. A 6. 
táblázatban látható, hogy a 2020-ban mintázott felső 10 cm-es rétegben a BAP átlagértéke 155 
mg/kg volt (17 év kotrás nélküli állapot után). Tehát a BAP átlagértéke 85 cm-es átlagos 
mélységben, 1989-ben, a mért! adatoknak (1996, 2020) megfelelően 150 mg/kg érték körüli kellett 
legyen.


Azonban tételezzünk fel mindezeknél kedvezőtlenebb helyzetet, hiszen a csapda döntően a 
felszíni, magas BAP tartalmú kúszó iszapot csapdázta. Legyen a BAP koncentráció az 
iszapcsapda 85 cm átlagos mélységében, 1989-ben 200 mg/kg.  Ezután számítsuk ki, hogy a 
fentiekben megadott évi 10%-os, illetve 6%-os foszfor immobilizáció milyen eredményt adna 
BAP-ra, 2019. évre (a rendkívüli, történelmi csúcsot megdöntő algavirágzás idejére). Elvégezve a 
számítást, az alábbi eredményt kapjuk: 


	 	 10% (azaz k = 0.1054 év-1 ) esetén BAP = 8.5 mg/kg << 121 mg/kg


	 	   6% (azaz k = 0.0619 év-1 ) esetén BAP = 31 mg/kg << 121mg/kg,


vagyis az eddig feltételezett inaktiválódási (immobilizációs) ráta alkalmazásával, nagyságrendileg 
kisebb BAP koncentrációt kapunk, mint azt a mérési eredmények mutatják. A következő lépésben 
kiszámítjuk, hogy mekkora k esetén csökken a BAP értéke a feltételezett 200 mg/kg-ról a valóban 
mért 121 mg/kg értékre. 


A számítások eredményeként k = 0.01675 év-1 értéket, azaz mindössze 1.66 % éves BAP 
immobilizációs rátát kapunk. 
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Ez mindössze 1/6 része a MOP-ra használt 10 %-nak, ami azt mutatja, hogy az algák számára 
hozzáférhető foszfor immobilizációja (diagenézise) egyáltalán nem olyan sebességgel zajlik, mint a 
kémiai frakcionálással kapott mobil foszforé. 


(Megjegyzés: a becslés során az egyetlen feltételezett, bár eléggé megalapozott adat a kiindulási 
200 mg/kg BAP. Tekintsünk szélsőséges eseteket is: Ha a BAP ennél kevesebb, akkor k becsült 
értéke még kisebb, mint a fenti 0.01675 év-1. Ha a becslés eredményének célértékét k = 0.1 év-1 
-nek tekintjük, akkor a BAP kiindulási értékére 2900 mg/kg értéket kellene feltételeznünk, ami 
nyilvánvalóan lehetetlen. A Balatonban az eddig mért legnagyobb, egyetlen 400 mg/kg feletti BAP 
érték 439 mg/kg (Nagyné Jung B. et al. (1999)). Ha ezt tételezzük fel kiindulási értéknek, akkor is 
csak k = 0.043 év-1 értéket kapunk.) 


Mindezekből az alábbi fontos gondolatmenet következik: 


A Keszthelyi medence üledékének felső 10 cm-ében legyen a BAP átlagos koncentrációja a 2020-
ban mért 155 mg/kg. Ebben az esetben, ebben a rétegben a teljes medencére vetítve 247 tonna 
BAP van jelen. Évi 150 ha terület kotrása esetén a kotrással eltávolítható BAP mennyisége: 9.77 
tonna. (Megjegyezzük, hogy az 1995 – 1999. időszakban minden évben meghaladta a lekotort 
terület a 150 ha-t.) Egy év alatt, k = 0.01675 év-1 értéket figyelembe véve, a BAP immobilizációja 
4.11 t.


Megállapítható tehát, hogy a kotrással egy év alatt eltávolítható 9.77 tonna BAP, 5.66 tonnával 
haladja meg az inaktívvá váló mennyiséget, annak csaknem két és félszerese!


A kotrási terület növelésével az inaktívvá váló mennyiség többszöröse távolítható el, így például, 
ha 200 ha/év kerülne lekotrásra, akkor a kotrással eltávolítható BAP 3.2-szerese lenne az egy év 
alatt immobilizálódó BAP-nak. Vessük össze ezt a kotrás leállításának indoklásával (Somlyódy et 
al., 2003): 


„A lepelkotrás nem tud lépést tartani a mozgékony foszfor természetes elöregedésének 
sebességével, ezért ez a beavatkozás szükségtelen."


Fenti számításaink mintavételezéseken és mérési eredményeken alapulva bizonyítják, hogy 


1) Az algák számára hozzáférhető foszfor (BAP) immobilizációja jelentősen kisebb 
sebességgel zajlik, mint a kémiai frakcionálással kapott mozgékony foszforé (MOP). 

2) A kotrással évente eltávolítható BAP mennyisége többszöröse az inaktívvá váló 
mennyiségnek, így a belső terhelés csökkentésének gyakorlati megvalósítása a kotrási 
tevékenység folyamatos biztosításával lehetséges.  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Adatok a verseny horgászat tápanyag terhelésének vizsgálatához 
Kóbor István, KDTVIZIG


a. Összefoglaló 

A Balatoni tápanyag terhelés számítás keretében a horgászok által etetőanyagként, csaliként 
behordott terhelés mértékére eddig nem készültek számítások. 2019-2020 során találkoztunk 
néhány nyers becsléssel (Pomogyi, előadás anyagok, szóbeli közlés; Keserű, szóbeli közlés), 
melyek alapján a horgászok által használt etetőanyagokkal éves szinten a Zala terhelésével 
összevethető mennyiségű foszfor is bekerülhet a tóba. 

Külön kérdés a kifejezetten nagy méretű halakra specializálódott bojlis horgászat. Ennek során 
egyes információk alapján horgászonként 100 kg/nap nagyságrendű etetőanyag is bekerülhet a 
tóba. A Balatonban az utóbbi években rendszeresen rendeznek olyan (bojlis) horgászversenyeket, 
amikor akár 100 horgászcsapat, több napon át, folyamatosan és intenzíven eteti a halakat. A 
bevitt terhelés mennyisége ismeretlen, de feltételezhető, hogy horgászhelyenként sok száz kg 
etetőanyagot is behordanak a verseny során.

2020 évi méréseink során kereskedelmi forgalomban lévő csali/etetőanyag (bojli) oldódását 
követtük néhány héten át, laboratóriumi körülmények között mérve a felszabaduló tápanyagok 
mennyiségét. Az eredmények arra utalnak, hogy a vizsgált horgászcsalik vízben oldható tápanyag 
tartalma jelentős, a mérési eredmények alapján a leadott foszfor mennyisége 22 nap alatt 1,6-14,5 
g foszfát-P / kg bojli illetve 5,3-17,5 g összes P / kg bojli között alakultak. A kioldható foszfor 
tartalom 0,5-1,7 tömeg% között alakult, aminek 29,5-82,9 százaléka volt foszfát foszfor. Az 
oldódás időben elnyújtott folyamat, és nem mindegyik golyó/henger alakú etető/csalianyag esett 
szét 3 hét alatt. 

Végeztünk néhány mérést egy horgászverseny (IX. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny) 
két helyszínéről, a versenyek alatti időszakból származó mintákból. A mintavételekre szeles, 
hullámzó időszakban került sor, azaz a kioldódott anyagok gyorsan elkeveredhettek a vízben. 
Mindkét ponton magasabb értékeket tapasztaltunk a tóközépen mért értékekhez képest, de a 
versenyt megelőző időszak koncentrációjához hasonlítva a különbség nem volt jelentős.

A csali/etetőanyagok foszfor tartalma a várható tartományban alakult, jellemzően nagyobb része 
foszfát-foszfor. A verseny helyszíneken vett mintákból nem tudtunk egyértelmű koncentráció 
emelkedést kimutatni, de ez a becsült fajlagos terhelés alapján nem meglepetés.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? Az algák elszaporodásának egyik 
alapfeltétele, hogy rendelkezésre álljanak a tápanyagok. A Balaton esetében a foszfor volt az a 
tápanyag, melynek mennyisége szabályozta a tó trofitási állapotát, és melynek csökkentésével 
sikerült a tó algásodását visszaszorítani. A 2019 évi események azonban azt bizonyították, hogy a 
megelőző 20-25 év kedvező vízminősége ellenére még mindig van annyi tápanyag a tóban, ami 
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kiterjedt alga tömegprodukciók kialakításához szükséges. Ugyan valószínű, hogy a 2019 
évieseményeket nem a terhelés hirtelen megváltozása okozta, de az kijelenthető, hogy a terhelés 
csökkentése az elsődleges lehetőség a tó algásodásának fékezésében.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? A 2019 évi események 
kialakulásához nagy valószínűséggel számos körülmény hosszabb ideig tartó együttállása lehet 
szükséges, azaz komplex hatások állhatnak a háttérben. Emiatt egyetlen tényező önmagában az 
események bekövetkezésének valószínűségét csak kis mértékben módosítja. A tápanyag terhelés 
éves és éven belüli változásai jelentős változékonyságot mutatnak például a meteorológiai és 
hidrológiai állapotok függvényében, de az algák mennyisége hosszabb távon, inkább évtizedes 
tartományban követte. Az ilyen rendkívüli algásodási helyzetek viszonylag ritkán jelentkeztek 
(1982-1984; 1992-1994; 2019), és a nyári időszak meleg időjárása lehet a háttérben. A tápanyag 
terhelés csökkentését késéssel követte a tó trofitásának csökkenése. 1995 után megváltozott a 
fitoplankton nyárvégi összetétele, és megszüntetek a rendszeres nyárvégi kékalga 
tömegprodukciók. A tápanyag csökkentésével tehát az események gyakorisága csökkenthető.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? A tápanyag terhelés alakulásának hosszabb 
távon van szerepe a trofitás alakításában. Emiatt a terhelés egyik, jelenleg nem pontosan 
megbecsülhető komponensének alakulása alapján az előrejelzés esélye elhanyagolható. Mivel 
azonban Aphanizomenon dominanciájú vízvirágzást már a kisebb terhelésű 60-as években is 
észleltek, így nem kizárható, hogy csökkenő terhelés mellett a közeljövőben ezek lesznek inkább 
valószínűek.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? Az 
1982-1994 között tapasztalt nyárvégi kékalga dominanciájú vízvirágzásokat a tápanyag terhelés 
csökkentését célzó intézkedések végrehajtásával sikerült visszaszorítani. Azaz a tó trofitásának 
közép és hosszú távú csökkentésének kulcsa a tápanyag terhelés csökkentése. 

198



Adatok a verseny horgászat tápanyag terhelésének vizsgálatához 
Kóbor István, KDTVIZIG


1. Bevezetés  

A 2019 évi algatömeg kialakulásának egyik szükséges feltétele a megfelelő tápanyag ellátottság. 
A 80-as, 90-es években tapasztalt hipertróf vízminőséget a külső terhelés jelentős csökkentésével 
sikerült visszaszorítani. Számításaink szerint a tó külső forrásokból származó terhelésének 
változásai nem magyarázzák, miért éppen 2019-ben következett be egy újabb, méretében minden 
korábbi klorofill értéket meghaladó alga csúcs, és hogy honnan származik az ehhez szükséges 
tápanyag.

A jelenleg is alkalmazott tápanyag terhelési mérlegben a horgászok által bevitt terhelés nem 
szerepel, viszont 2019-2020 során készült néhány becslés (Pomogyi, előadás anyagok, szóbeli 
közlés; Keserű, szóbeli közlés) alapján a horgászok által használt etetőanyagokkal éves szinten a 
Zala terhelésével összevethető mennyiségű foszfor is bekerülhet a tóba. 

2020-ban október 2 - október 10 között került megrendezésre került a VIII. Nemzetközi Balatoni 
Bojlis Horgászverseny (NBBH). A horgászversenyen 106 csapat horgászott a tavon. A verseny 28 
település parti sávjában, a Keszthelyi-, Szigligeti- és Szemesi-medencékben zajlott, a déli és az 
északi partokon.

A verseny időtartama alatt mintákat tudtunk venni 2 érintett területen, egyrészről a györöki strand 
területén, ahol 2020-ban már korábban is rendszeresen vettünk mintákat, illetve 
Balatonszemesnél, ahol kifejezetten a horgászverseny miatt mintáztunk. A balatoni mintákat 
laboratóriumi mérésekkel kiegészítve méréseket végeztünk, hogy kimutatható-e egy 
horgászverseny közvetlen hatása a vízre, illetve nagyságrendileg milyen terheléssel számolhatunk 
a horgász etetőanyagok oldódása során.


2. Módszerek 

A verseny kezdeti, még beetetést megelőzően, 2020. október 1-én Györöknél, illetve 2-án 
Balatonszemesen helyszíni mérést végeztünk valamint laboratóriumi mérésekhez mintákat 
vettünk. Mintáztuk a teljes vízoszlopot, és vettünk mintát a felszíni, valamint az üledék feletti 
vízrétegből. A méréseket megismételtük a verseny során 2 további alkalommal.

A terepi mintavételek mellett laboratóriumban vizsgáltuk 4 különböző bojli néven kapott gömb 
illetve henger alakú horgászcsaliból kioldódó tápanyagok (elsősorban a foszfor) mennyiségét. A 4 
különböző típusú horgászcsalit mindenféle megjelölés nélkül kaptuk, mindegyik típusból 1-1 
szemet. A korlátozott mennyiségű mintából csak a kioldódást tudtuk vizsgálni. A 4 darab 
különböző, ismeretlen összetételű anyagot desztillált vízbe, illetve egyet egy 50 literes műanyag 
hordóban Balatonszemesről hozott Balaton vízbe tettünk, és 22 napon keresztül mértük, hogy 
mennyi tápanyag szabadul fel belőlük. A négy bojli közül kettő gömb alakú (BJ1-BJ2), kettő pedig 
henger alakú (BJ3-BJ4), volt. Mind a négy anyagból ismert mennyiséget (légszáraz tömegmérés 
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után 1-1 darabot) Erlenmeyer lombikba helyeztünk, 2 liter ioncserélt vízzel felöntve. A legnagyobb 
henger alakú anyagot (BJ4) kétfelé vágtuk, és az egyik darabját egy 50 literes, Balaton vizet 
tartalmazó hordóba tettük. 




A négy Erlenmeyer lombikot egy fénytől elzárva, szobahőmérsékleten (nem temperálva) tároltuk, 
míg a hordót napi 12 órában fénycsövekkel megvilágított 23°C ra temperált szobában. A lombikok 
esetében napi foszfát mérést végeztünk, melyhez 0,5-25 ml mennyiséget vettünk ki, amit 
elhanyagolhatónak tekintettünk a teljes 2 literhez képest. A hordó esetében mindennap nitrit, 
nitrát, ammónia, foszfát és összes foszfor vizsgálatot végeztünk, amihez fél liter vizet használtunk. 
Hetente egyszer a lombikokban lecseréltük a vizet. A méréseket 3 hétig (21 napig) folytattuk.

A következő táblázatban a kísérlet körülményeit foglaltuk össze:


1 táblázat: tápanyag kioldódási kísérlet


Lombik Hordó

Környezeti körülmény Fénytől elzárt, 
szobahőmérséklet

napi 12 órás megvilágítás, 
23°C

Vizsgált vízminta nem kevert kevert 

Közeg Ioncserélt víz Balaton víz 
(Balatonszemes)

Napi minta foszfát mérés nitrit, nitrát, ammónia, 
foszfát

Heti minta Teljes komponenskör, víz 
csere

Teljes komponenskör, 
nincs víz pótlás

Bojli 4 db bojli 4 lombikban 1 db bojli
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Teljes komponenskör: pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, lebegőanyag tartalom, KOIk, 
nitrogén-formák (nitrit, nitrát, ammónium, szerves nitrogén, összes nitrogén), foszfor formák 
(foszfát, összes foszfor). A hordóból klorofill-a koncentrációt is mértünk.

A laboratóriumi kísérletekhez nem tudtunk minden szempontból szabályozott és dokumentált 
körülményeket biztosítani, például nem ismerjük a hordót érő fény mennyiségét, a bojlik 
(etetőanyagok) típusát, nevét, összetételét, és korlátozott idő állt csak a rendelkezésünkre a 
mérések elvégzésére. A csekély mintamennyiség miatt nem tudtuk az etetőanyagok 
szárazanyagra vonatkoztatott tápanyag tartalmát sem megvizsgálni. Ugyanakkor a kapott 
eredmények kiindulási pontként szolgálnak a horgászat során használt egyes anyagokból a tóba 
kerülő terhelés kioldódási sebességének becsléséhez. 


3. Eredmények 

A verseny helyszínén vett mintáknál a mérési eredmények nem tértek el jelentős mértékben a 
verseny előtt és a verseny alatt elemzett minták esetében.  

Az 1. ábrán az ortofoszfát-foszfor koncentráció alakulását mutatjuk be. A horgászverseny ideje 
alatt vett parti mintákat kereszttel, a tóközepi minták eredményeit háromszöggel jelöltük. Az ábrán 
szerepeltetjük horgászverseny időszakán kívüli mérési eredményeket is. 

A parti területen jellemzően a tóközépnél magasabb koncentrációkat mértünk.

Mindkét versenyhelyszín esetében magasabb ortofoszfát-foszfor koncentráció mutatkozik, viszont 
ennyire alacsony koncentráció tartományban ez nem mérvadó. A mintázások napjain jellemzően 
20-30 cm-s hullámok és szeles időjárás volt jellemző, ami a vizet intenzíven kavarta. Emiatt a 
beszórt etetőanyagból kioldódó vegyületek intenzív keveredése volt valószínűsíthető. 
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1. ábra: Ortofoszfát-foszfor koncentrációk alakulása a parti sávban és a tóközépen vett 

átlagmintákból


A parti sávban mért ortofoszfát koncentráció jellemzően magasabb volt, mint a tóközépen mért 
érték. Györöknél a verseny alatt enyhe növekedést tapasztaltunk, Szemesnél viszont nem. A 
verseny alatt behordott etetőanyag hatása a méréseink alapján tehát nem volt kimutatható. Ez 
igaz volt a felszíni és mélységi mintára is.


A kioldódás vizsgálatához négy különböző típusú etetőanyagból 1-1 szemet kaptunk, nevüket, 
típusukat, gyártmányukat nem ismerjük. A bemért tömegeket összesítve a következő táblázat 
tartalmazza:


2 táblázat: tápanyag kioldódási kísérlethez használt csalianyagok tömege


A henger alakú anyagok (BJ3, BJ4) 1 hét után apróbb darabokra estek szét. A gömb alakú bojlik 
(BJ1, BJ2) egyben maradtak, felületükön fehér bevonat alakult ki. Ez alig változott a 22 nap alatt.


Ortofoszfát-foszfor
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Balatonszemes tóközép
Balatonszemes, Bojlis horgászverseny helyszíne átlag
Szigliget tóközép átlag
Balaton, Balatongyörök strand nyíltvíz átlag

Lombik (2 l) Hordó (50 l)

BJ1 4,0991 g

BJ2 5,0491 g

BJ3 6,4051 g

BJ4 4,8810 g 9,6480 g
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A hordóból végzett méréseket felkevert vízből végeztük, ez erős mechanikai behatással járt a 
csalianyagra nézve. A lombikokból leöntöttük a bojli darabról a vizet, így direkt módon nem 
kevertük fel a közeget.

A 2.-6. ábrán a foszforban kifejezett foszfát koncentrációkat (kék vonal) és összes foszfor 
koncentrációkat (narancssárga vonal) ábrázoltuk az eltelt napok számának függvényben. Mivel 
egy hét után a lombikokban lévő vizet friss ioncserélt vízre cseréltük, így az adott napon mért 
foszfát (kék) és összes P (narancs) koncentrációk mellett ábrázoltuk a kummulált (az előző hetek 
során már kioldódott mennyiséggel növelt) foszfát-foszfor (szürke) és kummulált összes foszfor 
(citromsárga) koncentrációkat. A hordó esetében a mért és a kummulált koncentráció 
megegyezik, hiszen ott ugyanabban a vízben volt a 22 nap alatt a csalianyag. 




2-4. ábra: Különböző etetőanyagok esetén a foszfor koncentrációk alakulása ioncserélt vízben


A 2-5. ábrákon, mivel hetente cseréltük az ioncserélt vizet a lombikokban, az oldószer cseréje 
után a mért koncentrációk visszaestek. 
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Mind a négy különböző csalianyag esetében az első héten emelkedett leggyorsabban a foszfor 
koncentráció, majd a görbe ellaposodott. A négy különböző típusú csalianyagból eltérő 
mértékben és intenzitással oldódott ki a foszfát és a foszfor.


A hordó esetében az október 5-i balatonszemesi  Balaton vízmintához adtuk a csalianyagot (50 l). 
Ebben az esetben a foszfor-formák mellett többek között a kiindulási klorofill koncentráció is 
ismert. A kiindulási foszfát-foszfor koncentráció 6 μgP/L, míg összes foszfor koncentráció 
411 μgP/L volt. A 7. ábrán itt is a vízben mért koncentrációkat tüntettük fel. 




7. ábra: A BJ4 eteőanyagot tartalmazó hordóban mért foszfor és klorofill koncentrációk


A BJ4 etetőanyagot két kísérletben is használtuk, így ezeket az adatokat a  4-es lombik 
eredményével érdemes összevetni. A balatoni vízben a kioldódás sebessége kevéssé intenzív. A 
klorofill koncentráció a 14. napig szinte változatlan. A 13. napon tetőzik a kioldódott foszfát-
foszfor mennyisége. Ezután a foszfát koncentráció csökkent, viszont a klorofill koncentráció közel 
háromszorosára nőtt. 


A mérési adatok alapján becsülni tudtuk a 4 különböző bojliból egységnyi idő alatt kioldódó 
foszfor mennyiségét. 

Foszfát koncentráció alakulása a hordóban( !gP/l)

0

450

900

1 350

1 800

nap
0 6 13 19 25

Mért foszfát-P
Mért összes P
klorofill-a

204



2. táblázat: Foszfát és összes P leadás sebessége


A különböző típusú csalianyagokból időegység alatt kioldódó tápanyag mennyiség akár egy 
nagyságrenddel is eltérhet. Szétesett és egyben maradt bojlik foszfor leadás lehet hasonló. 
Kérdés maradt azonban, hogy a szét nem esett bojlikban mennyi foszfor maradt még.

Meghatároztuk a bojlikból leadott összes foszfor foszfát tartalmát  is. A foszfát/összes P arány 
12,4-42,7% között alakult.

22 nap alatt 0,7-6,5 g foszfát-P/kg etetőanyag, illetve 5,3-17,5 g összes foszfor/kg etetőanyag 
oldódott a vízbe. Azaz első közelítésben a bojlik 0,5-1,7 százalékban tartalmaznak oldódó foszfor 
formákat. Ennek 12,4-42,7 százaléka volt esetünkben foszfát-P.


4. Diszkusszió  

A horgászversenyek hatását a víz összetételére néhány, a versenyt megelőző, illetve a verseny 
alatt végzett mérés eredményei alapján nem tudtuk kimutatni. Ebben szerepe lehetett a 
mintavételek idején kialakult keveredési viszonyoknak, de számos egyéb faktornak is. Az 
esetleges kis különbségek kimutatására sokkal nagyobb mintaszám és statisztikailag is 
feldolgozható számú ismétlés lett volna szükséges, amire nem volt lehetőségünk. Így ezek a 
mérések önmagukban csak azt valószínűsítik, hogy a horgászversenyek alatt nem ugrik meg 
feltűnően a víz tápanyag koncentrációja.

Az etetőanyagokból laboratóriumi körülmények között jól mérhető a tápanyagok felszabadulása. 
Bár a kísérleti körülmények nem voltak optimálisak, és korlátozott idő állt csak rendelkezésünkre, 
meghatározható volt, hogy a kioldódás sebessége az első hét után jelentősen lassul. Az 
etetőanyagok között jelentős, akár nagyságrendnyi különbségek lehetnek a leadott foszfor 
mennyiségében. 3 hét alatt egyes anyagok (ez esetben a henger formájúak) teljesen szétestek, 
feltételezhető, hogy az ilyenekből ennyi idő alatt a kioldható anyagok ki is oldódnak. Más 
etetőanyagok (a tipikus gömb formájú bojlik) ennyi idő után is kifejezetten kemények maradtak, 
ezek esetében kérdéses, hogy a belsejükben lévő tápanyagok mennyisége hogyan aránylik a 
leadott tápanyagok mennyiségéhez. A bojlik kioldható foszfor tartalma 0,5-1,7 tömeg% között 
alakult a három hét alatt, aminek 12,4-42,7 százaléka volt foszfát foszfor.

Ha a horgászok által bevitt bojli (etetőanyag) mennyiségét 100 kg/ helyszín/ napnak vesszük, és 
feltételezzük, hogy a 9 napos verseny 8 napján (az első napon a sorsolások zajlottak) ezt a 
mennyiséget mind a durván 100 csapat be is hordja a tóba, akkor az összes terhelés 80 tonna 

BJ1 BJ2 BJ3 BJ4 BJ4 
Hordó

g PO4-P/kg bojli/
nap

0,03 0,15 0,30 0,09 0,05

g ÖP/kg bojli/nap 0,24 0,34 0,79 0,32 0,28

PO4-P/ÖP  (%) 12,4 42,7 37,4 28,4 16,5
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etetőanyag. Ha ennek 1,5 százalékát tekintjük oldódó foszfornak, és annak 40 százalékát 
foszfátnak, akkor a foszfát terhelés 0,48 tonna, kerekítve durván fél tonna. A becslés 
legbizonytalanabb pontjai a napi bevitt etetőanyag/csalianyag mennyisége. Kérdéses az is, hogy a 
vízbe kerülő foszfor mennyi ideig marad változatlan formában oldatban, hiszen azt az algák 
elméletileg nagyon gyorsan felveszik. 

Az érintett víztömeg, amiben ez a foszfor mennyiség elkeveredhet még nehezebben becsülhető. 
Tételezzük fel, hogy a verseny 100 km-es partszakaszt érint, és a partól maximum 1 km-es 
sávban etetnek. Az átlagos vízmélységet tekintsük 1 méternek. Ha ebben a víztömegben 
egyenletesen keveredne el a foszfát terhelés, akkor az literenként 0,005 mg foszfátot jelentene. Ez 
nagyságrendekkel a kimutatási határ alatt van. Ezt még csökkentheti, hogy a terhelés 8 napra 
elosztva jelentkezik, az átlagos vízmélység feltételezhetően nagyobb, mint 1 méter és a parttól 1 
km-nél távolabbi területekre is elkeveredhet a kioldódó anyag, és a foszfor biológiai és kémiai 
felvétele/megkötődése. Lokálisan növelheti az értéket, ha a pontszerűen elhelyezett csalianyagból 
felszabaduló anyagok elkeveredése lassú. Ez leginkább a csali kihelyezéséhez igen közeli 
pontokon alakulhat ki, a mintavételi pontjainkkal viszont próbáltunk a versenyzőktől konfliktusokat 
nem okozó távolságot tartani. Összességében nem meglepetés, hogy a helyszíni mérésekkel nem 
sikerült egyértelmű koncentráció emelkedést kimutatni.
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A tápanyag terhelés és a balatoni vízminőségvédelmi beavatkozások 
Kóbor István, KDTVIZIG


a. Összefoglaló 

A Balaton történetét számos olyan esemény kísérte, amely a tó terhelésének fokozódását, illetve 
egyéb, az emberi behatások következtében kialakuló vízminőségi problémákat okozott.

A tó az emberek által kedvezőtlennek ítélt vízminőség változásairól már a 19. századból is 
maradtak fenn észlelések. A 20. században, a 70-es évek végétől a 90-es évek közepéig tartó 
időszakban a Balaton vízminősége látványosan, elsősorban az üdülési célú vízhasználatokat 
erősen zavaró irányban változott. A problémák jelentkezését a vízminőséggel foglalkozó 
szakemberek viszonylag korán észlelték, de jelentőségüket a döntéshozók csak később ismerték 
fel. Kezelésükre regionális, hosszabb távú programokra volt szükség, ezek végrehajtása 
megtervezésük után is sokat késett, vagy elmaradt, így hosszabb ideig csak az éppen aktuális 
problémák tűzoltás jellegű kezelésére volt lehetőség. A nehézségek ellenére a tó terhelését 
sikerült a késő 80-as, korai 90-es években olyan mértékben csökkenteni, hogy a 90-es évek 
közepére a vízminőség látványosan javulni kezdett. A kezdődő javulás után nem sokkal a 
vízminőségi célú kutatások és fejlesztések is leálltak vagy lelassultak, még mielőtt a korábban 
kijelölt terhelési célokat élértük volna. A 2019. évben tapasztalt vízminőségi helyzet viszont 
bizonyította, hogy korai volt a tó állapotát vízminőségi szempontból stabilnak tekinteni.


A tó állapotának javításához elengedhetetlen a probléma súlyának és okainak ismerete, ennek 
része a tó terhelésének alakulása. A Balaton tápanyagterhelési mérlegeinek módszertanát a 
VITUKI-ban dolgozták ki, és alkalmazták a 2000-es évek közepéig. Ezután a mérleg készítése 
mérési adatok hiányában ellehetetlenült. A munkát, illetve az ahhoz minimálisan szükséges 
mérések végzését a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezdte újra 2015-ben. A mérleg 
készítésében régóta jelen lévő hiányosságok egy részének kiküszöbölésére jelentős fejlesztésekre 
lenne szükség, ezek egy részére elméletileg futó vagy tervezett projektek révén lesz lehetőség.


A Balaton tápanyag terhelési mérlegek minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt alkalmasak 
arra, hogy segítsék a terhelés és a tó trofitása közötti kapcsolat megértését. A mérleg adatok arra 
utalnak, hogy sem a 80-as és 90-es években rendszeresen kialakuló nyárvégi klorofill csúcsok 
aktuális évi maximumának változásait, sem pedig a 2019. évi tömegprodukciót nem az aktuális 
évi terhelés idézte elő. Sem az éves terhelés, sem a Keszthelyi-medence terhelésének éven belüli 
alakulása nem magyarázza, hogy honnan került elő az a foszfor mennyiség, ami az algák 
elszaporodásának alapvető feltétele. Ez alapján is valószínű, hogy nem az aktuális évben a külső 
forrásokból érkező, hanem a korábbi évekből eltárolt, már belső terhelésként jelentkező 
forrásokból származhat a rendkívüli alga csúcsokhoz szükséges mennyiségű foszfor.
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b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? A 2019 évi algatömeg kialakulásához az első 
becslések szerint durván 5-7,5 tonna foszforra volt szükség (Istvánovics, 2019; Tóth, 2019) a 
Szigligeti-medencében pedig 13 tonnára (Istvánovics, 2019). Ez azt is jelenti, hogy a 2019 évben 
kialakult körülmények között elérhető volt ennyi, az algák számára hozzáférhető foszfor a Balaton 
nyugati medencéiben. Hasonló lehetett a helyzet 1994-ben, amikor a legkisebb fajlagos terhelésű, 
általában oligotróf Siófoki-medencében úgy alakult ki hipertrófia, hogy az azt megelőző és az azt 
követő években (évtizedben) hasonló mértékű külső terhelés mellett az algák mennyisége messze 
elmaradt ettől a szinttől. Azaz 2019 előtt, és jelenleg is inkább az a jellemző, hogy a körülmények 
egy olyan speciális kombinációja okoz a Balatonnál tömeges alga elszaporodást, nem pedig a 
tóba a külső terheléssel aktuálisan érkező foszfor mennyiségének aktuális értéke lesz a szabályzó 
tényező. A terhelés ugyanis éves léptékben nem változott az algák mennyiségével (a klorofill 
koncentrációval) arányos mértékben. Ugyanez a megállapítás tehető a Balaton nyugati 
medencéiben a 2019 nyári-nyárvégi időszak terhelésére is az előző és következő évhez képest. 
Azaz nem a hirtelen megnőtt külső terhelés lesz az ok, a szükséges tápanyag mennyiségnek már 
korábbról ott kellett lennie a tóban.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? A 2019 évi események 
kialakulásához nagy valószínűséggel számos körülmény hosszabb ideig tartó együttállására volt 
szükség, azaz komplex hatások állhatnak a háttérben, melyek közül a külső terhelés csak egy 
olyan paraméter, mely alakulásának hatása jelentős késleltetéssel észlelhető. Egyetlen tényező 
önmagában az események bekövetkezésének valószínűségét csak kis mértékben módosítja. 
Különösen nehéz az előrejelzés olyan paraméterek esetében, amelyeket jelen tudásunk szerint 
előre pontosan megjósolhatatlan események, például az időjárás vagy a vízjárás alakulása is 
befolyásol hosszabb vagy rövidebb távon. Az éghajlat változás okozta felmelegedés az összes 
olyan eseményre hatással lehet, ami a meleg napok számával függ össze. Mind a lokális, mind a 
nagyobb tórészeket érintő algásodási problémák gyakorisága a terhelés rövid távú (néhány éves) 
alakulásától függetlenül változhat, de mértéke és iránya jelenleg nem becsülhető.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? A korábbi elemzések során találtunk olyan 
időszakokat és területeket, ahol a statisztikai módszerekkel kimutatható összefüggések alapján 
kiemelt jelentőségű volt egyes faktorok szerepe (Kóbor, 1995, 2001). A 2019-ben tapasztalt 
Ceratium/Aphanizomenon dominanciájú vízvirágzások kialakulására azonban korábban nem volt 
dokumentált példa. Mivel a kiváltó okok köre jelenleg még csak hipotézis, így az ismétlődés 
valószínűségét megbecsülni sem lehet. Az esetenként elő-előforduló lokális (kis kiterjedésű, 
jellemzően időben is korlátozott) vízvirágzásokről nincs kimutatás. Kérdéses, hogy ezek 
gyakorisága hogyan változott az utóbbi 5-10 évben. Itt első körben figyelőhálózat kialakítására 
lenne szükség. 
Ha a 2019 évi események kialakulásában bizonyítható lesz olyan faktorok szerepe, mint például a 
meleg nyári napok száma, akkor legalább néhány héttel előre jelezhetővé válna a vízminőség 
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romlás valószínűségének növekedése. Az 1994-ben és a 2019-ben tapasztalt helyzetben az a 
közös, hogy az algák mennyisége mindkét esetben olyan területeken emelkedett meg 
drasztikusan, ahol az azt megelőző évtizedben hasonló esemény nem történt. 1994-ben a 
Szemesi- és Siófoki medence hipertróffá válása volt ez az esemény, 2019-ben pedig a nyugati 
területek kritikus méretű algásodása.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? A 
Balaton tápanyag terhelésének csökkentésére hozott intézkedések hatékonysága egyértelmű, de 
a kitűzött célt nem értük el. Emiatt eleve nem kérdés, hogy a beavatkozásokat folytatni érdemes, 
különös tekintettel arra, hogy a jelenlegi helyzet még lehetővé teszi lokális és esetenként kiterjedt 
algásodási események kialakulását. Ha az algák számára hozzáférhető foszfor mennyiségét 
csökkenteni tudjuk, akkor az algák mennyiségének is csökkennie kell. A külső terhelés 
csökkentésére a 80-as években tett intézkedések hatására a 90-es évek közepétől drasztikusan 
javult a vízminőség, a hipertróf állapotot eredményező kékalga dominanciájú nyárvégi 
tömegprodukciók szinte teljesen megszűntek. A jelenleg tapasztalható lokális jelenségek, illetve 
kiemelten a 2019. évi események viszont azt bizonyítják, hogy a tóban még mindig elegendő 
foszfor található kritikus vízminőségi helyzet kialakulásához. Eldöntendő kérdés azonban, hogy ez 
a foszfor milyen formában található meg a tóban, milyen esemény sorozat szükséges ahhoz, hogy 
abból kritikus méretű alga biomassza keletkezhessen? Ennek a feltárásához szerteágazó kutatás 
szükséges.
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A tápanyag terhelés és a balatoni vízminőségvédelmi beavatkozások 
Kóbor István, KDTVIZIG


1. Bevezetés  

A A Balaton történetét számos olyan esemény kísérte, amely a tó terhelésének fokozódását, 
illetve egyéb, az emberi behatások következtében kialakuló vízminőségi problémákat okozott.


Például már az 1800-as évek végéről is hínarasodást, az 1950-es évektől lokális (Microcystis) és 
nagyobb vízterületet érintő algásodást (Ceratium) írtak le. 


Fonalas kékalga dominanciájú kiterjedt felszíni vízvirágzások a Balatonon a nyugati tórészben már 
a 60-as években kialakultak (Hortobágyi és Kárpáti 1967), de az algák mennyisége akkoriban 
töredéke volt a későbbieknek. A tó trofitása 1965-1976 között fokozatosan, 1977-ben és 1982-
ben ugrásszerűen emelkedett. Ez utóbbi évben szaporodott el először tömeges méretekben a 
Cylindrospermopsis (Anabaenopsis) raciborskii. 1983-tól évenkénti ingadozások mutatkoztak: a 
Balaton nyári alga tömegprodukciói páros években nagyobbak, egymást követő években nagy 
különbségek voltak a tömegprodukció maximumai között.


Az őszi (kékalgás) a-klorofill csúcsok ezután több mint 10 éven keresztül tendenciózusan nőttek. 
Eközben viszont a szennyvíz kivezetések hatására a keleti medencékben, a Zala vízgyűjtő 
terhelésének csökkentése következtében pedig,  a Keszthelyi medencében is csökkent a   
tápanyag terhelés  .A trofitás fokozódásával párhuzamosan a 70-es 80-as években a fitoplankton 
struktúrája is átalakult, egyre jobban teret hódítottak a nitrogénkötő fonalas kékalgák, a korábban 
domináns eukarióta fajok a háttérbe szorultak. Az időszakos felszíni vízvirágzások helyett az 
elnyújtott lefolyású planktonelszíneződések váltak jellemzővé. A 80-as évektől a 90-es évek 
közepéig a tömegprodukciók mérete mellett a kiterjedtségük is nőtt, az algásodás egyre inkább 
terjedt a keleti területek felé is (1. ábra).
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1. ábra: A balatoni éves klorofill maximumok alakulása a 4 medencében


A 80-as évek végén mutatkozó kisebb stagnálás után 1992-ben a Keszthelyi medencében minden 
addigit meghaladó a-klorofill csúcsot mértek. 1994-ben a Raphidiopsis tömegprodukciója már 
mind a négy tórészre kiterjedt, az addig lényegesen kedvezőbb vízminőségű keleti medencékben 
is hipertróffá változott a víz. Ez a Siófoki medencében a korábbi a-klorofill csúcshoz képest több 
mint 2 és félszeres növekedést jelentett.


1993 és 1995, ellentétben 1992-vel és 1994-el, éppen rendkívül alacsony a-klorofill értékeivel tűnt 
ki. Különösen kontrasztos volt ez a különbség az újabb és újabb trofitási csúcsokat hozó évek 
mellett. 


1995 után a Balaton vízminősége az algák mennyisége szempontjából kifejezetten jól alakult, a 
hipertróf szintet elérő nyárvégi tömegprodukciók megszűntek. A Cylindrospermopsis raciborskii 
(süveges kékmoszat) nyárvégi dominanciája csökkent az1992-ben és az 1994-ben 
tapasztaltakhoz képest. A nyárvégi fitoplanktonban, elsősorban a tó nyugati területein 
megmaradt ugyan a fonalas kékalgák dominanciája, de a maximum idején jellemzően több faj 
együttesen volt jelent, a legmagasabb biomassza értéket nem feltétlenül a C. raciborskii adta. A 
2018-as év a klorofill maximumok alapján a legjobb vízminőséget mutató évek közé tartozott. 
Majd 2019-ben hosszú évek óta nem tapasztalható algavirágzás alakult ki, eddig még nem észlelt 
klorofill maximumokkal, és alga összetétellel (Aphanizomenon/Ceratium).


A vízminőség változások mögött elsősorban a tó vízgyűjtőjét is érintő emberi beavatkozások 
álltak, de szerepet játszott a tó környékének beépítése, a turizmus fokozódása is. A tónak és 
környezetének átalakítása következményekkel járt, és ennek felismeréséhez idő kellett, az okozott 
problémák csökkentése pedig meglehetősen nehéz és költséges feladatnak bizonyult. 


Kóbor István  Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
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1922-ben Balaton vízszint csökkentése, Kis-Balaton lecsapolása az első olyan esemény volt, amit 
feltétlenül érdemes a jelenkori problémák kialakulásának előzményeként kiemelni.


1932-ben alakult a Balatoni Intéző Bizottság a Balaton turisztikai jelentőségének növekedésének 
következtében, mint regionális hatáskörű állami szervezet. Ezt számos egyéb társadalmi szervezet 
megalakulása követte, ágazati fejlesztési koncepciókat összefogó és koordináló központi 
fejlesztési terv még nem készült (Pálos, 1974; Gertig, 1985; Virág, 1997). 1957-ben készült el a 
Balaton-környék Regionális Terve, az első komplex szemléletű, regionális fejlesztési dokumentum 
(Farkas, 1974), de ez elsősorban az infrastruktúra fejlesztéssel foglakozott. A terv a 
vízgazdálkodási kérdéseket ugyan említette, de a vízminőségi és környezetvédelmi szempontok 
kimaradtak belőle. 


A Balaton fejlesztési programjai 

A 60-as években a fellendülő idegenforgalom okozta problémák és fennakadások kezelésére 
1969-ben készült hosszú távú fejlesztési koncepció, a Balatoni Fejlesztési Program (BFP) 
(1043/1969 (XII. 12.) sz. Korm. hat.). Ebben is a közművek, a közlekedési infrastruktúra, és egyéb, 
a turizmushoz kapcsolódó intézkedések élveztek prioritást, a környezetvédelmi szempontok itt 
sem kerültek kiemelt helyre. 


A hetvenes évek első felének fejlesztései összességében a turizmus tömegessé válását segítették 
elő, ez viszont a vízminőséget és a környezetet érintő káros hatásokat erősítette fel, amelyek 
pedig éppen a rekreációs célú felhasználást akadályozták. Ezt észlelve a program második ötéves 
ciklusának (1975-80) során az eredeti fejlesztési célokat jelentősen módosították. A források belső 
struktúráját alapvetően megváltoztatták, az összes forrás több mint felét a környezet-és 
tájvédelemmel kapcsolatos beruházásokra csoportosították át. A módosított terv pénzügyi 
előirányzatai az 1975-1980 közötti ciklusban teljesültek ugyan, de a környezeti állapot javítására, a 
forgalom mérséklésére irányuló intézkedések nem hozták meg a várt eredményeket.


A környezet állapota és a víz minősége gyorsuló ütemben romlott, s ez az évtized végére a térség 
első számú problémájává vált. A Keszthelyi-öböl eliszaposodásával, a Kis-Balaton funkciójával, 
valamint az algásodás és hínarasodás kérdéseivel már korábban is foglalkoztak, de azt 
intézkedések nem követték, ahogy a hatvanas évek közepén bekövetkezett vízvirágzásoknak sem 
tulajdonítottak különösebb jelentőséget (Illés, 1983). Megkezdődött viszont a vízminőség 
rendszeres mérése és vizsgálata.


Az első, hosszú távú regionális vízgazdálkodási koncepció, a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési 
Program (BVFP) 1971-ben készült el, és bár az elsődleges cél ekkor még a vízszintingadozás 
csökkentése volt, már tartalmazott vízminőség-védelemmel kapcsolatos fejlesztéseket is. 


Az 1975. évi tömeges halpusztulás volt az az esemény, mely után megindult az okok feltárása, és 
javaslatokat is tettek a vízminőség javítása érdekében. A feladatra a kormány a Magyar 
Tudományos Akadémiának adott megbízást. A feltárt okok között szerepelt a tóba jutó 
szennyvizek szerepe, a pontszerű és diffúz mezőgazdasági eredetű szennyezések, a nagyüzemi 
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állattartó telepek hatása, a légköri terhelés, a mesterséges partvédő műveknek a tó öntisztulását 
akadályozó hatása.


Mivel a vízminőség romlása a Balaton üdülési funkcióját közvetlenül veszélyeztette, így a 
vízminőség megóvása érdekében szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését, a szennyvíz terhelés 
csökkentését, a nagyüzemi állattartó telepek, az ipari szennyező források csökkentését, az erózió 
ellen erdősítést, a nádasok védelmét és további intézkedéseket javasolt az MTA. A vízminőség 
védelme itt már kiemelt figyelmet kapott.


1979-ben kezdődtek el a Balaton nyugati medencéiben a kotrási munkák (VÍZ-INTER 2000), 
melyek eleinte nem feltétlenül vízminőség védelmi céllal, de a belső terhelés csökkentésével 
mégis hozzájárulhattak a Balaton terhelésének kedvező irányú alakulásához.


A Balatoni Fejlesztési Program harmadik (1980-1985 évekre szóló) szakaszában a vízminőség-
védelmi intézkedések hatókörét a tó teljes vízgyűjtő területére kiterjesztették. A fejlesztési 
program intézkedéseinek eredményeképpen az évtized közepére elkészült a Kis-Balaton 
vízvédelmi rendszer I. üteme, valamint a Marcali víztározó, csökkent a mezőgazdasági eredetű 
szennyezés, nőtt a védett területek nagysága. A vendégforgalom növekedése azonban nem állt 
meg, az intézkedések köre pedig nem bizonyult elégnek.


A Balaton Üdülőkörzet Hosszú Távú Fejlesztési Programja (1986-2000) már a vízminőség további 
gyors ütemű romlását mutató 1982. évi alga tömegprodukció következtében a vízvédelmi 
beruházások felgyorsítását eredményezte, és felülvizsgálták a rendezési tervet is. Figyelembe 
vették a természet terhelhetőségét, és a célkitűzések közé bekerült már a helyreállítás is. 


A megvalósítás a gazdasági helyzet alakulása miatt azonban csúszott. Az addig megvalósult 
intézkedések eredményét pedig a tó belső terhelése ellensúlyozta. A vízminőség ezalatt tovább 
romlott, az algásodás szintje 1992-ben, majd 1994-ben újabb csúcsokat döntött meg. 1995-től 
viszont ugrásszerű javulás jelentkezett, és ha elfogadjuk, hogy ennek a terhelés hosszú távú 
csökkentése az alapja, akkor az újrainduló beruházások is segíttetek fenntartani ezt a kedvező 
állapotot.


A Balatoni Regionális Tanács a Kormány döntése alapján 1993-ban alakult meg (1037/1992. (VII. 
10.) sz. Korm. hat.; 1010/1993. (II.19.) sz. Korm. hat.). Szintén 1993-ban kezdődtek először 
kísérleti jelleggel, majd üzemszerűen kifejezetten a belső terhelés csökkentését célzó vékonyréteg 
kotrások. Az évtized végére elkészült a Balatoni Intézkedési Terv által kezdeményezett egységes 
építésügyi és területhasználati szabályozás (Balaton törvény, 2000). A Balaton-törvény 
jelentőségét az adja, hogy a tó történetében ez az első regionális hatókörű, a területhasználat 
szabályait megállapító törvényi szintű jogforrás. 


A pénzhiány miatt inkább tűzoltás jelleggel az éppen aktuális problémák elhárításával kellett 
foglalkozni, a problémák enyhülésével a beavatkozások intenzitása is csökkent. A kitűzött célok 
elérése helyett az akut problémák megszűntével a programok végrehajtása is lelassult vagy leállt.
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A vízszint alakulásának szerepe a vízminőség változásában az eddigi eredmények alapján nem 
bizonyult számottevőnek. A természetes vízkészlet-változás évi összegének 1921 és 1999 között 
időszakban minden évben pozitív volt az előjele, azaz a tó természetes vízbevétele 
(csapadék+hozzáfolyás) több volt, mint a természetes vízleadás (párolgás) értéke. 2000 és 2014 
közötti 15 éves időszakban azonban 7 alkalommal bizonyult kisebbnek a természetes bevétel, 
mint a természetes kiadás, azaz 7 évben vált negatívvá a vízmérleg (Kravinszkaja, 2015). 


A Balaton vízszint szabályozása az évtizedek során több esetben is módosult, az utóbbi 
évtizedekben a felső szabályozási szint két lépésben történő emelése, illetve az alsó szabályozási 
szint eltörlése valósult meg. A változások a vízmérlegben a bevételi oldalon megfigyelhető negatív 
változások hatásának ellensúlyozására szolgáltak (Kravinszkaja és Varga, 2016).


2. Módszerek 

A VITUKI-ban a 70-es évek eleje óta egészen az intézet megszűnéséig foglalkoztak a Balatont érő 
tápanyagterhelés meghatározásával. A helyszíni mérések és adatfeldolgozás eredményei számos 
publikációban is megtalálhatók (Jolánkai, 1976; Jolánkai és Dobolyi, 1976; Jolánkai, 1977; 
Jolánkai és Somlyódy, 1981). A terhelés meghatározását mindig nagy bizonytalanság kísérte. 
Egyrészt a terhelések bizonyítottan nagyobbik részét szállító nagy lefolyási események a vízgyűjtő 
mintegy felén (a kis vízfolyásokon) csak kivételes esetben, véletlenszerűen kerültek be a 
törzshálózati vízmintavételi észlelések közé, a túlnyomó többségükről egyáltalán nem, vagy csak 
részben keletkezett vízminőségi adat. A bizonytalanság másik oka az, hogy a mérésekkel le nem 
fedett vízgyűjtőterületről érkező terhelésre vonatkozóan korábban még nem volt semmilyen mért 
adat és így ezt csak becsülni lehetett.

A mérleg elemei:


• A Balatonba torkolló vízfolyások törzshálózati méréseinek, valamint a vízhozam mérések 
és a balatoni vízmérleg adatainak felhasználásával a befolyók által szállított terhelés.


• A Balaton közvetlen vízgyűjtőjéről származó terhelés becsült mértéke, beleértve a 
vízminőségi szempontból nem vizsgált kisvízfolyások vízgyűjtőjét is. A terhelés az adott év 
lefolyás adatai és a területhasználat alapján került kiszámításra.


• A szennyvíz eredetű terhelés a szennyvíztelepek elfolyó vizének adatai alapján.


• A légköri terhelés a meteorológiai szolgálat adatai alapján.


A mérőhálózat sohase fedte le teljesen a vízgyűjtőt, mert az 52 állandó és időszakos vízfolyásból 
csak legfeljebb 20 esett a Vízminőségi Mérőhálózatba. A mintavételi gyakoriság és ütemezés 
pedig nem tette és jelenleg sem teszi lehetővé a heves lefolyású záporesemények által kiváltott 
árhullámok megfelelő mintavételezését, azaz a kisvízfolyások árvizeivel érkező terhelés jellemzően 
kimaradt az éves adatsorokból, és ennek megfelelően az elemzésekből is. A kísérleti adatok 
viszont azt bizonyították, hogy a nagy lefolyási események hozzák a befolyó vizek éves 
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terhelésének nagyobbik részét. Ez jelentős alul becslést eredményez, a kisebb befolyók által éves 
szinten a tóba érkező terhelést tekintve.


A mérlegbe a későbbi fejlesztésekkel sem került be ennek kompenzációja, azaz nem tartalmaznak 
becslést a patakok többlet terhelésére, mert annak idején a 3 érintett vízügyi igazgatóság, a 
Balatoni Limnológiai Kutató Intézet és a VITUKI úgy egyezett meg, hogy a korábbi adatsorokkal 
való összehasonlíthatóság érdekében ezeket nem emelik be a mérlegbe.


1998-2000 között a VITUKI Kht. a balatoni környezetvédelmi felügyelőségek által végzett nagy 
lefolyási eseményekre irányuló kísérleti mérésekből származó adatokat, és a saját mérési 
eredményeit is feldolgozta és értékelte. Ezek az elemzések is megerősítették, hogy az árhullámok 
a befolyó vizeken, illetve a városias üdülőterületekről jelentős terhelést hoznak a Balatonba. 
Megerősítést nyert egyúttal a kutatás és a helyszíni mérések folytatásának fontossága.


2001-től kezdődően ez a munkarész elmaradt így az azt követő öt évben szűkült a korábbi 
évekhez képest a terhelés becslés pontosításához felhasználható adatok köre. 


2006 évben négy vízfolyás (a Fűzfői-Séd, Vörösberényi-Séd, Lovasi-Séd, és a Csopaki-Séd, azaz 
lényegében a Siófoki medence összes lényeges vízfolyása) mérése megszűnt, ezért a 2006 évi 
tápanyagterhelési mérleg már nem volt összehasonlítható a korábbi mérlegekkel. 2007-től pedig 
már alig néhány vízfolyás maradt a mérési programban, azaz a balatoni vízfolyások terhelésének 
számítása adatok hiányában teljesen megszűnt. A 2007-2008 évi mérleg ennek megfelelően 
használhatatlan, a korábbiakkal nem összehasonlítható. Ezután a mérleg készítés 2009-től 2015-
ig adatok hiányában szünetelt.


A vízfolyások mérésének problémái mellett a szennyvíz terhelés és a légköri terhelés becslése 
sem működik jól: a szennyvíz eredetű terhelés adathiány miatt 2005-től nem számolható, a légköri 
terhelés becsléséhez szükséges paraméterek mérését, különös tekintettel a foszforra, a 
meteorológiai szolgálat 1994-től megszüntette.


A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2015 második félévben kezdte el újra a mérlegben 
szereplő vízfolyások vízminőség vizsgálatát, és 2016-tól az éves mérleg készítését. A programot a 
közeljövőben tervezik kiterjeszteni a légköri eredetű terhelés mérésére is.


A bizonytalanságot tovább növeli, hogy a tó üledékében felhalmozódott, raktározódó tápanyag 
jelentős belső forrást képviselhet, amelynek elfogadható pontosságú meghatározásához térben 
és időben kiterjedt kísérleteket kellene végezni. Amint arra többen rámutattak (Clement, 2004), a 
külső és belső terhelés egymással is szorosan összefügg, és így, ha a külsőt nem ismerjük, akkor 
az eleve sokkal nehezebben és pontatlanabbul becsülhető belsőre még kevésbé tudunk 
megbízható becslést tenni. 
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3. Eredmények 

A A Balaton vízminőség-romlásának megállítására kiterjedt intézkedés sorozatot kezdtek meg az 
1980-as években. Ennek keretében elsősorban az akkor leginkább veszélyeztetett nyugati 
területek tápanyag (foszfor) terhelésének csökkentését próbálták visszafogni. A keleti és a 
középső régióból vízgyűjtőn kívülre vezették a Balatonba folyó tisztított szennyvíz bevezetéseket, 
vízminőségvédelmi műtárgyakat építettek egyes befolyókon, megépítették a zalaegerszegi 
foszfortalanítót, illetve elárasztották a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (továbbiakban KBVR) I. 
ütemét. Ezek az intézkedések valóban hatékonynak bizonyultak a foszfor visszatartást illetően. Ez 
azonban nem jelentkezett azonnal a tó vízminőségének javulásában.


A Balaton terhelés mértékét érintő, illetve annak csökkentése érdekében végzett beavatkozások 
és események időrendje:


• 1834: Alsó-Zala-völgyi vízrendezések


• 1922-től: Kis-Balaton lecsapolása


• 1979-től: kotrások (mély kotrások)


• 1984-től: szennyvíz kivezetések a Balaton vízgyűjtőjéről


• 1986: Kis-Balaton I. üzembe lépése


• 1990: rendszerváltást követő visszaesés a műtrágyázásban


• 1991: Zalaegerszegi szennyvíztelep foszfortalanító üzembe lépése


• 1992: Kísérleti vízminőségvédelmi üledékkotrás


• 1993: Kis-Balaton Ingói-berek üzembe lépése (2013-ig üzemelt)


• 1995: Balatoni vékonyréteg kotrás (2002-ig)


• 2013: Kis-Balaton II üzembe lépése


1992 decemberében került elárasztásra a KBVR II. ütemének első része. Ez a terület nem 
csökkentette tovább azonnal a foszfor terhelést. Üzemelésének első három évéből kétszer jó, 
egyszer pedig katasztrofális vízminőség alakult ki a Balatonon. Ez utóbbi jelenség azonban a 
teljes tóra kiterjedő volt, így bennük a KBVR II. ütem hatása (amely csak a nyugati tórészeket 
érinti) kizárható (Kovács, 1995). 1995 után viszont egészen 2019-ig a Keszthelyi-medencében 
sem alakult ki hipertróf állapot.


Mint az az 1. ábrán látható, a 2019-es év új klorofill csúcsot hozott a Keszthelyi-medencében. A 
magas klorofill érték mellett a tömegprodukció formája is új volt, a tó nyugati medencéiben 
látványos módon, a víz felszínén úszó foltokba álltak össze az algák, felszíni vízvirágzást okozva. 
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Ezek a foltok kiterjedt csíkokba, foltokba rendeződtek, melyeket a szél, az áramlások különböző 
helyekre sodortak. Másrészről az ilyen algafoltoktól mentes területeken esetenként a zavaros zöld 
szín helyett zavaros barnás elszíneződést is tapasztaltunk. A klorofill koncentráció pedig nemcsak 
a felszínre felúszó algákkal borított területen, és nem csak a felszínen volt magas. A klorofill 
elemzéseket a teljes vízoszlopot reprezentáló átlagmintákból vettük.


A helyszíni megfigyelések, illetve a vízoszlopon belüli rétegződés vizsgálata alapján is 
valószínűsíthető volt, hogy a különböző területeken és vízrétegekben más-más algák gyűlhettek 
össze.


2019 eseményei 

2019 évben a Balaton fitoplanktonja a KDTVIZIG mikroszkópos vizsgálatai alapján az alábbi 
algataxonokból-algafajokból és algacsoportokból tevődött össze:


Cianobaktériumok: 


• néhány mikronos gömbök (Chroococcales), ezek egyrészt telepes cianobaktériumok 
egysejtes töredékeiből származhatnak, másrészt pikoalgák, fénymikroszkópos 
beazonosításuk rendszertani bélyegek hiányában volt nem lehetséges


• fonalas nitrogénkötő, Anabaena spiroides


• fonalas nitrogénkötő, Aphanizomenon flos-aquae 

Páncélos ostoros algák: Ceratium furcoides és Ceratium hirundinella


Barázdás apró ostorosok: Rhodomonas spp., Cryptomonas spp.


Sárga apró ostoros alga: Chrysocromulina parva 

Kovaalga: sugaras szimmetriájú, Cyclotella spp. 

Zöldalgák: Chlorophyta, elsősorban, pl: Schroederia spp., Scenedesmus spp., Crucigenia 
quadrata, Hyaloraphidium contortum, Oocystis spp, Closterium acutum var. variabile, Closterium 
aciculare 

A 2. ábra a fitoplanktonon belül az egyes algacsoportok a jelentőségét mutatja. Az ábrákon az 
oszlopok színezése az egyes taxonómiai csoportok közötti megoszlást mutatja százalékban. A 
biomasszát mg/m3 mértékegységben, rombusz alakú szimbólummal tüntettük fel. 


2019-ben a fecskemoszatok közül a Ceratium furcoides, illetve egy fonalas kékalga, az 
Aphanizomenon flosaquae szaporodott el nagy mértékben. A fecskemoszatok a mikroszkopikus 
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méretű algák között óriásoknak számítanak közel 0,1 mm-es hosszukkal, így biomasszájuk 
alacsonyabb egyedszám mellett is nagy lehet. Az Aphanizomenon csak magas egyedszámok 
mellett tud jelentős biomasszát kialakítani.


Az ábrák a nyugati területek alga eredményeit mutatják, kivétel a Szemesi-medencéből egy 
szeptember 5-i minta. A mintavételi helyek tóközépen voltak (Szemesi-, Szigligeti- és Keszthelyi-
medencék), kivétel a Keszthelyi-medence délnyugati részén, a Zala-folyó torkolatától kb. 450 
méterre található Zala-torkolat nevű mintavételi hely. Ez a pont is, neve ellenére a Balatonban van, 
de a befolyóhoz viszonylag közel.





2. ábra: A fitoplankton biomassza alakulása a Balatonban 2019-ben (A Zala-torkolatban 
szeptember 5-án mért extrém magas biomassza az ábrán nem látható)


Júniusban alacsony volt az algaszám, ahogy a víz klorofill-a tartalma is. Ebben az időszakban 
változatosabb volt az algaösszetétel, mint a nyár későbbi szakaszában. Cyclotella kovaalgák, 
zöldalgák, apró cianobaktérium gömbök, sárgás ostoros Chrysoromulina parva, barázdás 
ostorosok száma volt jelentősebb. A biomasszában a Balaton jellegzetes nyári planktonalgái, a 
fecskemoszatok mennyisége is meghatározó. Egyedszámuk a lebegő plaktonban ugyan nem túl 
magas, de térfogatuk nagy a többi algához képest, így alacsonyabb egyedszámuk ellenére is 
meghatározóak lehetnek az algabiomasszában. 


Keszthelyen már júniusban is az Aphanizomenon flos-aquae fonalai dominálnak a planktonban. A 
víz klorofill-a tartalma alacsony.
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Júliusban a nyugati tórészben a fitoplankton egyedszámát az apró barázdás ostorosok és az 
Aphanizomenon flos-aquae határozta meg. A biomasszát nézve viszont a fecskemoszatok 
mennyisége a döntő. Július 1-én Keszthely tóközépen észleltünk vízfelszínen összegyűlt 
algatömeget, erről az esetről részletes algológiai vizsgálat nem készült, csak a dominancia 
viszonyokról van adatunk. Ezt az Anabaena spiroides dominanciájú, másodlagosan 
Aphanizomenon-flos-aquae tartalmú, vegyes algaplankton hozta létre a vízben. A teljes 
vízoszlopot reprezentáló algamintában az Aphanizomenon flos-aquae volt domináns. A vízfelszínre 
úszott, szemmel is észlelhető algatömeget viszont az Anabaena spiroides felúszó fonalai alkották, 
mellette alacsonyabb egyedszámban az Anabaena flos-aquae is megjelent. Tehát a felszínen az A. 
spiroides a felszínen gyűlt össze, a mélyebb rétegekben pedig az Aphanizomenon flos-aqaue 
egyedszáma volt magasabb. Az átlagos klorofill-a tartalom mérsékelten magas, 35,5 mg/m3. 


Augusztus-szeptember során a lebegő algák egyedszámát elsősorban az Aphanizomenon flos-
aquae határozta meg, a biomasszát pedig a fecskemoszatok uralták meghatározó arányban. Az 
apró cianobaktériumok száma a két nyugati medencében a tóközépen, a Zala-torkolatban pedig a 
barázdás ostorosok részaránya emelkedett meg még számottevően a domináns algák mellett a 
szeptember 10-i fitoplanktonban.


A Keszthelyi-medencében augusztus 22-től, a Szigligetiben szeptember 2-tól haladta meg a víz a 
75 mg/m3-t, ezzel együtt a biomassza és egyedszám értékek is magasba szöktek.


A lebegő algák mennyisége a vízben szeptemberben emelkedett meg, vízvirágzás alakult ki. Az 
Aphanizomenon flos-aquae aggregálódott pelyhei nagy területen jelentek meg a víz felszínén. A 
fokozott algásodás az egész vízoszlopra kiterjedt, azaz ott is magas volt a klorofill koncentráció, 
ahol felszíni vízvirágzás éppen nem volt észlelhető. Az elmúlt 25 év legmagasabb lebegő alga 
mennyiségeit mértük. 


A biomassza és az egyedszám is szeptember elején érte el a maximumát. A Szigligeti- és 
Keszthelyi-medencében mért fitoplankton biomassza közel megegyezett, az egyedszám 
magasabb volt Keszthelyen. Ez a fecskemoszatok és az Aphanizomenon eltérő arányából és 
méretéből adódik: Szigligeten másfélszer több volt a nagyméretű fecskemoszatból, viszont 
körülbelül negyedannyi a kisebb térfogatú Aphanizomenon flos-aque-ből, mint Keszthelyen.


A fitoplankton 2019 évi mennyiségi maximumait az 1. táblázatban foglaltuk össze.
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1. táblázat: A fitoplankton mennyiségi értékeinek maximumai a Balatonban


A klorofill és biomassza értékek közül kiemelkedik a Zala-torkolatban szeptember 5-én mért érték. 
A mintavétel helyén a víz szemre mozaikosnak tűnt, ami a Balatonon nem jellemző. A mintát 
barnás-zavaros foltból vettük. A kiugóan magas klorofillt és biomasszát fecskemoszatok hatalmas 
száma okozta: 9 627 db fecskemoszatot tartalmazott 1 ml víz. Az egyedszám 64%-a volt 
Aphanizomenon flos-aque, 27 %-a fecskemoszat, ez utóbbi eredményezte a kiugróan magas 
biomassza értéket szeptemberben is. 


A faji összetétel jelentőségét mutatja az is, hogy a tóközepeken hasonló biomassza érték mellett 
Szigligetnél mindössze 125 mg/m3, míg Keszthelynél 314 mg/m3 volt a klorofill maximum. 


Az algák tömeges elszaporodásának időszakában mért biomassza és egyedszám adatokat 
ábrázolva még inkább kiemelkedik a Zala-torkolat mintavételi helyen mért kiugró biomassza érték.





3. ábra: Alga egyedszámok alakulása a 2019 évi tömegprodukció idején


  Szigliget 
szept. 2-án

Keszthely 
szept. 5-én

Zala-torkolat 
szept. 5-én

klorofill-a mg/m3 125 314 800

biomassza mg/m3 69 669 65 115 511 717

egyedszám i/ml 16 978 57 305 35 803
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A 3. ábrán az egyedszámok alakulása figyelhető meg. Keszthelynél augusztus 22-szeptember 5, 
Szigligetnél szeptember 2-szeptember 12 közé esett a csúcs. Az egyedszám itt elsősorban a 
fonalas kékalgák mennyiségének alakulásáról ad információt. A Zala-torkolat közelében a 
szeptember 2-i és a szeptember 5-i érték is kifejezetten magas volt, de a rendkívül magas klorofill 
érték az egyedszámban nem jelentkezett, mert ezt a kiugró értéket nem a kékalgák okozták. A 
szeptember 5-i Keszthely tóközépen vett minta egyedszáma volt a legmagasabb az összes 
vizsgált minta közül. 





4. ábra: Alga biomassza alakulása a 2019 évi tömegprodukció idején


Az 4. ábrán a biomassza értékek alakulása követhető. Keszthelynél az egyedszám és a biomassza 
magasabb értékei egybeesnek, a Szigligeti-medencében a viszont augusztus 22-én is hasonló 
biomassza értéket láthatunk alacsonyabb klorofill koncentráció mellett, mint a szeptember 2-i 
csúcs idején.


A Zala torkolat esetében a kiugró klorofill értékhez kiugró biomassza is társul, ezt egyértelműen a 
Ceratium furcoides mennyisége okozta. Az itt tapasztalt extrém algatömeg okát nem ismerjük, 
kérdés az is, hogy ez az érték mennyire tekinthető lokálisnak. 


A 2019 szeptember eleji mintavételek során láttunk a Szigliget- és a Keszthelyi-medence területén 
is olyan területeket, ahol a víz színe foltokban zöldes vagy barnás volt. A zöldes színt az 
Aphanizomenon, a barnás színt a Ceratium túlsúlya okozhatta. 


Az algák elszaporodásához szükséges foszfor mennyiség forrása kulcskérdés a 2019 évi 
események megértéséhez. A terhelés alakulásának hosszú és rövid távú hatásának értékelésére a 
későbbiekben térünk ki. A belső terhelés, mint foszforforrás az egyik hipotézis a tó 2019 évi 
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eseményeinek magyarázatához. Itt a kérdés az, hogy a tó üledékének felső rétege anaerobbá 
válhatott-e.


A 2019 évi balatoni mintavételek során a víz rétegzettségét is mértük. A Balatonban, bár a vize 
rendszeresen fenékig felkeveredik, gyakran alakulhat ki átmeneti rétegzettség, ez azonban 
rendszerint csak pár óráig áll fenn. Az 5. ábrán az oldott oxigén koncentráció mélység szerinti 
alakulását mutatjuk be, a Siófoki- és a Keszthelyi-medencéből.


Az oldott oxigén telítettséget optikai oldott oxigén mérővel mértük. A műszerrel a víztest oxigén 
tartalmát méterenként határoztuk meg, de a mélységmérés a csónak mozgása miatt korlátozott 
pontosságú volt. A mérések során az üledék-víz határfelület közvetlen környezetében nem 
tudtunk mérni, mert a felszínről nem volt pontosan behatárolható. Ha a műszer elérte az üledék 
felszínt, akkor a felkavarodó üledék a mérés eredményét eltorzíthatta.


Az oldott oxigén telítettség mélység szerinti alakulása információval szolgál az algák aktivitásáról, 
hiszen a fotoszintézis során oxigént állítanak elő. Az oldott oxigén tartalomra viszont nem csak a 
levegővel tartott egyensúly és az algák fotoszintézise van hatással, hanem a lebontó folyamatok 
is, melyek az oxigén tartalmat csökkentik. Az oxigén eloszlása a vízoszlopban többek között az 
algák helyezkedésétől is függ, az pedig többek között a víz zavarosságától, fény lejutásától, 
tápanyag elérhetőségétől.





5. ábra: Oxigén telítettség alakulása a mélység függvényében a Siófoki-medencében


A Siófoki medencében a méréseket jellemzően a délelőtti órákban végeztük. 


A Siófoki-medence algában szegény vízének oxigén tartalma egész évben 100% körül volt mind a 
felszínen, mind a mélységben, oxigén tartalomban rétegzettség általánosságban nem alakult ki. 
Más paraméterek, például a vízhőmérséklet esetében több alkalommal is mértünk rétegzettséget, 
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de a 4,5 méter körüli vízmélység ellenére a különbség ritkán érte el az 1 fokot. Ebben része 
lehetett annak is, hogy a délelőtti mintavételek miatt a nap melegítő hatása kevésbé 
érvényesülhetett a felszínközeli rétegekben. Az oxigén telítettség esetében egy eset kivételével 
csak minimális eltérés volt a felszín és az üledék közeli rétegek oxigén tartalma között. A 
szeptember 2-i mintavétel során tapasztalt magasabb oxigén telítettség az algák fokozott 
aktivitására utal, ez az időpont egybeesik a tó nyugati medencéiben tapasztalt alga 
elszaporodással.


Az oxigénháztartás kiegyensúlyozottsága azt bizonyítja, hogy a tó keleti medencéjében az üledék 
feletti rétegekben sem csökkenhetett 2019-ben számottevő mértékben az oxigén mennyisége.





6. ábra: Oxigén telítettség alakulása a mélység függvényében a Keszthelyi-medencében


A Keszthelyi-medencében a mintavétel ideje általában a délutáni órákra esett, ennek megfelelően 
a napsütés melegítő hatása sokkal inkább érvényesülhetett, ezért egyes esetekben 3 fokot is 
meghaladó hőrétegzettség alakulhatott ki.


A 6. ábrán látható, hogy 2019 nyarán a Keszthelyi-medencében a mintavételek többségében 
jelentős oxigén rétegzettség is kialakult a vízben úgy is, hogy ezeket a méréseket a nappali 
órákban végeztük. A rétegzettség mértéke a napszaktól, időjárástól függően is gyorsan változhat, 
így a rutin mintavételek során végzett méréseink csak a lehetséges állapotok egy szűk körét 
mutatják.


Rétegzettség nélküli állapot az októberi hideg időszakban fordult elő. Akkor a vízoszlopban még a 
felszín közelében is csak 85-95% oxigén telítettségi érték volt jellemző. 


Kóbor István  Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

17 

paraméterek, például a vízhőmérséklet esetében több alkalommal is mértünk rétegzettséget, de a 4,5 

méter körüli vízmélység ellenére a különbség ritkán érte el az 1 fokot. Ebben része lehetett annak is, 

hogy a délelőtti mintavételek miatt a nap melegítő hatása kevésbé érvényesülhetett a felszínközeli 

rétegekben. Az oxigén telítettség esetében egy eset kivételével csak minimális eltérés volt a felszín 

és az üledék közeli rétegek oxigén tartalma között. A szeptember 2-i mintavétel során tapasztalt 

magasabb oxigén telítettség az algák fokozott aktivitására utal, ez az időpont egybeesik a tó nyugati 

medencéiben tapasztalt alga elszaporodással. 

Az oxigénháztartás kiegyensúlyozottsága azt bizonyítja, hogy a tó keleti medencéjében az üledék 

feletti rétegekben sem csökkenhetett 2019-ben számottevő mértékben az oxigén mennyisége. 

 
6. ábra: Oxigén telítettség alakulása a mélység függvényében a Keszthelyi-medencében 

 

A Keszthelyi-medencében a mintavétel ideje általában a délutáni órákra esett, ennek megfelelően a 

napsütés melegítő hatása sokkal inkább érvényesülhetett, ezért egyes esetekben 3 fokot is meghaladó 

hőrétegzettség alakulhatott ki. 

A 6. ábrán látható, hogy 2019 nyarán a Keszthelyi-medencében a mintavételek többségében jelentős 

oxigén rétegzettség is kialakult a vízben úgy is, hogy ezeket a méréseket a nappali órákban végeztük. 

A rétegzettség mértéke a napszaktól, időjárástól függően is gyorsan változhat, így a rutin 

mintavételek során végzett méréseink csak a lehetséges állapotok egy szűk körét mutatják. 

Rétegzettség nélküli állapot az októberi hideg időszakban fordult elő. Akkor a vízoszlopban még a 

felszín közelében is csak 85-95% oxigén telítettségi érték volt jellemző.  

-4

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0
0 20 40 60 80 100 120 140

Keszthely oxigén telítettség (%)

15.júl 23.júl 30.júl 03.aug 07.aug 11.aug

13.aug 17.aug 28.aug 03.szept 09.szept 15.szept

21.szept 27.szept 05.okt 19.okt

223



A nyári ábrázolt időpontokban a felszínen mért érték jellemzően normális (100% körüli), vagy 
magas volt az algák intenzív fotoszintézise miatt. 100-140% közötti értékeket mértünk. A felszín 
alatti rétegekben az oxigén koncentrációja jellemzően csökkent, kivéve néhány alkalmat, amikor a 
maximum 1 méteren alakult ki. 2-3 méteres mélységben már általában 100% alatti értékek voltak 
mérhetők, a szélsőértékek 30-120% között alakultak. Azaz eltérően a Siófoki-medencétől, 
Keszthelynél nyáron gyakorinak tekinthető az oxigén telítettség jól mérhető csökkenése az üledék 
felszínhez közeledve. Teljes oxigénhiányt nem mértünk, de a 30% körüli érték a Balaton vizében 
alacsonynak számít. Ilyen alacsony érték a Balatonban az eleve oxigén hiányos Zala vízből 
kialakuló, a Zala torkolatától leggyakrabban a déli part mellett kelet felé mozgó csóva által 
közvetlenül érintett területeken sem kifejezetten gyakori.


A korábbi beavatkozások hatása 

A 2019 évi állapotok ismertetése után a terhelés és a trofitási szint alakulása közötti kapcsolatot a 
tápanyag terhelési mérlegek adatai alapján foglaljuk össze.


A tó tápanyag terhelését érintő kedvező, illetve kedvezőtlen változások hatásának jelentkezéséhez 
a kezdeti beavatkozásokhoz képest hosszabb időszak kellett. Ennek oka a tó belső tápanyag 
(foszfor) terhelése (az üledék foszfor tartalmának puffer hatása), esetleg a Cylindrospermopsis 
raciborskii speciális foszforfelvételi stratégiája lehetett (Padisák és Istvánovics 1995). A 
kifejezetten szélsőséges ingadozások oka még be nem azonosított, nagy valószínűséggel évről-
évre változó faktor együttes lehet. 1995-ben és 2001-ben ezeknek a gyorsan és erőteljesen 
megváltozni képes faktoroknak, azaz a hidrometeorológiai és vízkészlet-változási eseményeknek 
a szerepét elemezték (Kóbor 1995, 2001).


A tápanyagterhelési mérleg a tó vízminőségének értékelését az éves terhelések alakulásának 
hosszú távú összehasonlíthatóságával segíti. Egyik korlátja azonban éppen az 
összehasonlíthatóság fenntartása volt, emiatt nem lehetett például a vízfolyások esetében az 
árhullámok okozta többletterhelések hatását utólag beépíteni a rendszerbe, hiszen ezzel a korábbi 
adatsorokkal való összevethetőséget vesztettük volna el.


A továbbiakban a mérlegben szereplő terhelés, a beavatkozások és a tó állapot-változásai közötti 
kapcsolatot értékeljük.


Az 2. táblázat a VITUKI (Jolánkai 2009) utolsó mérlegében szereplő összesítő táblázat, kiegészítve 
a 2016 utáni adatokkal, a Balaton összes foszfor terhelésének alakulására. 


A vízfolyások okozta terhelés esetében az 1980-as évek második felében figyelhető meg erőteljes 
változás, amikor a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer első üteme, azaz a Hídvégi-tó elárasztásra 
került. A Zala-folyó jelentősége kiemelkedő a vízfolyások által szállított terhelésben, jellemzően az 
összes foszfor terhelés 50-70%-át, a foszfát-P terhelés 55-80 %-át hozta az 1990-es évektől 
kezdve. A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer I. ütem (Hídvégi-tó) elárasztása, a zalaegerszegi 
szennyvíztisztítóban a foszfortalanító beüzemelése, végül a KBVR II. ütem (1993-tól az Ingói-
berek, 2013-tól a Fenéki-tó) elárasztása durván harmadára csökkentette a Keszthelyi-medencét a 
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Zalán keresztül érő foszfor terhelését, és ez egyértelműen látható a vízfolyások által a Balatonba 
szállított tápanyag mennyiségén is.


2. sz. táblázat: A Balatont érő összes foszfor terhelés (t/év)

Eredet Vízfolyások
Közvetlen 
szennyvíz

Városias 
terület 

bemosódása

Egyéb 
közvetlen 
vízgyűjtő 

bemosódása

Légköri 
terhelés

Becsült 
összes 
terhelés

1975-79 157,0 32,0 58,0 18,0 62,0 327
1981 155,0 17,0 58,0 31,0 18,0 279
1982 160,0 10,0 58,0 38,0 18,0 284
1983 153,0 10,0 41,0 23,0 14,0 241
1984 127,0 8,0 60,0 74,0 20,0 289
1985 171,0 7,0 57,0 70,0 19,0 324
1986 149,0 7,0 50,0 28,0 9,0 243
1987 169,0 7,0 64,0 52,0 21,0 313
1988 92,0 4,0 43,0 35,0 14,0 188
1989 81,0 3,0 23,0 36,0 33,0 176
1990 72,0 2,0 47,0 38,0 34,0 193
1991 72,0 1,0 31,0 38,0 34,0 176
1992 57,0 0,8 30,0 38,0 34,0 160
1993 38,5 1,6 32,5 35,0 7,7 115
1994 63,3 1,8 31,2 58,1 20,2 175
1995 77,1 0,8 41,4 70,7 10,0 200
1996 98,6 0,9 39,1 84,2 12,4 235
1997 58,8 0,8 28,1 68,4 12,4 168
1998 80,0 1,1 41,6 75,6 12,4 211
1999 96,8 1,3 41,6 86,7 12,4 239
2000 36,0 0,3 33,0 73,0 12,4 155
2001 28,2 0,3 27,0 53,6 12,4 121
2002 17,6 0,4 22,2 32,7 12,4 85
2003 15,5 0,5 22,4 35,1 12,4 86
2004 36,6 0,5 31,2 58,2 12,4 139
2005 51,2 0,7 31,9 62,0 12,4 158
2006 46,7 0,7 39,6 80,8 12,4 180
2007 10,4 0,7 29,3 62,0 12,4 115
2008 4,3 0,7 25,7 50,3 12,4 93

…
2016 40,1 0,7 41,4 95,2 12,4 190
2017 35,6 0,7 30,9 66,7 12,4 146
2018 46,2 0,7 39,8 94,9 12,4 194
2019 45,3 0,7 30,3 67,3 12,4 156
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A piros számok adathiány miatt pontatlan értékeket jeleznek az 1996-ig alkalmazott számítási 
módszerhez képest.


A tó trofitási állapotában extrém ingadozásokat mutató 1991-1995 közötti időszak érdekes a 
terhelés alakulásának szempontjából is. 192-ben mértük a 2019-es évet megelőző időszak klorofill 
maximumát, majd 1994-ben az egész tó, még a Siófoki medence is hipertróffá vált nyár végére. 
Ugyanakkor 1993 majd 1995 éppen az 1982-1995 közötti időszakban különösen alacsonynak 
tekinthető klorofill koncentrációkkal volt jellemezhető. 


A Balaton összes foszfor terhelésének éves változásai és a tó adott évi trofitása ebben az öt 
évben egymástól teljesen függetlenül alakult. A legjobb vízminőségű évben (1995) volt a 
legnagyobb a terhelés (200 t/év összes P), a legkisebb pedig a 1993-ban (115 tonna/év TP). 1991, 
1992 és 1994 terhelése viszonylag közel volt egymáshoz (176, 160, 175 t/év TP). Ezek az értékek 
lényegesen alacsonyabbak voltak, mint az 1980-as évek első felében tapasztalt 241-324 t/év TP 
közötti éves terhelés értékek, tehát inkább indokolták volna sem az alacsony, sem a kiugróan 
magas, sem az egész tóra kiterjedő extrém kékalga tömegprodukciót.


A 2019 évi esemény számos szempontból eltért a 90-es évek első felében jellemző állapotoktól. 
Ott egy hosszan tartó, tendenciózusan növekvő, nyárvégi C. raciborskii csúcsokkal jellemezhető 
időszakban jártunk, minden évben, azaz 1992-ben és 1994-ben is ez a faj szaporodott el. A 2019-
et környező években ugyan észleltünk eseténként kisebb Aphanizomenon flos-aquae 
vízvirágzásokat, például 2017 júliusában, de akkor a trofitási szint messze elmaradt a hipertróf 
értéktől. Az A. flos-aquae-Ceratium furcoides egyidejű, tömeges megjelenéséről nincs korábbi 
megfigyelés. 


A 2016-2019 közötti időszakban az éves terhelés értékek alakulásában nem figyelhetünk meg 
még akkora különbségeket sem, mint az 1991-1995 közötti időszakban, 146 és 195 t/év TP közé 
esett mind a négy évben a terhelés. 


Ezekből az évekből meg tudtuk nézni az éves terhelés mellett a Zala-folyón érkező terhelés éven 
belüli alakulását is. Így megvizsgálható az is, hogy a terhelés éven belüli trend összevethető-e a 
klorofill értékek alakulásával. 


A 2015-2019 időszakban a Zalán keresztül a Keszthelyi-medencébe érkező víz- és 
tápanyagmennyiségeket átlagos napi terhelés és a 2019 évi idősor formájában mutatjuk be a 
NYUDUVIZIG mérési adatai alapján. A 8. ábra a Zala napi vízhozam idősort mutatja, m3/sec 
mértékegységben. Látható, hogy a nyári időszakban a vízhozam jellemzően alacsony. 2019-ben 
júniusban volt tartósan valamivel a többi év felett, de a különbség nem kirívó. Az alga 
tömegprodukció időszakában a zsilipet lezárták, a bevezetett víz mennyisége minimálisra 
csökkent.
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8. ábra: A Zala vízhozam idősorai 2015-2019 között (napi adatok) Forrás: NYUDUVIZIG.


Az összes foszfor terhelés (9. ábra) alakulása nem követi a vízhozam görbét, június-júliusban mind 
az öt ábrázolt évben megemelkedett. 2019 ez esetben sem kiugró, a nyár második felében inkább 
a kisebb terhelést hozó évek közé sorolható. 2018-ban szeptemberben emelkedett meg a 
terhelés, ez azonban algásodást akkor nem okozott.


Kóbor István  Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
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9. ábra: A Zalán érkező összes foszfor napi terhelés idősorai 2015-2019 között Forrás: 
NYUDUVIZIG.


A foszfát-foszfor terhelés éven belüli alakulása (10. ábra) szintén nyár eleji emelkedést mutat, nyár 
végi visszaeséssel. A 2019-es év idősora ennél a paraméternél sem mutatott kirívó helyzetet, a 
nyárvégi időszakban itt is alacsony értékeket láthatunk.





10. ábra: A Zalán érkező foszfát foszfor napi terhelés idősorai 2015-2019 között Forrás: 
NYUDUVIZIG.
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A KBVR tápanyag visszatartási hatékonysága számos tényezőtől függ. Például a Zalán a KBVR 
területére érkező terhelés 1993-ig körülbelül a felére csökkent (évi 100 tonnáról 50 tonnára), ezzel 
párhuzamosan a Hídvégi-tó (KBVR I. ütem) összes foszfor visszatartásának hatékonysága is 
változott, a Zalaegerszegi foszfortalanító beüzemelése előtti 50%-körüli értékről 30%-ra esett 
vissza, (Honti, 2021). Az erőteljes terhelés csökkenés, például a száraz időszakokban akár negatív 
hatásfokot is okozhatott a rendszer egyes területein, de a teljes rendszer foszfor visszatartása 
szinte minden évben pozitív maradt a NYUDUVIZIG mérlegei alapján (11. ábra). Összességében 
az összes foszfor visszatartás 2019-ig 366 tonnára tehető.





11. ábra: Az összes foszfor alakulása a KBVR területén (forrás: nyuduvizig.hu)


A közvetlen szennyvíz bevezetések okozta terhelés esetében a beavatkozások, azaz a korábban a 
tóba vezetett tisztított szennyvizek többségének kivezetése a vízgyűjtőről, a maradék befolyók 
közvetlen bevezetésének átalakítása közvetett bevezetésre drasztikus eredményt hozott, A 
szennyvíz eredetű terhelés az összes foszfor esetében az 1975-1979 közötti 32 tonnáról az 1980-
as évek elején harmadára, majd az évtized végére már 1 tonna környékére csökkent, ami szinte 
elhanyagolható tétel a tó terhelésében. 


A közvetlen vízgyűjtőről érkező terhelés, azaz a városias területek és az egyéb közvetlen vízgyűjtő 
terhelése, beleértve a mérésekkel le nem fedett vízfolyások terhelését, alapvetően a csapadék és 
lefolyási viszonyok függvénye. Ezek esetében a mérleg módszertanával nem lehetett kimutatni 
változást.  


A légköri terhelés esetében a mérési adatok hiánya miatt nincs lehetőség következtetéseket 
levonni, de a beavatkozások között nem volt olyan, ami a légköri terhelés csökkentését célozta 
volna. Ugyanakkor a gazdaság és ipar átalakulása erre a forrásra is jelentős hatást gyakorolhatott. 
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A közeljövőben szeretnénk ilyen méréseket végezni, legalább a száraz és nedves ülepedésből 
származó nitrogén és foszfor terhelést meghatározni.


Kérdéses tétel a horgászok által bevitt terhelés. A mérlegben mindeddig nem szerepelt ez a 
forrás, jelentőségéről, a bevitt tápanyagok mennyiségéről 2020-ban keletkeztek az első, terhelés 
becslésére még nem elégséges mérési adatok. Az első durva becslések alapján az 
etetőanyagokkal bevitt terhelés összemérhető lehet a Zala által szállított terheléssel, ez azóta 10 
tonna/év alatti értére módosult (Specziár 2021) de jó eséllyel jelentősebb, mint például a szennyvíz 
eredetű terhelés. 


A lebegő algák mennyiségének szempontjából a külső terhelés mellett. vagy akár helyett a belső 
terhelésnek a szerepe lehet kiemelkedő például a 2019 évi eseményekben. Az üledékben található 
foszfor mennyiségének csökkentése is szerepelt a tó vízminőségének javítását célzó 
beavatkozások között. Az 1993-2002 közötti időszakban a vékonyréteg kotrással az üledék 
felszíni, az algák számára felvehető foszforban leggazdagabb rétegét távolították el. A kotrások 
ellenőrzésének módszertana a mai napig kérdéses, hatékonyságuk számszerűsítésére és 
értékelésére is ellentmondásos tanulmányok születtek, de az üledékben tárolt tápanyagok, 
elsősorban foszfor eltávolításával hozzájárulunk a tó terhelésének csökkentéséhez. A kotrások 
során eltávolított üledékkel együtt kikerülő tápanyag mennyiség 1978 és 2005 között mintegy 
1955 tonna foszforra tehető (ebből körülbelül 432 tonna a biológiailag hozzáférhető foszfor), ami 
akár 20-30 évnyi foszfor terhelésnek feleltethető meg. (Kutics, nem publikált adatok)


Összességében a Balaton tápanyag terhelési mérlegek minden hibájukkal és hiányosságukkal 
együtt alkalmasak arra, hogy segítsék a terhelés és a tó trofitása közötti kapcsolat megértését. A 
mérlegadatok arra utalnak, hogy sem a 80-as és 90-es években rendszeresen kialakuló nyárvégi 
klorofill csúcsok aktuális évi maximumának változásait, sem a 2019 évi tömegprodukciót nem az 
adott évben becsülhető éves terhelés változás idézte elő. Sem az éves terhelés, sem a Keszthelyi-
medence terhelésének éven belüli alakulása nem magyarázza, hogy honnan került elő az a foszfor 
mennyiség, ami az algák elszaporodásának alapvető feltétele. Ez alapján is az látható, hogy nem 
az aktuális évben a külső forrásokból érkező, hanem a korábbi évekből eltárolt, már belső 
terhelésként jelentkező forrásokból származhat a rendkívüli alga csúcsokhoz szükséges 
mennyiségű foszfor.
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A balatoni vízszintszabályozás múltbeli, jelen és jövőbeli lehetőségei 
Pécseli Péter, KDTVIZIG


a. Összefoglaló 

Az 1858-ban megépült Déli Vasút kikényszerítette, hogy a Balaton megszűnjön természetes 
vízjárású tó lenni és ember által szabályozott víztérré alakult. A szabályozás szemlélete, eszköze 
és szabályrendszere az elmúlt 163 évben többször változott, de a rugalmas vízszint-szabályozást 
lehetővé tevő peremfeltételek a mai napig változatlanok.

A vízszint-szabályozást lehetővé tevő rendszer két eleme a vízleeresztő műtárgyak és a víz 
levezetésére szolgáló Sió-csatorna folyamatos fejlődésen mentek keresztül. Az első zsilip 
megépítése óta a zsilip helye és áteresztő kapacitása is folyton változott. A kezdeti minimális 
vízeresztést lehetővé tevő műtárgy áteresztő kapacitása csak 9,5 m3/sec volt, az átépített 
műtárgy már 50 m3/sec értékkel rendelkezett, majd ennek a műtárgynak az átépítése után a 
jelenleg üzemelő műtárgy 80 m3/sec értékkel rendelkezik, míg az épülő új műtárgy kapacitása már 
120 m3/sec értékű lesz. 

A Sió-csatorna levezető képessége is a kezdeti mintegy 10 m3/sec-ről előbb 24 m3/sec, majd 60 
m3/sec értékre nőtt.

Azonban hiába lesz korszerű és hidraulikai teljesítményben megfelelő műtárgy, ha a levezető 
csatorna paraméterei nem igazodnak ehhez, így elengedhetetlen a csatorna fejlesztése ahhoz, 
hogy a vízszint-szabályozás rugalmasabban végrehajtható legyen.

A vízszint-szabályozás keretrendszere a szabályzat a kezdeti szabályozatlan állapot után 1868-tól 
írott szabályrendszer alapján működik, ami szintén folyamatos fejlődésen ment keresztül. A 
szabályzat kezdetben fontos megfigyeléseken alapuló matematikai modellt épített fel és az ehhez 
igazodó peremfeltételek (vízállás, vízszint, vízkészlet, leeresztés mértéke) folyamatosan a 
megfigyelések és a tudomány fejlődésével egyidejűleg pontosabbá és megalapozottabbá váltak, 
így jutva el az első átfogó vízgazdálkodási koncepció alapján megvalósult intézkedésekig. 
Azonban a klímaváltozás újabb kihívások elé állítja a Balatonnal foglalkozó vízgazdálkodási 
szakembereket, hiszen a jelenleg érvényben lévő szabályzatban foglalt vízszinteknek továbbra is 
csak a felső értékét tudjuk befolyásolni, így a hidrometeorológiai tényezőktől függ a sikeres 
vízgazdálkodás. Fontos tisztában lenni a vízgazdálkodási gyakorlat fejlődésével, jelenlegi 
szabályrendszerével és a jövőbeni lehetőségekkel ahhoz, hogy a Balaton vízgazdálkodása hosszú 
távon fenntartható legyen.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? Az eddigi vizsgálatok alapján nem 
valószínűsíthető, hogy a Balaton vízszinttartása közrejátszott volna az algacsúcs kialakulásában.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? Amennyiben nincs 
összefüggés a vízszint és az algacsúcs adatok között, abban az esetben ez nem becsülhető.
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Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? Amennyiben található számszerűsíthető, 
szignifikáns összefüggés a vízszint és algacsúcs adatok között, akkor jó eséllyel igen.


Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? 
Amíg a hidrometeorológiai tényezők lehetővé teszik a jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlat 
folytatását, addig a tó vízszintje a nyári szezon kezdetére a megengedett legnagyobb értékkel fog 
rendelkezni (120 cm). Amennyiben található összefüggés a vízszint és az algacsúcs adatok között, 
úgy ennek a szabályozási gyakorlatnak az átgondolása szükséges.
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A balatoni vízszintszabályozás múltbeli, jelen és jövőbeli lehetőségei 
Pécseli Péter, KDTVIZIG


1. Bevezetés  

A Balaton vízszint-szabályozásának megteremtését a tó partján kiépített, jelentős értéket 
képviselő műszaki beruházások tették szükségessé. Amíg az ember kizárólag természeti elemként 
használta és hasznosította a tavat, addig a tó természetes vízjárásával együtt tudott élni. Amint a 
tó „ellenségként” kezdett el viselkedni, hiszen veszélyeztette az ember alkotta műveket, 
kényszerű feladatként jelentkezett a természet megzabolázása.

Azonban a vízszint-szabályozás egy ekkora tó esetében nem egyszerű feladat. Ahhoz, hogy ez a 
tevékenység hatékonyan és károkozás nélkül tudjon megvalósulni, jelentős mértékű fejlődésen 
kellett átesni mind a vízgazdálkodási szemléletnek, mind a vízgazdálkodást lehetővé tevő műszaki 
infrastruktúrának.

Ahhoz, hogy megértsük a jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlat okait és lehetőségeit fontos 
tisztában lenni a vízszint-szabályozás fejlődésével. Ismernünk kell az elméleti alapjait ennek a 
tevékenységnek és látnunk kell a műszaki infrastruktúra folyamatos fejlesztését, ezen fejlesztések 
okait és célját.

A jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlat 163 év tapasztalatára és jelentős időszakot átfogó 
megfigyelési adataira támaszkodik. Azonban a klímaváltozás felülírhatja a jelenlegi gyakorlatot is, 
hiszen a vízszint-szabályozás során továbbra is kizárólag a felső értéket tudjuk befolyásolni a 
levezetéssel, a vízháztartási egyenlet további összetevői a jövőben is a hidrometeorológiai 
tényezők függvénye marad.

Azonban az éghajlat átalakulásával egyidőben a leeresztés intenzitása, időbeli lefolyása is a teljes 
vízgyűjtőn lejátszódó hidrológiai folyamatok eredménye marad, így valószínűleg a jelenleginél 
rugalmasabb szabályozásra lesz szükség ahhoz, hogy a tó vízgazdálkodási gyakorlata 
hosszútávon fenntartható legyen. 


A BALATONI VÍZSZINT SZABÁLYOZÁSA A XIX. SZÁZADTÓL 1971-IG

A balaton-vidéki vízszabályozások XIX. századi történetét a térbeli és időbeli kapcsolatok 
kuszasága és az egymással ütköző érdekek miatt nem könnyű áttekinteni. Még nehezebb az 
elszórt és váltakozó szerencsével folyó kezdeményezésekben a fejlődés vonalait felkutatni és 
megrajzolni. Már az események korszakhatárainak megállapítása is kérdéses: a reformkori 
kezdeményezések átnyúlnak a Bach-korszakba, majd a lényeges fordulatot a kapitalizálódás 
hozza, de nem a kiegyezés után, hanem már az 1860-as évek elején. 

Lényegében a Balaton szabályozásában, sőt a tó egész fejlődésében döntő - pozitív és negatív 
irányban egyaránt ható - tényező, az új gazdasági fejlődés legfőbb hajtóereje, a nagytőke 
megjelenése lett. Ezt a Balaton mentén a Déli Vaspálya Társaság képviselte, mely a Déli Vasút 
megépítése után a Balaton-szabályozás élére állt, s ezzel az egész balatoni üdülőövezet 
kialakulásának is nagy lendületet adott.
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A Déli Vasút építését 1858-ban rendkívül alacsony vízállásnál kezdték meg, általában közel a 
vízhez, a legolcsóbban megszerezhető parti sávon, az őstelepülések és a tó közötti turzáson, 
mely gazdaságilag hasznosíthatatlan volt, de alapozási szempontból elfogadhatónak látszott. Az 
alacsony vízállás miatt azt hitték, hogy takarékoskodni lehet a feltöltéssel,  
s a pálya számára elegendő biztonságot nyújt a maximális vízszint feletti 88 cm-nyi magasság.  
A vízállás azonban 1860/61-ben megközelítette a maximumot  
és a hullámverés sok helyen megrongálta a pályatestet, amelyet 1:3 rézsűhajlású kőburkolattal 
kellett megerősíteni. Még nagyobb károkat okozott az 1862. évi tavaszi jégzajlás, amely 
helyenként kétméteres, sőt annál magasabb jégtorlasszal támadta a vasúti töltést. Ekkor 
határozta el a társaság - a vízszint további emelkedésétől való aggodalmában - hogy lépéseket 
tesz a Sió és a Balaton szabályozására, így jutott a tószabályozás régóta vajúdó kérdésében 
fordulatot hozó szerephez a Déli Vasút. Ami a helyi nagybirtokosoknak - érdekellentéteik miatt - 
sokáig nem sikerült, azt az osztrák tőkés érdekeltség szinte egyik napról a másikra kiharcolta. 
Fellépésére az udvari kancellária teljhatalmú királyi biztost küldött ki ifj. Zichy Ferenc személyében 
az érdekeltek összefogása és a feladat megoldása érdekében. Zichy a Füreden 1862. június 17-én 
és augusztus 28-30-án tartott tárgyalásra a korábbi érdekeltségeken, a társulatokon és a 
kezdeményező Déli Vaspálya Társaságon kívül a Balatoni Gőzhajózási Társaság képviselőit is 
meghívta.

A “tanácskozás” merő formalitás volt: az érdekelteket kész helyzet elé állították. Klein Károly 
vasúti és Botka László sióberki társulati mérnök közös tervét felsőbb helyen már nemcsak 
elfogadták, hanem az udvari kancellária 1862. július 29-én az utasítást is kiadta annak 
végrehajtására. Még kirívóbb volt a terv választmányi jóváhagyásának formalitása, hiszen a 
munkálatokat az építési vállalkozó - Cathry Szaléz - időközben már rég megkezdte, sőt a zsilipet 
még ugyanabban az évben, 1863. október 25-én ünnepélyesen meg is nyitották. 

A létesítmény, illetve az egész vállalkozás fő célja az volt, hogy a Balaton vízállását az 1862. 
december havi legkisebb vízszinthez viszonyítva mintegy 1 m-rel lejjebb szállítsa. Ez pedig azt 
jelentette volna, hogy a tó vízszintjét az ekkor felállított siófoki vízmérce „0" pontján (104,096 
m A.f.) tartják, ami azonban - igen hamar - részben lehetetlennek, részben károsnak és 
megengedhetetlennek bizonyult. Lehetetlennek, mert a tervezett csatorna-szelvény vízemésztő 
képessége csak 9,5 m3/s volt, (amiről ekkor még nem tudták, hogy nem elegendő a tó 
vízállásának szabályozására), másrészt pedig károsnak és veszélyesnek, mert a tó normális 
életfeltételei és az ehhez fűződő gazdasági érdekek, főként a kialakuló üdülőhelyek igényei ennél 
lényegesen magasabb vízszint tartását kívánták.

A vízszintszabályozás érdekében végrehajtandó munkálatok az egész Sárvíz-Sió-Kapos-Balaton 
vízrendszerre kiterjedtek és az érdekelt társulatok mindegyikére nagy feladatokat róttak.

A munkálatok fő létesítménye, a vízállás-szabályozás eszköze, a zsilip volt. Átadása is ennek 
megfelelő ünnepélyes keretek között történt, s ebből az alkalomból állította be a Déli Vaspálya 
Társaság az első balatoni különvonatot.

Az átadás alkalmával az érdekeltségek ünnepi közgyűlést tartottak, mely a múlt, a jelen és a jövő 
feladatok, perspektívák felmérése jegyében folyt le. Megemlékeztek az elődök érdemeiről, 
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mégpedig kiváltképpen „néhai Beszédes József igazgató vízmérnök úr töretlen munkásságának 
hervadhatatlan érdemeiről", mint akinek úttörő szerepe volt a jelen munka előkészítésében is. Az 
elődök iránti hálából ez a közgyűlés határozta el, hogy a Sárvizet Nádor-csatornának, a 
szabályozott Kapost pedig Zichy-csatornának nevezi el.

Bár évtizedekbe telt, míg a vállalkozás meghozta a kívánt eredményt, és közben hatása is 
meglehetősen ellentmondásosnak bizonyult, az 1863. évi zsilipátadás mégis korszakalkotó 
jelentőségű volt a Balaton történetében: nemcsak a Sió és Siófok, hanem az egész Balaton 
életében.

Az elmondottak alapján a Balaton vízkészlet-gazdálkodásának szimbólumává vált zsilip átadása 
valóban korszakalkotónak tekinthető a Balaton történetében. Az emberi alkotások - puszta 
gyakorlati jelentőségükön túl - célkitűzések, eszmék hordozói is, és ilyen értelemben a Sió-
zsilipben öltött tárgyi, és a gyakorlatra ható formát az a Széchenyi-féle felismerés, hogy a Balaton 
érték, amelynek „kellő medrébe visszautasítása mellett" - mindennemű hasznosítását biztosítani 
kell, úgy is mint víziútét, úgy is mint üdülőhelyét, s általában úgy kell kezelni, mint a 
legkülönbözőbb gazdasági értékek forrását. Ezzel pedig a korábbi lecsapolási törekvések 
egyeduralma megszűnt, és győzött az a felismerés, hogy a ,,földnyerés" mellett egyéb, nem 
kevésbé fontos érdekeket is tekintetbe kell venni, - amelyek viszont egy optimális vízszint 
fenntartását kívánják.

Különösen nyilvánvalóvá vált mindez az 1860-as aszályos évek idején. A közvélemény a vízszint 
lejjebb szállítását eleinte a munkálatok eredményének tekintette. Amikor azonban a vízszint 
nemcsak elérte a szabályozási célul kitűzött ,,0" pontot, hanem 1866-ban a - 45 cm-t is, kiderült, 
hogy a Balaton vízállása az időjárási szélsőségek függvénye, és hogy a vízhiány a vízbőséghez 
hasonló, ha nem nagyobb károkat okoz.

A lecsapolási törekvések egyeduralma, a „passzív vízgazdálkodás" szemlélete megtört, és 1863-
tól kezdve kénytelen volt helyet adni a korszerűbb, a vízhasznosítást is figyelembe vevő, 
vízgazdálkodásnak nevezhető szemléletnek. Mindez pedig egyedül a Balaton sajátos 
viszonyainak: a vízkészletgazdálkodási problémák felmerülésének köszönhető.

A munkák gyors sikere feletti öröm nem sokáig tartott: a zsilip és az elégtelen méretű meder 
vízkészletszabályozó szerepe illuzórikusnak bizonyult; erre főleg az 1866. évi - 45 cm-es vízállás 
súlyos következményei hívták fel a figyelmet. A balatoni nádasok leégtek, a hal- és halivadék 
állomány pusztulásnak indult, és a vasútvonalat most nem a víz, hanem a szárazon maradt parti 
sáv futóhomokká vált fövenye fenyegette, a hajózás pedig szinte teljesen lehetetlenné vált. Az 
aszályért persze - mint mindenütt - itt is a vízszabályozásokat okolták. A szakemberek számára 
önként adódott az új helyzet tanulsága, amit később Lóczy úgy fogalmazott meg, hogy „a Balaton 
nem tekinthető a Zala és a belé ömlő egyéb vízfolyások tározójának: vízkészlete a csapadék 
függvénye”. E vízkészlet egyensúlyát pedig a levezetés és a hozzáfolyás együttes szabályozásával 
lehet csak biztosítani. A Sió zsilipjét természetesen lezárták, hogy a csapadékosabb téli félév vizét 
tározhassák - ez azonban a tavon nem sokat segített, a Sió-völgy viszont teljesen kiszáradt. 
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Az ünnepelt vállalkozás tehát csődbe jutott, és ügye az akkor alakult Közmunka és 
Közlekedésügyi Minisztérium elé került. A minisztériumnak ez esetben kitűnő szakemberei voltak, 
mert a tárgyban 1867-ben kiadott miniszteri utasítás a legszigorúbb kritikát is kiállja. Ebben 
olvasható a tó vízháztartási mérlegének első, még szöveges megfogalmazása:


„a Balaton vízállása nem tartható egyazon szinten, mert különböző évszakokban más a vízfolyások 
vízhozama (H), fő tényező még az elpárolgás (P), amely több vizet elvesz a Balaton tükréből, mint 
amennyit ugyanazon évszakban a Balatont tápláló összes patakok a légi csapadékokkal (C) együtt 
hoznak, úgy, hogy ha a Balatonból semmi víz nem folyna ki (L), a víztükörnek nyáron az elpárolgás 
miatt apadni (- vízkészletváltozás: K) kellene.” 

Így szövegeződött meg tehát - kellő mérési adatok hiányában - a tó vízháztartásának egyenlete, 
amelyet matematikai alakban a következőképpen írhatunk fel: 

 
(C+H)-(P+L)=K

  
A felismerés konzekvenciáit megfogalmazó rendelet pedig így szól:  
,,a) e jövendő magas vízállás vonala, melyen a Balaton víztükrének évenkint, május elsején állni kell, 
a siófoki vasúti hídnak egy kövébe vésett állandó jeltől függélyesen mérve 11 1/2 lábbal alantabb 
esik. Ezen megállapítás egyelőre 5 próba éven át lesz alkalmazandó, mely idő alatt biztos adatok 
gyűjtendők arra nézve, hogy a tervben megállapított alacsony víz a nagy apály vonalához képest 
hová esik, s hová a magas víz vagy áradat vonala  
b) Ami a siófoki zúgót illeti, a Sió-csatorna hajózhatósága tekintetében egészen mindegy, hogy áll a 
zúgó vagy sem, mert a tapasztalás azt bizonyítja, hogy a Balatonnak nincs annyi vizfölöslege, hogy 
a Sió-völgy természetes esésének felhasználásával megásott nyílt csatornát a hajózásra szükséges 
mélységben folyó vízzel táplálhatnánk!  
c) A zúgó kezelésére és ellenőrzésére megbízható szakértők a helyszínen készítsenek utasítást, ami 
világos és bárki által ellenőrizhető legyen és nem a Sió-mederben álló vízrovás szerint, hanem a 
táblák állásaiból." 

Vagyis a rendelet a vízháztartási mérleg alapelveinek megfelelően előírja a legmagasabb 
májusi vízszint kísérleti megállapítását, mellőzi a Sió hajózhatóságának biztosítására 
vonatkozó igényeket és végül utasítja a királyi biztost, hogy szakértők bevonásával, új 
világos és félreérthetetlen zsilipkezelési szabályzatot dolgozzon ki. 

Az új, hivatalos zsilipkezelési szabályzatot 1868. december 31-én léptették életbe. Ez a “0” 
vízszintet már nem célnak, hanem csupán a megengedhető legkisebb vízállásnak tekintette, és 
májusra ehhez viszonyítva minimálisan 32 cm magas tartalékvíz gyűjtését írta elő. Az 
engedélyezett vízeresztés a valóságban alig éreztette a hatását a vízállásra, azonban a csapadék 
és párolgás arányának kedvező alakulása miatt az 1870-es évek végéig nem okozott gondot. 
Ekkor azonban az 1878-1883. közötti esős periódusban a víz jelentősen megemelkedett: + 195 
cm-rel tetőzött, és két és fél éven át nem is süllyedt +140 cm alá.
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A kérdés tanulmányozásával Kiszely Károly középítési felügyelőt bízták meg, aki mai szemmel 
nézve bizony még szegényes, de a korábbiakhoz képest számottevő hidrológiai és meteorológiai 
adatanyag alapján gondos és körültekintő, és a későbbi tapasztalatok által is teljes mértékben 
igazolt helyzetelemzést és javaslatot adott. Világosan felismeri minden baj okát: a Sió-meder és 
zsilip elégtelen vízemésztését, és javasolja annak 48 m3/s-ra való bővítését (ami a korábbinak 
csaknem ötszöröse!), mert csak ez teszi lehetővé a Balaton-vízállás kívánt határok között tartását. 
Terveket készített a mederszelvényekre és a zsilipre, és ennek megfelelő zsilipkezelési 
szabályzatot dolgozott ki. Körültekintő tervezetében a “0” vízszint ugyan még szerepel, mint 
megengedhető legkisebb vízállás, azonban a vízeresztést már +46 cm-nél eltiltja. Felismeri 
ugyanis a tartalék-vízkészlet jelentőségét és felső határát +95 cm-ben állapítja meg, mint amely 
még nem veszélyeztet semmilyen érdeket.

Javaslatának felhasználásával készült - elgondolásaitól némileg eltérő alakban - az 1888. március 
13-i kezelési utasítás, amely lényegében egészen 1940-ig érvényben volt: 


 
1. a szabályszerű legalacsonyabb vízszint 0 cm, 

2. a szabályszerű legkisebb tartalék 20 cm, (46 cm helyett!) 

3. a szabályszerű legnagyobb tartalék 50 cm,  

4. a szabályszerű legmagasabb vízszint 95 cm. 

A szabályzat — a gyakorlati igényeknek megfelelően — hónapokra bontva is megadta az előírt 
vízállás-értékeket.

Az előírás önmagában természetesen keveset változtatott a helyzeten, és a tervezett vízállás - a 
szabályozási módszerek további finomítása ellenére is - csak az átlagosan kedvező vízjárású 
években volt tartható, hiszen a vízszint-szabályozás előfeltételének a Sió-meder bővítésének 
megvalósítására csak részben és igen lassú ütemben került sor. 1893-ban Hekler Károly tervei 
alapján új zsilip épült 50 m3/s emésztő képességgel, 2x7 m-es, és egyenként 4-4 táblára osztott 
nyílással. A tervező által előterjesztett három alternatív megoldás közül, a legolcsóbbat fogadták 
el, így a javasolt hajózózsilip nem valósult meg és csak a későbbi fejlesztés lehetőségeit 
biztosították egy 8 m széles zsilipkamra felső főjének alapozásával.

A Sió-meder bővítésére 1897—1902 között került sor, de a javasolt 48 m3/s helyett csak 24 m3/s 
emésztőképességgel, ami azt jelentette, hogy a zsilip vízleeresztő kapacitása 50%-ban 
kihasználatlan maradt.

A meder további szükséges bővítésének lehetőségeit később az 1908. évi XLIX. tv, a 
víziútfejlesztés távlati munkaprogramja biztosította. Ennek alapján indult meg ismét a munka 
1912-ben, amit azonban a világháború kitörése megszakított, és így Kiszely terve végül is csak 
1934-re valósult meg.

Időközben a gyűjtött megfigyelési adatok a zsilipkezelés pontosabb szabályozását és a növekvő 
biztonsági igényeket kielégítő körültekintőbb tervek készítését tették lehetővé. 

A Sió-meder 1930-as években befejezett bővítésének nagy próbatétele volt az 1940-es évek 
elején fellépő csapadékos-belvizes periódus, amely megmutatta, hogy a csatorna tényleges 
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vízemésztése az alsóbb szakaszok hozzáfolyása miatt nem éri el az elméletileg várt 50 m3/s-t. Ez 
tette szükségessé egy újabb zsilipkezelési szabályzat kiadását, amely az egyes hónapokra 
megadott fix értékek helyett rugalmasan (a várható tendenciáknak megfelelően) kezelhető 10 cm-
es értéktartományt adott meg. Az egy éven belül megengedhető maximális vízszintingadozást 
pedig - a +40 és +120 cm-es határok között - 80 cm-ben állapította meg. Ezután két ízben is sor 
került a zsilipkezelési szabályzat módosítására: az új, még a háború előtt megkezdett, de a 
háborús cselekmények miatt abbamaradt, sőt részben elpusztított felsőtorkolati művek meg-, 
illetve újjáépítése és 1947. évi átadása után.

Az első, 1958. évi, „ideiglenes" szabályzat azon a felismerésen alapult, hogy az évi ingadozás 
megengedett tűrési határai nem szoríthatók teljes biztonsággal 1 m alá, célszerű tehát erre előre 
felkészülni. Eszerint tehát a vízállás +30 - +130 cm között változhat, de a +100 cm-nél magasabb 
vízállás semmi esetre sem kívánatos. Az 1960-ban kiadott „végleges” kezelési szabályzat célja 
viszont a vízszintszabályozási módszerek finomítása volt. A korábban előírt 10 cm-es hó eleji 
tartományhatárokat 20 cm-re növelte, hogy rugalmasabban lehessen követni a vízállás 
alakulásában érvényesülő tendenciákat. Az elmondottakból talán érthető a Sió-zsilip és 
mederkapacitása döntő jelentőségű a Balaton vízgazdálkodásában: hiszen csupán a vízmérleg 
negatív oldalának egyik tagja, a vízleeresztés a tó vízháztartásának az az egyetlen tényezője, 
melyet a „kezünkben tartunk”, és amellyel e vízháztartás egyensúlyát befolyásolni, a kívánatos 
vízállást megközelíteni tudjuk.


A BALATONI VÍZSZINT SZABÁLYOZÁSA 1971-TŐL (Ligeti, 1974)

A Balaton első átfogó vízgazdálkodási koncepcióját csak 1971-ben dolgozták ki (Balatoni 
Vízgazdálkodási Fejlesztési Program: BVFP), melynek 1976-ban korszerűsítésére, 1979-ben pedig 
átdolgozására került sor. Az új átdolgozott Fejlesztési Programot az 1013/1979 (VI..20) Mt. 
határozat hagyta jóvá.

A BVFP aktualizálására először 1983-ban került sor, melyet a 2003/1983 (III. 3.) Mt határozat 
hagyott jóvá. Az új Fejlesztési Program alapvető célkitűzése a vízminőség javítása volt. 
Meghatározásra kerültek az elérendő vízminőségi célok, valamint előírta a BVFP bővítését, 
átdolgozását is. Ezt követően, ugyanebben az évben a 2018/1983 (VIII. 27.) Mt. határozat előírta a 
vízminőségi beavatkozások körét 2010-ig, az elérendő célállapotokat és meghatározta azok 
elérésének időbeli ütemezését.

Az 1049/1994. (VI. 29.) Kormány határozattal kihirdetésre került a Balatoni Intézkedési Terv (BIT) a 
Balaton védelmére és vízminőségének javítására. A BIT megerősíti a már korábban meghozott 
intézkedések szükségességét, azonban azokat az egész vízgyűjtőre kiterjeszti. A kitűzött célokat 
az 1049/1994. (VI.29.) Kormányhatározat az intézkedési program folyamatos megvalósításával 
2010-re tervezte elérni. A BIT módosítására 1996-ban (1068/1996. Kormány határozat) majd 
1999-ben (1038/1999. (IV.21.) Kormány határozat) került sor. A BIT mind a mai napig aktuális. 

A BVFP aktualizálása 1995-ben (2100/1995. (IV. 12) Kormány határozat) és legutóbb 2001-ben 
(2035/2001. (II.23.) Kormány határozat) történt meg. A környezet- és természetvédelmi 
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követelményeket is magában foglaló módosított program a tó egész vízgyűjtőjére határozza meg 
– 2010-ig - a vízminőség javítása érdekében teendő legsürgősebb vízgazdálkodás-fejlesztési 
feladatokat. A BVFP alapvető célkitűzése a Balaton és térsége vízgazdálkodásának fejlesztése és 
ökológiai állapotának védelme a tó vízgyűjtőjére kiterjedően.

1997-ben kihirdetésre került a Nemzeti Környezetvédelmi Program a 83/1997. (IX.20.) OGY 
Határozattal, mely kiemelten kezeli a Balatonnal kapcsolatos feladatokat.

2000-ben elfogadásra került a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. 
törvény.

2002-ben határozat született (2153/2002 (V.15.) Kormány határozat) a Balaton kiemelt üdülőkörzet 
hosszú távú fejlesztési koncepciójáról (2002-2010).

A Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízminőség javítására vonatkozó intézkedésekről 
(BIT) 2003.-ban és 2004.-ben születtek a legfrissebb kormányhatározatok: az 1075/2003. (VII.30.) 
Kormány határozat a Balatonnal kapcsolatos intézkedésekről, illetve az 1033/2004. (IV.109) 
Kormány határozat az 1075/2003. (VII.30.) Korm. határozatban foglaltak időarányos 
felülvizsgálatáról és a Balatonnal kapcsolatos további intézkedésekről, mely utóbbi legtöbb 
pontját – vélhetően az intézkedések pénzügyi fedezetének hiánya miatt – az 1380/2011. (XI.8.) 
Kormány határozat hatályon kívül helyezte. 

A jogszabályokban korábban megfogalmazott alapelvek mind a mai napig megállják a helyüket, 
azonban jelenkori igényeket figyelembe véve a Balaton és vízgyűjtője vonatkozásában új célok 
megfogalmazására van szükség.

Az ország 2013-ban megfogalmazott nemzeti vízstratégiájának alapvető célja a készletek 
optimális hasznosítását szolgáló vízgazdálkodás megteremtése, vagyis az egyensúly kialakítása a 
társadalmi igények és a víz, mint környezeti érték megőrzése között. A vízgazdálkodás egyik 
legfontosabb feladata: úgy tegyen eleget a társadalom igényeinek, hogy közben az elkövetkező 
nemzedékek érdekeit is szolgálja.

A stratégia megalkotásának célja a vizek mennyiségi és minőségi védelmének, a vízhasználatok 
(beleértve az ivóvízellátást, az ipari és öntözési célú vízkivételeket, az ökológiai vízigényeket) 
szükségleteinek, a vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatások csökkentésének, 
megelőzésének biztosítása.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak az 1049/1994. (VI. 29.) számú Kormány határozat 4. 
pontja alapján elkészített, a Balaton vízminőségének védelmét és javítását szolgáló új Balatoni 
Vízgazdálkodási Fejlesztési Program 2100/1995. (IV.12.) számú Kormány határozat 5. pontjának 
előírásai alapján összeállított „Üzemelési szabályzat” szerint kell a Balaton vízszint-szabályozását 
végezni. E pont szerint „A tó biztonságos vízkészlet-gazdálkodásához továbbra is az előírt felső 
határt célzó (az üdülési időszakra előírt vízszint) szabályozást kell alkalmazni…”.

A Balaton vízszintjének szabályozására 2016-ig a H/6375-3/2002-12 számú vízjogi üzemeltetési 
engedély és annak mellékletét képező üzemelési szabályzat szolgált (szabályozási sáv 70-110 cm 
között).
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A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint a Balaton medrének, vízkészletének vagyonkezelője, 
állami feladatainál fogva köteles betartani a tóra vonatkozó hatályos vízjogi engedélyeket, jelen 
esetben a tó vízszinttartási rendjére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyt. Az 1997 óta 
alkalmazott és 2003-ban bevezetett vízszint szabályozási rend szerint a Balaton vízállását a 
Siófoki vízmérce „0” pontjára vonatkoztatva (103,41 m. B. f.) éves időléptékben a 70-110 cm 
közötti szabályozási sávban kell a kezelőnek tartani, amit a H/6375-3/2002-12. számú vízjogi 
üzemeltetési engedély és a mellékletét képező üzemeltetési szabályzat írt elő. A szabályozási sáv 
havi bontásban, mindig a hó elejére határozta meg a tartandó vízszinteket, úgy, hogy az év 
egészére a maximális vízszintben a 110 cm–t jelölte meg. Ennek a vízszintnek a meghatározását 
hat éves előkészítő munka előzte meg, a korábbi közel 30 évben ez a maximum 10 cm-rel 
alacsonyabb, tehát 100 cm volt.  A 2016-ig érvényes vízszinttartási rend tehát, az előző sokéves 
szabályozáshoz képest már 60 millió m3 többletvíz tározását jelentette. A megemelt vízszint 
ötvözi a figyelembe vehető igények többségét, prioritási sorrendek szem előtt tartásával, melyek 
közül legelső helyen a nyári idény kezdetére történő magas vízszinttartás szerepelt. Az 
idegenforgalmi időszak optimális 110 cm-rel történő indítása úgy volt elérhető, ha a tó 
természetes áradási időszakában (november-április) keletkező többlet vízmennyiségből annyi vizet 
eresztett csak le a tóból a kezelő, amennyit a biztonságos vízgazdálkodás megkövetelt. Ez a 
lehetőség – a vízeresztéssel történő szabályozás – csak akkor áll rendelkezésre, ha az áradási 
időszakban tartósan 110 cm-t meghaladó vízszintek alakulnak ki.

A XXI. század első éveiben azonban a tó természetes vízkészletváltozása több egymást követő 
évben is negatív előjelű volt, így többnyire nem sikerült a viszonylag szűk szabályozási sávban 
tartani a Balaton vízállását. A társadalom oldaláról egy új, a többletvizek tározására irányuló 
törekvés jelentkezett, ami a Balaton felső szabályozási sávjának emelésével meghosszabbítaná a 
nyári idényben jelentkező igények kiszolgálhatóságát.


Hidrológiai feltételek (KDTVIZIG 2013.) 
A Balaton vízszintjét a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott 
módon kell szabályoznia az engedélyes Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak. A vízállást a 
tóban 2016-ig a 110 cm-es maximális és a 70 cm-es minimális szabályozási szint között kellett 
tartani. (2016 és 2018 között próbaüzem keretében a 120 cm-re történő vízszint emelés 
előkészítése és környezeti hatásainak felmérése, monitoring vizsgálata zajlott).

A tó természetes vízjárását a téli-tavaszi (XI.–IV.) feltöltődés és a nyári-őszi (V.–X.) apadás 
váltakozása határozza meg. A Balatonban a természetes vízjárás eredményeként kialakuló 
vízszintet növelni nem tudjuk, mert a tóhoz történő felszíni hozzáfolyás nem módosítható a Kis-
Balaton üzemrendjével, egyéb vízpótló célú tározási lehetőség pedig nem áll rendelkezésre.. A 
vízszintet csökkenteni a Sió csatornán történő leeresztéssel lehet. Tehát míg a 
nemkívánatos túltöltődés a leeresztéssel elkerülhető vagy mérsékelhető, a nyári apadás 
mértékét nem tudjuk befolyásolni. Viszont a nyári apadás utáni őszi kisvízszint magasabb lesz, 
ha tavasszal magasabb szintnél kezdődik meg az apadás.

A maximális szabályozási vízszint 110-ről 120 cm-re emelésével a tó medrében 60 millió m3 plusz 
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vízmennyiség tározható (a valóságban azonban csak akkor, ha a megelőző téli-tavaszi időszak 
hozzáfolyása ezt lehetővé teszi).

A Balaton múltbeli természetes vízkészletváltozása (ami a tóra hulló csapadékkal növelt felszíni 
hozzáfolyás párolgással csökkentett összege, általában milliméter tóvízoszlopban kifejezve) 
adatainak a felhasználásával meghatározható, hogy a tóban a tavaszi maximális vízállás után 
milyen apadás várható, azaz – vízeresztés nélkül – különböző valószínűséggel mennyire csökken 
nyáron a tóban a vízszint. (Az apadás mértéke természetesen nem függ a tavaszi maximális 
vízállástól, csak a nyári félév vízjárási viszonyaitól).

A számításokat milliméterben végeztük, de az eredményeket a könnyebb érthetőség kedvéért 
centiméterben adjuk meg.

A maximális megengedhető vízszint emelésének hidrológiai megalapozásához a Balaton 1921 óta 
rendelkezésünkre álló havi, évi és téli (XI.–IV.), valamint nyári (V.–X.) félévi természetes vízkészlet-
változásának idősorait használtuk fel.

Az idősorban megmutatkozó csökkenő trend miatt csak az 1990 és 2012 közötti időszak adatait 
vontuk be a vizsgálatba. A téli félévi idősorban így is megmutatkozó csökkenő trendet kiszűrtük. 
Így a jövőbeni várható változásokhoz jobban illeszkedő eredményeket kapunk. 

A természetes vízkészletváltozás különböző időszaki adatsoraira 3 paraméteres gamma 
eloszlásfüggvényt illesztettünk, majd ezek segítségével határoztuk meg a különböző meghaladási 
valószínűségű jellemző értékeket. 

A következő pontokban a Balaton vízjárásának azon jellemzőit mutatjuk be, melyek a tervezett 
szabályozási stratégia szempontjából meghatározóak.


A nyári apadás különböző valószínűségű értékeit a következő táblázat mutatja. 


A nyári félévi (V.–X.) apadás különböző valószínűségű értékei, mm 

(1990-2012)


Tehát a nyári apadási időszakot átlagosan 15 centiméteres, 50%-os valószínűséggel 20 cm-es 
apadás jellemzi. Átlagosan százévente egyszer fordul elő, hogy a nyári félévi vízszintcsökkenés 
meghaladja az 50 cm-t, ugyanakkor kis valószínűséggel növekedés, vízszintemelkedés is 
bekövetkezhet. 

A nyári félévihez hasonlóan számíthatóak a téli félévi növekmények (XI.–IV.) különböző 
valószínűségű értékei. Természetesen a növekmény és a vízállás növekedés mértéke itt is 
független az induló őszi minimális vízállástól. 


Valószínűség, % 1 3 5 10 33 50 80 95 98 99

Természetes 
vízkészletváltozás, mm 527 350 264 141 -100 -198 -350 -450 -487 -506
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A téli félévi (XI.–IV.) természetes vízkészletváltozása különböző valószínűségű értékei, mm

(1990-2012)


Az 50%-os valószínűségű téli növekmény 37 cm, átlagosan 41 cm. A téli félévi természetes 
vízkészletváltozás a legszárazabb időszakban is pozitív. Rendkívül ritkán, 1%-os valószínűséggel 
fordulhat elő, hogy – vízeresztés nélkül – a vízállás 1 méternyit emelkedik télen.

Az őszi minimális vízállás ismeretében és felvéve valamilyen valószínűségű téli természetes 
vízkészletváltozást meghatározható, hogy adott valószínűségű növekmény esetében kell-e téli-
tavaszi vízeresztéssel számolnunk (ha a kettő összege meghaladja a megengedett maximális 
szabályozási szintet, akkor igen, ellenkező esetben nem). 

Kérdés, hogy lehet-e 120 cm a Balaton maximális szabályozási szintje, és hogy – árvízvédelmi 
szempontból – lehet-e egész évben folyamatosan 120 cm.

 Tegyük föl, hogy a hónap elején a vízállás 120 cm. Ha a tárgyhavi természetes 
vízkészletváltozásnak megfelelő víztömeget le tudjuk ereszteni a Sión, akkor a hónap végére nem 
lépi át a vízszint a tóban a szabályozási sáv fölső határát. Amilyen valószínűségű növekményt 
tudunk a siófoki zsilipen keresztül a hónap folyamán leengedni a tóból, olyan valószínűséggel 
tudjuk garantálni a vízszint szabályozási sávban tartását. 

A siófoki zsilip vízemésztő képességét és a Sió vízszállító képességét 50 m3/s-nak fölvéve, és 
folyamatos, 30 napon át tartó vízeresztést feltételezve a Balatonból egy hónap alatt 22 
centiméternyi (217 mm), azaz 130 millió m3 víz ereszthető le. 

A következő táblázatban az egyes hónapok kis valószínűségű és a vízeresztő kapacitást (217 mm) 
meghaladó természetes vízkészletváltozásait mutatjuk be. Az 1%-os valószínűségű 
növekményeket a 217 mm kapacitással egybevetve az utolsó sorban megadjuk, hogy milyen 
mértékű túllépés várható akkor, ha a maximális megengedett vízállás azonos az egész évben.


Természetes vízkészletváltozás, mm/hónap


Valószínűség, % 1 3 5 10 33 50 80 95 98 99

Természetes 
vízkészletváltozás, mm 988 846
 775 673 461 368 213 96 46 17

Valószínűség, % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 256 171 228 252 121 156 70 157 212 159 231 271

2 229 203 220 203 244

3 213 200 228

5 207

1%-os túllépés, 
mm 39 11 35 14 54
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Ebből következőleg, ha 1%-os biztonságra törekszünk, akkor a Balatonban a maximális vízállás 
az egyes hónapok első napján nem lehet nagyobb, mint a következő táblázatban bemutatott 
értékek.


A táblázatban szereplő adatokat kerekítve és az egyes hónapok között folyamatos átmenetet 
képezve az 1%-os biztonságú maximális szabályozási vonal jellemző értékei az egyes hónapok 
első napján:


maximális szabályozási vonal, cm


hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

vízállás 116 120 119 116 120 120 120 120 120 120 118 114

hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

vízállás 115 115 115 115 120 120 120 120 120 120 115 115
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A maximális szabályozási vonalat és a 2016-ig érvényben lévő szabályozási sávot mutatja a 
következő ábra.


 


Megjegyezzük még, hogy a számítás havi lépcsőben történt, ezért az operatív szabályozás során 
előfordulhat, hogy a hónap folyamán – rövid időre – 120 cm fölé emelkedik a vízszint a tóban. 
Hasonlóképpen az is csökkenti a biztonságot, hogy ha a Kapos folyón árhullám vonul le, akkor a 
Balatonból mindössze 30 m3/s vízhozam ereszthető anélkül, hogy védekezni kellene a Sió 
mentén.

Összegzés: 


• Hidrológiai szempontból nincs akadálya a maximális vízállás 110-ről 120 cm-re 
emelésének. 


• A téli félévi természetes vízkészletváltozás átlaga 41 cm, a nyári félévi apadás átlagos 
értéke 15 cm.


• A javasolt maximális szabályozási vonal megállapításakor a Sión folyamatosan levezethető 
vízhozamot 50 m3/s-ban vettük fel. A valóságban a vízeresztési, apasztási lehetőségek 
ennél kis mértékben kedvezőtlenebbek.


• A javasolt vonal bevezetésével az 1%-os valószínűségű havi természetes vízkészlet-
növekmény sem okoz tartós, egy hónapnál tovább tartó vízszint túllépést a Balatonban.


• A 70 és 110 cm közötti szabályozási sáv helyett a 120 cm-es maximális szabályozási vonal 
a vízszintszabályozás gyakorlatán nem változtat, hiszen vízeresztés a tóból csak a 
túltöltődés elkerülésére történt.


• A javaslat szerint a vízeresztést meg kell kezdeni, ha a vízállás a maximális vonalat 2 cm-
rel túllépi, és abba kell hagyni, ha 2 centiméterrel alá csökken.


A Balaton 2013. évi tervezett vízszintszabályozási vonala
és a jelenlegi szabályozási sáv
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• A minimális szabályozási szint eltörlése nyomatékosítja, hogy a Balaton természetes 
apadását nem tudjuk ellensúlyozni.


A jelenleg érvényben lévő Üzemelési szabályzat (Szabályzat) aktualizálásának közvetlen 
előzménye, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által, engedélyező hatóság felé benyújtott 
szakértői vélemény alapján, a Balaton vízszintszabályozásának módosítása, az „Üzemelési 
szabályzat” 3.1.1 pontjának változtatásával, azaz a korábban maximálisnak elfogadott 
üzemvízszint – Balaton siófoki vízmércéjére vonatkozatott – 110 cm-ről 120 cm-re emelése.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság módosítási szándékát, a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatala VE09Z/04872-127/2018. ügyiratszám határozatú környezetvédelmi 
engedélyével jóváhagyta. Majd ezt követően a környezetvédelmi engedélyben foglaltak 
figyelembevételével, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya a „Balaton 
vízszintszabályozása (Siófok leeresztőzsilip, hajózsilip és Balatonkiliti duzzasztó) vízjogi 
üzemeltetési engedély módosítása” tárgyában hozott 35700/9132-14/2018. ált. iktatószámú 
határozatával engedélyezte.

A változtatás eredményeként a tóban tározott víz mennyisége cca. 60 millió m3 vízmennyiséggel 
nőtt (10 cm vízszintemelkedés), ami az eddiginél tágabb lehetőséget teremt a vízkészlet-
gazdálkodásban.

A Balaton átlagvízállásában jelentkező szélsőségeinek enyhítésére, gyakorlatilag az egyetlen és 
jelenleg hatékonyan megvalósítható műszaki megoldás, a tómederben történő tározás.  
Az utóbbi évtizedekben tapasztalható szélsőséges időjárás szükségessé teszi a változó éghajlati 
körülményekhez jobban igazodó vízszintszabályozás kialakítását.  Ennek érdekében a jelenlegi 
nyári időszakra vonatkozó szabályozott vízszint 120 cm-ben lett maximalizálva, és ezzel együtt az 
alsó szabályozási szint fogalma törlésre került.

A Szabályzat célja a Balaton vízszintszabályozását megvalósító Siófoki vízlépcső (Siófoki 
leeresztő zsilip és Siófoki hajózsilip), a Balatonkiliti mederduzzasztó, valamint ezek által határolt 
Sió-szakasz működtetési feltételeinek, lehetőségeinek és végrehajtásának egységes 
összefoglalása úgy, hogy alapját képezhesse a Sió-csatorna – elvárásoknak megfelelő – 
üzemeltetésének.


A vízszint-szabályozási tevékenység eszközrendszere 

A Balaton többletvízének levezetési szabályozása a Siófoki leeresztő zsilip és Siófoki hajózsilip 
üzemeltetésével lehetséges.

A Szabályzat a tárgyi művekre korábban készült üzemelési szabályzatok, valamint a Balaton 
vízszint-szabályozási és a tómederben történő tározási tevékenységre vonatkozó hatályos 
környezetvédelmi és vízjogi engedély, illetve ezek megalapozó dokumentumai alapján készült.


Üzemeltetési tevékenységre vonatkozó általános adatok 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak a 1049/1994. (VI. 29.) sz. Kormányhatározat  
4. pontja alapján kidolgozott, a Balaton vízminőségének védelmét és javítását szolgáló új Balatoni 
Vízgazdálkodási Fejlesztési Program 2100/1995. (IV. 12.) sz. Kormányhatározat  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5. pontja alapján kell a Balaton vízszint-szabályozását végezni, figyelembe véve a mindenkor 
hatályos Környezetvédelmi engedély és Vízjogi üzemeltetési engedély tartalmát.

A tó vízszint-szabályozását elsősorban az üdülés, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a 
vízkárelhárítás érdekeinek és igényeinek megfelelően kell végezni, figyelemmel a vízszint-
szabályozás célállapotainak eléréséhez szükséges vízleeresztések járulékos következményeire is. 
Egyéb horgászati, halállomány szabályzó halászati, vízi közlekedési, mezőgazdasági 
vízhasznosítási, stb. igények kielégítése csak az elsődleges társadalmi érdekek sérelme nélkül 
tehető meg.


A jelenleg érvényben lévő Szabályzat készítésénél felhasznált releváns dokumentumok 

jegyzéke 

- A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.) részére szóló, 
a Balaton vízszintszabályozására (Siófok leeresztőzsilip, hajózsilip és Balatonkiliti 
duzzasztó kezelésére) vonatkozó H/6375-3/2002-12. számú vízjogi üzemeltetési engedély, 
mint alaphatározat,


- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/4203-6/2015. ált. és 
35700/8187-21/2017. ált. iktatószámú határozataival módosított vízjogi üzemeltetési 
engedély,


- Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala VE09Z/04872-127/2018. 
ügyiratszám határozatú környezetvédelmi engedély,


- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya „Balaton 
vízszintszabályozása (Siófok leeresztőzsilip, hajózsilip és Balatonkiliti duzzasztó) vízjogi 
üzemeltetési engedély módosítása” tárgyában hozott 35700/9132-14/2018. ált. iktatószám 
határozatú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása.


A vízszint-szabályozó műtárgyak általános jellemzői (SBS KOMIR Kft 2017.) 
Jelenleg folyamatban van a három műtárgy (Siófoki leeresztő zsilip, Siófoki hajózsilip, 
Balatonkiliti mederduzzasztó) és ezek üzemviteli kiszolgáló épülete (irányítótorony) 
átépítése, az elbontott műtárgyak helyett új helyen, új műtárgyak, új üzemviteli kiszolgáló 
épület épül. Mindez szükségessé teszi az új műtárgyak megépítését követően, azok 
üzembe helyezését megelőzően, az üzemelési szabályzat teljes körű, új műtárgyakra 
történő aktualizálását. 

Tárgyi beruházási tevékenység finanszírozásához „Balaton levezető rendszer korszerűsítése 
(KEHOP-1.3.0-15-2015-00007)” című 1361/2016. (V. 21.) kormányhatározatban nevesített kiemelt 
projekt biztosítja a fedezetet, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 
keretében, a Fenntartható Vízgazdálkodás Infrastrukturális feltételeinek javítása tárgyú fejlesztési 
keret terhére. 
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Siófoki leeresztőzsilip 
Az elbontásra kerülő műtárgy a siófoki kikötőben, a kikötő két mólója közötti terület délkeleti 
sarkában található a hajójavító üzem szigeten. A vízleeresztő zsilip a Sió végső, 120+822 fkm 
szelvényében, az 1942-1947. között épült műtárgyegyüttes része.

A műtárgy feladata a Balaton természetes vízkészlet-változásából eredő többlet vízmennyiség 
elvezetésével a Balaton vízszint szabályozhatóságának biztosítása. További rendeltetése a 
vízgazdálkodási, üdülési, vízminőségi és vízkárelhárítási célú vízszintszabályozás mellett a 
mintegy 121 km hosszúságú Sión a hajózáshoz szükséges megfelelő vízszint biztosítása, illetve 
élő vízmennyiség Sióba történő juttatása a halgazdálkodási szempontokat is figyelembe véve.

A műtárgy két süllyesztett szekrényre van alapozva. A nagyobbik keszon alapterülete 12,4x28,5 
m, amelyre a leeresztő zsilip és az energiatörő medence alapozott. A kisebbik  
13x8 m alapterületű keszon az utófenék alapozásaként szolgál. A két nyílás egyenként 4,0 m 
szélességű, amelyeket billenőlapos felső résszel ellátott, acélszerkezetű, görgős megtámasztású 
sík táblák zárnak el. A táblák mozgatása a kezelőhídról, nagyáttételű, mechanikus mozgató 
berendezéssel, kézi erővel történik.

A műtárgy küszöbszintje 101,02 mBf.

A műtárgy felett 28,5 m hosszban járópallóval ellátott felvízi terelőmű van kialakítva, amelyen a 
kisméretű vízijárművek biztonsága érdekében uszadékfelfogó háló van elhelyezve. A felvízi 
ideiglenes elzárás lehetőségét tűsgát biztosítja.

A műtárgy alvízi részében rácsszerkezetből, fogóládából és kiemelő szerkezetből álló angolnafogó 
berendezés épült be. (Üzemeltetője a Balatoni Halászati ZRt., kezeléséről külön szabályzat 
rendelkezik.)

Az energiatörőkkel ellátott vasbeton utófenék után, további 34 fm hosszban a mederfenék  
50 cm vastag terméskő szórással van megerősítve. A műtárgy alatti Sió meder mintegy  
99,00 mBf. fenékszintű, betonba ágyazott terméskő burkolatú, illetve helyenként támfalas 
kialakítású.

A zsilipben vasbeton lemez szerkezetű, nehéz gépjárművek közlekedésére is alkalmas híd van 
kialakítva, amelyen keresztül a kikötő üzemi szigete közelíthető meg.


A tervezett vízleeresztő zsilip

A zsilip építési okokból (száraz munkatér) célszerűen a meglévő zsilip alvízében a 120+816 fkm. 
szelvényben létesül, az átjárás közúti járművekkel és gyalogosan is mindenkor biztosított. A közúti 
„A” teherbírású üzemi hídhoz csatlakozó út a Krúdy sétányról indul és a jelenlegi BAHART telep 
bejáratáig tart. 

A meglévő zsilipen keresztül jelentős számú közmű vezet át, ezek kiváltásáról, átépítéséről 
gondoskodni kell, erre a célra az új zsilip szegélyében védőcsövek létesülnek, melyeken át a 
különféle közművek átvezethetők lesznek. 

A zsilip üzemszerűen zárt állapotú, így biztosítva a Balaton közel állandó vízszintjét. A műtárgy 
másik feladata a Balatonból való vízlebocsátás szélsőséges esetekben is. Ez a BME vizsgálata 
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szerint +120 cm-es vízállás esetén kb. 120 m³/s vízhozamot jelent. Ezt a vízhozamot a 
teljesen kinyitott zsilip ~104,10 mBf. Sió alvízi vízállás mellett képes levezetni. 

A 2x8,0 m nyílásszélességű műtárgy ezt a vízhozamot süllyesztett vízláda nélkül biztonságosan le 
tudja vezetni, ez a megállapítás igaz a kisebb vízhozamokra is. 

A két nyílásnak üzemeltetési és karbantartási előnyei vannak. A főelzárások szegmensek, az 
ideiglenes elzárások betétgerendákból állnak. A főelzárások karbantartása esetén egy nyílás 
teljesen leüríthető, az ideiglenes elzárások autódarus behelyezésével.


A leeresztő/vízszintszabályozó zsilip főbb adatai 

- Műtárgy legmélyebb alapozási síkja: 98,00 mBf 

- Körülvevő szádfal talpsíkja 90,3÷ 92,00 mBf 

- Műtárgy felvízi fenék szintje: 101,60÷100,60 mBf 

- Műtárgy alvízi fenék szintje: 98,90 mBf 

- Nyílások száma: 2 db (egyforma) 

- A szabad nyílás szélessége: 8,00 m 

- Műtárgy kezelőszintje: 105,60 mBf 

- Beépített főelzárások száma: nyílásonként 1 db 

- Beépített főelzárások típusa: szegmens 

- Ideiglenes elzárás hornyok száma: 2*2 db 

- Műtárgy hossza 27,90 m 

- A falak vastagsága: 1,00 ill. 1,50 m 

- Alaplemez vastagsága: 80 cm 

- Alaplemez szélessége 21,50 m 

- Maximálisan tartható Balaton vízszint: +140 cm (=104,81 mBf) 

- Műtárgy felett átvezető hidak: 1 db közúti „A” teherre kialakított 


Siófoki hajózsilip 

A hajójavító sziget dél-nyugati oldalán épült a Sió-csatorna 120+800 fkm szelvényében. Feladata 
a Balaton és a Sió közötti hajóforgalom biztosítása. Hasznos hossza 83,5 m, szélessége 12,00 m. 
A műtárgy maximum 1500 tonnás úszó járművek átzsilipelésére alkalmas.

A műtárgy vasaltbeton és vasbeton építmény az alvízi és felvízi zsilipfőkben kőburkolattal van 
ellátva. Az elzárás acélszerkezetű támkapukkal történik. A felvízi kapu magassága  
4,25 m, küszöbszintje 101,14 mBf, az alvízi támkapué 6,65 m, a küszöbszint 98,67 mBf.

Az eredetileg kézi mozgatású támkapuk elektro-olajhidraulikus rendszerrel mozgathatók. 
Működtetésük az irányító toronyból távirányítással végezhető.

A zsilip töltése és ürítése az oldalfalakban kialakított körülfutó oldalcsatornákon át, mindkét 
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oldalon 16-16 beömlőnyíláson keresztül lehetséges. Szükség esetén a támkapu szárnyakban 
kialakított tiltókkal is megoldható a hajózsilip töltése, illetve ürítése.

A zsilip ideiglenes elzárása a műtárgy alsó és felső végén kialakított hornyokban vízszintesen 
elhelyezhető acélszerkezetű betétgerendákkal lehetséges. Beemelésük két villamos meghajtású 
híddaruval történik. A betétgerendák tárolása külön épületben történik, amely sínpályával van 
összeköttetésben a beemelési helyekkel. A hajózsilip a felső főnél a kikötő függőleges 
támfalaihoz, míg az alsó főnél a Sió-meder betonba ágyazott kőburkolatához csatlakozik.


A tervezett hajózsilip 

A hajózsilip a meglévő hajózsilip helyén létesül, annak kibővített munkagödrében. (120+900 fkm. 
szelvény környezetében) A jelenlegi mederviszonyok a jövőben sem fognak jelentősen 
megváltozni, így az új hajózsilip méretei, küszöbszintje gyakorlatilag megegyezik a meglévővel. 

A hajózsilip töltő ürítő rendszere a felső és alsó főben lévő un. megkerülő csatornás rendszer. Az 
időszakos hajózás (évi 0-5 db hajó) nem indokolja a bonyolultabb és drágább, a kamra 
oldalfalában végigfutó oldalcsatornás, vagy a még bonyolultabb fenékürítős rendszer kiépítését. 
Az egymással szembefordított kiömlő nyílások a vízsugár energiáját megtörik, de a kamrában 
hosszirányú lengések jöhetnek létre. Ezek kiküszöbölésére a lassabb töltés-ürítés alkalmas lesz. A 
hajókat ezen lengések miatt a falban lévő bakokhoz ki kell kötni. 

A hajózás elősegítése érdekében az alvízi várakozótér rézsűs partfalát átalakítjuk egy ~100 m 
hasznos hosszúságú függőleges partfallá. Ez a partfal rakodásra nem alkalmas, mert egy 2,0 m 
széles padka után rézsűvel csatlakozik a meglévő terephez. A partfal tetején kikötőbakok 
létesülnek, a rézsűtetőre három rézsűlépcsőn lehet felkapaszkodni. 

A tervezett hajózsilipen keresztül továbbra sem lehet gépjárművel átjárni. 

A jelenlegi bakdaru elbontásra kerül, az ideiglenes elzárások betételére autódarut vesznek 
igénybe.

Hajózsilip főbb adatai 


- Műtárgy legmélyebb alapozási síkja: 97,40 mBf 

- Körülvevő rés- és szádfal talpsíkja 84,00 mBf 

- Műtárgy felvízi fenék szintje: 101,00 mBf 

- Támkapu küszöbszintje: 101,50 mBf. 

- Küszöbmagasság: 2,60 m 

- Műtárgy alvízi fenék szintje: 98,90 mBf 

- Nyílások száma: 1 db 

- A szabad nyílás szélessége: 12,00 m 

- Hasznos hosszúság: 90,0 m 

- Műtárgy kezelőszintje: 105,40 mBf 

- Felvízi főelzárás típusa: támkapu 

- Alvízi főelzárás típusa: szegmenstábla 
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- Ideiglenes elzárás hornyok száma: 1+1 db 

- Műtárgy hossza 121,10 m 

- A falak vastagsága: 1,50 m ill. 4,40-4,60 m 

- Alaplemez vastagsága: 1,50 m 

- Alaplemez max. szélessége 20,50 m 

- Maximálisan tartható Balaton vízszint: +140 cm (=104,81 mBf) 

- Műtárgy felett átvezető híd: nincs 


Balatonkiliti mederduzzasztó és a szabályozott Sió szakasz 

Balatonkiliti mederduzzasztó 

A duzzasztó műtárgy Siófok város alatt, a Sió 118+720 fkm szelvényében létesült 1989-90-ben. 
Alapfeladata a balatoni vízeresztéseken kívüli időszakokban (a téli időszakok kivételével) a 
vízleeresztő zsilip és a duzzasztó közötti mintegy 2100 m hosszúságú belterületi Sió-szakaszon 
duzzasztott szintű, esztétikus megjelenésű meder biztosítása az egyébként gyakorlatilag üres 
mederszakaszon. További feladata a folyamatos hajózási lehetőség biztosítása a Balatoni Vízügyi 
Kirendeltség 118+900 fkm szelvényében épült műhelytelepe és a Balaton között. Telepítését 
tervezéskor befolyásolta az az igény is, hogy az új gépüzemi sólyánál a biztonságos 
hajómanőverek végrehajthatók legyenek. 

A műtárgy 18,0 m szabad nyílású és 10,0 m hosszúságú, 98,70 mBf. küszöbszinttel és  
103,10 mBf. kezelőszinttel. 


Fő részei: 
- A vb. szerkezetű fenéklemez 1,30-1,85 m között változó vastagsággal;

- Oldalfalak, amelyekben a kétoldali, 500 mm átmérőjű, tolózárakkal zárható megkerülő 

csatorna és a kétoldali láncakna is kialakításra került;

- Szárnyfalak, amelyek a mederfenékbe, illetve a Sió meder rézsűjében kötnek be;

- Az előfenék 15,0 m hosszúságú és 18,0 m szélességű. Fenékburkolata 40 cm vastag 

úsztatott beton, 30%-os kőbedolgozással. A rézsűburkolat 1:1-1:2 között változó 
rézsűhajlással, amely súlytámfal kialakítású mindkét parton. A kapcsolódó felvízi 
mederfenék szintje 98,50 mBf.;


- Az utófenék kialakítása gyakorlatilag azonos az előfenékkel, de a jobbparton lejárórámpa 
készült, amely a vontatóút szintjéről (103,10 mBf.) a mederfenék  
98,50 mBf. magasságú szintjére való lejutást biztosítja a fenntartó gépek és a járművek 
számára.


- Az acélszerkezetű elzáró berendezés billenőtáblás, a megfelelő merevség érdekében 
„halhas” alakú kialakítással készült. A fenéklemezhez csuklósan rögzített, két oldalon Gall-
lánccal emelhető a megfelelő szintre elektro-mechanikus mozgató berendezéssel, amely 
üzemzavar esetére önzáró fékkel van ellátva. A mozgató berendezések mozgása villamos 
úton szinkronizált.
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A maximális, átbukás nélküli duzzasztott felvízszint – a küszöbszint felett maximum  
2,70 m-es felvízoldali vízoszlop mellett – 101,40 mBf. A maximális átbukási magasság  
0,40 m, így a maximális („vis maior” helyzetben) duzzasztási szint: 101,80 mBf.


A tervezett Balatonkiliti duzzasztó 
2015 októberében készült a Balatonkiliti duzzasztó elvi vízjogi engedélyezési terve, mely a 
jelenlegi duzzasztó fölött létesült volna. A terv készítését követően több egyeztetés volt a Siófok 
Város Önkormányzata és az OVF, ill. megbízottjai között. Ennek eredményeképp - közös 
elhatározás alapján - a duzzasztómű a Dózsa György út tengelyében, a 118+030 fkm szelvényben 
létesül (690 m-re D-re a jelenlegi duzzasztó műtárgytól), és egyben a mű a 65-ös főút 
tehermentesítő útján létesülő híd alapozásául is szolgál. 

A két műtárgy összeépítése miatt a híd szabad nyílása 9+13+2xbicikliút m-es lesz a tervezett 
43,60 m-el szemben. A korábbi út és híd tervezőivel többször történt egyeztetés, így a híd 6 db 
pilléren keresztül támaszkodik a műtárgyra. A tervezési határ a 103,60 mBf. szintű kezelőszint, itt 
biztosítandó a csatlakozás a hídpillérek számára. 

Siófok- Balatonkiliti mederelzáró főbb adatai 


- Műtárgy legmélyebb alapozási síkja: 96,50 mBf 

- Körülvevő résfal talpsíkja 90,00 mB 

- Műtárgy küszöb szintje: 98,70 mBf 

- Vízláda fenék szintje: 97,30 mBf 

- Műtárgy alvízi fenék szintje: 98,50 mBf 

- Nyílások száma: 2 db (különböző) 

- A leeresztő nyílás szabad szélessége: 8,00 m 

- A hajózó nyílás szabad szélessége: 12,00 m 

- Műtárgy kezelőszintje: 103,60 mBf 

- Beépített főelzárások száma: nyílásonként 1 db 

- Beépített főelzárások típusa: billenőtábla 

- Ideiglenes elzárás hornyok száma: 2*2 db 

- Műtárgy hossza 22,30 m 

- A falak vastagsága: 1,35 m - 2,20 m 

- Alaplemez vastagsága: 80 cm 

- Alaplemez szélessége 26,50 m 

- Maximális felvízszint: 101,90 mBf) 

- Műtárgy felett átvezető hidak: 1 db közúti A teherre kialakított közúti híd, 

- 2 db kezelőhíd a vízleeresztő nyílásban


253



A Balatonkiliti mederduzzasztó által szabályozott Sió szakasz 

A duzzasztó által szabályozott, mintegy 2100 m hosszúságú Sió szakasszal szemben támasztott 
igények: 

- a balatoni vízleeresztések biztonságos (kiöntésmentes) levezetése;

- a vízleeresztések időtartama alatt lehetséges hajózás biztosítása;

- a hajójavító üzem megközelítésének biztosítása vízleeresztés nélküli időszakokban is;

- Siófok belterületi vízgyűjtő-terület csapadékvizének befogadása és elvezetése;

- a medernek meg kell felelnie Siófok város által támasztott műszaki és tájesztétikai, 

közegészségügyi követelményeknek.


Főbb adatai: 
- A szabályozott szakasz hossza: 2102 m ( a Kiliti duzzasztó átépítése után 2786 m);

- Alsó végszelvénye (Balatonkiliti mederduzzasztó): 118+720 fkm (118+030 fkm);

- Felső végszelvénye (Siófoki Leeresztő Zsilip): 120+822 fkm (120+816 fkm);

- Átlagos fenékszélesség: 18 m;

- Rézsűhajlás: 1:1-1:2;

- Mértékadó árvízszintek (a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet szerint):


119+300 fkm	 	 	 	 	 103,55 mBf

119+800 fkm	 	 	 	 	 103,70 mBf

120+400 fkm (Beszédes közúti híd)	 	 103,94 mBf

120+800 fkm (hajózsilip)	 	 	 104,04 mBf


- Legnagyobb hajózási vízszint: (120+800 fkm): 	 101,92 mBf

- Legkisebb hajózási vízszint: (120+800 fkm) 	 101,12 mBf

- (Névleges) mértékadó vízhozam: 80 m3/s.


A Sió-csatorna medre a belterületi szakaszon átlagosan 18 m széles, részben mindkét rézsűjén 
burkolt. A hidak környezetében a mederszélesség 12 m-re is lecsökken, illetve a leeresztő 
zsilipnél eléri a 26 m-es szélességet is. A mederrézsű burkolata általában betonba rakott 
terméskő, illetve helyenként beton. Burkolatlan a szakasz a 119+100 fkm szelvénytől a 
Balatonkiliti mederduzzasztóig.
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Üzemelési rend (KDTVIZIG 2019.) 
Siófoki leeresztő zsilip 

Fogalmak 

- A Balaton felső szabályozási vonala: a Balaton vízszintjének az adott hónap első napján 
érvényes felső szabályozási vízállás értéke, a siófoki balatoni vízmérce  
„0” pontjához – 103,41 mBf. – viszonyítva az 1. táblázat, illetve a 1. ábra szerint. (Az év 
napjaira vonatkozó szabályozási vízszintet a hónapok első napjaira vonatkozó 
szabályozási vízszintek közötti lineáris interpolációval kell meghatározni.) 

1. táblázat: A Balaton felső szabályozási vízállás értékei az adott hónap első napján

 (A siófoki vízmérce „0” pontjához viszonyítva, melynek magassága 

103,41mB.f.)


-

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által a 2018. november 
21-én kelt, 35700/9132-14/2018. ált. iktatószámú, másodfokú vízügyi hatósági határozata 
alapján.


Hónap H max. (cm)

Január 1. 110
Február 1. 110
Március 1. 115
Április 1. 115
Május 1. 120
Június1. 120
Július1. 120

Augusztus1. 120
Szeptember 1. 120

Október 1. 120
November 1. 110
December 1. 110

255



 
1. ábra: A Balaton felső szabályozási vízállás értékei az adott hónap első napján 

- A Balaton napi átlagos vízállása: a Balatonakali és a Tihany-révi vízmércék megelőző 24 
órás átlag vízállásaiból számított számtani középérték. 

A vízleeresztés megvalósítása  

A vízeresztés megkezdésére, a Balatoni Vízügyi Kirendeltség vezetője, Lotus Notes rendszerben 
rögzített előterjesztésben tesz javaslatot. Előterjesztés, KDTVIZIG Igazgatói, majd ezt jóváhagyó 
Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban: OVF) utasítás formájában válik végrehajthatóvá. 
Vízeresztésre csak igazgatói írásos utasítás alapján kerülhet sor.

A vízeresztés további műveletei, intézkedések, javaslatok VIR modulban kerülnek rögzítésre SzVK 
Távmondat, valamint Távmondat formájában.

A balatoni vízeresztés megkezdésével a 04.07. Tolnanémedi-Siófok belvízvédelmi szakaszon I. 
fokú belvízvédelmi készültség kerül elrendelésre.


A vízeresztés befejezésére, Siófoki leeresztő zsilip zárásának folyamatára a hidrometeorológiai 
előrejelzések alapján, BVK vezetője, Lotus Notes rendszerben tesz javaslatot.  
A folyamat a javaslat igazgatói elfogadását követően OVF felé történő felterjesztéssel folytatódik, 
majd OVF által kerül jóváhagyásra. 

A balatoni vízeresztés befejezésével a 04.07. Tolnanémedi-Siófok belvízvédelmi szakaszon 
elrendelt belvízvédelmi készültség megszüntetésre kerül.


A leeresztő zsilip üzemeltetésének – a vízszint-szabályozási igényekből adódó – általános szabályai 

- A Balaton napi átlagos vízállása – üzemi körülmények között – nem emelkedhet az  
1. számú táblázatban, illetve a 1. ábrán rögzített felső szabályozási vízállások fölé. 
Amennyiben ez a hidrológiai-meteorológiai, vagy egyéb körülményekből adódóan mégis 
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bekövetkezne, a leeresztő zsilip nyitásának növelésével – rendkívüli esetben a hajózsilip 
vízlevezetésbe történő bevonásával is – a Sió-csatorna mindenkori levezető kapacitásának 
figyelembevételével törekedni kell a felső szabályozási vonal érték feletti átlagos balatoni 
vízállás mielőbbi megszüntetésére.


- Az üdülési és egyéb szempontok miatt törekedni kell a felső szabályozási vízállás 
tartására. (Ez nagyobb részben a meteorológiai viszonyok függvénye.)


- A vízleeresztést meg kell szüntetni, ha a vízállás az év adott napjához rendelt felső 
szabályozási vízállások, azaz a felső szabályozási vonal alá csökken 1 cm-rel és az 
előrejelzések szerint nem várható csapadék.


- Az év adott napjához rendelt felső szabályozási vonal alatti vízállás értékek elsősorban az 
időjárási adottságok miatt alakulhatnak ki. Június-augusztus hónapokban csak akkor 
engedhető meg egyéb igények kielégítésére (hajózás, állományszelektáló halászat, Sió 
vízminőség szabályozása) vízleeresztés, ha a vízállás az 1. táblázat, illetve a 1. ábra által 
meghatározott felső szabályozási vonaltól lefelé 5%-al nagyobb értékben nem tér el, illetve 
az előrejelzések alapján a vízleeresztés befejezésével sem lép ki ebből a tartományból. 
Ettől eltérés csak a Sió Siófokon belüli belterületi szakasza vízminőségi célú átöblítésének 
igénye esetén lehetséges.


Vízkormányzással összefüggő értesítési, adatszolgáltatási kötelezettségek 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya „Balaton 
vízszintszabályozása (Siófok leeresztőzsilip, hajózsilip és Balatonkiliti duzzasztó) vízjogi üzemeltetési 
engedély módosítása” tárgyában hozott 35700/9132-14/2018. ált. iktatószám határozatú, 2023. 
november 30-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyében előírtakat maradéktalanul be kell 
tartani az üzemeltetés során:


- Engedélyes (KDTVIZIG) köteles, a megfelelő szabályozás érdekében a meteorológiai 
előrejelzéseket folyamatosan figyelni. Amennyiben a Balaton aktuális napi átlagos vízállása 
a folyamatos felső szabályozási vonalat alulról 5 cm-re megközelíti és a meteorológiai 
előrejelzések alapján a folyamatos felső szabályozási vonalat meghaladó vízállás várható, 
úgy meg kell kezdeni a felkészülést a vízeresztésre. Amennyiben a felkészülési időszakban 
a meteorológiai előrejelzés szerint továbbra is jelentős – a tó vízszintjére hatással bíró – 
csapadék várható, akkor haladéktalanul meg kell kezdeni a vízeresztést. A vízeresztést úgy 
kell végezni, hogy a tó átlag vízállása 5%-nál nagyobb mértékben ne haladja meg a 
folyamatos felső szabályozási vonal aktuális értékét. A zsilipnyitás és zárás időpontját, a 
vízeresztés tervezett	 volumenét és az ezekben bekövetkező jelentős változásokat 
haladéktalanul be kell jelenteni az illetékes vízügyi hatóságra.


- A meteorológiai előrejelzések figyelembevételével felkészülni az esetleges szélsőséges 
időjárás okozta vízkárokat, jégkárokat megelőző védekezésre, amennyiben a Balaton 
aktuális átlagos vízállása a folyamatos felső szabályozási vonalat alulról  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5 cm-re megközelíti. A folyamatos felső szabályozási vonalat esetlegesen meghaladó 
átlagvízállások idején, illetve szükség esetén meg kell kezdeni a védekezést.


A vízeresztésekről, a zsilipek nyitásának időpontjáról, a vízeresztés várható mértékének és 
időtartamának megjelölésével az elrendelést követő 24 órán belül, de a nyitás időpontját 
lehetőség szerint 15 nappal megelőzően értesíteni kell az érdekelteket. Az értesítések kiküldéséért 
a Balatoni Vízügyi Kirendeltség a felelős. Ez alól kivételt képez Sió-csatorna Siófok város 
belterületi, Siófoki leeresztő zsilip és Balatonkiliti mederduzzasztó által határolt mederszakaszán 
(böge) végzett öblítési célú, valamint az 5 m3/s-ot nem meghaladó intenzitású, a Sió felső 
szakaszának frissítővízzel történő ellátását célzó vízleeresztés.


A vízleeresztésnél figyelembe veendő hidraulikai jellemzők 

A vízleeresztés általános szabályoknak megfelelő operatív megvalósulását – a leeresztő zsilip 
egyéb szempontok alapján szükséges mindenkori vízhozamát – a következő tényezők együttes 
figyelembe vételével kell elvégezni:


- a leeresztő zsilip beépítési méretei,

- a zsilipnyitások mértéke,

- a felvízoldali (balatoni) vízállás,

- az alvízoldali meder (Sió) mederhidraulikai viszonyai.


Az alvízoldali mederhidraulikai viszonyok mellett módosító tényező a Sió jelentősebb 
mellékvízfolyásainak – a Kaposnak és a Nádornak – a mindenkori vízhozama, valamint a befogadó 
Duna vízállása, tekintettel arra, hogy az alsóbb mederszakaszok mederteltsége befolyásolhatja a 
leeresztő zsilip alatti mederszakasz vízfelszín-esés viszonyait, adott vízálláshoz tartozó vízszállító 
képességét. Ezt a hatást – tekintettel a jelenlegi megalapozottságának bizonytalanságaira – jelen 
üzemelési szabályzat kontrollmérések előírási kötelezettségével veszi figyelembe. 

A leeresztő zsilip vízhozamának beállítása során az 1997-től érvényes Sió Siófok gát-alatti 
vízmércére vonatkozó vízállás-vízhozam kapcsolatot kell felhasználni.

A megelőző hidraulikai vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a viszonylag rövid belterületi 
szakasz rendezése – egyéb kedvező hatásai mellett – a Sió vízszállítását csak csekély, a vízhozam-
vízállás kapcsolattól elvárható pontosságon belüli mértékben befolyásolja. A leeresztő zsilip 
vízszállítására gyakorolt hatása gyakorlatilag teljes mértékben elhanyagolható. Egyéb visszahatások 
miatt azonban szükséges a vízeresztések idején kontroll vízhozammérések végzése, és a módosult 
állapotok alapján a mérésekre alapozva a zsilipállások pontosítása. 
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 A zsilipnyitás meghatározása 

A Balaton éven belüli időszakhoz rendelt vízszint-szabályozási feltételekhez tartozó 
zsilipnyitásokat – az alvízi meder védelme érdekében a két zsiliptábla azonos nyitás mértékének 
figyelembe vételével, zsiliptábla alatti átfolyás biztosításával (a billenőtáblák feletti vízátbocsájtás 
nélkül!) kell meghatározni. 

A maximális levezető kapacitást csak akkor és annyi ideig szabad kihasználni, amikor ezt a 
rendkívüli hidrológiai körülmények indokolják. Lehetőleg, a 30-40 m3/s körüli vízsugarat kell 
előállítani.  

A zsilipmozgatás sebessége 

A zsilipmozgatások sebességénél az alvízi Sió meder part- és mederállékonysági feltételei a 
meghatározók. A betartandó feltételek a következők:


- Az alvízi meder állékonyságának biztosítása érdekében az alvízi mederben 
vízszintemelkedés intenzitása a Sió Siófok gát-alatti vízmércéjén nem haladhatja meg az 5 
cm/óra értéket; 

- Az alvízi meder rézsű- illetve partállékonyságának biztosítása érdekében az alvízi 
mederbeni vízszintcsökkenés intenzitása a Sió Siófok gát-alatti vízmércéjén nem 
haladhatja meg a 2,5 cm/óra értéket; 

- A vízeresztés megszüntetése esetén az alvízi mederbeni vízszintcsökkenést a Sió-Gát 
alatti mérce 100 cm-es vízállás környezetében 24 órán keresztül szüneteltetni kell a part 
menti talajban és a mederbeni vízállások kiegyenlítődése érdekében. 

- A maximális levezető kapacitást csak akkor és annyi ideig szabad kihasználni, amikor ezt a 
rendkívüli hidrológiai körülmények indokolják. Egyébként lehetőleg a  
30-40 m3/s nagyságrendű vízeresztést kell előállítani. 

A BALATONI VÍZSZINTSZABÁLYOZÁS JÖVŐBELI LEHETŐSÉGEI 

A jövőbeli lehetőség vizsgálata előtt emlékeztetőül idézzük fel Kiszely Károly középítési felügyelő 
megállapítását 1888-ból:

„Világosan felismeri minden baj okát: a Sió-meder és zsilip elégtelen vízemésztését, 
és javasolja annak 48 m 3/s-ra való bővítését (ami a korábbinak csaknem ötszöröse!), mert csak ez 
teszi lehetővé a Balaton-vízállás kívánt határok között tartását.” 
2021-ben elmondhatjuk ugyanezt, a rugalmas vízszint-szabályozás eszköze kizárólag a megfelelő 
kapacitással rendelkező vízleeresztő műtárgy és a hozzá szorosan és elválaszthatatlanul 
kapcsolódó levezető rendszer hidraulikai kapacitása.
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Az előzőekben vázoltak szerint a műtárgyak átépítése után a rendszer egyik eleme (a vízleeresztő 
műtárgy) megfelelő kapacitással fog rendelkezni, hiszen:


- a vízleeresztő zsilip elméleti hidraulikai teljesítménye a mostani 80 m3/sec helyett 120 m3/
sec értékre nő


- a meglévő hajózsilipen eddig vízleeresztést nagyon korlátozott mértékben (kb 5 m3/sec) 
lehetett végrehajtani, azonban az új műtárgy alkalmas lesz akár tartós vízeresztés 
megvalósítására is 80-100 m3/sec értékkel 


Azonban a rendszer másik eleme (a Sió-csatorna, mint levezető rendszer) a műtárgyak hidraulikai 
kapacitásának kihasználását a továbbiakban sem teszi lehetővé, hiszen a KEHOP projekt 
keretében a műtárgyak átépítése és a Sió-csatorna jelenlegi 50-60 m3/sec levezető 
kapacitásának helyreállítása történik meg. Tehát elmondhatjuk, hogy amíg a csatorna levezető 
képességének jelentős fejlesztése nem történik meg, nem épül ki legalább a műtárgyak 
kapacitásának megfelelő levezető képesség (120 m3/sec, ami a mostani csatorna levezető 
teljesítmény kétszerese!), addig a műtárgyak kapacitásának 50%-a továbbra sem használható ki.

Tehát elsődleges feladat a rugalmas vízszint-szabályozás lehetőségének megteremtéséhez a Sió-
csatorna levezető kapacitásának érdemi fejlesztése. A fejlesztés elsősorban a Kapos-torkolat 
alatti csatorna szakaszt kell érintse, itt ugyanis jelentős mederelfajulások miatt a csatornában egy 
jelentősebb balatoni vízeresztés és egy Kapos árhullám együttes hatására tartósan magas szinten 
tetőző árhullám alakulhat ki, ami hosszú ideig lefolyást akadályozó víztömegként maradhat a 
mederben. A csatorna Kapos torkolat feletti mintegy 42 km-nyi szakasza nem vízzáró altalajban 
fut, nincs árvízvédelmi töltés kiépítve, így a csatornában lévő víz a mentett oldalon a vízeresztés 
30 m3/sec értéket elérő intenzitása esetén szivárgó vízként megjelenik. 30 m3/sec érték felett 
Tolnanémedinél, 45 m3/sec érték felett Siójut-Siómaros térségében meg kell kezdeni a 
belvízvédelmi szivattyúzást. A csatorna Kapos feletti szakaszának vízzáróvá tétele olyan összeget 
emésztene fel, ami a beruházás megvalósulását nem teszi rentábilissá, azonban a közvetlenül a 
csatorna mellett fekvő területek (kvázi ártér) használatának átalakításával, változó szélességű zöld 
folyosó, vízjárta terület és ehhez igazodó területhasználat kialakításával a belvízi kockázatok 
jelentős mértékben csökkenthetők. A depóniák rendezésével és fejlesztésével a jelenlegi 
maximum 60 m3/sec értéknél nagyobb intenzitású vízeresztés is lehetővé válik, amennyiben a 
zöld folyosó kialakításra kerül.

A fejlesztés fontos szakasza a Siófok belterületi csatorna szakasz, itt a nagyobb intenzitású 
vízeresztés a belterületi csatorna szakasz burkolatának felújítása, átalakítása után lehetséges. A  
csatorna rézsű burkolatát át kell alakítani, jelenleg szárazon rakott terméskő burkolat található 
ezen a szakaszon alapréteg nélkül, ami csúszásra, suvadásra hajlamos. A terméskő burkolatot el 
kell bontani, megfelelő szűrőzött terméskő megtámasztást kell adni a csatorna rézsűjének és ezen 
a felületen lehet kialakítani az új betonba rakott terméskő burkolatot.   

A jövőbeli lehetőségek vizsgálata során fontos megemlíteni, hogy a Balaton vízszintjének 120 cm-
re történő emelése a jelek szerint a vízminőségi problémákat nem oldja meg, hiszen 2019-ben és 
2020-ben is jelentős algadúsulás volt tapasztalható a Keszthelyi medencében. Vannak teóriák arra 
vonatkozóan, hogy a magasan tartott tavaszi vízszint és a nyári szezonkezdéskor is a 
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szabályozási sáv felső élét elérő magas vízszint akár indikátora is lehet az algadúsulásnak, tehát 
vizsgálni szükséges azt, hogy az üledékben lévő alga tápanyag felszabadulásának mennyire 
kedvez a tó természetes vízjárását nem feltétlenül tükröző vízszint-szabályozás. Azonban nagyon 
fontos megjegyezni, hogy míg a Balaton 4 nagy tórészre-medencére oszlik, addig leeresztési 
lehetőség kizárólag a Siófoki medencében, Siófoknál lehetséges. A legjobb vízminőség azonban 
pontosan ebben a medencében található, így amennyiben az algásodás problémáját 
vízeresztéssel kívánjuk szabályozni, abban az esetben a legjobb minőségű víz leengedésével és a 
legrosszabb minőségű víz tómederben tartásával kell számolni, amit szintén vizsgálni szükséges, 
hogy milyen vízminőségi problémákat okozhat ez a folyamat. 

A Balaton további vízszint emelése nem lehet alternatíva, ugyanis a megemelt vízszint tartáshoz 
szükséges infrastrukturális beruházások költsége és sok esetben (különösen a D-i part mélyebben 
fekvő területein) a műszaki lehetőségek hiánya miatt a jelenleginél magasabb vízszint a tóban nem 
tartható. A 2002-ben 100-ról 110 cm-re történő vízszint emelés során megvizsgálásra került a 
szükséges infrastrukturális beruházások köre és költsége.

A megemelt vízszint épített környezetre gyakorolt főbb problémái a következők:


- az alacsonyan fekvő épületek víz alá kerülése 


- a vízszintemelés okozta belvizek 


- csapadéklevezető árkok hiánya és a magas befogadó szint


- berekvíz átvezetés sűrűsödése


- vízrendezési kérdések


- part menti elöntések kárigénye


- magaspartok suvadása


A fent jelzett problémák megoldására sem 2002-ben, sem 2019-ben nem került sor. A megemelt 
vízszint tartásához szükséges infrastrukturális beruházások köre 2019-ben ismét felmérésre került 
és a leeresztő rendszer felújítása során már jelzett 1861/2016 Korm. hat. intézkedési körében 
hazai forrásból finanszírozott beruházásként szerepel. A projekt egyes elemei már vízjogi létesítési 
engedélyezési eljárás alatt állnak.

Amennyiben a Korm. hat.-ban foglalt források alapján a tervezett beruházások elkészülnek, a 
kiépített műszaki infrastruktúra alkalmassá válik a Balaton 120 cm-es vízszintjének tartására. 
Azonban a D-i part egyes területei (különösen a hajdani Nagy-Berek területén lévő települések) 
jelenleg a +130 - +150 cm-es terepszinten találhatók, a beépítettség, a meglévő infrastrukturális 
adottságok miatt a terepszintek nem emelhetők, így a tó további vízszint emelése nem javasolt.
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2. Irodalomjegyzék 

Ligeti László: A Balaton szabályozása (Vízügyi Történeti Füzetek 7. Budapest, 1974)


A Balaton új vízszint tartási rendjének vizsgálata (KDTVIZIG 2013.)


Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP-1.3.0-15-2015-0007) Siófoki nagyműtárgyak 
(SBS KOMIR Kft 2017.)


A Balaton vízszint szabályozása – Üzemeltetési szabályzat (KDTVIZIG 2019.)
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Vízállás és algásodás összefüggéseinek vizsgálata- KDTVIZIG vizsgálatok 
1995-2001 időszakából 

Kóbor István, KDTVIZIG


a. Összefoglaló 

A balatoni kékalga tömegprodukciók okai közül a hidrológiai és meteorológiai tényezők hatását a 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál két alkalommal, 1995-ban és 2001-ben vizsgálták. 
Statisztikai módszerekkel kerestek összefüggéseket a különböző faktorok hosszabb-rövidebb 
távú alakulása és a vizsgált, különböző hosszúságú időszakok végén kialakuló trofitási szint, 
elsősorban a klorofill koncentráció között. A vizsgált faktorok körébe tartoztak a vízminőségi 
vizsgálatok paraméterei, valamint meteorológiai és hidrológiai paraméterek. 


Az első esetben a süveges kékmoszat 1982-1994 között éves gyakorisággal jelentkező nyárvégi 
tömegprodukcióival jellemezhető időszak elemzését végezték el, statisztikai módszerekkel 
keresve az összefüggést az egyes faktorok és a klorofill koncentráció alakulása között. 


A második esetben pedig célzottan a vízállás és a vízminőség, azon belül is kiemelten a klorofill 
koncentráció kapcsolatát elemezték. A különböző trofitási állapottal jellemezhető időszakokat, 
illetve az éven belüli időszakokat külön-külön és összevontan is vizsgálták.


A vizsgálatok célja első esetben az algák tömeges elszaporodásában legfontosabb tényezők 
statisztikai módszerekkel történő kiválogatása volt. A második esetben kifejezetten a Balaton 
vízszintszabályozási rend módosításának, a felső szabályozási szint 10 cm-es megemelésének és 
a vízminőségre gyakorolt hatásának hatásvizsgálata volt.


A 90-es évek első felében a legfontosabbnak a víz hőmérséklete bizonyult, hosszan tartó, magas 
vízhőmérsékletű és kevésbé szeles időszakok végén alakult ki magasabb klorofill koncentráció. A 
vízállás hatása az algák mennyiségére ebben az időszakban minimális volt. 


1995-től jelentős változás következett be a tó trofitásában, ettől az évtől kezdődően az algák 
mennyisége, a nyárvégi klorofill maximum értéke jellemzően jelentősen elmaradt a hipertróf 
szinttől. Nemcsak a nyárvégi kékalga tömegprodukciók mérete csökkent erőteljesen, hanem azon 
belül a süveges kékmoszat dominanciája is. 


A 2000-es évekig kiterjesztett vizsgálatok során az alacsony trofitású időszakok vizsgálatára is 
kitértek. Egyes esetekben lehetett találni kapcsolatot a vízállás és vízminőség között, de a 
kapcsolat ezúttal sem bizonyult jelentősnek. A vízállás szerepe a tó trofitásának alakulásában 
egyik vizsgált időszakban sem volt kiemelkedő. A meteorológiai faktorok hatása is jelentősen 
lecsökkent a süveges kékmoszat dominanciájával jellemezhető időszak után.


A közel 20 éve végzett elemzések óta azonban voltak a Balaton esetében kifejezetten alacsony és 
kiemelkedően magas vízállásokkal jellemezhető évek is. A vízállás szabályozásának elveiben is 
történt módosítás, az alsó szabályozási szint megszűnt, a felső szabályozási szint pedig újabb 10 
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centiméterrel megemelkedett. Ráadásul a valós vízállás pedig gyakran huzamosan meghaladta 
még a megemelt felső szabályozási szintet is. 


Ennek az időszaknak az értékelése még nem történt meg, mivel a tó trofitása folyamatosan a 
mezotróf-oligotróf sávban maradt, így a vízvirágzások, alga tömegprodukciók vizsgálata a 
háttérbe szorult. A 2019-es év eseményei szakították meg ezt az 1995-től tartó, az algásodás 
szempontjából kedvező vízminőségű időszakot, és irányították újra a témára a figyelmet.


Az eddigi elemzések során kimaradt a rétegzettség tartósságának, mértékének és 
kiterjedtségének vizsgálata. Erre ugyan korlátozott számú mérési eredmény áll a 
rendelkezésünkre, de a 2019 évi események okai közül a rétegzettségből adódó üledék-közeli 
oxigénhiány mértékének és gyakoriságának alakulására értékes adatokat szolgálhatnak ezek az 
elemzések.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? A 2019 évi események alakulásának 
magyarázatára felmerülő hipotézisek közül szerepel a meteorológiai viszonyok alakulása, illetve a 
belső terhelés, azon belül is a víz rétegzettségének alakulása, és ennek következtében az üledék 
felszíni rétegeinek anaeróbbá válása is. A vízszint alakulásának mind a rétegzettség 
tartósságának, mind a mértékében szerepe lehet, de jelentőségét érdemes lenne számszerűsíteni. 
A rétegzettséget jellemző adatsorok (elsősorban helyszíni mérési adatok) összegyűjtése, 
értékelése és elemzése, összevetése a 2019-2020 évben mért adatokkal nemcsak a vízállás, de 
az egyéb faktorok jelentőségének megállapításában is segítséget nyújthat.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? A 2019 évi események 
kialakulásához nagy valószínűséggel számos körülmény hosszabb ideig tartó együttállása lehet 
szükséges, azaz komplex hatások állhatnak a háttérben. Emiatt egyetlen tényező önmagában az 
események bekövetkezésének valószínűségét csak kis mértékben módosítja. Különösen nehéz az 
előrejelzés olyan paraméterek esetében, amelyeket jelen tudásunk szerint előre pontosan 
megjósolhatatlan események, például az időjárás vagy a vízjárás alakulása is befolyásol hosszabb 
vagy rövidebb távon. Az éghajlat változás okozta felmelegedés az összes olyan eseményre 
hatással lehet, ami a meleg napok számával függ össze. Ez alapján mind a lokális, mind a 
nagyobb tórészeket érintő algásodási problémák gyakoriságának növekedésével érdemes 
számolni.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? A korábbi elemzések során találtunk olyan 
időszakokat és területeket, ahol a statisztikai módszerekkel kimutatható összefüggések alapján 
kiemelt jelentőségű volt egyes faktorok szerepe. A 2019-ben tapasztalt Ceratium/Aphanizomenon 
dominanciájú vízvirágzások kialakulására korábban nem volt dokumentált példa. Mivel a kiváltó 
okok köre jelenleg még csak hipotézis, így nagyon nehéz az ismétlődés valószínűséget 
felbecsülni. Az esetenként elő-előforduló lokális (kis kiterjedésű, jellemzően időben is korlátozott) 
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vízvirágzásokről nincs kimutatás. Itt első körben figyelőhálózat kialakítására lenne szükség, 
kérdéses, hogy ezek gyakorisága hogyan változott az utóbbi 5-10 évben.  
Ha a 2019 évi események kialakulásában bizonyítható lesz olyan faktorok szerepe, mint például a 
meleg nyári napok száma, akkor legalább néhány héttel előre jelezhetővé válna a vízminőség 
romlás valószínűségének növekedése. Az 1994-ben és a 2019-ben tapasztalt helyzetben az a 
közös, hogy az algák mennyisége mindkét esetben olyan területeken emelkedett meg 
drasztikusan, ahol az azt megelőző évtizedben hasonló esemény nem történt. 1994-ben a 
Szemesi- és Siófoki medence hipertróffá válása volt ez az esemény, 2019-ben pedig a nyugati 
területek kritikus méretű algásodása.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? A 
vízállás szerepe az eddigi tapasztalatok alapján önmagában nem bír akkora jelentőséggel, hogy a 
vízminőség alakulásában kiemelkedő szerepe legyen. Ugyanakkor a vízállás azon kevés tényezők 
közé tartozik, melyeket szabályozni tudunk, így feltétlenül meg kell vizsgálni, mi lenne a 
vízminőség szempontjából optimális vízszint szabályozási stratégia. Így amennyiben ennek a 
paraméterenek a szerepe tisztázódik, úgy a tapasztalatok függvényében lehetőségünk lehet a 
kedvezőtlen vízminőséget elősegítő vízállások elkerülésében.  
Ha azonban a meteorológiai eseményekre vezethető vissza az algásodás, akkor a beavatkozások 
hatékonyságát a felmelegedés részben ellensúlyozhatja.
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Vízállás és algásodás összefüggéseinek vizsgálata - KDTVIZIG vizsgálatok 

1995-2001 időszakából 
Kóbor István, KDTVIZIG


1. Bevezetés  

Kékalga dominanciájú felszíni vízvirágzások a Balatonon már a 60-as években kialakultak 
(Hortobágyi és Kárpáti 1967), de az algák mennyisége akkoriban töredéke volt a későbbieknek. A 
tó trofitása 1965-1976 között fokozatosan, 1977-ben és 1982-ben ugrásszerűen emelkedett. Ez 
utóbbi évben szaporodott el először tömeges méretekben a Cylindrospermopsis (Anabaenopsis) 
raciborskii. 1983-tól évenkénti ingadozások mutatkoztak: a Balaton nyári alga tömegprodukciói 
páros években nagyobbak, páratlan években általában kisebbek voltak.


Az őszi (kékalgás) a-klorofill csúcsok ezután több mint 10 éven keresztül tendenciózusan nőttek, 
annak ellenére, hogy a különböző vízminőségvédelmi beavatkozások jelentős mértékben 
csökkentették az egész tó, de különösen a Keszthelyi medence tápanyag terhelését.


A trofitás fokozódásával párhuzamosan a fitoplankton struktúrája is átalakult, egyre jobban teret 
hódítottak a nitrogénkötő fonalas kékalgák, a korábban domináns eukarióta fajok a háttérbe 
szorultak. Az időszakos felszíni vízvirágzások helyett az elnyújtott lefolyású 
planktonelszíneződések váltak jellemzővé. A tömegprodukciók mérete mellett a kiterjedtségük is 
nőtt, az algásodás egyre inkább terjedt a keleti területek felé is.


1. ábra: A balatoni éves klorofill maximumok alakulása a 4 medencében, és a klorofill 
maximum napján regisztrált vízállás (cm)
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A 80-as évek végén mutatkozó kisebb stagnálás után 1992-ben aztán a Keszthelyi medencében 
minden addigit meghaladó a-klorofill csúcsot mértek. 1994-ben a Cylindrospermopsis 
tömegprodukciója már mind a négy tórészre kiterjedt, az addig lényegesen kedvezőbb 
vízminőségű keleti medencékben is hipertróffá változott a víz. (Ez a Siófoki medencében a korábbi 
a-klorofill csúcs több mint 2 és félszeres növekedését jelentette.)


1993 és 1995 ellentétben 1992-vel és 1994-el, éppen rendkívül alacsony a-klorofill értékeivel tűnt 
ki. Különösen kontrasztos volt a különbség az újabb és újabb trofitási csúcsokat hozó évek 
mellett. 


1995 után a hipertróf határértéket meghaladó nyárvégi tömegprodukciók szinte teljesen 
megszűntek, a Cylindrospermopsis raciborskii (süveges kékmoszat) visszaszorult. A 2018-as év a 
klorofill maximumok alapján a legjobb vízminőséget mutató évek közé tartozott. Majd 2019-ben 
hosszú évek óta nem tapasztalható algavirágzás alakult ki, eddig még nem látott klorofill 
maximumokkal.


Az 1. ábrán a klorofill maximumok mellett az adott évi klorofill maximum mérési időpontjában 
érvényes balatoni vízállásokat is feltüntettük. A klorofill mérések jellemző gyakorisága a nyári 
időszakban 1-2 hét, az algák mennyisége viszont ennél gyorsabban változhat, azaz a mért és a 
valós maximum eltérhet. A vízállás sokkal stabilabb, és értékét minden napra ismerjük. Néhány 
esetben a vízállás csökkenése és a klorofill érték emelkedése ugyan egyszerre következett be, a 
két érték között nincs statisztikailag igazolható összefüggés, a korrelációs együttható -0,16, nem 
szignifikáns.


2019-ben, augusztus végén kiterjedt felszíni vízvirágzást tapasztaltunk a Keszthelyi- és Szigligeti- 
medencékben, és a klorofill koncentráció újra meghaladta a hipertróf szintet. A jelenséget ezúttal 
nem a 90-es években domináns algafaj, a süveges kékmoszat okozta, hanem egy fecskemoszat 
(Ceratium furcoides) és az Aphanizomenon flos-aquae szaporodott el tömegesen. A 90-es évek 
közepéig tapasztalt algásodás és a 2019 évi események különbségeit az alábbiakban foglalhatjuk 
össze:


• 1995-ig (1993 kivételével) a tóban minden évben kialakultak nyárvégi kékalga 
tömegprodukciók. A 2019 évi eset az előző 20-25 évet tekintve egyelőre hasonló 
állapotokat mutató előzmények nélküli, 2020-ban nem ismétlődött meg. Lokális 
vízvirágzások ugyan elő-előfordulnak, de azok kiterjedtsége nem összehasonlítható a 2019 
évivel.


• 1995-ig a nyárvégi időszakban a domináns faj a süveges kékmoszat (Cylindrospermopsis 
raciborskii) volt, 2019-ben a Ceratium furcoides (és kisebb mennyiségben a C. hirundinella) 
valamint az Apanizomenon flos-aquae szaporodott el tömegesen. Aphanizomenon 
dominanciájú, kiterjedt vízvirágzásról van dokumentált eset a 60-as évekből, de a 
fecskemoszatot (Ceratium) a jó vízminőség indikátoraként tartottuk számon a Balatonban.


267



• A tó hossztengelye mentén egyértelmű trofitási gradiens figyelhető meg mindkét esetben. 
Az algák tömegesen a Keszthelyi-Szigligeti medencében jelentek meg. Ez arra utal, hogy a 
hipertróf állapotok kialakulásához megfelelő körülmények a tó nyugati részén alakultak ki. 
Tudjuk például, hogy az egyes medencék fajlagos terhelése keletről nyugat felé növekszik. 
Ugyanakkor voltak olyan évek, amikor a Siófoki-medence is hipertróffá vált, például 1994-
ben. Ez azt bizonyítja, hogy extrém esetben a legkevésbé terhelt, jellemzően oligotróf 
keleti területeken is hipertróf állapotok alakulhatnak ki. 


• 1995-ig a maximum jellemző időpontja augusztus közepe volt, 2019-ben ez szeptember 
elejére esett. Említést érdemel még, hogy a 90-es években a süveges kékmoszat 
dominanciájú klorofill maximumok a kelet felé haladva nemcsak méretükben csökkentek a 
nyugaton mérthez képest, de az időpontjuk is jellemzően későbbre esett. Ebben lehet 
szerepe a nagyobb, lassabban felmelegedő víztömegnek.


• A maximumok mérete 1982-1994 között növekvő tendenciát mutatott, majd egy, az egész 
tóra kiterjedt tömegprodukció után hirtelen vége szakadt. A 2019 évi esemény egyelőre 
egyedi, nincs hasonló állapotú év eddig. 


• 1982-1995 között a páros évek maximumai jellemzően magasabbak voltak, mint a 
páratlan évek maximumai. A különbségek 1991-1995 között váltak szélsőségessé, azaz a 
kiemelkedően magas nyári csúcsot (1992, Keszthely) rekord alacsony csúcsot mutató év 
követte, 1994-ben a Balaton mindenhol hipertróffá vált, majd 1995-ben még az 1993-as 
értéknél is alacsonyabb éves klorofill maximumot tapasztaltunk. A 2019 évi állapot 
hasonlóképpen szélsőségesnek tekinthető az1995-2020 időszakban.


• 1995 után a nyárvégi kékalga dominanciájú alga tömegprodukciók mérete jelentősen 
csökkent, a hipertróf szintet már nem érte el, 2019 viszont új csúcsot hozott.


• 1995 után a süveges kékmoszat dominanciája erősen csökkent, idővel megszűnt a nyugati 
tórészekben is. Ez 2019-ben is igaz volt.


2019-ben már július első napjaiban alakult ki egy kisebb, átmeneti vízvirágzás, majd augusztus 
végén, szeptember elején a Keszthelyi- és Szigligeti-medencékben kiterjedten és tömegesen 
jelentek meg az algák. Ekkor utóbbi alkalommal már a víz trofitási fokozata is jelentősen 
meghaladta a hipertróf szintet, a Keszthely tóközépen mért legmagasabb klorofill-a koncentráció 
314 mg/m3, Szigligetnél 125 mg/m3 volt. A Zala-torkolathoz közeli mintavételi ponton egy extrém 
magas, 800 mg/m3 körüli értéket is mértünk, ezt az adatot az algológiai vizsgálatok, elsősorban a 
biomassza értékek is alátámasztják.


A Balaton vízminőség-romlásának megállítására kiterjedt intézkedés sorozatot kezdtek meg a 80-
as években. Ennek keretében elsősorban az akkor leginkább veszélyeztetett nyugati területek 
tápanyag (foszfor) terhelésének csökkentését próbálták visszafogni. A vízgyűjtőn kívülre vezették 
a Balatonba folyó tisztított szennyvíz bevezetéseket, megépítették a Zalaegerszegi 
foszfortalanítót, illetve elárasztották a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer I. ütemét. Ezek az 
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intézkedések valóban hatékonynak bizonyultak a foszfor visszatartást illetően. Ez azonban, nem 
jelentkezett azonnal a tó vízminőségének javulásában.


1992 decemberében került elárasztásra a KBVR II. ütemének első része. Ez a terület nem 
csökkentette tovább azonnal a foszfor terhelést. Üzemelésének 1995-ig tartó három évéből 
kétszer jó, egyszer pedig katasztrófális vízminőség alakult ki a Balatonon. Ezek a jelenségek 
azonban a teljes tóra kiterjedőek voltak, így bennük a KBVR II. ütem hatása (amely csak a nyugati 
tórészeket érinti) kizárható (Kovács, 1995). 1995 után viszont egészen 2019-ig a Keszthelyi-
medencében sem alakult ki hipertróf állapot.


A tó tápanyag terhelését érintő kedvező, illetve kedvezőtlen változások hatásának jelentkezéséhez 
hosszabb időszak kellett. Ennek oka a tó belső tápanyag (foszfor) terhelése (az üledék foszfor 
tartalmának puffer hatása), esetleg a Cylindrospermopsis raciborskii speciális foszfor felvételi 
stratégiája lehetett (Padisák és Istvánovics 1995). A kifejezetten szélsőséges ingadozásokat oka 
nagy valószínűséggel valami évről-évre változó faktor együttes lehet. 1995-ben és 2001-ben 
ezeknek a gyorsan és erőteljesen megváltozni képes faktoroknak, azaz a hidrometeorológiai és 
vízkészlet-változási eseményeknek a szerepét elemezték.


A Balaton vízszint szabályozása több esetben is módosult, az utóbbi évtizedekben a felső 
szabályozási szint két lépésben történő emelése, illetve az alsó szabályozási szint eltörlése 
valósult meg. A módosítások a vízmérlegben a bevételi oldalon megfigyelhető negatív változások 
hatásának ellensúlyozására szolgáltak (Kravinszkaja és Varga 2016).


2. Módszerek 

A vizsgálatok során az algák mennyiségével esetlegesen kapcsolatba hozható vízminőségi, 
meteorológiai és hidrológiai tényezők, és kölönböző trofitási paraméterek, elsősorban a klorofill 
koncentráció között statisztikai módszerekkel keresték az összefüggéseket.


Kutatásaink során olyan hidrológiai és meteorológiai paramétereket használtunk, melyek esetében 
napi, vagy annál gyakoribb mérési eredményeket tudtunk beszerezni. A hidrometeorológiai és 
vízkészletváltozási események jellemzésére a napi középhőmérséklet, reggeli (7 órakor mért) 
vízhőmérséklet, óránkénti adatokból számolt napi átlagos szélsebesség, napi globálsugárzás 
összeg, napi átlagos relatív páranyomás, közepes légnyomás, napi csapadékösszeg illetve napi 
vízállás adatokat használtunk fel. A vizsgált faktorok aktuális értékei, valamint 1, 2, 4, 6, 8, 10 és 
12 hetes átlagai, valamint varianciái és a tó trofitási szintje közötti kapcsolatot kerestük, 
elsősorban a matematikai statisztika módszereivel.


A tó trofitásának jellemzésére a Keszthelyi medence a-klorofill mérési eredményeit (törzshálózati 
mérési eredmények és saját mérések) használtuk fel. Ezek 1990-1993 között (a téli időszakot 
kivéve) két hetenként, 1994-95-ben legalább a nyári időszakban hetenként történtek. 
Vizsgálatainkat során egyrészt a nyári, kékalga tömegprodukciókkal jellemezhető időszakot 
(július-szeptember) valamint a teljes évet elemeztük.
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A vizsgálatok során először az egyes paraméterek és a trofitási értékek közötti empirikus és 
korrelációs kapcsolatokat értékeltük. Ezek alapján jelentősebb összefüggést mutató értékre 
koncentrálva többváltozós regressziós analízissel kerestük meg azt a kombinációt, mellyel a tó 
trofitásának rövid és hosszú távú alakulása legpontosabban közelíthető volt.


2001-ben a balatoni ideiglenes vízszint szabályozás vízminőségi hatásainak vizsgálatára 
végeztünk hasonló módszerekkel elemzéseket, de kifejezetten a vízállás hatásainak kimutatására 
fektettük a hangsúlyt. Így elsősorban a magasabb és alacsonyabb vízállású időszakokat 
hasonlítottuk össze, figyelembe véve azt is, hogy a trofitási állapot a különböző időszakokban és 
évszakokban alapvetően eltért. 


3. Eredmények 

Az 1990-től 1995-ig terjedő időszak adatainak elemzése során összefüggéseket kerestünk, de 
ezek nem feltétlenül jelentnek közvetlen kapcsolatot az algák mennyisége, és az adott paraméter 
között. A cél elsősorban nem az egyértelmű ok-okozati viszonyok feltárása, hanem azon mért 
paraméterek megtalálása volt, melyekkel a klorofill koncentráció szorosabb (szignifikáns) 
kapcsolatot mutat, hogy ezek alapján következtetni tudjunk az adott időszakban a hidrológiai és 
meteorológiai paraméterek jelentőségére.


A globálsugárzás és a trofitási paraméterek korrelációs elemzése arra utalt, hogy a fényintenzitás 
erőssége és egyenletessége jelentős volt az algakoncentrációja szempontjából. Az a-klorofill 
értékek alakulása a globálsugárzás átlagától július-szeptemberben csak kis mértékben függött, az 
ingadozások mértéke azonban kifejezetten jelentősnek látszott. Gyenge vagy változó (ingadozó) 
fényintenzitás esetében az algák nagy tömegeinek kialakulása gátolt volt. Az algák 
szaporodásának gyorsasága (a szaporodási ráta értéke) a globálsugárzás magasabb értékeivel 
nőtt.


A víz és a levegő hőmérsékletének középtávú (6-8 hetes) alakulása bizonyult meghatározónak az 
a-klorofill értékek alakításában. Lényegesen gyengébb volt az összefüggés a varianciák esetében. 
A szaporodási ráták itt is a rövid távú (1-2 hetes) átlagokkal álltak korrelációban. A levegő 
hőmérséklet erőteljesebb szerepének oka az lehet, hogy míg az elemzett levegőhőmérsékleti 
adatok Keszthelyről származtak, addig a vízhőmérsékleti adatok a hűvösebb, és nagyobb tömege 
miatt kiegyenlítettebb hőháztartású Siófoki-medencéből. Így feltételezhető, hogy a keszthelyi 
levegőhőmérséklet alakulása jobban megközelíti a Keszthelyi- medence vízhőmérsékletének 
alakulását, mint a Siófoknál mért vízhőmérséklet.


A szél sebessége és az a-klorofill alakulása között is a 8 hetes értéknél tapasztaltuk a 
legszorosabb kapcsolatot. Az átlagok esetében, különösen pedig nyáron lényegesen erőteljesebb 
az összefüggés. Mind a varianciák, mind az átlagok együtthatója negatív, ez a nagy 
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szélsebességek (illetve erős változékonyság) esetében csökkenő a-klorofill értékeket jelez. Rövid 
távon a szél jelentősége kicsiny. A szaporodási rátára a nyári 10 hetes varianciáknak lehet 
kimutatható hatása.


A légnyomás átlagok csak a nyári időszakban, a leghosszabb vizsgált átlagok esetében adtak 
jelentős kapcsolatra utaló értékeket. A varianciáknál szintén a hosszabb (10 hetes) időszaknál volt 
megfigyelhető korreláció. A szaporodási rátára jelentős hatása nem volt. Ezek alapján a változó 
légnyomású időszakok (pl. frontátvonulások) gátolták, a tartósan magas légnyomású időszakok 
segítették az algák elszaporodását.


A csapadékmennyiségek esetében ki nem mutatható összefüggés cáfolni látszott a csapadékkal 
érkező tápanyag terhelés esetleges szerepét. Közrejátszhatott az is, hogy elemzéseink alapján a 
hidrometeorológiai események hatása a döntő, illetve hogy a tóközépen már nem kimutatható a 
befolyókon érkező külső terhelés. A többi még vizsgált tényező (vízállás, páranyomás) jelentősége 
nem volt kimutatható.


A különböző paraméterek átlagaival végzett elemzések alapján megállapítható, hogy közülük a 
hőmérséklet szerepe volt alapvetőnek tekinthető az a-klorofill értékek alakításában. Ez várható is 
volt egy melegkedvelő, trópusi kékalga faj dominanciája esetében. A globálsugárzás és 
szélsebesség átlagok kisebb mértékben, de szintén szerepet játszottak, részint a fény-, részint a 
hőmérsékleti viszonyok alakításán keresztül.


A varianciák regressziós analízisének eredményei alapján megállapítható, hogy közülük a 
globálsugárzás, a víz (levegő) hőmérséklet és a légnyomás változások a legjelentősebbek. A 
globálsugárzás a fény és áttételesen a hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlen váltakozását, a 
hőmérséklet alakulása a szaporodás gátlását/serkentését okozhatja, a légnyomás a gyakori 
frontok jelzőjeként szerepelhet.


Az 1990-1995 évi hidrometeorológiai komplex adatsorok feldolgozása után megállapítható, hogy 
a Keszthelyi medencében tapasztalt trofitási szintek (a-klorofillban kifejezve) erős kapcsolatban 
állnak néhány hidrometeorológiai paraméterrel. Nagy kékalga tömegprodukciók kialakításához 8 
hétig tartó magas víz- és levegőhőmérséklet átlaggal, gyenge széllel, kevéssé ingadozó 
globálsugárzással jellemezhető időszak kellett. A tartósan (10 hétig) egyenletes légnyomás szintén 
jelentős volt. A vízállás alakulása nem volt közöttük.


A vizsgálatok eredményei azt jelezte, hogy a Balatonban 1990-1995 közötti állapotában a várható 
jellemző éves trofitási viszonyokat döntően időjárási tényezők határozták meg. Az nyárvégi 
algásodás 1995 után megszűnt, ezért ennek a munkának közvetlen folytatása nem volt.
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A különböző vízhasználati igények jobb ellátása érdekében vizsgálatok indultak a 90-es évek 
közepétől. Ezek eredménye az 1977-től alkalmazott vízszinttartási szabályzat módosítása, azaz 
egy megemelt 110 cm-es maximális vízszinttartás lehetséges következményeinek feltárása volt. A 
szabályozási tartomány módosításának oka a vízhiányos időszakok hosszának csökkentése lett 
volna, de egyéb járulékos hatásokat is figyelembe kellett venni.


A lehetséges előnyök között szerepelt, hogy megvalósításával a nyári kisvizek nagyobb 
valószínűséggel kerülhetők el, növelve az ivóvízkivétel, a vitorlázás és hajózás biztonságát. A 
nagyüzemi halászat, illetve horgászat szempontjából a tervezett vízszintemelés ugyancsak 
előnyösnek tűnt. A megemelt vízszint hatására ugyanis a víz új élőhelyeket foglalhat vissza, ami 
életteret biztosít a fészkelő madarak számára, s kedvező feltételeket biztosít a halivadékok 
fejlődésének, illetve számos új állat és növényfaj megjelenését teszi lehetővé. A nádaratás révén a 
tóból jelentős mennyiségű tápanyag (elsősorban szervesanyag) távolítható el. A megemelt vízszint 
csökkenti a téli nádaratásból származó taposási károkat. A parti vegetáció számára a 
vízszintemelés tehát több szempontból is előnyös, a nádasok sokat emlegetett víztisztító, szűrő 
szerepe is hatékonyabban működhet. 


A lehetséges kedvezőtlen hatások például a fokozódó hullám-eróziós hatás, a növekvő 
jégterhelés, ami megnöveli a karbantartási költségeket. Szükséges feltétel a Sió-csatorna 
emésztőképességének növelése. Továbbá kismértékű negatív hatással lehetett számolni a 
nádasok tekintetében, hiszen a megemelkedett hullámzási energia következtében a nádasra ható 
mechanikai hatás is nő.


A képet tovább árnyalta, hogy például a nádasok esetében a változó, esetenként kifejezetten 
alacsony vízállások szerepe látszik kedvezőnek, illetve a 2019 évi események kapcsán is felmerült 
hipotézis szintjén, hogy a magas vízállás is hozzájárulhatott az üledék anaeróbbá válásához, és 
így az üledékben tárolt foszfor felszabadulásához.


A 2001 évi elemzések célja a magasabb vízállás és a vízminőség esetleges kapcsolatának 
kimutatása volt. 


A Balaton vízszint szabályozása újra változott, a felső szabályozási szint 120 cm-re (+5%) 
módosult, az alsó szabályozási szint pedig eltörlésre került.


A vízállás a mintázás napján mért értéke és a különböző vízminőségi paraméterek közötti 
kapcsolatot korrelációs analízissel vizsgálták. Elemezték a Zala torkolat és a négy tóközép 
adatsorait, az 1975-2000; 1982-2000; 1990-2000; 1995-2000 közötti időszakokra, valamint az 
1975-1981; 1982-1989; 1990-1995 időszakokra is. A 2000-ig terjedő időszakok 
összehasonlításával a hosszú távú értékek és a legutóbb időszakok különbségeit keresték. A 
különböző időszakok esetében a Cylindrospermopsis raciborskii dominanciájú tömegprodukciók 
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kialakulása előtti (1975-1981), a Cylindrospermopsis raciborskii tömeges jelenlétével jellemezhető 
(1982-1995), illetve azt azt követő időszak korrelációs adatait hasonlították össze.


A tó keleti területein (Siófoki és Szemesi medence) a vízállás és egyes vízkémiai és trofitási 
paraméterek között csak az 1990-1995 közötti időszakban, nyáron figyelhető meg szignifikáns 
korrelációs kapcsolat. Ennek a néhány évnek a hatása azonban megfigyelhető az összes olyan 
időszakban, amely tartalmazza ezeket az adatokat is. Ugyanakkor a kapcsolat meglehetősen 
gyenge, és nagy valószínűséggel csak a nyáron jellemzően alacsonyabb vízállás, magasabb 
algatömeg és az algák megnövekvő aktivitásának megfelelően eltolódó Ca-karbonát-
hidrogénkarbonát (szervetlen szén) egyensúly időszakos egybeesésének tulajdonítható. Feltűnő, 
hogy az 1995-2000 közötti időszakban a kapcsolat nem kimutathatóvá válik, míg a kálium 
tartalommal mutatott korreláció mindkét medencében nő.
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1. táblázat: Vízállás és egyéb paraméterek korrelációs táblázata Siófok 
(korrelációs együtthatók, p ≤ 0,05)


Paraméterek

Vizsgált időszak (évek, éven belüli összes adat)
Vizsgált időszak (évek, csak a vegetációs periódus 

adatai)

1975-
2000

1982-
2000

1990-
2000

1975-
1981

1982-
1989

1990-
1995

1995-
2000

1975-
2000

1982-
2000

1990-
2000

1975-
1981

1982-
1989

1990-
1995

1995-

2000

T víz -0,05 -0,06 -0,11 0,04 0,03 -0,08 -0,16 -0,13 -0,17 -0,13 0,09 -0,34 -0,13 -0,01

Secchi átl. -0,07 -0,07 0,07 -0,13 -0,22 0,07 -0,07 -0,04 -0,12 0,03 0,24 -0,33 0,03 0,35

pH 0,04 0,04 -0,17 0,01 0,14 -0,27 -0,20 -0,21 -0,28 -0,40 -0,04 -0,23 -0,63 -0,16

Vezetőképesség 0,08 0,06 0,05 -0,08 -0,29 0,11 -0,03 0,03 0,01 0,05 -0,05 -0,21 0,11 0,18

Oldott oxigén 0,08 0,09 0,14 -0,05 0,02 0,21 0,14 -0,10 -0,10 -0,14 -0,15 0,06 -0,18 -0,03

Oxigén 
telítettség

0,01 0,01 -0,04 -0,04 0,14 0,03 -0,02 -0,17 -0,19 -0,21 -0,10 -0,15 -0,21 -0,02

KOIp 0,05 0,02 -0,02 0,20 0,01 -0,09 -0,01 0,06 0,02 0,01 0,32 0,06 0,01 0,07

KOId 0,04 0,00 -0,08 0,31 0,11 -0,11 0,04 0,07 0,03 -0,03 0,32 0,17 -0,12 0,20

TOC   -0,19   -0,02

Kalcium 0,34 0,39 0,49 0,05 0,20 0,51 -0,15 0,25 0,31 0,42 -0,20 0,12 0,62 -0,25

Magnézium -0,16 -0,19 -0,24 -0,14 -0,26 -0,16 -0,03 -0,16 -0,22 -0,22 0,15 -0,08 -0,23 0,35

Nátrium -0,02 -0,03 0,02 -0,19 -0,15 0,05 0,00 -0,05 -0,07 -0,04 0,00 0,06 0,00 0,03

Kálium -0,18 -0,18 -0,17 -0,26 -0,24 -0,08 -0,38 -0,18 -0,18 -0,42 -0,21 0,03 -0,23 -0,54

Klorid 0,07 0,09 0,27 -0,26 -0,26 0,38 0,09 0,04 0,08 0,26 -0,30 -0,11 0,35 0,33

Szulfát 0,05 0,05 0,09 -0,13 -0,02 0,01 0,18 0,01 0,00 0,08 0,24 0,08 0,07 0,24

Hidrogénkarbonát 0,17 0,18 0,27 0,01 -0,01 0,26 0,10 0,18 0,24 0,40 -0,13 0,07 0,56 0,09

Karbonát -0,23 -0,27 -0,35 0,06 -0,14 -0,47 -0,31 -0,31 -0,40 -0,42 0,19 -0,31 -0,59 -0,32

Össz. lebegő ag. 0,15 0,15 0,13 0,10 0,20 0,04 0,08 0,05 0,02 0,07 0,32 -0,08 0,13 -0,11

Oldott vas 0,02 0,00 -0,01 0,17 0,01 0,20 0,04 0,16 0,15 0,16 0,47 -0,21 0,30 0,08

Összes vas   -0,05 0,03     -0,30 -0,11  

Ammónium -0,05 -0,02 -0,18 0,15 0,14 -0,21 -0,01 -0,10 -0,08 -0,23 -0,14 -0,11 -0,14 -0,12

Nitrit 0,15 0,15 0,10 0,24 0,29 0,04 0,16 0,05 0,04 0,03 0,21 0,07 -0,14 0,08

Nitrát 0,13 0,11 0,12 0,41 0,11 0,07 0,28 0,15 0,12 0,17 0,40 -0,13 0,17 0,18

Ásványi N 0,08 0,11 0,01 0,24 0,26 -0,05 0,22 -0,01 0,02 0,00 0,05 0,05 0,01 0,07

Szerves N -0,07 -0,06 -0,04 -0,18 -0,09 -0,18 -0,09 -0,05 -0,05 -0,01 -0,06 -0,15 -0,16 -0,05

Összes N -0,03 -0,03 -0,03 -0,01 -0,01 -0,18 -0,05 -0,06 -0,05 -0,01 -0,10 -0,15 -0,17 -0,04

Foszfát 0,00 0,06 0,03 -0,12 0,11 0,27 -0,31 -0,01 0,03 0,04 -0,14 -0,06 0,23 -0,29

Összes P 0,16 0,17 0,16 0,13 0,14 0,14 -0,11 0,12 0,10 0,13 0,29 -0,08 0,19 -0,03

a.klorofill -0,22 -0,24 -0,31 0,11 -0,01 -0,27 -0,12 -0,33 -0,35 -0,39 -0,05 -0,16 -0,39 -0,25

algaszám -0,09 -0,16 -0,43 0,24 0,04 -0,37 0,10 -0,07 -0,09 -0,44 0,07 0,08 -0,58 0,17

alga biomassza -0,19 -0,30 -0,40 0,22 -0,06 -0,36 -0,10 -0,25 -0,44 -0,51 0,28 -0,15 -0,62 0,06
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2. táblázat: Vízállás és egyéb paraméterek korrelációs táblázata Keszthely 
(korrelációs együtthatók p ≤ 0,05)

Paraméterek

Vizsgált időszak (évek, éven belüli összes adat) Vizsgált időszak (évek, csak a vegetációs periódus 
adatai)

1975-
2000

1982-
2000

1990-
2000

1975-
1981

1982-
1989

1990-
1995

1995-
2000

1975-
2000

1982-
2000

1990-
2000

1975-
1981

1982-
1989

1990-
1995

1995-

2000

T víz -0,05 -0,11 0,06 -0,05 -0,13 -0,18 -0,06 -0,49 -0,07 0,09

Secchi átl. 0,10 0,17 -0,02 0,23 0,09 0,25 0,44 -0,04 0,44 0,38

pH -0,25 -0,29 -0,21 -0,28 -0,30 -0,56 -0,58 -0,58 -0,65 -0,28

Vezetőképesség 0,19 0,19 0,21 0,33 0,13 0,11 0,11 0,36 0,25 0,10

Oldott oxigén -0,09 -0,02 -0,18 0,03 0,15 -0,31 -0,32 -0,48 -0,35 0,16

Oxigén 
telítettség -0,13 -0,15 -0,11 -0,08 0,06 -0,32 -0,29 -0,52 -0,29 0,19

KOIp -0,06 -0,03 -0,10 -0,16 0,01 -0,23 -0,21 -0,35 -0,45 0,21

KOId -0,26 -0,38 -0,10 -0,36 -0,12 -0,36 -0,53 -0,32 -0,63 -0,05

TOC   -0,37   -0,14

Kalcium 0,65 0,79 0,47 0,81 0,57 0,58 0,68 0,58 0,72 0,34

Magnézium -0,33 -0,50 -0,06 -0,29 -0,47 -0,45 -0,58 -0,09 -0,29 -0,63

Nátrium -0,41 -0,56 -0,34 -0,42 -0,40 -0,35 -0,51 -0,11 -0,28 -0,40

Kálium -0,40 -0,57 -0,29 -0,54 -0,27 -0,23 -0,42 0,06 -0,53 0,11

Klorid -0,19 -0,14 -0,38 0,19 -0,26 -0,31 -0,23 -0,48 0,07 -0,24

Szulfát -0,12 -0,20 0,05 -0,05 -0,10 -0,19 -0,24 0,12 0,02 -0,30

Hidrogénkarboná
t 0,50 0,66 0,33 0,58 0,52 0,59 0,72 0,58 0,68 0,61

Karbonát -0,30 -0,34 -0,26 -0,35 -0,31 -0,60 -0,62 -0,57 -0,62 -0,42

Össz. lebegő ag. -0,01 -0,05 0,08 -0,07 -0,06 -0,05 -0,21 0,20 -0,10 -0,40

Oldott vas -0,04 -0,06 0,05 0,06 0,04 0,07 0,08 0,11 0,24 0,13

Összes vas -0,14 -0,13 -0,23 -0,13   -0,44 -0,58 -0,74 -0,58  

Ammónium 0,04 -0,10 0,21 -0,02 -0,01 0,03 -0,14 0,06 0,01 -0,23

Nitrit 0,09 0,06 0,21 0,10 0,08 -0,11 -0,25 -0,14 -0,31 -0,09

Nitrát 0,17 0,17 0,19 0,31 -0,03 -0,18 -0,21 0,20 -0,06 -0,47

Ásványi N 0,17 0,14 0,26 0,26 -0,03 -0,13 -0,21 0,13 -0,06 -0,46

Szerves N -0,15 -0,13 -0,20 -0,18 -0,18 -0,23 -0,24 -0,35 -0,39 -0,12

Összes N -0,07 -0,06 -0,08 -0,07 -0,18 -0,25 -0,30 -0,31 -0,40 -0,36

Foszfát 0,04 0,08 -0,03 0,19 -0,22 0,03 0,08 -0,13 0,06 -0,16

Összes P -0,04 -0,04 -0,06 -0,08 -0,17 -0,09 -0,08 -0,13 -0,11 -0,05

a.klorofill -0,41 -0,48 -0,22 -0,45 -0,37 -0,59 -0,60 -0,74 -0,65 -0,26

algaszám -0,20 -0,40 -0,16 -0,31 -0,20 -0,32 -0,52 -0,51 -0,59 -0,21

alga biomassza   -0,29 -0,44   -0,26 -0,41 -0,38   -0,39 -0,50   -0,64 -0,56 -0,29
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A Szigligeti medencében hasonló tendenciák figyelhetőek meg, mint az előzőekben tárgyalt két 
ponton, de a korreláció az algák mennyiségével, és az algák nyári aktivitásával szorosan 
összefüggő szervetlen szén rendszerrel és a kémhatással már a 82-89 közötti időszakban is 
egyértelmű. Sőt, ebben az időszakban a vízállás és az algák mérőszámai közötti korreláció 
erőssége határozottan magasabb, mint a későbbi időszakban. Itt is érvényes, hogy a nyári 
időszakban erősebb a kapcsolat, és 1995 után határozottan gyengül, jelentéktelenné válik.


A több paraméterrel szemben is megfigyelhető gyenge korreláció annak a következménye, hogy 
az igen nagy víztömegű és nagyobb vízmélységű keleti medencékkel ellentétben, a Szigligeti 
medencében már ugyanaz a vízszint csökkenés jelentősebb víztömeg csökkenést is jelez, illetve a 
tónak ezen területei már jobban elalgásodottak, azaz a téli és nyári időszak vízminőség 
különbségei lényegesen nagyobbak.


A Keszthelyi medencében és a Zala torkolat környékén megfigyelhető korreláció hasonló a 
különböző vízminőségi paraméterek és a vízállás között. A Szigligetnél tapasztalt tendenciák 
tovább erősödnek, és a szervesanyag-vízállás tartalom kapcsolata is határozottabb. Itt a 
nitrogénformák és a vízállás alakulása között mutatkozik némi függvénykapcsolat 1995-től 
kezdődően.


A korrelációs kapcsolat erősödése itt is a víztömeg-vízmélység csökkenésének tudható be.


Érdekes jelenség, hogy a víz párolgásából következő betöményedés, ami elsősorban a fő ionok 
(azok közül is a nátrium, kálium, magnézium, klorid és szulfát) esetében jelentkezik, a vízállással 
nem áll korrelációban. 


A vízállás pillanatnyi értéke és a vízminőségi paraméterek között csak a szervetlen szén rendszer 
és az algák mennyiségének mérőszámai, valamint az algák aktivitásával kapcsolatban álló 
paraméterek közötti kapcsolat tekinthető valamennyi ponton szignifikánsnak. A nyugati területek 
felé a kapcsolat erőteljesebb, és valamivel több paraméterre terjed ki (oxigéntartalom és 
szervesanyag).


A vízállás és a trofitás közötti kapcsolat részletes elemzése 

Az átlagos vízállás és a trofitási paraméterek, elsősorban az a-klorofill tartalom között lehet 
egyértelmű kapcsolatot valószínűsíteni, de csak az 1990-1995 közötti időszakban, nyáron. A 
vízállás és az algák mennyisége közötti kapcsolat gyakorlatilag független az időtartamtól, 
jellemzően a rövidebb időszakok esetében valamivel erősebb. Ez alapvetően ellentétes tendencia 
például a meteorológiai faktorok esetében tapasztaltakkal. A korreláció mértéke a nyugati, 
sekélyebb medencékben az erősebb. Az 1995-2000 közötti időszakban a kékalgák mennyisége 
drasztikusan csökkent, a 90-es években normálisnak tekinthető, 100 mg/m3 feletti a-klorofill 
maximumot egyetlen alkalommal sem mértünk. Ezzel párhuzamosan és a vízállás és az a-klorofill 
korrelációja is nagy mértékben gyengült.
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A vízszint nyáron, a nagy tömegprodukciók kialakulásának idején jellemzően csökken. A vízállást 
ebben az időszakban ugyanis a párolgás intenzívebben csökkenti, hiszen az is hőmérsékletfüggő. 
A hőmérséklet alakulása pedig a kékalgák, különösen a trópusi eredetű és magas növekedési 
hőmérséklet optimumú Cylindrospermopsis raciborskii esetében is kulcs tényező. A korreláció 
közel azonos mértékű a lényegesen mélyebb keleti medencékben, mint a sekélyebb 
nyugatiakban. Ebből arra következtethetünk, hogy ha a több méternyi vízszint különbség szerepe 
sem egyértelmű, akkor a maximum néhányszor 10 cm-el megemelkedő vízállás semmiféle 
kimutatható hatást nem gyakorol a Balaton algásodására, mert más faktorok szerepe 
nagyságrendekkel nagyobb.


A vízállás ingadozásaival csak esetenként mutattak gyenge korrelációt a trofitási paraméterek. A 
korreláció itt egyértelműen csak a leghosszabb vizsgált időszakok esetében volt megfigyelhető, 
és egyenes arányosságot jelez. Azaz a változékony vízszint hosszabb időszak alatt több algát 
eredményez, mint az egyenletes. Ezt például a hosszan tartó meleg idő hatására bekövetkező 
nagy mértékű vízszint csökkenés magyarázza.


A vízszint megváltozásának szerepét a többparaméteres regressziós elemzések is kevéssé 
számottevőnek hozták ki. A 2 és 3 hidrológiai paraméter kombinációjával elvégzett elemzések 
során a vízállás bevonása az aktuálisan vizsgált paraméterek közé nem változtatta meg a 
kapcsolat erősségét. A regressziós vizsgálatok során a meteorológiai események, elsősorban a 
globálsugárzás és hőmérséklet mellett a szél és a légnyomás hatása bizonyult jelentősnek, a 
vízállás szerepe pedig elhanyagolható volt.


A vízcsere és trofitási paraméterek közötti viszony értékelése


A vízcsere alakulását a Zala vízhozam adatai alapján értékeltük. A Zala folyó, amellett, hogy a 
Balaton legfontosabb víz és tápanyag utánpótlása, a viszonylag kis víztérfogatú Keszthelyi 
medencébe torkollik. Emiatt a Keszthelyi medence vize cserélődik a leggyorsabban, átlagosan kb. 
15 hónap tartózkodási idővel. Ez a tény lehetőséget ad arra, hogy a vízcsere mértékét és az algák 
mennyiségének változásainak összefüggéseit vizsgáljuk. A Zaláról ráadásul nagy gyakoriságú 
(napi) adatsorokat tudtunk beszerezni. Ennek megfelelően itt is kiszámoltuk valamennyi 
mintavételi időpontot megelőző 1-12 hetes időszakra a Zala folyó átlagos vízhozamát és 
varianciáját. Az adatokat a Zala torkolat és a Keszthely tóközép adataival vetettük össze, mivel a 
többi mintavételi ponton a Zala vízhozama nem feltétlenül reprezentálja más tórészek esetében a 
hozzáfolyást.


Az elemzések során kitértünk a Zala folyó által szállított nitrogén és foszfor terhelés és a trofitási 
paraméterek összevetésére is, hogy a vízmennyiség és a terhelés hatásait elválaszthassuk. Itt 
most az 1990-2000 közötti időszak adatainak elemzésére térünk csak ki, mert a korábbi 
időszakok elemzése sem adott több, számunkra felhasználható információt.


Az 1990-2000 közötti teljes éves és nyári időszakra korlátozódó adatsorok elemzése során az a-
klorofill tartalom és a Zala vízhozama között volt a legerősebb a kapcsolat. A vízhozam és a 
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klorofill között fordított arányosságot mutatott a korrelációs elemzés, de semmiképpen nem 
tekinthető a kapcsolat erősnek. A vízállás változásainak hatása elhanyagolható volt. A nyári 
időszak esetében itt is növekedett a korrelációs koefficiens értéke. A Zala torkolat közelében, ahol 
a Zala folyó vizének hatása elméletileg még erősebb lehet, sem volt a kapcsolat szorossága nagy.


Az 1990-1995 közötti időszakban lényegesen erősebb kapcsolatot találtunk, ez már esetenként 
megközelítette a más (pl. meteorológiai) paraméterek esetében tapasztalható értékeket . A 
korreláció értéke azonban itt a tóközépen, azaz a torkolattól távolabbi mérési ponton bizonyult 
erősebbnek. Ez annak ellenére így volt, hogy 1992-ben részben elárasztották a Kis-Balaton II. 
ütemének első szakaszát, és ettől kezdve a Balatonba gyakorlatilag alga mentes víz érkezett a 
Zalán keresztül. Ez a tény megint arra utal, hogy a vízhozam esetében is az évszakos változások 
egybeesése okozhatja a kapcsolat látszólagos fennállását. A tavaszi nagyvizek idején ugyanis 
még hideg az idő az algák elszaporodásához, míg nyáron, mikor a kékalgák elszaporodása 
megindul, a vízhozam minimálisra csökken.


Az 1995-2000 közötti időszakban a korreláció, csakúgy, mint a vízállás esetében, nagyon 
lecsökkent. Ez megerősíti mindazt, amit az 1990-1995 közötti időszak adatai alapján mondtunk: a 
vízhozam és az algák mennyisége között akkor lehet korrelációs kapcsolatot találni, ha az éven 
belüli eltérések az algák mennyiségében valamilyen okból (például rendkívül meleg időjárás, mint 
1992 vagy 1994-ben) nagyok.


A vízhozam változásainak hatása az a-klorofill, vagy az algaszám és biomassza változásain 
keresztül tehát még a Keszthelyi medencében sem volt kimutatható. Itt pedig a víz tartózkodási 
ideje viszonylag csekély a tó egyéb medencéihez képest, tehát más területeken sem várható, 
hogy a vízmérleg elemeinek változásai és a vízminőség alakulása közötti közvetlen kapcsolat 
legyen.


Összegezve az 1995-ben és 2001-ben végzett elemzéseket, a Balatonban a vízállás közvetlen, 
statisztikai módszerekkel kimutatható kapcsolata a klorofill koncentrációval, illetve egyéb 
vízminőségi paraméterekkel minimális. Ugyanakkor a víz rétegződésének, a rétegződés 
tartósságának, és mindezek következményeire ezen anyagok nem tértek ki. Az időjárás alakulása, 
legalábbis egyes időszakokban viszont meghatározónak látszott, így a Balaton algásodásában a 
több szempontból is kivételes időjárás szerepét mindenképpen érdemes vizsgálni. A vízállás és a 
vízkormányzás hatásának jelentőségét az adja, hogy azon kevés tényező közé tartozik, melyeket 
mesterségesen is tudunk szabályozni.
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A Balaton külső foszforterhelésének alakulása az elmúlt évtizedekben és 
várhatóan a jövőben 

Dr. Kutics Károly, K+F Consulting Kft.


a. Összefoglaló 

A Balaton foszforterhelésének becslésében alapvető szerepet játszó felszíni vízminőségi 
monitoring rendszer 2004. évig is jelentős hiányosságokkal küzdött, elsősorban a mintavételi 
gyakoriság túlságosan ritka volta és a közvetlen vízgyűjtő rendszeres mintázásának hiánya miatt. 
A 2004. után bevezetett rendszer a jogszabályban megkövetelt éves mintavételek számát a 
vízfolyások esetében negyedére csökkentette. Emiatt a 26 éves, közel azonos módon előállított 
terhelésbecslési idősor 2006-ban megszakadt. A KDT VIZIG 2016-tól gyakoribb mintázást 
alkalmazott, aminek következtében a 2016-2019 időszakra legalább a korábbi metodika szerinti 
terhelésbecslés lehetővé vált. A közvetlen mérésen alapú légköri foszforterhelés becslés soha 
nem működött, ezt be kellene vezetni. 


A Balaton és 4 medencéjének megengedhető foszfor terhelését a 2035/2001.(II.23.) Kormány 
Határozat „a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programról” (a továbbiakban KH) biológiailag 
hozzáférhető foszfor (BAP) mennyiségben határozza meg, amely számított érték, és nincs és nem 
is volt rendszeres közvetlen mérésen alapuló monitorozása. A KH szerinti 56 t BAP/év terhelést a 
szakirodalomból ismert összefüggés és a PO4P/TP részletes adatelemzéssel meghatározott 
átlagos aránya (0.54) használatával átszámítottuk összes foszfor (TP) terhelésre, amelyre 88.8 t 
TP/év értéket kaptunk. Ezt a terhelés értéket a KH szerint 2010-ig kellett volna elérni. A valóság 
az, hogy mindössze 3 olyan, extrém száraz év volt, amikor a TP terhelés kis mértékben ez alatt 
maradt, az átlagos érték 160 t TP/év körüli (3. ábra).


A korábbi metodika szerinti terhelés idősor hiányzó részének kiegészítést végeztük el oly módon, 
hogy megállapítottunk az éves lefolyás és a lefolyással közvetített éve összes foszfor terhelés 
között egy másodfokú összefüggést (n = 23, r = 0.953, p << 0.01), amelynek segítségével 
becsültük a 2007 – 2015 évek időszakának terhelését. A becslés átlagos relatív hibája 4.9%, 
szórása 4.6 %. Megállapítottuk, hogy 1988. év óta trendszerűen mindössze 10-15%-kal csökkent 
a TP terhelés. A Balaton (ismert) terhelése az 1980-as évek első feléhez képest csak átlagosan 
43%-kal csökkent szemben az időnként hivatkozott 75%-kal.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? Az időjárási körülményeken kívül, lehetséges, 
hogy a 2018. évi relatíve nagy, 193.9 t/év összes foszfor terhelés szerepet játszhatott. Ebből a 
Keszthelyi-medence terhelése 39.9 t BAP/év volt, a KH szerint megengedett érték 21 t BAP/év. A 
korábbi, a kotrás szükségességét vizsgáló tanulmány egyszerűsített kritériuma szerint ekkora 
előző évi terhelésnél kotrást kell(ett volna) végezni kb. 57 ha területen.
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Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? E tanulmány nem 
vizsgálta közvetlenül az éghajlatváltozás hatásait, de a már jelentősen megemelkedett 
vízhőmérséklet és a várhatóan intenzívebb lefolyási események várhatóan növelik a csúcsok 
kialakulásának valószínűségét. A külső foszfor terhelés csökkentési programok az utóbbi 3 
évtizedben rendkívül szerény eredményt mutatnak, a terhelés elsősorban lefolyásfüggő, ezért a 
külső terhelés radikális csökkentése elengedhetetlen.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? Érdemes áttekinteni a rendelkezésre álló külső 
terhelés vs. algacsúcs adatokat, hogy van-e összefüggés a megelőző évi (vagy 2 évi) foszfor 
terhelés és az algacsúcsok nagysága között. Pontosítani kell a terhelésbecslést, amelyhez 
elengedhetetlen a mintaszám drasztikus növelése, a közvetlen vízgyűjtőn új, állandó, állami 
monitoring pontok kialakítása és a légköri terhelés mérése. Mindez a 31/2004. KvVM rendelet 
módosítást is igényli.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? 
Véleményünk szerint ritkítható, és a talán a mértéke is csökkenthető, de ehhez 


1) Valóban legalább a KH-beli célértékekig kell csökkenteni a foszfor terhelést. Ehhez a 
Zala vízgyűjtőn és Kis-Balatonon is szükséges beavatkozni, ami a Zala vízgyűjtőn a 
foszfor kibocsátási határértékek további szigorítását és a Hídvégi-tó kotrását is 
jelentheti. További fontos beavatkozási terület a közvetlen vízgyűjtőről történő 
bemosódás csökkentése.


2) Amíg a külső terhelés nem csökken számottevő mértékben, addig kotrásra van 
szükség a Keszthelyi-medencében azonosított helyszíneken, előnyben részesítve a 
mély iszapcsapdák létesítését.
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A Balaton külső foszforterhelésének alakulása az elmúlt évtizedekben és várhatóan 

a jövőben 
Dr. Kutics Károly, K+F Consulting Kft.


1. Bevezetés  

A Balaton és vízfolyásainak vízminősége az 1960-as évek elején kezdett el nyilvánvaló mértékben 
és gyors ütemben romlani, amelynek oka a „kulturális” eutrofizáció, azaz az emberi 
tevékenységek hatására megnövekedett növényi tápanyagterhelés volt. Egyes tavak esetében 
néhány évtizeddel korábbi volt a terhelés felfutása, és egyben a válaszlépések is. A Balaton 
eutrofizálódással kapcsolatos vízminőségi problémáira elsőként a Balatoni Limnológiai Kutató 
Intézet (a továbbiakban BLKI) és a VITUKI munkatársai mutattak rá (Sebestyén, 1958; Herodek, 
1977; Vörös, 1982). Az egyre romló helyzet miatt egyrészt elindult a rendszeres vízminőségi 
monitoring tevékenység a tavon és nagyobb vízfolyásain az 1960-as évek második felétől, 
másrészt vízminőségvédelmi intézkedések bevezetésére került sor, nem utolsó sorban az ú.n. 
Balaton IIASA projekt eredményeként (Somlyódy & van Straten, 1986). Elkészült a tóra az első 
tápanyagterhelés becslés (1975-1979, Jolánkai), majd évi rendszerszerességgel készültek a 
becslések, miközben egyre több vízfolyáson kezdődött meg a hidrológiai monitoring mellett a 
vízminőségi monitoring is. 


A Balaton és vízgyűjtője vízminőségének megfigyelésének jogszabályba foglalt formáját a 
„16/2001. (K. Ért. 7.) KöM-KöViM-EüM együttes utasítás a Balaton és vízgyűjtője vizeinek 
vizsgálati és minősítési rendjéről” rögzítette, amely lényegében több évtizedes gyakorlatot öntött 
egységes formába.  A tápanyagterhelés becslése 2006-ig minden évben, lényegében azonos 
metodikával, csökkenő, de még mindig igen számottevő bizonytalanság mellett készült el, amire a 
készítők (VITUKI, Jolánkai, 2006) is többször rámutattak. A bizonytalanság forrása kéttényezős, 
amelyek azonban összefüggenek. Egyrészt az állandó vízfolyásokon az alacsony mintavételi 
gyakoriság (a Zalát kivéve évi 12-26 db) és az előre eldöntött mintavételi dátumok következtében 
elvétve fordult elő nagy lefolyási események mintázása. Másrészt, a közvetlen vízgyűjtő (bel- és 
külterületi lefolyás) tekintetében csak alkalmi kampányok során történt mintavétel, ezért ezekre a 
területekre az egyébként kritikusan alulmintázott kisvízfolyások adatai alapján kellett becsléseket 
készíteni. Az un. JICA Balaton project (1997-1999) szintén rámutatott a terhelésbecslés 
bizonytalanságaira, és részben adatelemzéssel/modellezéssel, részben pedig a vízfolyásokra 
telepített automata vízminőségi monitoring és mintavevő állomások telepítésével igyekezett 
csökkenteni a bizonytalanságokat az időjárás, időkorlát és az ilyen rendszerek 
„gyermekbetegségei” miatt korlátozott sikerrel. 


A Víz Keretirányelv (2000) felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó hazai jogharmonizációja 2004-
ben, a többször (legutóbb 2019.01.01-én) módosított „31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni 
vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól”, illetve a 30/2004. (XII. 30.) 
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KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól” c. rendelet formájában 
valósult meg.


A tápanyagterhelés és a monitoring rendszer 

A Balatont érő tápanyag és szennyezőanyag terhelés megfelelő minőségű és mennyiségű 
(gyakoriságú) hidrológiai (vízhozam) és vízminőségi (fizikai, kémiai, biokémiai) adatok 
felhasználásával határozható meg a vízminőségvédelmi beavatkozásokkal kapcsolatos 
döntéshozatal számára megbízható pontossággal.


Már az 1990-es években rámutattak kutatók (pl. Jolánkai) az akkor működő monitoring rendszer 
hiányosságaira. Ezek a következők voltak: 


1)	 Alacsony mintavételi gyakoriság a vízminőség tekintetében


2)	 Kevés vízminőségi mintavételi hely, elsősorban a városi lefolyás mintázása tekintetében


3)	 Nagyvízi lefolyási események célzott mintázásának hiánya


4)	 Kevés vízhozammérő hely a közepes vízhozamú vízfolyásokon


5)	 Légköri ülepedés (száraz + nedves) monitoring hiánya, a becslés megszűnése


Az Európai Unióhoz való csatlakozással és a VKI-hez való jogharmonizációnak a Balaton 
vízminőségi monitoring rendszere egyértelműen vesztese lett. Egy minimalista (költség csökkentő) 
felfogás következtében a mintavételi helyek és a mintavételi gyakoriság is drasztikusan csökkent. 
Az 1. táblázatban bemutatjuk a korábbi (16/2001. (K. Ért. 7.) KöM-KöViM-EüM együttes utasítás) 
és a 2004. év óta hatályos (31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet) monitoring rendszer főbb adatait. 


1.	 Táblázat. Megkövetelt mintavételek száma a korábbi és az új monitoring rendszerben


A korábbi rendszerben 28 vízfolyás torkolati szelvényében történt mintavétel, míg a jelenlegi 
rendszerben ezek száma összesen 17.  A súlyosabb probléma azonban nem a mintázott 
vízfolyások számának csökkenése, hanem a mintavételi gyakoriság 12 - 52/évről 4 - 12/évre 

Rendszer Balaton Vízfolyások 
összesen

Vízfolyások torkolati 
szelvénye

Balaton 
üledék

Régi (16/2001 KöM-KöViM-EüM) 300 1208 572 22

Új (31/2004 KvVM- VKI) 48 268 88 0

Új/régi arány 16% 22% 15% 0%
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csökkenése. Emiatt a vízfolyások által szállított tápanyagterhelésről csak tájékoztató jellegű 
adatokkal rendelkezünk, amelyek terhelésbecslésre nem alkalmasak. 


A mintavételi gyakoriság és a tápanyag terhelés becslésében elkövetett hiba mértékét részletesen 
tanulmányozta Clement (2004). A Zala zalaapáti szelvényében több évtizedes, napi gyakoriságú 
adatsorok állnak rendelkezésre (amelyek nem jelennek meg az OKIR/FEVI állami közhiteles 
adatbázisban), amelyek alapján az e pontban meghatározott tápanyag terhelést pontosnak 
(hibamentesnek) tekintette. Ehhez képest vizsgálta a heti és havi mintavételezés okozta hibát a 
Zala esetében. Tájékoztatásul, a nyilván sokkal kevésbé heves vízjárású Duna egy szelvényére is 
elvégezte a becslést.  Az eredményeit a 2. táblázatban mutatjuk be. Elmondható, hogy a Zala 
esetében a heti mintavételezés mintegy 30, a havi mintavételezés pedig mintegy 60%-os becslési 
hibát eredményez. Megállapítja, hogy valószínűségi eloszlás „ferdesége” miatt szisztematikus 
alulbecslés történik. 


Megvizsgálta továbbá olyan hazai vízfolyásokat, amelyek átlagos vízhozama meghaladja az 1 m3/
s értéket, és a vízhozam és a mintavételi gyakoriság függvényében meghatározta a tápanyag 
terhelés becslésének hibáját foszfát-foszfor (PO4P) és összes foszfor (TP) esetében. Az 
eredményeit az 1. ábrán mutatjuk be. Látható, hogy már kb. 2 m3/s átlagos vízhozam esetén is 
100 % feletti az elkövetett hiba év 4 db (VKI, ill. 31/2004 KvVM rendelet) mintavétel esetén. A 
Balaton vízgyűjtője vízfolyásainak (a Zalát leszámítva) átlagos vízhozama 0.03 -1.6 m3/s 
tartományban van, tehát a várható hiba ennél is nagyobb. Clement (Clement és mtsai, 1998, 
Clement és mtsai, 2000) megállapítja, hogy ezekre a vízfolyásokra a kétheti-havi mintavételezés 
mellett a becslés hibája 20-80 % közötti, de egyes években a 150%-ot is meghaladta. A hibát 
növelheti, ha a mintázásból kimaradó nagyobb lefolyási eseményekhez magas koncentrációk 
tartoznak, azaz a koncentrációra a variancia magasabb, mint azt az észlelési adatokból számítani 
tudjuk.


2.	 táblázat. A vízhozamban és a tápanyag terhelésben elkövetett hiba függése a mintavételi 
gyakoriságtól (Clement, 2004)
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1.	 ábra. A terhelésbecslésben elkövetett hiba a vízhozam és az éves mintavételi gyakoriság 
függvényében (Clement, 2004)


A fentiek előre bocsátásával állapítjuk meg, hogy a jelen projektben a Balaton északi 
vízgyűjtőjének vízfolyásai tekintetében vissza kell nyúlnunk ahhoz az időszakhoz, amikor 
lényegesen több vízminőségi adat keletkezett. A tápanyag terhelés még a bőségesebb adatsorok 
(ca. 1975 – 2005) időszakában is jelentős hibával (főként alulbecsléssel terhelt), a 2005 után 
keletkezett adatok pedig csak tájékoztató jellegűek, az azokból való terhelés számítás nem 
tekinthető megbízhatónak. 


A Balaton megengedhető foszfor terhelése 

A 4. részvízgyűjtő (Balaton közvetlen, 4.2) felülvizsgált vízgyűjtő gazdálkodási terve (VGT2) nem 
határoz meg konkrét célértékeket a Balaton tápanyagterhelésével kapcsolatosan. Azonban 
jelenleg is hatályos a 2035/2001. (II.23.) Kormány Határozat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési 
Programról (KH), amely konkrét foszfor terhelési célértékeket határoz meg a Balaton 4 
medencéjére vonatkozóan:


Melléklet a 2035/2001. (II. 23.) Korm. határozathoz 

A biológiailag hozzáférhető foszforterhelés 2010-ben ne haladja meg a következő értékeket: 

a Keszthelyi-medencében 21 t/év, 

a Szigligeti-medencében 15 t/év, 

a Szemesi-medencében 8 t/év, 

a Siófoki-medencében 12 t/év. 

Az ilyen terhelés mellett várható évi átlagos klorofill-a töménységek: 
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a Keszthelyi-medencében 7–14 mg/m3, 

a Szigligeti-medencében 6–12 mg/m3, 

a Szemesi-medencében 4–8 mg/m3, 

a Siófoki-medencében 3–6 mg/m3. 

A biológiailag hozzáférhető foszfor (Biologically Available Phosphorus, BAP) mint vízminőségi 
jellemző, nem szerepel sem a 2004. év előtti, sem a jelenleg hatályos, szűkített vízminőségi 
monitoring rendszerben. Korábban, és jelenleg is számítással határozzuk meg az összes foszfor 
és a foszfát-foszfor koncentrációk ismeretében. 


Mivel jelenleg az összes foszfor terhelés ismerete és csökkentése a cél, valamint a BAP-ot nem 
mérjük, szükséges annak átszámítása összes foszforra (Total Phosphorus, TP):


A BAP számítási módszere Lee és társaitól (1979) származik, akik a korábbi, Cowen (1976) által 
javasolt összefügést módosították. (amelyben a nem oldott (formált) foszfor együtthatója 0.3 volt). 
Az összefüggést az Amerikai Nagy Tavak foszfor terhelésének tanulmányozása során javasolták. 
Az összefüggés:


(Biológiailag hozzáférhető foszfor)  =  (Oldott reaktív foszfor) + 0.2 * (Formált foszfor). 


(Az egyszerűség kedvéért az oldott reaktív foszfor helyett foszfát-foszfort használunk, tudatában 
annak, hogy a két koncentráció számszerűen eltérhet, azonban a foszfát-foszfor mérése 
valójában oldott reaktív foszfátot eredményez, csupán a vízminőségi adatbázisokban hivatkoznak 
rá foszfát-foszforként.)  A formált foszfor így az összes foszfor és a foszfát-foszfor különbségeként 
adódik.  


BAP = PO4P + 0.2 * (TP - PO4P)	 	 	 	 	 	 	 	 (1)


A foszfát-foszfor (PO4P) aránya az összes foszforban az alábbi formában írható: 


PO4P = R * TP, ezt beírva (1) -be: 


BAP= (0.8 * R + 0.2) *TP 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)


TP = BAP / (0.8 * R + 0.2)	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)


Az R arányosági tényezőt a vízfolyások által szállított, és a közvetlen vízgyűjtőről (mind belterületi, 
mind pedig külterületi) történő lefolyás által szállított terhelésben közelítőleg azonosnak 
tekinthetjük. A kevésbé jelentős légköri kiülepedésben is ugyanezt az arányt tekinthetjük. Az 
utóbbi 3 évtizedben a közvetlen szennyvíz bevezetések TP terhelése a teljes becsült terhelésnek 
0.5 -1.5 százaléka, elhanyagolható. 


Az R meghatározása érdekében megvizsgáltuk a hosszú vízminőségi adatsorokkal és jelentős 
vízhozammal rendelkező vízfolyások PO4P/TP arányát a nagyobb adatsűrűségű teljes mért 
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időszakra (rendszerint 1975 – 2005), illetve a jelentős vízminőségvédelmi intézkedések 
megvalósulása (azaz a Kis-Balaton I. fokozat és Ingói berek elárasztása, hígtrágyás állattartás 
megszüntetése, szennyvíztisztítók TP kibocsátási határértékének szigorítása, tisztított szennyvizek 
kb. 70 % - ának kivezetése a vízgyűjtőről és a műtrágya felhasználás radikális csökkenése) utáni 
1993-2005 időszakra. Ez utóbbi, 13 éves időszakban az egyes vízfolyásokra 156 – 676 db közötti 
adat keletkezett (havi-kétheti-heti mintavételezés). Az adatok a KDT-KÖFE közhiteles vízminőségi 
adatbázisából származnak, amelyet a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. a Balaton Adaptációs 
Projekt keretében szerzett be 2008-ban, és bocsátott a rendelkezésünkre. 


Az elemzés eredménye a 3. táblázatban látható. 


3. táblázat. A (foszfát-foszfor)/(összes foszfor) arány súlyozott átlagos értékének meghatározása a 
Balaton vízfolyásai esetében


A 3. táblázat utolsó sorában feltüntetett 0.54 értékkel számolva,


TP = BAP/(0.8 * 0.54 + 0.2) = BAP/0.631 = 1.585*BAP  összefüggést kapunk. Megjegyezzük, hogy 
Holmberg et. al (2004) egy review tanulmányban az itt releváns forrásokra (különféle használatú 
területek lefolyása) átlagosan 1/0.6 = 1.666, azaz az általunk kapott együtthatóhoz hasonló 
értékről számol be.


Monitoring pont PO4P/TP arány (R)  
Közepes 

vízhozam (Q),  
m3/s

Q*R

  1993-2005 1975-2005 1993-2005  

Zala Fenékpuszta 0.576 0.481 7.16 4.12

Tapolca-patak 0.71 0.723 0.279 0.20

Eger-víz 0.594 0.606 0.164 0.10

Burnót-patak 0.367 0.365 0.112 0.04

Fűzfői-séd 0.597 0.598 0.029 0.02

Nyugati-övcsatorna 0.417 0.441 1.592 0.66

Keleti-bozót-árok 0.290 0.303 0.348 0.10

Nagymetszés-patak 0.568 0.489 0.133 0.08

Tetves-patak 0.463 0.446 0.171 0.08

Lesence Nyugat 0.523 0.524 0.232 0.12

Lesence Kelet 0.474 0.525 0.198 0.09

Átlag 0.507 0.500 Összeg 10.42 5.61

      R súlyozott átlaga 0.54
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Ilyen módon, a 2035/2001. (II. 23.) Korm. határozatban rögzített BAP értékeket átszámíthatjuk TP 
értékekre: 


Elfogadva a Kormány határozatban szereplő számok helytállóságát, akkor várható a Balaton 
vízminőségében kedvező változás, ha az összes foszfor terhelés stabilan 89 t/év alá csökken. Ez 
2001. óta csak 3 rendkívül száraz évben fordult elő, amikor 82-85 t/év volt a becsült érték. 


A Balaton foszforterhelésének becslése 

Amint azt a bevezetőben említettük, az 1980-as évek óta a VITUKI (Jolánkai G., 2006) többé 
kevésbé azonos metodikával készítette el a Balaton éves tápanyagterhelésének becslését, 
amelynek kulcstényezője Balaton befolyóinak változatlan (ámbár nem elegendő) gyakoriságú 
mintavételezése volt. A közvetlen lefolyást éves helyi mérésekkel és földhasználat-függő 
modellezéssel becsülték. A légköri terhelést 1995-ig az OMSZ becslése szolgáltatta, amely 
foszfor esetében modellezésen, nem pedig közvetlen mérésen alapult (egészen extrém, 9 és 62 t/
év közötti adatok fordultak elő). Mivel ez az adatszolgáltatás megszűnt, illetve nem történt fejlődés 
a mérésre történő átállás terén, 1996-tól kezdve állandó 12.4 t/év légköri ülepedést vettek 
figyelembe.  

A vízminőségi monitoring rendszer kedvezőtlen átalakítása (2004-2006) után a korábbi metodika 
nem volt használható, így 2007-től 2015-ig ezzel a metodikával nem történt terhelésbecslés. 
2016-tól a KDT VIZIG Vízrajzi és Adattári Osztályának laboratóriuma „önszorgalmúlag” megkezdte 
a korábbi gyakoriságú mintavételezést, és elkészítette az éves terhelésbecslést. Ilyen módon a 
2016-2019 közötti időszakra ismét rendelkezésre áll a korábbi metodikával készült éves 
terhelésbecslés, ami az összehasonlíthatóság és a vízminőségvédelmi beavatkozások értékelése 
szempontjából elengedhetetlen. A rendelkezésre álló vízminőségi adatok és a Balaton éves 
vízmérlegeiben rendelkezésre álló lefolyások ismeretében közelítő összefüggést kerestünk a 
lefolyás és a (vízfolyások + közvetlen vízgyűjtő) által szállított terhelés között arra az időszakra, 
amikor már a vízminőségivédelmi intézkedések jelentős része megvalósult, és a közvetlen 

Víztest BAP, t/év TP, t/év

Keszthelyi-
medence 21 33.3

Szigligeti-medence 15 23.8

Szemesi-medence 8 12.7

Siófoki-medence 12 19.0

Balaton összesen 56 88.8
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tisztított szennyvíz bevezetések mértéke elhanyagolhatóvá vált, azaz 1988-tól (Kutics, 2019). A 
keresett összefüggést a 2. ábrán is mutatjuk:


TP (t/év) = -8.0177E-05* (Hozzáfolyás)2 + 0.27467*(Hozzáfolyás) + 8.8782	 	 (4)


Az összefüggés n=23 ponton alapul, és statisztikailag szignifikáns (p << 0.01).  Az összefüggés 
alapján becsültük az ismert éves TP terhelést oly módon, hogy a légköri terhelést és a közvetlen 
szennyvíz bevezetésből származó (minimális) terhelést hozzáadtuk a lefolyásból, az egyenlet 
segítségével számított értékhez. Ilyen módon, az ismert 23 pontra az átlagos relatív hiba 4.9 %, 
szórása 4.6 % volt. Ezek a hiba értékek lényegesen kedvezőbbek, mint az említett alul-
mintázásból eredők, így az összefüggést felhasználtuk a 2007 – 2015 évek közötti időszak TP 
terhelésének becslésére. Ennek eredményét tüntettük fel a 3. ábrán. 





2. ábra. Az éves lefolyás és a lefolyással közvetített TP terhelés összefüggése
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3. ábra. Az összes foszfor terhelés becslése a konvencionális („VITUKI”) módszerrel és az éves 
lefolyás alapján


A 3. ábrán látható a két módszer kiváló egyezése, valamint a terhelés rendkívül nagy 
változékonysága. A két trendvonal is csaknem egybe esik (statisztikailag egyik sem szignifikáns, 
p=0.41 és p=0.51), és azt mutatja, hogy 1988-tól kezdve marginális a TP terhelés csökkentés 
trendje, összességében mintegy 10-15% csökkenés történt 3 évtized alatt. Az utóbbi 2 
évtizedben a TP terhelés átlaga a bemutatott, a VITUKI által kifejlesztett módszeren alapuló 
becslés szerint 160 t/év körüli érték, amely tökéletesen megegyezik a VGT-2 (2015) Balaton 
közvetlen a 4-2 tervezési alegység tervében, az előző 4 évre átlagaként megadott 159.33 t/év 
értékkel, noha utóbbi becslés más módszerrel, a MONERIS modell alkalmazásával, és a 
monitoring rendszer sajnálatos redukálásának eredményeként, lényegesen kevesebb vízminőségi 
monitoring adatra alapozva készült. 


Tekintettel az éghajlatváltozás okozta potenciális veszélyre, ami a magasabb vízhőmérsékletben 
és a hevesebb lefolyási eseményekben nyilvánul meg, feltétlenül szükséges a külső terhelés 
pontosabb ismerete, és rendkívül jelentős, mintegy 40 %-os csökkentése. (Kutics & Molnár, 
2013).
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A Balaton vízvirágzásainak és a trofikus állapotainak paleolimnológiai 
lenyomatai 

Korponai János, Vadkerti Edit, Ács Éva, NKE


c. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? Az paleolimnológiai összefoglalás és kutatás 
erre nem tud válaszolni.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? A paleolimnológiai 
vizsgálatok arra nem tudnak választ adni, hogy milyen gyakran számíthatunk vízvirágzásra. Az 
eddigi kutatásokból az derült ki, hogy ha a balatonvíz hidrokarbonát tartalma nő, akkor az 
üledékből a karbonát feloldódására számíthatunk. A karbonát visszaoldódását a hidrokarbonát/
karbonát egyensúly eltolódása mellett a víz illetve az üledék szabad szén-dioxid tartalma is 
befolyásolja. Ez az a széndioxid egyrészt a légkörből, másrészt az organizmusok légzéséből 
származik. A Balaton vizében szabad széndioxif gyakorlatilag nincs, de az üledékben lehet 
valamennyi, amely fokozhatja az üledékből történő visszaoldódást. Ez pedig a 
foszforfelszabaduláshoz fog vezetni. A folyamat intenzitásáról, mértékéről a paleolimnológiai 
kutatások nem nyújtanak megfelelő információt. Az üledék szervesanyag tartalma viszonylag 
alacsony és úgy tűnik karbonát kiválása miatt kis mértékben, de fokozatosan csökken, ezért a 
bakteriális dekompozíció  szénforrása limitált. Arra azonban számítani lehet, hogy a globális 
felmelegés emelni fogja a felszíni, és az átkeveredéssel érintett üledékrétegek hőmérsékletét, ami 
miatt a szervesanyag dekompozíció intenzívebbé válhat, ami magasabb lokális széndioxid 
koncentrációl, és ezáltal karbonát visszaoldódást eredményezhet. Mivel ezek a folyamatok a 
Holocén klímaoptimuma idején (8000-5000 BC) magasabb hőmérsékleti viszonyok között is 
zajlottak, és jelentősebb változásokat az üledék foszforkoncentrációjában nem tapasztaltunk, 
ezért jelentős változásokra nem lehet számítani.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? A paleolimnológiai kutatások ez 
előrejelzésekhez nem biztosítanak alapot.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? A 
Balaton üledéke tízezer éves távlatban is magas foszfortartalmat mutat, amely nem változik 
jelentős mértékben. A foszfortartalom bizonyos hányada megfelelő körülmények között a biológiai 
folyamatok révén könnyen mobilizálhatóvá válik. Az üledék eltávolítása után felszínre kerülő 
üledékréteg egy új alkalmas környezetet jelent a betelepülő mikroorganizmusoknak, amelyek az 
„öreg” foszfort hozzáférhetővét tehetik más organizmusok (algák, makrofiták) számára, ezért az 
üledék eltávolításával nem lehet számolni, mint belső terhelést csökkentő alkalmas eszköz.
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A Balaton vízvirágzásainak és a trofikus állapotainak paleolimnológiai lenyomatai 
Korponai János, Vadkerti Edit, Ács Éva, NKE


Összefoglalás: A tó a múltban többször is volt a jelenlegihez hasonló eutrofizációs állapotban 
(Korponai et al. 2011). Az eredményeink azt mutatják, hogy – hasonlóan a korábbi mérésekhez – a 
balatoni üledék jelentős foszforkészlettel rendelkezik, amelyben a legfölső néhány centiméter 
vastagságban található a legkönnyen mobilizálódó frakció. A Holocén folyamán az üledékben 
megkötött foszfor mennyisége átlagosan kb. 600 mg/kg, amely főként az üledék karbonát 
tartalmához kötötten, illetve nem oldható szerves formában a található meg az üledék rétegekben. 
Mind két foszforma mobilizációjában a biológiai folyamatok alapvető szerepet játszanak. A 
karbonáthoz kötött foszfor mennyiségét a külső terhelés és a hidrokarbonát/karbonát egyensúly 
feltételei határozzák meg. A karbonát disszociációja exoterm folyamat, ezért a víz hőmérséklet 
növekedésével a vízben a karbonát mennyisége nő, ugyanakkor a karbonát keletkezéséhez az 
elsődleges termelés is jelentősen hozzájárul, különösen a vegetációs időszakban. A Ca:P arány 
növekedése több tényező eredőjeként értelmezhető. A karbonát (Ca) arányának növekedésében 
szerepet játszik egyrészt a csökkent szilikát és egyéb üledékalkotó ásvány mennyisége, 
köszönhetően a Kis-Balaton majd 100%-os lebegőanyag visszatartási hatásfokának. Másrészt a 
felmelegedő klíma is fokozza a karbonátképződést és kiülepedést, valamint az elsődleges 
termelés hatását sem lehet figyelme kívül hagyni.. A Kis-Balaton megépülésével a bemosódó vas 
és az alumínium aránya lecsökkent, így az alumínium- és a vas-hidroxidhoz kevesebb foszfor 
tudott kötődni és az üledékbe kiülepedni. A víz alacsony foszfortartalma miatt a vas csak az 
üledékben képes a foszforadszoprcióra, következésképpen a karbonáthoz kötött foszfor 
mennyisége pedig megnőtt. A reduktív üledékfelszíni állapotok esetén nem csak a deszorpció, de 
végsősoron a szervesanyag bakteriális bontása miatt is kerül foszfor a vízoszlopba, amit az 
anaerob baktériumok intenzív jelenléte az üledékben is valószínűsít. Az üledékben a növényi 
szervesanyag jelentős része már valószínűleg az üledék felszínén bomlásnak indul azonban a 
dekompozíció nem teljeskörű ami lehetővé teszi a fitobiomassza változásának nyomonkövetését. 
A pigment eloszlásában jelentkezik az 1980-as évek időhorizontja, mert innen kezd jelentősen 
változni több geokémiai változó és a pigment tartalom is. A cianobaktériumokra jellemző 
karotinoid pigmentszármazékok (zeaxantin, kanthaxantin, echinenon) változásai jó egyezést 
mutatnak a taxon tenyésztéssel és metagenomikával kapott eredményekkel, jelezve a 70-80-as 
évektől kimutatható fokozottabb jelenlétetüket. A cianobaktériumok lenyomatainak változása jó 
egyezést mutat a Ca:Mg arányban bekövetkező változásokkal, ami azt valószínűsíti, hogy a Ca-
hoz kötött foszfor viselkedése határozza meg a tó trofitási viszonyait. A jövőbeli kutatásoknak 
nagyobb figyelmet kell fordítani a karbonát-hidrokarbonát viszonyok és a foszfor kapcsolatára.


1. Bevezetés  

A tavak üledéke fontos bizonyítékokkal szolgál a múlt során a tóban lezajlott eseményekkel 
kapcsolatban (Smoll, 1985). A mély tavak üledéke számos kutatás alapját képezi (Cohen, 2003). A 
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sekély tavak üledékképződése során figyelembe kell venni az üledék fel/átkeveredését, mivel 
esetükben erőteljesen érvényesül a szél, valamint az üledékben élő állatok tevékenysége során 
fellépő felkeveredés (bioturbáció) hatása (Kearns et al., 1996). A sekély tavak sokkal 
érzékenyebben reagálnak a környezeti változásokra, és az emberi hatásokra is (Padisák & 
Reynolds, 2003; Whitmore et al., 1996; Kenney et al., 2002; Moss et al., 2003; Väliranta et al., 
2005). Sekély tónál már kis vízszintingadozás is jelentősen megváltoztathatja a tó relatív 
mélységét, ami befolyásolja a bentikus fauna összetételét (Cserny & Nagy-Bodor, 2000).


A tavi üledékben fellelhető biotikus (pl. pigment, környezeti DNS, tartósképlet) és egyéb 
mikroszkopikus maradványok analízise rendkívül hasznosnak bizonyult annak értékelésében és 
megállapításában, hogy milyen volt az adott tó válasza a környezeti hatásokra, úgymint 
eutrofizáció, savasodás, klímaváltozás (Nykänen et al., 2009). A mikroszkopikus maradványok 
különböző korú rétegekben való előfordulása indikálja a populáció nagyságának változását az 
egyes időszakokban, ez egyben tükrözi is az adott kor klimatikus viszonyait is, illetve az emberi 
hatásokat is (Korponai et al., 2011; Sebestyén, 1971).


A Balaton Közép-Európa legnagyobb sekély vizű tava. A kialakulásának idejéről többféle becslés 
létezik. A Balaton környéki színlők alapján történő első kormeghatározások a pleisztocén során 
többszöri vízborítást és kiszáradást valószínűsítettek a tómedencében. Későbbi kutatások alapján 
a Balaton kialakulását 15 000-17 000 évvel ezelőttre tették, amely során kezdetben több, sekély, 
hideg tavacska jött létre. Körülbelül 10 200 éve az éghajlat melegebbé és csapadékosabbá válása 
tette lehetővé az egységes egységes vízfelület létrejöttét (Cserny, 2002; 2009). Az így létrejött 
Balaton vizét mezotróf, mezo-eutróf állapot jellemezte; a tó vízszintje az időjárás függvényében 
(hőmérséklet, csapadék) változott (Cserny, 2009; Korponai et al., 2010; Virág, 1998).


A sekély tavak, így a Balaton is nagyon érzékenyek a klímaváltozásra valamint az emberi 
behatásokra (Padisák, 1995). A Balaton legfontosabb tápláló vízfolyása a Zala-folyó, amely a 
Balatont érő tápanyagterhelés túlnyomó részét hozza, és közvetlenül a Keszthelyi-medencét 
terheli, ezért a medencék termelékenységét illetően egy nyugat-keleti trofikus gradiens figyelhető 
meg. A medencék trofitása a Keszthelyi-medencétől fokozatosan csökken a Siófoki-medence 
felé. A trofitási állapotok feltárására a legalkalmasabb hely a minden korban legmagasabb 
trofitásúnak tekinthető medence (ezesetben a Keszthelyi-medence) üledékének vizsgálata. A 
Balaton környéke a neolitikumtól lakott, az emberi beavatkozás hatása már a korai időktől kezdve 
felismerhető a tóban (Korponai et al., 2010).


Az első tótörténeti munka Sebestyén Olga nevéhez fűződik, aki Zólyomi Bálint 1958-as balatoni 
fúrásaiból végzett ágascsápú rákmaradványokon vizsgálatokat (Sebestyén, 1971). Az általa 
vizsgált furat hossza 370 cm volt, és rendszertelenül, összesen 9 mintát elemzett, a minták között 
30-70 cm között változott a távolság. A vizsgálata csak nagyvonalú értékelést tett lehetővé, a 
nagy lépték miatt. A tízezer évet átfogó korszak áttekintése során megállapítása szerint a Balaton 
kialakulása óta nem változott jelentősen, mindig nagy, sekély állóvíz jelleget mutatott. A Balaton 
pleisztocén végi kialakulása során már megjelentek azok a fenéklakó ágascsápú rákok (Alona 
fajok), amelyek ma is jellemzőek a tóra. A legnagyobb fajgazdagságot az atlanti fázisban (8-5 ezer 
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évvel ezelőtt) tapasztalta, hasonlóan a Zalavári-tó üledékében tapasztaltakkal (Korponai et al., 
2011), ami az akkori magas vízszintnek tudható be. A biológiai maradványok azonban rövidebb 
idejű alacsony vízállás többszöri előfordulását is mutatták, valamint a legfelső néhány 
centiméteres mélységben az emberi hatások fokozódását mutatták ki.


Későbbi paleoökológiai jellegű kutatások a Magyar Állami Földtani Intézet keretein belül folytak. 
Csernyi Tibor, Bodor Elvira munkásságához köthető (pl. Cserny & Bodor, 2000; Cserny, 2002; 
Tullner & Cserny, 2003). Az eredményeik jelentősen hozzájárultak a Balaton fejlődéstörténetének 
megértéséhez. A radiokarbon kormeghatározás alapján tisztázódott, hogy az egységes Balaton az 
utolsó eljegesedést követően több kisebb tómedence összeolvadásából alakult ki kb. 10000 éve, 
és a vízszintje viszonylag nagy mértékben ingadozott, és a vízminősége az eutróf-mezotróf 
állapotok között változott. 


A Balaton trofikus állapotváltozásait elsősorban a rendelkezésre álló tápanyag, azok közül is a 
foszfor határozza meg (Istvánovics & Herodek, 1985, 1987; Istvánovics & Somlyódy, 2001; 
Istvánovics et al, 2004, 2007). Ezért is érdemes az üledék foszfortartalmában történő változásokat 
feltárni. Az üledék foszfortartalmával több kutatás foglakozott, amelyek egy része a balatoni 
kotrási munkálatokhoz kötődik, és az üledék legfelső maximum 20 cm-t érinti. Cserny (2002) 
közölt foszfor adatokat is a Balaton üledékéből a Szemesi-medencéből, amely azt mutatja, hogy 
az összfoszfor (TP) koncentrációja 400 és 700 mg/kg között változott, és a felszín felé növekvő 
tendenciát mutat. A Balaton Szemesi-medencéjéből 2017-ben vett, az egész Holocént átfedő 410 
cm hosszú üledékmagban a foszfor koncentráció 276 és 1006 mg/kg között változott, átlagosan 
646 mg/kg volt (Pálfi et al, 2020, 2021). 


Az üledék legfelső néhány centiméteres rétegének legkorábbi vizsgálata Oláh János nevéhez 
fűződik, munkatársaival felmérték az balatoni üledék foszfor anyagcseréjét (Oláh et al., 1977). 
Méréseik alapján a felszíni üledék foszfor-tartalma átlagosan 550, míg mélységben (1-7 cm) 505 
mg/kg-nak adódott. Később Dobolyi és Bidló (1980) a Szemesi-medencében végzett foszfor 
meghatározást 10 cm vastag üledékvastagságban, melynek átlagos foszfor-tartalmára 572 mg/kg 
koncentrációt kaptak.


A 2020 őszén a KDTVIZIG megbízásából megvizsgáltuk a Balaton legújabbkori 
állapotváltozásainak lenyomatait, és ennek segítségével meghatározzuk a trofitási állapotokat, 
valamint a biológiai lenyomatokból rekonstruáljuk kékalvirágzásokat illetve feltárjuk az ahhoz 
vezető történeti folyamatokat.


2. Módszerek 

A fejlődéstörténeti vizsgálathoz a Keszthelyi-medence közepén egy olyan mintavételi pontot 
jelöltünk ki, amelyeket a korábbi üledékkotrások nem érintettek (1. ábra). Az üledékmintavétel 
2020. szeptember 28-án történt, amely során egyszerre három párhuzamos magmintát vettünk 
vibrációs fúrófej segítségével. A furatok hossza kb. 35-44 cm között változott. A furatokat 1 cm 
szeletekre szeltük és a szeletekből ólom-kormeghatározást (210Pb, és 137Cs) végeztünk, valamint 
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meghatároztuk az ükedékrétegek növényi pigment maradványait (Sedimental Pigment 
Degradation Unit: SPDU (Vallentyne, 1955), karotinoid (Bendall et al., 1988; Deli et al, 2014; 
Hagman et al, 2019; Riba et al, 2019), geokémiai összetételét, szervesanyag és karbonát (Heiri et 
al., 2001) tartalmát. Az üledék karbonát tartalmát a 950 °C-os (LOI950) izzítási maradékból 
számoltuk.

Az ólom-kormeghatározása az ólom 210-es radioaktív izotóp mennyiségének meghatározásával 
történik. Az üledék ólomtartalma két forrásból származik. Az egyik forrás 226Ra izotóp amelynek 
bomlásából folyamatosan keletkezik (supported), a másik forrás a légköri kiülepedés és a 
bemosódás (unsupported). A teljes 210Pb és a supported 210Pb mennyiségeinek különbsége adja 
az unsupported 210Pb ólom mennyiségét. Az unsupported 210Pb adott üledékrétegben lévő 
mennyiségének becsléséhez a CRS (constant rate of supply) modellt használtuk (Appleby & 
Oldfield, 1978), amely az üledékrétegek unsupported 210Pb mennyiségének keletkezési rátáját 
állandónak veszi. A kapott 210Pb mennyiségből és a felezési időből (22,26 év) az üledék réteg kora 
meghatározható (Appleby & Oldfield, 1978).

 A túlélő képletekből tenyésztéses módszerrel és metagenomikai vizsgálatokkal meghatároztuk az 
üledékrétegekben megőrződött kékalgák és baktériumok jelenlétét és mennyiségét. Az üledékben 
lévő baktériumok azonosítása újgenerációs amplikon szekvenelással történt, a 16S rRNS 
taxonómiai referencia markergén V3-V4 régiója alapján. A szekvenciák hasonlósága alapján a 
későbbi statisztikai elemzések alapjául szolgáló OTU-kat (operatív taxonómiai egységeket) 
hoztunk létre 99%-os hasonlósági küszöb értékkel. Édesvizekhez köthető baktériumcsoportok 
azonosításához a FreshTrain adatbázist (v15Jun2020) kombináltuk a Silva v138 adatbázissal a 
TaxAss program segítségével. A legkisebb szekvenciaszámú csoportra való újramintavételezést 
követően becsültük a fajszámot. 


3. Eredmények 

A 210Pb kormeghatározás során az üledékoszlop 23 cm-nél mélyebb rétegeiben az unsupported 
210Pb egyensúlyba kerül a supported 210Pb ólommal, ezért az ennél mélyebb üledék rétegekhez 
már kor nem rendelhető. A kormodell alapján a Balaton Keszthelyi-medencéjének üledékének 
felső 20 cm-es rétege kb. 70 éves intervallumot fed át, és erre az időszakra átlagosan 0,3 cm/év 
ülepedési ráta a jellemző. A legmélyebb, még érvényes korral rendelkező réteg 23 cm mélyen 
található, ami már 19. és a 20. század fordulójára datálódik meglehetősen nagy hibával. Erre a 
rétegekre már lassabb, csak 0,1 cm/év ülepedési sebesség volt becsülhető. A kormodellünk az 
1950-es évektől kezdődő időszakra megfelelőnek mutatkozik, ezért a 60-90 évek közötti időszak 
vízminőségi változásai biztonsággal beazonosíthatóak.
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1. ábra. A Keszthelyi-öböl közepén mélyített fúrás üledékének ólom-kor modellje.


A klorofill maradványok (SPDU) és a karotinoid pigmentek változása csökkenő tendenciát mutat, 
20 cm alatt már jelentős SPDU tartalmat nem mértünk (2. ábra). A korábbi mérések azt mutatták, 
hogy a Balaton mélyebb üledékében többször előfordultak hasonlóan magas SPDU értékek 
lehetővé téve a trofitási állapotok változásának nyomonkövetését (Korponai et al., 2011). Korponai 
et al. (2011) magas SPDU értékeket 40-50, 180-190 és 240-250 cm mélységekben találtak, amely 
alapján erre az időszakra eutróf állapot állapítottak meg. A méréseink egy kisebb csúcsot 
mutattak ki az 5-6 és a 7 cm-es mélységben ami a kormodell alapján kb. a 90’-es éveket jelentik.

Az üledékrétegekből extrahált karotinoid komponensek kromatogramjain a karotinoidokra jellemző 
spektrummal 40-45 komponens volt elválasztható. Az elválasztott komponensek esetében 12 
csúcs konzekvensen megjelent szinte minden mintában, ezek közül a lutein, zeaxantin, 
kantaxantin, echinenon, b-karotin és Z-b-karotin egyértelműen azonosításra került.
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2. ábra. A Keszthelyi-medence üledékének növényi pigment tartlama. (Az SPDU alsó 

indexében az DM és OM pigment tartalomnak szárazanyagban illetve szervesanyagban 
való kifejezését jelzi.)


A karotinoid pigmentek egymáshoz nagyon hasonló módon változtak a mélység mentén, de 
mindegyik karotin pigment komponens 9 cm-től lefelé határozott csökkenést mutatott (2. ábra). A 
karotinoid komponensek egymáshoz viszonyított arányai, pl. lutein-kantaxantin (lutein: főleg 
növényi; kantaxantin: főleg mikroalga, cianobaktérium eredetű), lutein-echinenon (lutein: főleg 
növényi; echinenon: főleg cianobaktérium eredetű) jellegzetes dinamikát mutattak. 22-23 cm től 
16 cm-ig a lutein arány emelkedése, majd innentől kezdve napjainkig egy tendenciózus 
kantaxantin, echinenon arány (mikroalga, cianobaktérium) emelkedése volt a jellemző (3. ábra), 
3-6 cm között ismét egy enyhe lutein emelkedéssel. Ez a mintázat jól egyezik az SPDU 
mintázatával, egyben valószínűsíti, hogy az üledék legfelső rétegeiben található cianobaktérium 
lenyomatok arra utalnak, hogy az utolsó 10 évben a Balaton fitoplanktonban a cianobaktériumok 
jelen vannak és annak domináns alkotói.
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3. ábra. A lutein pigment komponens aránya a kantaxantin és az echinenon 

komponensekhez.


A tenyésztés során megjelent fotoszintetizáló szervezetek az üledékmag mentén egyértelmű 
rétegzettségi mintázatot mutattak. Életképes fotoszintetizáló szervezeteket még a legalsó 36-38 
cm-es mélységben is ki tudtunk mutatni (4. ábra). A nitrogénmentes tápoldaton indukált 
növekedés során, elsősorban a csak heterocisztás cianobaktériumok megjelenése miatt, kisebb 
klorofill értékeket mértünk. A nitrogéntartalmú tápoldaton cianobaktériumok és eukarióta algák 
együttes megjelenése volt jellemző. A felszín felől 12-13-as rétegig magasabb klorofill tartalom 
volt megfigyelhető (4. ábra). A megfigyelt változások jó egyezést mutattak az fosszilis pigment 
tartalommal (SPDU, 2. ábra). Az egyes szegmensek megemelkedett (nagyobb) klorofil értékei az 
adott rétegben megtalálható nagyobb számú életképes alga/cianobaktérium (kitartó) sejteknek és/
vagy az adott rétegben található tápanyagtöbbletnek köszönhető.
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4. A nitrogént tartalmazó (N+) illetve nitrogén hiányos (N-) táptalajon kitenyésztett 

fotoszintetizáló szervezetek mennyisége (türkiz: nitrogén-kötők; sötétzöld: nitrogén-nem-
kötők); a mikroszkóp (barna) és a metagenomika alapján beazonosított cianobaktérium 
taxonok (türkiz: nitrogén-kötők; sötétzöld: nitrogén-nem-kötők; szürke: nem azonosíthatók) 
mélységi eloszlása.


  

A tenyészetekben szinte kizárólag a gázvakuólummal rendelkező cianobaktériumok megjelenése 
volt jellemző. A nitrogénmentes környezetben az Aphanizomenon sp., a Dolischospemum 
(Anabaena) sp., és a Cylindrospermopsis sp. tiszta, illetve kevert közössége jelent meg. A nitrogén 
tartalmú közegben a Microcystis sp. fajcsoport kolóniái jelentek meg (4. ábra).

Az egyes üledékrétegekből a nitrogénmentes környezetben kitenyésztett, fonalas heterocisztás 
cianobaktériumok és azok mennyiségei megfelelően reprezentálják az adott év, évtizedek nyári 
időszakaiban megjelenő fonalas cianobaktériumokat. Például a felső rétegben megfigyelhető 
Aphanizomenon sp. csúcs a 2019-es Aphanizomenon dominanciájú algavirágzást, illetve a 8-10 
cm közötti rétegekből felnövő Raphidiopsis (Cylindrospermopsis) maximum a 80-as 90-es 
években domináló algavirágzásaira utalhat. Az üledék felső 13-cm-ében elsősorban a Microcystis 
sp. kolóniái jelentek meg a nitrogént tartalmazó táptalajon nevelt tenyészetekben.
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5. ábra. A tenyésztéssel meghatározott aerob (kék) és anaerob (barna) baktériumszám, illetve 

a metagenomika során genusz szinten beazonosított leggyakoribb (>5%) baktériumok 
relatív mennyisége (fekete: Firmicutes törzs, lila: γ-proteobacteria osztály, egyéb: szürke).


Több aerob baktériumot találtunk az üledékben, mint anaerob mikrobát (5. ábra). Mélység szerint 
a baktériumszám csökkenő tendenciát mutat, és kb. 15 cm-nél mélyebb üledékrétegekben már 
gyakorlatilag nem lehet aerob baktériumokkal találkozni, azonban kisszámú anaerob közösség 
jelen van. A metagenomikai eredmények azt mutatják, hogy a felső 5 cm vastag üledékben 
túlnyomórészt aerob baktériumok találhatók, amelyek nitrogén fixálók (Verrucomicobionta [LD29]), 
nitrifikálók (γ-proteobacteria), denitrifikálók (Pseudomonas sp.). A metántermelő Anaerolineaceae 
baktériumok jelzik az oxigenált zóna határát, mivel obligát anaerob organizmusok. Meglepő a 
humán eredethez köthető Firmicutes baktériumok nagy arányú jelenléte.

A mérések azt mutatják, hogy az üledék izzítási maradékok útján gravimetriásan meghatározott 
szerves anyag (LOI550) és karbonát (LOI950) tartalma és TOC analizátor alapján mért szerves (TOC) 
és szervetlen (TIC) szén tartalma kissé eltérően változik, de azonos tendenciájú változásokat 
mutat. Általánosságban megállapítható, hogy a Balaton üledék LOI alapján mért szárazanyag 
tartalmának kb. 6% szerves anyag, és a kb. 50-60%-a karbonát tartalom. A karbonát 
mennyiségében a függély mentén szegényedés, míg a szervesanyag tartalomban gazdagodás 
figyelhető meg. Az üledékben kb. 14-17 cm mélyégben mértük a legalacsonyabb szervesanyag 
százalékot (6. ábra). A Ca és Mg koncentráció ismeretében kiszámoltuk az oxidok százalékos 
mennyiségét, mivel azok egymáshoz viszonyított aránya megmutatja, hogy milyen típusú 
karbonát-kőzet van jelen az üledékben. Az oxidarányok azt mutatják, hogy az üledéket döntően 
meszes-dolomitos karbonát ásványok képezik. Az ásványok összetételében a Ca aránya kb. 10 
cm mélységtől (1985) hirtelen megnőtt. A Zalán Ca-ban gazdag víz érkezik (Camól/Mgmól=1,3), 
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majd a Balatonban válik a víz Mg-ban gazdaggá (Camól/Mgmól=0,58) (Hatvani et al., 2014), 
valószínüleg azért mert a Ca a Keszthelyi öbölben ülepszik ki karbonát formájában.




6. ábra. A Balaton Keszthelyi-medencéje üledékének szerves anyag és karbonát változása a 

mélység mentén.

A mért geokémiai változók a Balaton Keszthelyi medencéjének üledékének felső 40 cm-ében 
mutatnak jelentős változást, kivéve a ként (7. ábra). A kén koncentrációja 10-20 cm közötti és 30 
cm alatti szakaszokban nagyobb értékeket ér el. A vas és a kén szignifikáns korrelációt mutat (t = 
4,1979, df = 36, p = 0.0001), együttes magas értékük az üledék vas-szulfid tartalmára, így az 
üledék reduktív állapotára utal.  A foszfor szignifikáns pozitív korrelációt mutat a kénen kívül 
minden vizsgált elemmel (Mg, Al, Ca, Mn, Fe). 
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7. ábra. A Balaton üldékében vizsgált elemek standardizát koncentrációinak, és az 

mólarányainak változása a függély mentén.




8. ábra. A Balaton üldékében vizsgált elemek korrelációs mátrixa. (A matrix alsó felében a 

korrelációs együttható, a felső felében pedig a szignifikancia látható: *: p < 0.05, **: p < 
0.01, ***: p <0.001).
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Az Keszthelyi-öböl üledékének Ca koncentrációja 1985-től nőtt meg. A Ca/Mg arány 
párhuzamosan mozog a Ca/Fe aránnyal és ellentétesen az Al/P és Fe/P arányokkal. A Zala vize 
Ca-ban gazdag, és az általa a Balatonba hordott lebegőanyag pedig viszonylag gazdag 
agyagásványokban, az agyagásványoknak jelentős mennyiségben találunk Mg-t, Al-t, Fe-t. A Kis-
Balaton Vízvédelmi Rendszert (KBVR) 1985-ben kezdték építeni. A Zala által szállított hordalék a 
Hídvégi-tóban kiülepszik. A tározó lebegőanyag visszatartási hatásfoka nagy, kb. 95-90%, ami azt 
jelenti, hogy Zala által szállított hordalék csekély része jut el a Balatonba. Emiatt a balatoni 
üledékben a karbonát/szilikát részaránya megnőtt, ami magával hozta a Ca/Mg arány 
növekedését is, ami az növeli az üledék adszorpciós kapacitását, mivel több kalcit több P-tud 
adszorbeálni. A Ca/P arány emelkedése is ezt mutatja. A csökkenő Al/P és Fe/P arányok egyúttal 
jelzik az Al, és a Fe csapadékok adszorpciós kapacitásának csökkenését. 

A Mn/Fe arány az üledék redukáltsági fokának jelzője, mutatja az oxigénnel való ellátotságot. Az 
Mn ugyanis magasabb redox értéken mobilizálódik, ezért az üledékben tapasztalható Mn 
koncentrációcsökkenés már jelzi a redox potenciál csökkenését is, vagyis a redukáló környezet 
kialakulását. Az alacsonyabb Mn/Fe arány mutatja, hogy a 60-70-es években az üledék oxigén 
viszonyai rosszabbak voltak mint azt azt megelőző, és az azt követő időkben, és ez állapot nem 
volt ritka a Balaton történetében (9. ábra). 




9. ábra. A Balaton üldékében vizsgált elemek standardizát koncentrációinak, és a 

mólarányainak változása a 2005-ben fúrt 2 m hosszú üledékmagban. (A fúrásmag a 
jelenlegi fúrási helytől 1,2 km-re DNy-I irányban, 3 m-es vízmélységből származik. Az 
ülepedési ráták alapján az üledékmag kb. 2000 évet reprezentál).
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4. Diszkusszió  

A Balaton üledéke fontos információt szolgáltat a múlt eseményeit illetően. A tó a múltban 
többször is volt a jelenhez hasonló eutrofizációs állapotban (Korponai et al. 2011). Az 
eredményeink azt mutatják, hogy hasonlóan korábbi mérésekhez balatoni üledék jelentős 
foszforkészlettel rendelkezik, amelyben a legfölső néhány centiméter vastagságban található a 
legkönnyen mobilizálódó frakció (Istvánovics és Heródek 1987). Az üledék foszfortartalmának egy 
része vashoz és aluminíumhoz kötődhet, míg a másik része a kalcithoz. Cserny (2002) és Pálfi et 
al. (2020, 2021) kutatásaiból tudjuk, hogy a Holocén folyamán az üledékben megkötött foszfor 
mennyisége átlagosan kb. 600 mg/kg, amely főként az üledék karbonáttartalmához kötötten, 
illetve nem oldható szerves formában a található meg a rétegekben. Mindkét foszforma 
mobilizációjában a biológiai folyamatok alapvető szerepet játszanak. A karbonáthoz kötött foszfor 
mennyiségét a hidrokarbonát/karbonát egyensúly feltételei határozzák meg, amely 
nagymértékben függ a tó elsődleges termelésétől. Ha az elsődleges termelés magas, akkor az 
egyensúly a karbonátok felé tolódik el, és a vízben oldott foszfor a kalcit szemcsékhez 
adszorbeálódva kiülepedik, a Ca/P arány nő, míg ha az elsődleges termelés alacsonyabb fokú 
akkor az egyensúly a hidrokarbonátok irányába tolódik, a Ca oldatban marad, sőt az üledékből a 
karbonát visszaoldódódására is számíthatunk, így az arány csökken. A Kis-Balaton 
megépülésével a bemosódó vas és az alumínium mennyisége lecsökkent, így az alumínium- és a 
vas-hidroxidhoz kevesebb foszfor tudott kötődni és az üledékbe kiülepedni, a karbonáthoz kötött 
foszfor mennyisége pedig megnőtt. Nagyon valószínű, hogy a reduktív üledékfelszíni állapotok 
esetén nem csak a deszorpció, de a bakteriális bontás miatt is kerül foszfor a vízoszlopba. Ezt 
valószínűsíti az anaerob baktériumok intenzív jelenléte az üledékben.

Az üledékben a növényi szervesanyag jelentős része már valószínűleg az üledék felszínen 
lebomlik, és utána stabil marad, ami lehetővé teszi a fitobiomassza változásának 
nyomonkövetését. Vörös et al., (1987) a kotrással nem érintett területen a legfelső 4 cm-en mutat 
nagy, 0.13  feletti klorofill (SPDU) értéket. A jelenlegi fúrás pigmenteloszlásában is jelentkezik ez az 
időhorizont, ugyanis az 1980-es évekre datált időszak beköszöntével kezd emelkedni a 
pigmenttartalom is. A cianobaktériumokra jellemző karotinoid pigment származékok (zeaxantin, 
kanthaxantin, echinenon) változásai jó egyezést mutatnak a taxon tenyésztéssel és 
metaganomikával kapott eredményekkel, jelezve a 70-80-as évektől kimutatható fokozottabb 
jelenlétet. A cianobaktériumok lenyomatainak változása jó egyezést mutat a Ca/Mg arányban 
bekövetkező változásokkal, ami azt valószínűsíti, hogy a Ca-hoz kötött foszfor viselkedése 
határozza meg a tó trofitási viszonyait.


A jövőbeli kutatásoknak nagyobb figyelmet kell fordítani a karbonát-hidrokarbonát viszonyok és a 
foszfor kapcsolatára.
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A 2019-es balatoni algavirágzás meteorológiai hátterének rövid áttekintése 
Horváth Ákos, Zsikla Ágota, Erdődiné Molnár Zsófia, OMSZ


a. Összefoglaló 

A 2019. augusztus végén, szeptember elején a Balaton nyugati medencéjében kialakult 
algavirágzást több meteorológiai esemény illetve tényező is támogathatta. Elsősorban azt 
kerestük, hogy a 2019-es nyár meteorológiai tekintetben a Balaton térségében miben különbözött 
a megelőző és az azóta eltelt nyaraktól. Az alábbi eseményeket illetve paramétereket találtuk, 
melyek az algavirágzásról szóló eddigi ismereteink alapján szerepet játszhattak az esemény 
bekövetkezésében.


1. Hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék a Zala vízgyűjtőjén és a Balaton térségében 
2019. július 27-én


2. Az algavirágzást megelőző hetekben gyakori, több órán át tartó szeles időszakok a 
Szigligeti-medencében, amikor a szél felkavarhatta az üledéket


3. Ugyanakkor az algavirágzást megelőző hetekben voltak gyenge-mérsékelt szeles 
időszakok is, ami pedig az algák elszaporodásához kedvező feltételeket nyújtó vertikális 
hőmérsékleti rétegződés kialakulását segíthette 


4. Meleg nyár, ami országos átlagban a második legmelegebb volt 1901. óta


5. Magas vízhőmérséklet 2019. augusztusában.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? Meteorológiai oldalról a 2019-es algacsúcs 
kialakulásához több tényező együttes fennállására lehetett szükség. Olyan meteorológiai 
eseményeket illetve tényezőket kerestünk, melyek más években nem, vagy nem ilyen mértékben 
voltak jellemzőek a Balaton térségében:


- Hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék a Zala vízgyűjtőjén és a Balaton 
térségében július 27-én


- Július végén és augusztus folyamán gyakori, több órán át tartó szeles időszakok a 
Szigligeti-medencében, amikor az üledéket a hullámzás felkavarhatta a vízben


- Mérsékelten szeles időszakok szintén előfordultak 2019. augusztusában a Keszthelyi-
medencében, amikor a tó vertikális hőmérsékleti rétegződése nyújthatott kedvező 
feltételeket az algavirágzáshoz


- Országosan 2019 nyara a második legmelegebb nyár volt 1901 óta.
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- A június közepe és szeptember eleje közötti időszakban a Balaton vizének 
hőmérséklete jellemzően 23oC fölött alakult.


2020. nyarán ezek a tényezők nem, illetve nem ilyen sorrendben voltak jelen. Az algacsúcs 
már nyár közepén kialakult, és a megelőző két hónapban nem fordult elő olyan hirtelen 
lezúduló nagy csapadék a Balaton térségében, ami villámárvizet okozott volna. 2020-ban 
július 24-én volt a nyár legnagyobb felhőszakadása a térségben, amikor a Zala 
vízgyűjtőjének nagy részén és a Balaton közvetlen térségében 30-60 mm csapadék hullott, 
és a Kisbalaton térségében mértek helyenként 100 mm körüli mennyiséget.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? Az átlagosnál 
bőségesebb csapadékkal, vagy tartós szárazsággal járó események, periódusok előfordulási 
gyakoriságát az extrém csapadék indexek idősoraival és a bekövetkezett változásukkal 
jellemezzük. Ezen indexeket vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a 20 mm-t meghaladó csapadékú 
napok enyhe növekedést mutatnak a 20. század eleje óta. A napi intenzitás, más néven átlagos 
napi csapadékosság (egy adott periódusban lehullott összeg és a csapadékos napok számának 
hányadosa) nyáron szintén jelentősen megnövekedett. Az átlagos napi csapadékok növekedése 
arra utal, hogy a csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok, zivatarok formájában 
hullik. (Lakatos M. és társai, 2018.) Ebből arra következtethetünk, hogy az éghajlatváltozással a 
villámárvizeket okozó felhőszakadások gyakorisága is növekedni fog a jövőben.  
A nyári középhőmérsékletek szintén egyre melegebbé válnak, ami hatással van a Balaton 
vízhőmérsékletére is. Egyre hosszabbá válik az az időszak, amikor a vízhőmérséklet megfelelő az 
algák elszaporodásához.  
Az éghajlatváltozással nő azon meteorológiai tényezők gyakorisága, melyek együttes 
fennálásukkal közvetve vagy közvetlenül hozzájárulnak a balatoni algavirágzás kialakulásához.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? A jövőbeni esetek előrejelzésében nagy 
segítség lenne egy nagy tér- és időbeli felbontású időjárási analízis és ultrarövidtávú előrejelzési 
rendszer készítése a Balaton és vízgyűjtője részére. Ennek a rendszernek a részleteit lentebb írjuk 
le.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? 
Beavatkozási lehetőséget, amivel csökkenteni lehetne az algavirágzás számára kedvező 
feltételeket nyújtó meteorológiai tényezők gyakoriságát, nem látunk, de a hatások mérsékelhetők.
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A 2019-es balatoni algavirágzás meteorológiai hátterének rövid áttekintése 
Horváth Ákos, Zsikla Ágota, Erdődiné Molnár Zsófia, OMSZ


1. Bevezetés  

A A 2019-es balatoni algavirágzás lehetséges meteorológiai okainak vizsgálatakor a Balatoni 
Limnológiai Intézet munkatársainak, Somogyi Boglárkának és Vörös Lajosnak a 2020. júniusában 
Algatömegprodukció a Balaton nyugati területein 2019 nyarán címmel megjelent tanulmányát 
vettük alapul. E szerint az alga tömegprodukció létrejöttében meghatározó tényező a tápelemek, 
azok közül is elsősorban a foszfor rendelkezésre álló mennyisége, valamint hatnak rá időjárási 
tényezők is. Ezek alapján mi azt vizsgáltuk, hogy melyek azok az időjárási tényezők, amelyek 
közvetlenül hatnak az algák mennyiségére, és melyek befolyásolják közvetve, vagyis nyújtanak 
kedvező feltételeket nagyobb mennyiségű foszfor rendelkezésre állásához, illetev azt, hogy miben 
volt más 2019 időjárása a megelőző és az azt követő évekhez képest.


2. Módszerek 

Elemzésünk készítésekor az Országos Meteorológiai Szolgálat földfelszíni és radar méréseiből 
kiindulva vontunk le következtetéseket, valamint a Sentinel2 műhold nagyfelbontású, az Ulyssyss 
Water Quality Viewer (UWQV) ábrázolási módban készült felvételeit vizsgáltuk.


Az algavirágzás kialakulásának alapvető feltételeit a már említett Somogyi Boglárka és Vörös 
Lajos által írt Algatömegprodukció a Balaton nyugati területein 2019 nyarán címmel megjelent 
tanulmányából ismertük meg. Az algavirágzás kialakulását megelőző villámárvíz elemzésekor 
felhasználtuk a Horváth Ákos és Zsikla Ágota által írt és az Országos Meteorológiai Szolgálat 
honlapján megjelent tanulmányt. A 2019-es nyár balatoni szélviszonyainak rövid áttekintésekor 
pedig Zsikla Ágota és Szilágyi Eszter A 2019. évi balatoni és velencei-tavi viharjelzési szezonról 
címmel a Légkör folyóiratban megjelent cikkében leírtakat használtuk fel. 


3. Eredmények 

3.1. Villámárvíz  
2019. július 27-én a Kárpát-medencétől északkeletre egy magassági hidegörvény, míg 
délnyugatra mediterrán ciklon határozta meg a szinoptikus skálájú időjárási helyzetet. A felszín 
közeli légrétegben jelentős nyomásgradiens alakult ki hazánk északi, északkeleti és délnyugati 
tájai között, ami a Balatonnál és a tótól északra levő területen keleties irányú szelet 
eredményezett. Ez a szél nyugaton konvergenciát keltett, melynek hatására délután megjelentek 
az első zivatarcellák Szentgotthárd térségében. Ezek a zivatarok gyorsan fejlődtek, de csak lassan 
mozdultak keleti irányba, mert az erős keleti áramlás visszasodorta a kelet felé fejlődő újabb 
cellákat. Ennek következtében Zalaegerszeg térségében órákon át egy helyben fejlődött egy 
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zivatarvonal (1., 2. ábra). Ezek a zivatarok helyenként dió nagyságú jeget és két-három óra alatt 
50-80 mm csapadékot adtak. A zalai zivatarcellák akkor tudtak elmozdulni keleti irányba, amikor 
délnyugaton egy újabb, gyorsabb mozgású zivatarrendszer alakult ki, és megtörte a keleties 
áramlást. A délnyugati zivatarokkal egyesülve igen heves, és nagy csapadékot adó zivatarlánc 
érte el a Balatont és térségét nyugati irányból az esti órákban. (Horváth. Á. és Zsikla Á. 2019.)

Radarméréseken alapuló rácsponti csapadékadatok alapján végezett számítás szerint átlagosan 
25,14 mm eső hullhatott július 27-én közvetlenül a Balatonba. 
A Zala vízgyűjtőjén, nagy területen pár óra leforgása alatt 55-90 mm, a Keszthelyi hegység 
térségében pedig 30-40 mm csapadék hullott (3.a), b), c) ábrák). Ez a nagy mennyiségű csapadék 
villámárvizet eredményezett a Zalán és mellékfolyóin valamint a Balaton nyugati medencéjébe 
északi irányból futó patakokon. A közvetlenül a Balatonba hullott csapadék és a megduzzadt Zala 
folyó annyi többlet vízmennyiséget szállított a Balatonba, ami a tó vízszintjét a július 28-i 113 cm-
ről július 30-ra 115 cm-re emelte (https://www.hydroinfo.hu/Html/archivum/archiv_tabla.html). A 
vízállásban tapasztalt késlekedés nagyrészt a monitoring rendszer algoritmusainak eredménye. 
Ugyanakkor ez a vízszintemelkedés júliusban, amikor a vízegyenlegben alapvetően a párolgás 
dominál, és jellemzően csökkenő tendenciát mutat a vízszint, azt jelzi, hogy árhullám vonult le a 
27-i zivatarok után a Zalán. A 2 nap alatt mért 2 cm-es vízszintemelkedés, ha hozzávesszük a kb. 
0.5 cm-es párolgásból adódó vízszintcsökkenést is, 592 km2-es vízfelületet alapul véve 
14 800 000 m3 víztöbbletet feltételez, ami egyrészt a közvetlenül a tóba hullott csapadékból 
származik, másrészt a Balatonba befolyó vízfolyások szállították a tóba. A hozzávetőlegesen 
számolt 14,8 millió köbméter víztöbblet, ami részben az áradó folyóval és patakokkal érkezett, 
hordalékot is tartalmazott, ami ezáltal a Balaton vizébe került. 
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1. ábra: A 10 m-es szélmező (MEANDER analízis) és az országos kompozit radarkép 
 július 27-én 19:20-kor
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2. ábra: Vertikális radarkép-metszet a Zalában fejlődő (és alig mozduló) zivatarokról 
 július 27-én 18:25-kor (16:25 UTC)

 

 
3.a) ábra: 24 órás csapadékösszeg synop mérések alapján radar adatokkal korrigálva 2019. július 
28. 06 UTC-ig. A számok a synop méréseket mutatják.
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3.b) ábra: 24 órás csapadékösszeg radar adatok alapján synop adatokkal korrigálva 2019. július 
28. 06 UTC-ig. A számok a maximum radarméréseket mutatják.




3.c) ábra: Maximális tíz perces csapadékösszegek 2019. július 27-én
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3.2. Szélviszonyok és hullámzás 
A szél által keltett hullámzás a tavi üledéket augusztus folyamán többször is felkavarhatta. A 
feltételezésünk szerint az algavirágzás kialakulásának időszakában, július 27. és augusztus 31. 
között az OMSZ által a parttól távol, a nyílt vízen működtetett szigligeti cölöp szélmérőjének 
mérései szerint 17 napon haladta meg a legerősebb széllökés nagysága a 12 m/s-ot, ebből 5 
napon a 17 m/s-ot is. A Szigligeti-medence déli partján fekvő Balatonmáriafürdőn ugyanebben az 
időszakban 12 napon mértünk erős, 12 m/s-ot meghaladó széllökést, és ebből szintén 5 napon 
viharos, vagyis 17 m/s-nál erősebb szelet. Szigligeten csak 9 napon fújt erős, és ebből 2 napon 
viharos szél, míg a legkevésbé szeles most is a Keszthelyi-medence volt a térségben, Keszthelyen 
6 napon fújt erős szél, és ebből 3 napon viharos.  
A MEANDER modell számításai szerint a fenti időszakban a Balaton nyugati medencéjében 24 
napon keltett a szél 50 cm-t meghaladó hullámokat. (4. ábra) A hullámzás minden alkalommal 
felkavarhatta a tóban lévő üledéket, aminek következtében tartósan fényhiányos illetve 
oxigénhiányos állapot tudott kialakulni a vízben, elősegítve a foszfor felszabadulását az üledékből, 
ami hozzájárulhatott az augusztus végi, szeptember eleji algavirágzáshoz. Az erős szél és az 50 
cm-t meghaladó hullámzás azonban a Nyugati-medencén belül jellemzően a Szigligeti-medencét 
érintette. (5. ábra) Az 1. pontban részletezett villámárvizet követően, július végén és augusztus 
folyamán észak-északnyugati szélirány volt a legjellemzőbb a Balatonnál. Ilyen szélirány mellett a 
Keszthelyi medence viszonylag szélcsendes. Azon a területen az említett időszakban (július 27. és 
augusztus 31. között) csak 13 napon fordultak elő fél méteres magasságot elérő hullámok, 
huzamosabb ideig - 2 órát meghaladóan - azonban csak július 27-én (5 órán át), 28-án (6,5 órán 
át), augusztus 24-én (közel 9 órán át) (6. ábra) és 26-án (3 órán át) hullámzott a víz.  A MEANDER 
modellel 2019. július és augusztus hónapokra kiszámolt hullámviszonyok alakulása a Nyugati-
medencére megtekinthető az alábbi hivatkozás alatt:

https://youtu.be/9gxm7UNTY5k


 
4. ábra: Hullámmagasság 2019. július 27-én 20:50 UTC-kor a MEANDER modell számításai 
szerint
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5. ábra: Hullámmagasság 2019. augusztus 10-én 21:10 UTC-kor a MEANDER modell számításai 
szerint




6. ábra: Hullámmagasság 2019. augusztus 24-én 04:40 UTC-kor a MEANDER modell számításai 
szerint


A keszthelyi mérőállomásunk 2019-es nyári havi széladatait összevetettük az 1991-2020-as 
időszak nyarainak átlagaival szintén Keszthelyre vonatkozóan (1. táblázat). Az adatok alapján az 
látszik, hogy az 2019. nyarán minden hónapban a sokéves átlag körül alakult a havi szélátlag, 
júniusban és júliusban kicsit alacsonyabb volt, míg augusztusban megegyezett azzal. A havi 
szélmaximum 2019. júniusában alacsonyabb volt a sokéves átlagnál, a 15 m/s-ot sem érte el, és 
ebben a hónapban a napi szélmaximumok havi átlaga is az átlag alatt alakult, tehát elmondhatjuk, 
hogy 2019. júniusa kevésbé volt szeles a sokéves átlagnál. Júliusban már 20,6 m/s volt a havi 
szélmaximum, ami meghaladja a sokéves átlagot, de csak egy napon, és akkor is csak egy 
órában fújt viharos erősségű szél, és a napi szélmaximumok havi átlaga a sokéves átlag körül 
alakult. Ezzel szemben augusztusban szintén a sokéves átlagot meghaladóan alakult a havi 
szélmaximum, és ekkor már 3 napon fordult elő 15 m/s-ot meghaladó szél, egy napon pedig 20 
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m/s-ot meghaladó szél, és a hónap viharos óráinak száma 17-nek adódott szemben a júliusi 1 
illetve júniusi 0 órákkal. A többi hónapnál viharosabb augusztus ellenére is 2019. narán a sokéves 
átlagnál kevesebb viharos óra fordult elő, és mind a 10, mind a 15 m/s-ot meghaladó 
szélmaximummal rendelkező napok száma kevesebb volt a sokéves átlagnál. 


1. táblázat: A 2019-es nyár havi széladatainak összevetése az 1991-2020. közötti időszak 
nyarainak átlagaival az OMSZ keszthelyi mérőállomásának széladatai alapján


A gyenge vagy mérsékelten szeles időszakoknak is utánanéztünk 2019. augusztusában, és azt 
találtuk, hogy a keszthelyi mérőállomásunkon augusztus 23. és 29. közötti időszakban, egy héten 
át a legerősebb széllökés nem érte el a 8 m/s-ot sem. Ezzel szemben a Szigligeti cölöp 
mérőállomásunkon, ami nem a parton, hanem a vízfelszín fölött helyezkedik el, 2019. 
augusztusában csak 2-3 napos gyenge-mérsékelt szeles időszakok fordultak elő, amikor a 
legerősebb széllökés nem érte el a 8 m/s-ot. 

A szélviszonyokat a tavi viharjelzések tükrében tekintve az állapítható meg, hogy a teljes 2019-es 
viharjelzési szezonban a sokéves átlaghoz képest jóval kevesebb ideig kellett viharjelzéseket 
fenntartani. Az április és május hónapok kimondottan szelesek voltak, a Balaton nyugati 
medencéjében ekkor volt a viharjelzések fenntartási ideje a leghosszabb, mind az I. fokú, mind a 
II. fokú jelzések tekintetében. Augusztusban azonban az I. fokú viharjelzések fenntartási ideje a 
legrövidebb volt a szezon összes hónapja közül, 120 órás értékkel, míg a zivatarok miatt II. fokú 
viharjelzés 88 órán keresztül állt fenn, ami a tavaszi hónapok utáni leghosszabb fenntartási idő. 
(Zsikla Á. és Szilágyi E. 2019.)   

Az algavirágzás meteorológiai okainak pontosabb feltárása a szélviszonyok további, részletesebb 
vizsgálatát kívánja. 


havi 
szél-
átlag

havi szél-
maximum

napi 
szélmaximu-

mok havi 
átlaga

10m/s-ot 
meghaladó 

napok 
száma

15 m/s-ot 
meghaladó 

napok 
száma

20 m/s-ot 
meghaladó 

napok 
száma

viharos 
órák 

száma

2019. 
június

1,6 m/s 14,7 m/s 8,0 m/s 7 db 0 db 0 db 0 db

2019. 
július

1,7 m/s 20,6 m/s 9,0 m/s 8 db 1 db 1 db 1 db

2019. 
augusztus

1,8 m/s 20,8 m/s 8,7 m/s 7 db 3 db 1 db 17 db

1991-2020 
közötti 
időszak 

nyári 
átlagai és 
összegei

1,8 18,4 m/s 9,1 m/s 32 db 8 db 1 db 26 db
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3.3 Hőmérsékleti viszonyok 
2019. májusában az átlagosnál több fokkal hűvösebb, csapadékosabb, szelesebb időjárás 
uralkodott országszerte, így a Balaton térségében is 3 fokkal az 1981-2010. közötti normálidőszak 
átlaga alatt alakult a havi átlaghőmérséklet. Június elején viszont melegre fordult az idő, és a havi 
átlaghőmérséklet már 3,8 fokkal haladta meg a sokéves átlagot a Balaton környezetében fekvő 
mérőállomásainkon. Az átalgosnál magasabb havi átlaghőmérsékletek a nyár folyamán, és még 
szeptemberben is maradtak, júliusban 1,3, augusztusban 2,1, szeptemberben pedig 1,2 fokkal 
volt melegebb a sokéves átlagnál a tó térségében. (7. ábra) 





7. ábra: Balaton környéki mérőállomások 2019-es havi átlaghőmérsékletei összehasonlítva 
az 1981-2010. közötti normálidőszak havi átlaghőmérsékleteinek átlagával 


A Balaton környéki átlaghőmérsékletek számításánál a balatonkenesei, siófoki, balatonlellei, 
fonyódi, keszthelyi és balatonedericsi mérőállomások adatait használtuk.  
Országosan a 2019. évi nyár volt a második legmelegebb 1901. óta, középhőmérséklete 2,1 
fokkal haladta meg az 1981-2010. közötti átlagot.  


4. Vízhőmérséklet 
A Balaton vízhőmérséklete is követte a levegő hőmérsékletének alakulását. 2019. májusában a tó 
vizének hőmérséklete a hónap végén is alig haladta meg a 15 fokot. Júniusban viszont a hirtelen 
felmelegedést követve gyorsan emelkedett a vízhőmérséklet is. A nyári hónapok mindegyike 
melegebb volt a sokéves átlagnál, így június 13-a és szeptember 2-a között jellemzően 23 fok 
fölött alakult a Siófoknál mért vízhőmérséklet, bár július középső dekádjában volt egy hűvösebb 
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periódus, amikor a Balaton hőmérséklete is visszaesett 20 és 22 fok közé. A július 27. és 
augusztus 31. közötti időszakban 17 napon a 25 fokot is meghaladta a tó vizének napi 
átlaghőmérséklete. Szeptember elején egy hidegfront hatására lehűlt a tó, és 3-a után már 23 fok 
alatt, majd 18-a után 20 fok alatt alakult a vízhőmérséklet. (8. ábra)




8. ábra: A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 2-2,5 méteres vízben, 1 méter mélyen, a 

parttól 30-50 méter távolságban mérve


A 2019-es napi átlagos vízhőmérséklet értékeket összevetettük egyrészt az 1981-2010. közötti 
normálidőszak napi átlagaival, másrészt pedig a 2011-2020. közötti, már melegebb időszak 
átlagaival is (9. ábra).
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9. ábra: Siófoknál mért 2019-es napi vízhőmérséklet adatok összevetve az 1981-2010. 

közötti időszak és a 2011-2020. közötti időszak átlagaival


Az éghajlatváltozás hatása jól megfigyelhető az 1981-2010. közötti időszak és a 2011-2020. 
közötti időszak átlagainak alakulásában is, utóbbi időszak nyári átlagai jóval magasabbak az 
előbbinél. Azonban a 2019. nyarán mért vízhőmérsékletek a nyár nagy részében a 2011-2020. 
közötti időszak átlagát is meghaladták. Június 5.-e után a normálidőszak átlaga alá csak július 
második és harmadik dekádjában hűlt összesen 13 napon a vízhőmérséklet, a 2011-2020. közötti 
időszak átlagánál alacsonyabb vízhőmérsékleteket pedig július második és harmadik dekádjában 
3 nap kivételével minden nap, augusztus elején és közepén pedig 3 illetve 4 napon mértünk. A 
júniusban és augusztus utolsó dekádjában illetve szeptember első két napján mért 
vízhőmérsékletek viszont kiemelkedően melegek voltak mind a normálidőszak, mind a melegebb 
2011-2020-as időszak átlagához képest.   


Időjárási analízis és ultrarövidtávú előrejelzés rendszer készítése a Balaton és vízgyűjtője részére 
(HIDrometeoRológiai meghAjto: HIDRA) 
Az elmúlt években egyre nagyobb igény mutatkozik egy, a Balatont és vízgyűjtőjét lefedő 
meteorológiai monitoring alaprendszer létrehozására. Az alaprendszer funkció azt jelenti, hogy 
minden nemű egyéb környezeti modellezés számára biztosítsa a szükséges térben és időben 
nagy felbontású meteorológiai adatokat, illetve segítse az esetleges markáns környezeti hatások, 
környezeti katasztrófák esetén hozandó gyors döntéseket. Az egyéb környezeti modellek alatt 
elsősorban a Balaton áramlását leíró hidrológiai, ökológiai illetve biológiai modelleket lehet 
tekinteni. Markáns környezeti hatások lehetnek pl. az erős eróziós jellegű bemosódást okozó 

323



villám árvizek, ipari balesetek vagy a pályázatban szereplő algásodási anomáliák okainak 
felderítése. 


A fejlesztendő HIDRA rendszer áttekintése

A Balatont és a vízgyűjtőt lefedő, kb. 1.2x1.2 km horizontális felbontású rácsra történik a 
meteorológiai paraméterek kiszámítása. A rácsponti adatokra történő analízis során az adatok 
minden 10. percben frissülnének. 

Az analízisek az adott időpontra az aktuális időjárását leíró mérések és a háttérben futó numerikus 
modell rácsponti adatainak asszimilációjából állnak elő. A méréseket az OMSZ által működtetett 
földfelszíni meteorológiai állomás hálózat adatai, az időjárási radar mérései, a meteorológiai 
műholdak (EUMETSAT) mérései alkotják. A háttér adatokat az OMSZ Viharjelző 
Obszervatóriumának klaszterén futó WRF (Weather Research And Forecasting Model) számításai 
szolgáltatják. A mért és számított adatok asszimilációjából készül el a térséget lefedő objektív 
analízis.


A HIDRA prototípusa által készített rácsponti adatok 
A rendszer prototípusa az 1.2x1.2 km-es horizontális felbontású rácsra az alábbi adatokat 
számolja ki 10 perces gyakorisággal


1. Hőmérséklet (2m magasságban).


2. Légnyomás (felszíni és tengerszinte átszámított).


3. Relatív nedvesség (2 m magasságban).


4. Szél (standard 10 m magasságban).


5. Csapadék (elmúlt 1 óra alatt lehullott csapadékösszeg).


6. Talajnedvesség ( 0-10, 10-40, 40-100, 100-200 cm rétegekben volumetrikus 
talajnedvesség, m3/m3).


7. Talajhőmérséklet (a fenti talajrétegekre).


8. Párolgás (csak talajra):  elmúlt 1 órában a talajról elpárolgott nedvesség mm-ben.


Az analízishez a későbbiek során további paraméterek adhatók hozzá:

1. Rövid hullámú (látható tartományú) sugárzás intenzitás (W/m2).


2. Párolgás vízfelszínről (mm/h).


3. Párolgás talajfelszínről (mm/h).


4. Felszíni albedo. 


5. Különböző mélységben a Balaton vízhőmérséklete.
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A HIDRA rendszer alkalmazása a projectben 
A rendszer 10 perces gyakorisággal szolgáltat adatokat, amely lehetővé teszi, hogy egyéb 
modellek is felhasználják azokat, mint meghajtó adatokat. Ilyen alkalmazás lehet a hullám 
magasság számolás, áramlási modell futtatása (lerakódás, ülepedés, átkeveredés  számítása), 
vagy ökológiai / biológiai modellek futtatása.  A project során reálisan egy olyan prototípus 
hozható létre, amely esettanulmányok szintjén egy-egy periódusra végez számításokat. Nagyobb 
jelentősége lenne az eljárás operatív, egész évben rendszeres működtetésére amely azonban 
nagyobb számítási és fejlesztői kapacitást igényel a jövőben. 


Terv: 
Nagy felbontású analízissel a projektpartnerek javaslatára újra tudunk számolni a 
hullámmagasság, a vízhőmérséklet, a sugárzás, a levegőhőmérseklet és a szélsebesség 
felhasználásával különböző paramétereket..
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A 2019-es csúcsot alkotó algafajok (Ceratium furcoides és Aphanizomenon 
flosaquae) ökofiziológiai és biogeográfiai jellemzői 

Lengyel Edina, Lázár Diána, Selmeczy Géza B., Padisák Judit, PE, TTK, BLI


c. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? Nem lehet egyértelműen megmondani, mivel 
inkább komplex és szinergikus környezeti faktorok eredménye, mintsem egyetlen domináns 
változóé. Ezért fontos lenne a jövőben egy komplex, többváltozón alapuló kísérlet elvégzése 
(jelenleg a legtöbb kutatás 1 vagy két faktorra összpontosít, és legtöbbször csak kevés 
értékkategóriára – pl. alacsony és magas fény- korlátozódik), amellyel sokkal jobban lehet 
modellezni a természetes környezetet.  
Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? A klímaváltozás 
hatására bekövetkező környezeti változások (pl. magasabb hőmérséklet, megváltozott 
fényviszonyok) önmagukban kedveznek az Aphanizomenon flosaquae és Ceratium furcoides fajok 
számára, így számítanunk kell a jövőben is a tömeges megjelenésükre. Viszont a változások 
együttes hatása kevésbé ismert, és így spekulatív marad a hatásukra vonatkozó előrejelzés.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? A polimiktikus tavakban például a 
rétegzettség gyakorisága és időtartama várhatóan növekedni fog a jövőben, ami kedvezhet az 
Aphanizomenon flosaquae és Ceratium furcoides fajoknak életmódjukat tekintve. Az viszont, hogy 
az előrejelzett, gyakoribb viharok hogyan fogják befolyásolni a lehetséges virágzásokat, spekulatív 
marad. A rétegzettség időtartamának hatásáról, annak egyéb környezeti faktorokkal történő 
együttes hatásáról, valamint az akinétaképzésről szintén nincsenek elégséges információink a 
fajokra vonatkozóan. További probléma, hogy az egyes térségek genomjaiban tapasztalható 
különbség akár fiziológiai különbözőségekkel is társulhat, ezért az általános megállapításokhoz, 
és a Balatonra vonatkozó jövőbeli változások előrejelzéséhez fontos lenne a Balatonból izolált faj 
ökofiziológiai tulajdonságainak a vizsgálata is. Ez különösen igaz a C. furcoides-re, melyről eleve 
sokkal kevesebb szakirodalom áll rendelkezésre.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? Az 
allelopatikus hatások kutatása és ismerete egy kritikus lépés lehet a vízi ökoszisztémák 
kezelésében. A természetes algicidekre, természetes bioanyagokra nagy hangsúlyt fektetnek 
napjainkban a kutatók és a szakemberek, mint a kémiai anyagok alternatíváira, mivel azok sokkal 
specifikusabbak, biológiailag lebomlók és környezetkímélő módszerek lehetnek az algavirágzás 
szabályozásában. Erre irányuló vizsgálatok szintén hasznosak lennének a jövőben (például a 
Balatonban őshonos/nem idegen makrofita fajok, egyéb algafajok allelopatikus hatásának 
vizsgálata).
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Összefoglalás: A klimatikus változások közvetlen és közvetett hatást is gyakorolnak a tavakra 
Közép Európában, így a Balatonra is, melyek között említhetjük a csapadék egyenlőtlenebb 
eloszlását, a megváltozott kémiai és fizikai jellemzőket, a fényellátottság változását, a hőmérséklet 
emelkedését, valamint a florisztikai és faunisztikai változásokat. A jövőbeli változások egyes 
algáknak, és cianobaktériumoknak előnyös lehet (pl. Ceratium furcoides, Aphanizomenon 
flosaquae), amelynek köszönhetően akár nagyobb biomasszával történő előfordulásukra is 
számítani kell. Az említett fajoknak számos olyan ökofiziológiai sajátossága van, amelyek 
kompetíciós előnyt jelentenek számukra más fajokkal szemben, így hozzájárul sikerességükhöz. 
Az A. flosaquae faj tekintetében ilyen ökofiziológiai tulajdonság lehet az alacsony csírázási 
hőmérséklet és széles hőmérsékleti optimum, légköri N-fixáló és lebegésreguláció képesség, kicsi 
P igény és alacsony fényintenzitás optimum. Habár a C. furcoides faj ökofiziológiájáról sokkal 
kevesebb információ áll rendelkezésünkre, de a meglévő kutatások alapján az irányított 
mozgásképessége, mérsékelt fényintenzitás optimuma, magasabb hőmérsékleti optimuma, O2 
dús-környezethez való kötődése, valamint mixotróf táplálkozási módja mind hozzájárulhat a faj 
ökológiai sikeréhez. Az említett tulajdonságok/környezeti paraméterek már önmagukban is 
elegendők lehetnek az említett fajok vízvirágzásának kialakulásához, viszont együttes vizsgálatuk 
rendkívül szükséges lenne a jövőbeli előrejelzésekhez, mivel komplex hatásuk jelentős változást 
eredményezhet a fajok plaszticitásában és ökofiziológiai igényeiben.


1. Bevezetés  

A Az algavirágzásnak környezeti és egészségügyi hatása van, főleg azon fajok esetén – mint a 
kékalgák jelentős része (pl. Aphanizomenon flosaquae)–, amelyek képesek toxinokat és egyéb 
másodlagos anyagcsere-termékeket termelni. Az algavirágzások toxikusak is lehetnek, krónikus 
és akut megbetegedéseket, halálozásokat, kellemetlen szagokat és ízeket (Dokulil & Teubner, 
2000) okozhatnak, emelett a fitoplankton szukcessziójára is hatással vannak azáltal, hogy egyes 
fajok növekedését gátolják, míg másokét elősegítik (Rice, 1984). A mezőgazdasági, városi és ipari 
tevékenység által okozott tápanyag-terhelés, valamint a globális felmelegedés is hozzájárulhat a 
jövőbeli algavirágzások gyakoribb kialakulásához, illetve hosszabb idejű fennmaradásához. A 
jövőbeli változások (pl. hőmérsékletnövekedés) egyes cianobaktériumok periodikus virágzásának 
például kifejezetten kedveznek, amelynek köszönhetően egyre gyakoribb és tartósabb 
előfordulásukra kell számítani. Az algavirágzások magas környezeti és egészségügyi kockázatát 
tekintve a megfelelő védekezéshez a módszerek kidolgozásához és alkalmazásához nagyon 
fontos a potenciálisan algavirágzást kialakító fajok minél alaposabb megismerése.
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2. Módszerek 

Jelen biogeográfiai és ökofiziológiai jellemzők összefoglalója összesen 91 szakirodalmi cikk 
alapján készült el, melyek közül az Aphanizomenon flosaquae faj tekintetében 51, míg a Ceratium 
furcoides fajhoz 40 tanulmányt használtunk fel. Az összefoglaló széles időskálát ölel fel, egészen 
korai időktől (1957) kezdve egészen napjainkig (2020) tartalmaz szakirodalmi adatokat. 


3. Eredmények 

3.1.1 Aphanizomenon flosaquae földrajzi elterjedése: 

Világszerte megtalálható, szinte minden kontinensről leírták, nagyon sok országból található 
előfordulási adat a fajra vonatkozóan (pl. Magyarország, Németország, Spanyolország, 
Lengyelország, Kína, Japán). 1753-ban Byssus flos-aquae Linnaeus-ként nevezték el, majd 1886-
ban kapta a most is használatos nevét. Virágzását először 1883-ban figyelték meg a Tetonka 
tóban (Cires & Ballot, 2016), s azóta is napjainkig folyamatosan előfordul. Édesvizekben, 
tengerekben, brakkvizekben egyaránt előfordul. Egy filogenetikai vizsgálat bizonyította, hogy a 
Balti-tengerben és az édesvizekben megtalálható populációja nem mutatott genetikai különbséget 
(Laamanen és mtsai., 2002). Viszont a tavi populáció sokkal diverzebb volt genetikailag, mint a 
Balti tengerben található, mivel utóbbiból a szalinitás-menti természetes szelekció a legtöbb tavi 
genotípust eltávolította (Laamanen és mtsai., 2002). A különböző térségek genomjaiban 
tapasztalható különbség akár fiziológiai különbözőségekkel is társulhat (Laamanen és mtsai., 
2002).


3.1.2 Aphanizomenon flosaquae ökofiziológiai jellemzői: 
Az Aphanizomenon flosaquae fajnak lehetnek toxintermelő és nem toxikus törzsei is (Pereira és 
mtsai., 2000; Skulberg, 1984), virágzása nem feltétlenül okoz mérgezést. Például a Balti tengerben 
nem toxikus (Sivonen & Jones, 1999), míg édesvízi környezetben toxikus törzsei fordulnak elő 
(Landsberg, 2002). A faj anatoxint, cylindrospermopszint, mikrocisztint, saxitoxint és bénító 
kagylóméreg toxint (PSP) is képes termelni (Lyon-Colbert és mtsai., 2018). Ezek a cianotoxinok 
(amik hepatotoxinok és neurotoxinok) vízoldható anyagok (Alam és mtsai., 1973), így akár a 
táplálékláncon keresztül egészen az ember szervezetéig is eljuthatnak. Évente 50.000 és 500.000 
közé becsülik az embereknél előforduló nem halálos eseteket (Wang, 2008), míg vadállatoknál 
többször mutattak ki halálos mérgezést is (Liu és mtsai., 2006). A PSP toxin egerekre vonatkozó 
halálozási értéke labor körülmények között 2,23 MU/mg száraz tömegre (Pereira és mtsai., 2000), 
míg terepi adatok alapján csupán 1,36 (Liu és mtsai., 2006). Különböző környezeti paraméterek 
befolyásolhatják a toxicitást, illetve a toxinok koncentrációját is, úgymint trofikus, genetikus, 
hidrológiai, környezeti és szezonális faktorok (Lyon-Colbert és mtsai., 2018). A kékalgák 
növekedéséhez kedvező körülmények (hőmérséklet, fény, pH) valószínűleg elősegítik a toxin 
termelést (Lyon-Colbert és mtsai., 2018), de a kultúra életkora is hatással lehet rá (Gentile & 
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Maloney, 1969). Ezért is fontos a faj fiziológiai optimumának megismerése. 
Az A. flosaquae számára legfontosabb környezeti faktorok a hőmérséklet és a fény. A 
laboratóriumi és terepi kísérletek alapján a faj hőmérsékleti optimuma 18-29 °C között található 
(Debella, 2005; Foy és mtsai., 1976; Gentile & Maloney, 1969; Konopka & Brock, 1978; Mehnert 
és mtsai., 2010; Pechar, 1992; Ryu és mtsai., 2017; Tsujimura és mtsai., 2001; Uehlinger, 1981), 
de vegetációs periódusa széles hőmérsékleti skálára kiterjed (Mehnert és mtsai., 2010). A magas 
hőmérsékleti optimum ellenére az A. flosaquae képes télen is jelentős mennyiségben előfordulni 
(Yamamoto, 2009), vagy vízvirágzást okozni a jég alatt is (Üveges és mtsai., 2012). A téli 
vízvirágzás/dominancia lehetséges kialakulását a nyári nagy biomasszával magyarázták, aminek 
köszönhetően a faj nem tűnt el teljesen az adott vízből télre (Yamamoto & Nakahara, 2007), 
később pedig a faj alacsony hőmérséklethez történő toleranciájával magyarázták (Yamamoto & 
Nakahara, 2009). Tehát a faj alacsony hőmérsékleten is képes növekedni (Mehnert és mtsai., 
2010; Wu és mtsai., 2010). 10 C°-on a maximális fotoszintetikus ráta 8%-val képes 
fotoszintetizálni (Konopka & Brock, 1978), de még 8 C° körül is képes nőni (Tsujimura és mtsai., 
2001). Viszont a hőmérsékletváltozásra adott válaszreakció nagyban függ más környezeti 
paramétertől is, mint a fénytől (Preußel és mtsai., 2009). Az alacsony és közepes fényintenzitás 
kedvező a faj növekedése szempontjából, a hőmérsékletfüggő optimális fényintenzitása 7-150 
µmol m-2 s-1 között található (De Nobel és mtsai., 1998; Gentile & Maloney, 1969; Huisman és 
mtsai., 1999; Preußel és mtsai., 2009; Tsujimura és mtsai., 2001; Uehlinger, 1981; Üveges és 
mtsai., 2012). A fényintenzitás növekedése csökkenést okozhat a lebegésképességben, míg a 
fényintenzitásban történő csökkenés a gázvezikulumok koncentrációjának növekedéséhez vezet 
(Reynolds & Walsby, 1975). Az A. flosaquae 5 C°-on akár 25 napig is képes túlélni alacsony 
fényintenzitáson, míg magas fényintenzitás mellett ezt a hőmérsékletet (5-8 C°) nem élte túl. 
(Tsujimura és mtsai., 2001). Alacsony fényintenzitáson (<30 µmol m-2 s-1) a hőmérsékleti optimuma 
2-10 C° közötti tartományra módosul (Üveges és mtsai., 2012). Az A. flosaquae fikoeritrint is 
tartalmaz az a-klorofill mellett, aminek köszönhetően a zöld fényt hatékonyabban tudja 
hasznosítani (a PAR általában nem abszorbeált részét is képes felhasználni) (De Nobel és mtsai., 
1998; Huisman és mtsai., 1999). Az A. flosaquae faj növekedéséhez és megjelenéséhez tehát 
alacsonyabb hőmérséklet és fény is elegendő (Liu és mtsai., 2006), ez lehet a magyarázata annak, 
hogy egy jéggel és hóval fedett tóban a víz felszíne alatt télen is képes áttelelni, akár vízvirágzást 
is okozni (Simona, 2003; Üveges és mtsai., 2012; Yamamoto, 2009). Azonban a faj fiziológiai 
plaszticitását más környezeti faktorok is befolyásolhatják: foszfor (P) limitált környezetben az A. 
flosaquae sokkal alkalmazkodóbb lehet 15 C°-on, mint az optimumán (Takano & Hino, 2000), 
valamint fénylimitált környezetben magasabb a maximális fotoszintetikus hatékonysága és N2 
kötési aktivitása (De Nobel és mtsai., 1998). Továbbá P limitált állapotban a gázvezikulum 
tartalomban történő bármilyen változás elhanyagolhatóvá válhat, ami a lebegésszabályozásban 
játszik szerepet (Konopka és mtsai., 1987). Akinéta képzés is kezdődhet a környezeti stressz 
hatására, úgymint alacsony foszfortartalom (Gentile & Maloney, 1969), nagy pH (Jones, 1979), 
hőmérséklet csökkenés vagy alacsony fényintenzitás (Yamamoto, 2009). 
Az Aphanizomenon flosaquae pH optimumának tekintetében eltérőek a kutatási eredmények. 
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Laboratóriumi kísérletekben az optimális pH értéket 7,5-nek határozták meg, míg a 6,5 alatti és 
8,5 feletti értéknél a faj növekedésének késleltetését tapasztalták (Gentile & Maloney, 1969; 
McLachlan és mtsai., 1963). Ezzel ellentétben egy másik tanulmányban 9,4 és 10 közötti pH-t 
találták optimálisnak (McLachlan, 1957).  
Terepi megfigyelések is megerősítik a tápanyagviszonyok (N és P koncentrációk) fontosságát az 
Aphanizomenon flosaquae előfordulásának tekintetében (Wagner & Adrian, 2009; Wu és mtsai., 
2010). Az A. flosaquae alacsonyabb N koncentrációt igényel, illetve sokkal hatékonyabb légköri N2 
fixáló, mint az A. gracile. Az Aphanizomenon nemzetség a legnagyobb biomasszáját 1.29 mg L-1 
TN koncentrációnál érte el (Dokulil & Teubner, 2000), de nemzetségen belül eltérő lehet az N igény. 
A szervetlen foszfor koncentrációja általában alacsony a vízi ökoszisztémákban, amelyet a 
cianobaktériumok képesek ellensúlyozni különböző stratégiák segítségével (Chen és mtsai., 
2020). Azonban állandó és aktív reprodukció viszont csak akkor lehetséges, ha magas a P 
ellátottság, ami azt jelenti, hogy a P-ellátás ellenőrzése hatékony lehet az A. flosaquae virágzása 
elleni küzdelemben (Chen és mtsai., 2020). Terepi megfigyelések alapján az Aphanizomenon 
nemzetség dominanciájának a kritikus TP koncentrációját 70-215 µg L-1 értéknek határozták meg 
(Dokulil & Teubner, 2000; Wagner & Adrian, 2009). Laboratóriumi kísérletekben 2,5 µM (77,5 µg L-1) 
foszfort találtak optimális koncentrációnak az A. flosaquae növekedéshez (Gentile & Maloney, 
1969), amelyből látható, hogy viszonylag kis mennyiség elegendő a vízvirágzás kialakulásához. 
Különálló hatásuk mellett az arányuk is meghatározó, az A. flosaquae dominancia általában 
alacsony N:P (N-szegény tavak) arányra korlátozódik (Wagner & Adrian, 2009).  
A tavak limnológiai paraméterei is döntő fontosságúak lehetnek az Aphanizomenon flosaquae 
fejlődése szempontjából. Például az Aphanizomenon spp. fajok kolóniaformálásra képesek és 
gyakoribbak a mélyebb vizű tavakban (Dokulil & Teubner, 2000), s a nemzetség biomasszája 
növekszik a rétegződés hosszával, illetve TN koncentrációval párhuzamosan (Wagner & Adrian, 
2009). Általánosságban a magasabb hőmérséklet, hosszabb rétegzettség és a megnövekedett 
belső tápanyagterhelés szintén a cianobaktériumoknak kedvez. A 3 hétig tartó rétegzettség, a >44 
g cm cm-2 Schmidt stabilitás elősegítette az Aphanizomenon nemzetség virágzását (Wagner & 
Adrian, 2009). A nemzetségen belül az A. flosaquae fajra vonatkozó adatok hiányosak, így a fajjal 
kapcsolatos előrejelzések egyes esetekben spekulatívak maradnak (pl. viharok hatása, Howard & 
Easthope, 2002).  
Az abiotikus tényezők mellett a biotikus faktorok is jelentős hatással lehetnek az A. flosaquae faj 
előfordulására és a populációszabályozására. A zooplankton általi legelésből származó szelekciós 
nyomás kicsi (toxintermelés, kötegekbe/aggregátumokba történő alakulás miatt) és csak 
daphniákra korlátozódik (Wagner & Adrian, 2009). A Daphina pulex képes az A. flosaquae 
fogyasztására, amennyiben egyedüli trichoma formában van jelen, vagy ha 1,5 mm-nél kisebb 
kolóniát alkot (Holm és mtsai., 1983). Összességében elmondható, hogy a nagy cladocera fajok 
jelenléte kritikus faktor lehet az A. flosaquae populáció szabályozásában (Yamamoto, 2009). Az 
allelopatikus hatást tekintve Japán tavakban azt tapasztalták, hogy az A. flosaquae biomasszája 
nagyon alacsony volt Anabeana spp. és Microcystis spp. jelenlétében (Ma és mtsai., 2015; 
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Yamamoto, 2009), míg a legnagyobb denzitása a M. aeruginosa éves maximumával esett egybe 
(Yamamoto, 2009). A nyílfű (Sagittaria sagittfolia) növényt eutróf vizek ökológiai helyreállításánál 
alkalmazzák, amely az A. flosaquae faj esetén képes sejtszámot és Chl-a koncentrációt 
csökkenteni (Zhang és mtsai., 2015; Zhang és mtsai., 2016), mely eredmény fontos lehet a 
jövőbeli vízkezeléseket illetően (pl. Yi és mtsai., 2012). További allelopatikus hatásokra irányuló 
vizsgálatok (pl. őshonos/jellemző makrofita növények) szükségesek az egyes vízterek megfelelő 
kezeléséhez. Hasonlóan más cianobaktériumokhoz, az A. flosaquae sikere inkább komplex és 
szinergikus környezeti faktorok eredménye, mintsem egyetlen domináns változóé (Dokulil & 
Teubner, 2000). A legtöbb környezeti faktort közvetetten vagy közvetlenül befolyásolja a 
hőmérsékletet, amely így egy pozitív szelekciós nyomást jelent a cianobaktériumok számára 
köszönhetően a magasabb hőmérsékleti optimumuknak (Reynolds, 1984). A lebegésre képes 
fajok továbbá profitálhatnak a stabil termikus állapotból is - amely a magasabb hőmérséklettel 
esik egybe (Dokulil & Teubner, 2000), amely állapotok feltételezhetően a jövőben hosszabbak és 
intenzívebbek lesznek (Wagner & Adrian, 2009). A hipolimnionban kialakuló oxigénhiány tápanyag 
felszabadulást eredményez az üledékből, míg a magas hőmérséklet további szerves anyag 
mineralizációt eredményez, amelyek hozzájárulnak az oldott tápanyagok hipolimnionban történő 
akkumulációjához (Søndergaard és mtsai., 2003). Ezen megnövekedett tápanyagkészletekhez 
történő hozzáférés a vándorlásra képes fajokra korlátozódik (pl. Aphanizomenon ssp), mely 
további kompetíciós előnyt jelent számukra (Reynolds, 1984). A nemzetségen belül a fajok 
ökofiziológiája jelentősen különbözhet, így a fajspecifikus ismeretek rendkívül fontosak, illetve a 
fajon belül is lehetnek különbségek az egyes törzsek között. 


3.2 Ceratium furcoides (Levander) Langhaus 1925 földrajzi és ökofiziológiai jellemzői: 
A páncélos ostorosok az eukarióta mikroorganizmusok diverz csoportját alkotják. Mind 
édesvizekben, mind tengerben gyakoriak, a fitoplankton funkcionális szempontból fontos 
komponenseként jelennek meg (Salonen és mtsai., 1984). A páncélos ostorosok (Dinophyceae) 
csoportjába tartozik a Ceratium furcoides faj is, ami két ostorral rendelkezik. A fajt jelenlegi nevén 
1925-ben írták le, előtte Ceratium hirundinella var. furcoides Levander 1894 vagy Ceratium 
hirundinella f. furcoides (Levander) Huber 1914 néven jegyezték. A Ceratium nemzetség egyéb 
fajaitól a C. furcoides-t elsősorban a sejtek jellegzetes, karcsú alakja különbözteti meg (Moestrup 
& Calado, 2018). További fontos morfológiai bélyege, hogy a 4’ apikális lemez nem éri el az 
apikális szarvat (Entz, 1927; Grigorszky és mtsai., 1999), valamint a C. furcoides 
kloroplasztiszának színe inkább sárgászöld, míg a C. hirundinella kloroplasztisza barna színű 
(Entz, 1927; Skuja, 1948). A sejt teljes hossza 162-322 µm között változik az évszaktól függően 
(Hickel, 1985). A C. furcoides életciklusa tartalmaz vegetatív sejtes és egy perennációs időszakot 
is, mely során létrejött ciszta az üledékfelszínre süllyedve várja a megfelelő környezeti 
körülményeket (Entz, 1927).  
Ostorai segítségével a C. furcoides gyors, irányított mozgásra képes (Raven & Richardson, 1984). 
Ez az aktív helyváltoztató képessége segíti a vertikális migrációban (Eppley és mtsai., 1968) vagy 
a rétegképződésben (Gervais, 1997). A faj mozgását a vízoszlop fényviszonyai szabályozzák. A 
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legtöbb kutatásban egy mikrométer skálájú kamrában létrehozott fénygradiens mentén vizsgálják 
az ostorosok mozgását. A C. furcoides esetében bebizonyították, hogy a faj képes mozogni a 
fényforrás változtatásával: kerülték a fénygradiens extrém értékeit és a vízoszlop mérsékelt 
fényintenzitású rétegében tartózkodtak leginkább, amely tartományban viszont már véletlenszerű 
volt a sejtek mozgása (Clegg és mtsai., 2003; Feinleib & Curry, 1971). A vizsgálat alapján a faj 
optimuma 20 és 120 µmol foton m-2 s-1 tartományba esik. A maximális növekedési rátáját 65 µmol 
foton m-2 s-1 fényintenzitásnál érte el, amely a rokon Ceratium hirundinella fajnál is hasonló (Harris 
és mtsai., 1979). 
A hőmérséklet hatását vizsgálva megállapították, hogy a C. furcoides maximális növekedési 
rátáját (0,29 nap-1) 20 °C-on érte el. Alacsony (8°C) és magas (27°C) hőmérsékleten a C. furcoides 
növekedési rátája 0 volt (Butterwick és mtsai., 2005). A terepi megfigyelések is hasonló eredményt 
mutatnak, miszerint 10 °C alatt a növekedési rátája rendkívül alacsony (Heaney és mtsai., 1983). 
Ezek alapján a Ceratium furcoides egy tipikus nyári fajnak tekinthető, melynek vegetatív 
növekedése 10°C alatt megáll és elkezdődik a cisztaképzés. További kutatások kimutatták, hogy a 
hőmérséklet 3°C-ról 5°C-ra történő emelkedésénél már képesek csírázásra (Heaney és mtsai., 
1983, 1988). 
A hőmérséklet mellett a vízoszlop vertikális rétegzettsége, illetve az ezzel járó kémiai gradiensek 
szintén fontos hatással vannak a faj populációira, melyekhez azonban az jól alkalmazkodott. 
Foszfát gradiens (0-500 mg PO43--P m-3) mentén a C. furcoides sejtek eloszlása egyenletes 
mintázatot mutatott, nem lehetett optimumot megállapítani (Clegg és mtsai., 2004). A foszfát 
kísérletekkel ellentétben a C. furcoides populáció reakciója jelentős volt az oxigén gradienssel 
szemben (5-260 mmol m-3). A sejtek határozottan a magas O2 koncentrációknál akkumulálódtak. 
Hasonló eloszlást kaptak a CO2 gradiens (0-130 mmol m-3) mentén is, ahol szintén a magasabb 
értékeket preferálták. Ezen eredmények összhangban állnak a faj terepen is megfigyelt 
viselkedésével: vertikális helyváltoztatása során általában kerüli az erős fényintenzitást, és 
preferálja az oxigéndús rétegeket (Frempong, 1984; Harris és mtsai., 1979). 
A Ceratium nemzetségbe tartozó fajok mixotróf szervezetek, ami azt jelenti, hogy a 
fotoszintézisen kívül szerves anyag felvételére is képesek. Ezen kívül partikulált szerves anyagot is 
fel tudnak venni, tehát fagotrófok is (Porter, 1988). Ez a fajta anyagcsereforma a szervetlen 
tápanyagdeficitre adott válasz. A C. furcoides és a C. hirundinella nagy, egysejtű algafajok, 
általánosságban a növekedési rátájuk kicsi és anyagcseréjük relatív lassú. Ezen hátrányos 
tulajdonságok kompenzálásaként ellen tudnak állni a legelésnek, tárolni tudják a foszfort, illetve 
mixotróf anyagcseréjük van (Bustamante Gil és mtsai., 2012). A Ceratium furcoides-t mixotróf 
fajnak írják le (Olrik, 1998), azonban kísérletes módon soha nem bizonyították róla (Hansen & 
Calado, 1999). Ellenben a C. hirundinellával történtek laboratóriumi vizsgálatok ahol azt találták, 
hogy a szerves és szervetlen források közül a szerves karbamid, szerves foszfor kedvezett 
legjobban a növekedésének (Bruno & McLaughlin, 1977). Mivel a két faj nagyon hasonló (Calado 
& Larsen, 1997), ezért a C. furcoides-t is a mixotróf algák közé sorolják. A C. furcoides 
mixotrófiára való hajlama terepi adatok alapján is megfigyelhető. Brazíliában egy időszakos tóban 
(Lagoa Seca) kis számú megjelenését figyelték meg (Moreira és mtsai., 2015). A tó területén 

332



található talaj extrém gazdag szerves anyagban, de nagyon szegény tápanyagban, így az elérhető 
szervetlen foszfortartalom kicsi vagy mérsékelt, a nagy mennyiségű szerves anyag bomlása lassú. 
A magas tengerszint feletti magasság és az alacsony hőmérséklet pedig a huminanyagok 
képződésének kedvez. A C. furcoides megjelenése egy ilyen környezetben azt bizonyítja, hogy a 
faj mixotróf (Moreira és mtsai., 2015). A faj széles fénytoleranciája egy másik bizonyíték lehet a 
heterotróf táplákozási módjára. Elviseli az erős fényt is, ha más tényezők állása olyan - gyakran 
megtalálható a vízoszlop felső rétegeiben -, azonban a sötétben is képes növekedni, melyet 
leginkább a heterotróf táplálkozásával magyaráznak (Bustamante Gil és mtsai., 2012).  
A Ceratium furcoides-t leginkább európai tavakból mutatták ki, azonban valószínűleg Ázsia 
nagyrészén is megtalálható, mivel megfigyelték Oroszországban (Medvedeva & Nikulina, 2014), 
Kínában (Moestrup & Calado, 2018) és Indiában is (Keshri és mtsai., 2013). A Balatonban már 
Entz Géza (1927) megfigyelte, melyet Grigorszky és mtsi (1998) meg is erősített, így a Balaton 
állandó flóraelemének tartjuk. A faj azonban invazív Dél-Amerikában, ahol leginkább az utóbbi 
évtized során intenzíven növelte elterjedési területét és sokszor monospecifikusan vízvirágzást 
okozott (Bordet és mtsai., 2017). Több esetben azonban cianoprokarióta fajokkal (Microcystis 
spp., Dolichospermum spp.) együttesen ért el igen nagy biomasszát. Kutatások alapján a 
szélsebesség, a folyó vízhozama és a hőmérsékleti viszonyok befolyásolják leginkább a 
fitoplankton közösséget a Dél-Amerikában igen jellemző élőhelyeken a folyókon létesített tározó 
rendszereken. Magas vízhozamnál azonban mind a cianoprokarióta, mind a Ceratium populációk 
eltűnnek. A kékalgákhoz viszonyítva a Ceratium fajok jobban bírják a szél indukálta keveredést: 
míg a kékalgák a rétegzettség megszűnésével eltűntek, a Ceratium fajok magas biomasszát 
képesek elérni. Fontos megemlíteni, hogy Borics Gárbor szóbeli közlése alapján a C. furcoides 
nemcsak a Balatonban, hanem Észak—Magyarország víztározóiban is hasonlóan nagy tömegben 
jelent meg manapság. A C. furcoides Magyarországi és dél-amerikai tömeges megjelenése arra 
enged következtetni, hogy a balatoni algacsúcs a faj globális inváziójának a része, melyről 
azonban, de főképp annak okairól specifikusan a Balatonra nézve nincs értelmezhető 
tudományos ismeret.  
Az 1. táblázat a C. furcoides megjelenésével és/vagy tömeges elterjedésével kapcsolatos 
adatokat tartalmazza (idő, hely, befolyásoló faktorok, referencia). A tápanyaggal kapcsolatos 
összefüggések nem koherensek, bizonyos esetben egyes N- vagy P-formákkal pozitív, más 
esetekben negatív összefüggést találtak. Több esetben a vízoszlop destabilizációjával vagy a szél 
erősödésével találtak összefüggést, de más tanulmányok épp a rétegződés erősségét jelölték 
meg kedvező tényezőnek. Ezek alapján a faj különböző körülmények között is ki tudja használni 
kompetitív képességeit egyéb fajokkal szemben.  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d. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? —


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? —


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? Az irodalmi áttekintés alapján az 1980-as és 
90-es években jelentős algacsúcsot okozó Raphidiopsis raciborskii biomasszája a tóba jutó 
tápanyagok csökkenésével jelentősen visszaesett és a 2000-es évektől kezdve a nyári 
maximumot jellemzően az Aphanizomenon flosaquae és Ceratium hirundinella alkotta. Az R. 
raciborskii ökofiziológiai tulajdonságai alapján nem valószínűsíthető, hogy a jövőben kiemelkedő 
csúcsokat fog okozni. Leginkább a szűk csírázási hőmérséklet-tartománya valamint az egyenletes 
és nagy melegigényessége miatt (havi átlaghőmérséklet ~ +2 °C-kal magasabb a 30 éves 
átlagnál). Habár a faj sok, igen kompetitív tulajdonsággal rendelkezik (pl.: árnyéktűrés, magas 
tápanyagaffinitás) és a globális melegedés miatt akár várhatnánk is gyakori előfordulását, a 
klímaváltozás egy másik hozadéka, hogy a légkör nagyobb energiája miatt a nyári viharok 
erősebbé és gyakoribbá válnak, mely révén a faj kevésbé tud érvényesülni a közösségben, mivel a 
szél keltette diszturbanciára érzékeny. A máshol gyakran problémákat okozó Microcystis esetében 
nehezen tehető jó előrejelzés, ahogy a biológiai témakörökben ez gyakran lenni szokott. Nagy 
mennyiségben való előfordulása azonban nagyon szoros összefüggést mutat az eutrofizációval. 
Ökofiziológiai tulajdonságai mindenképp a turbid, magas trofitású vizekben teszik jó kompetítorrá. 
Balatonban partközeli részein való tömeges elszaporodása is a tó eutróf időszakához köthető. A 
Balaton vízminőségének javulása óta a Microcystis fajok csak lokálisan, jól felmelegedő, 
tápanyagban ideiglenesen gazdagodott öblökben tudtak vízvirágzást okozni a tóban. 
Tömegprodukciókra csak a növényi tápanyagok hozzáférhetőségének növekedése esetén lehet 
számítani. Ezek közül is kiemelkedő fontosságúak a nitrogénformák, hiszen ezek nem heterocitás 
fajok, N-limitáció esetén nem képesek a légköri molekuláris nitrogén (N2) megkötésére. Az említett 
fajokon kívül még több fonalas cianobaktérium tudott elérni jelentős biomasszát, valamint 2019-
ben a Ceratium furcoides. Habár az egyes fajok ökofiziológiájáról viszonylag jelentős ismeretekkel 
rendelkezünk - a C. furcoides-t kivéve – az egyes évek fitoplankton közösségét nagy 
pontossággal előre jelezni nem lehet a túl sok változó miatt (az időjáráshoz hasonlóan). Azonban, 
ha az üledék foszforleadása a 2019-ben tapasztaltak szerint alakul a jövőben is, akkor a vegetatív 
sejtek vagy az aljzatban szunnyadó kitartósejtek révén valamely ismertetett, esetleg egy másik faj 
biztosan nagy biomasszát fog elérni, méghozzá az, amelynek az aktuális paraméterek 
(üledékhőmérséklet, aktuális fénymennyiség, tápanyagok mennyisége, stb) a leginkább 
optimálisak.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? —
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Összefoglalás: A Balaton florisztikai vizsgálata már a XIX. század végén elkezdődött, mennyiségi 
vizsgálatok is igen hamar indultak. A rendelkezésre álló szakirodalom alapján a Balaton az eredeti 
mezotrofikus szintről az eu-hipertrofikus kategóriába került az 1980-as évekre az eutrofizáció 
miatt, mely során nem csak gyakori vízvirágzások, de új cianobaktérium fajok is megjelentek a 
1970-es évektől kezdve, pl.: Raphidiopsis raciborskii, R. mediterranea, Aphanizomenon 
issatschenkoi és Anabaena aphanizomenoides. A különböző intézkedéseknek köszönhetően (Kis-
Balaton létrehozása, a tisztított szennyvizeket kivezető gyűjtőcsatorna megépítése, stb.) a 2000-
es évek elejére újra a mezotróf tartományba került a tó. Ez időszak alatt jellemzően a R. raciborskii 
okozott vízvirágzásokat, de az utóbbi 70 évben több faj is képes volt elérni jelentős biomasszát. A 
Microcystis fajok jellemzően lokálisan okoztak vízvirágzást és valószínűleg ez a jövőben sem fog 
változni. Az Aphanizomenon flosaquae, valamint a Ceratium hirundinella a tó eredeti 
fajközösségéhez tartoznak, rendszeresen dominánsak voltak a nyári algacsúcsban, azonban 
vízvirágzást inkább az A. flosaquae okozott. Habár a trendek világosnak tűnnek, hiszen az utóbbi 
20 évben a fitoplankton biomasszája általánosan tovább csökkent, az egyes évek sztohaszticitása 
igen nagy lehet, az időjárás, az üledék-víz interakció és egyéb környezeti paraméterek 
változékonysága miatt. Azonban csak folyamatos és részletes monitoring vizsgálatok alapján 
lehet meghatározni, hogy a kiugró értékek nem képezik-e egy új tendencia kezdetét.


1. Bevezetés  

A Balaton algológiai kutatása rendkívül korán, már a 19. század végén elkezdődött, így 
florisztikailag a világ egyik legjobban ismert tava. Az első tanulmányok Istvánffi Gyula, Pantocsek 
József és Entz Géza nevéhez fűződnek, azonban a 20. század folyamán neves algológusaink 
szinte mindegyike foglalkozott a Balaton planktonközösségével. A mennyiségi vizsgálatok 
világviszonylatban is az elsők között kezdődtek a Tihany előtti tórészen az 1930-as években (Entz 
és mtsai., 1937). A Keszthelyi öbölből az 1960-as évektől kezdve vannak kvantitatív adataink. A 
jelentős számú tudományos munka révén a Balaton nemcsak florisztikailag ismert – a tóból leírt 
fajok számát 1400 taxonra becslik (Virág, 1998) – de a fontosabb fajok szerepéről, a 
planktonközösségben mutatott mintázatairól is rendelkezésünkre állnak adatok. Rendkívül fontos 
azonban, hogy a Balatonban jelenlevő algaközösséget folyamatosan monitorozzuk és vizsgáljuk, 
hiszen csak így lehetséges a tó működéséről és aktuális változásainak irányáról alkotott 
tudásunkat naprakészen tartani. Ennek elengedhetetlen része a korábbi vizsgálatok egységes 
keretbe foglalása, az algaközösség főbb változásainak összefoglalása, kiegészítve a domináns 
fajok ökofiziológiai ismeretanyagával, mely révén lehetőségünk nyílik a jövőbeli csúcsalkotó 
potenciáljuk vizsgálatára.
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2. Módszerek 

Az irodalmi összefoglalóhoz az online elérhető magyar és angol nyelven publikált tudományos 
munkákat használtuk fel. 


3. Eredmények 

Az első cianobaktériumok okozta vízvirágzásokat már az 1930-as években megfigyelték, melyet a 
Microcystis aeruginosa és a M. flos-aquae okozott. Az első megfigyelés 1934. augusztus 11-én a 
tihanyi kutatóintézet előtti Kis-öbölben történt, melyet Sebestyén Olga figyelt meg a déli órákban. 
Erről az eseményről Hortobágyi (1962) tesz említést. Azonban a vízvirágzások ezidőtájt még igen 
ritkának számítottak, melyet Entz G. és Sebestyén O. (1942) így jellemez: ”Ilyen jelenség 
Balatonunk életében olyannyira kivétel, hogy mindeddig csak néhány hiteles feljegyzésünk van 
róla”. A Balaton algaközösségének több évet átfogó mennyiségi adatairól Tamás Gizella (1955, 
1959) számolt be, melyben megállapította, hogy az 1940-es években többnyire a Ceratium 
hirundinella, azaz a balatoni fecskemoszat dominált a Balaton nyári algaközösségében. Az 1950-
es években a faj jelentősebb biomassza tömeget tudott elérni a korábbi évekhez képest, mely a 
tavat érő fokozódó tápanyagterhelésnek volt köszönhető (Sebestyén, 1953). A faj hasonló 
mértékű elszaporodása kevéssé valószínű. A C. hirundinella dominálta időszakban egyik kivételt 
az 1956 őszén megfigyelt invázió képezte, melyet egy fonalas zöldalga, a Mougeotia sp. okozott 
(Tamás, 1958). 
A 1960-as években továbbra is a nyári planktonközösség meghatározó faja volt a balatoni 
fecskemoszat, azonban ettől az évtizedtől kezdődően egyre jellemzőbb lett a cianobaktérium 
fajok okozta lokális, majd később az egész tóra kiterjedő vízvirágzás. Két kisebb vízvirágzásról 
számolt be Hortobágyi (1962), melyet 1960. július 30-án és 1960. augusztus 23-án figyelt meg 
Balatonboglárnál. Az elsőt az Anabaena flos-aquae okozta, míg a második esetben a Microcystis 
flos-aquae csomóit figyelte meg a vízfelszínen. Az ezt követő publikált vízvirágzás 1966. 
szeptemberében történt, mely során az egész Keszthelyi-öbölre kiterjedő, addig soha nem látott 
mértékű vízvirágzást hozott létre az Aphanizomenon flosaquae fonalas cianobaktérium. Az évtized 
végére a szakemberek számára világossá vált a fokozódó eutrofizáció (Felföldy, 1969). 
Általánosságban azonban a 1970-es években is a Ceratium hirundinella volt a nyári algacsúcsok 
domináns faja, időnként megszakítva különböző fonalas cianobaktériumokkal, úgymint az 
Aphanizomenon flosaquae, Lyngbya limnetica vagy Anabaena spiroides, mely során az 
Aphanizomenon flosaquae többször okozott vízvirágzást. Továbbá a 70-es évek elején új 
cianobaktérium fajok jelentek meg a Balatonban: Raphidiopsis mediterranea, Aphanizomenon 
issatschenkoi és Anabaena aphanizomenoides (Padisák & Kovács, 1997). A következő jól 
dokumentált algacsúcs 1974/1975 telén alakult ki, melyet a Nitzschia acicularis okozott. A 
meglepően enyhe tél miatt a Balaton nem fagyott be, melynek következtében egy 350-380 ezer 
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egyedből álló vándorló madártömeg (főleg vadludak és lilik) vonulását megszakítva a tavon 
maradt. A madarak csaknem 100 napon át trágyázták ürülékükkel a tavat, mely révén a tó foszfor 
és nitrogénben igen gazdaggá vált, így a N. acicularis igen nagy biomasszát tudott elérni, mely 
közvetve jelentős halpusztulást (70-80 t) is okozott (Oláh, 1975; Hortobágyi, 1977). A jelenség az 
extrém időjárás számlájára írható, melyek gyakoriságát a klímaelőrejelzések növekvőnek mutatják. 
Hasonló jelenségre a jövőben is lehet számítani, de hogy konkrétan mely algafaj fog csúcsot 
okozni, előre jelezni nem lehet.  
A következő lényeges változás az 1978-ban a Balatonba bekerülő invazív fonalas cianobaktérium 
faj a Cylindrospermopsis raciborskii, újabb nevén Raphidiopsis raciborskii volt. A faj 1978-ban 
jelent meg a Balatonban (Padisák, 1997), mely azután látszólag rendszertelenül – 1982, 1992, 
1994 – több évben is vízvirágzást okozott.  
1980-ban a Keszthelyi medencében április és augusztus között a Planktolyngbya limnetica és 
számos kifejezetten apró Centrales kovaalga faj dominált (Padisák, 1993, Kiss és Padisák, 1990), 
s szokatlanul nagy Rotatoria tömeg is kialakult. Ebben az évben e területen nem jelent meg a 
korábban már megszokott Dolichospermum és Aphanizomenon tömeg, valamint a jelenség után 2 
évvel következett be az első nagy Raphidiopsis algacsúcs. Így ezt a mintázatot egyedinek, egyféle 
hiszterézisnek tekinthetjük, melyben minden bizonnyal kiugró szerepet vállalhatott egy szokatlanul 
nagy szervetlen nitrogén terhelés is. A Planktolyngbya limnetica jövőbeni elszaporodása nem 
valószínű.  
1993 májusában lokális vízvirágzást okozott a Dinobryon sociale, mely a sárgamoszatok 
(Chrysophyceae) osztályba tartozó algafaj. A vízvirágzás előzménye, hogy Balatonfüreden 
parttisztítást végeztek, mely során ~4000 m3 iszapot szivattyúztak a nyílt vízbe. Ennek a 
csóvájában fejlődött ki a jelentős algatömeg. Ez később a horizontális áramlások által szétterjedt a 
tó egész keleti medencéjében, s a Szántód-tihanyi szoroson átjutva a tó hossztengelyének kb. 
közepéig nyomon követhető volt. A jelenség megmutatta, hogy az üledék átgondolatlan 
bolygatása nem várt következményekkel járhat, mivel a csírázó akinéták és ciszták nyomán 
váratlan algacsúcsok jelenhetnek meg. Ezt követően egészen a 2019-ben bekövetkezett 
algacsúcsig, a fentebb említett 1994-es algacsúcson kívül, nem volt a Balatonon kiterjedt 
vízvirágzás, azonban lokálisan egy - egy öbölben előfordultak vízvirágzások (Pálmai és mtsai., 
2016). 
Az alábbiakban bemutatjuk a Balaton életében jelentős szerepet játszó cianobaktérium fajokat 
fontosabb ökológiai tulajdonságait valamint a fajok tömegprodukciót képző potenciálját a tóban.


3.1 Raphidiopsis raciborskii (Woloszynska) Aguilera, Berrendero Gómez, Kastovsky, Echenique & 
Salerno 2018 

A Balaton vízminőségére és ökológiai állapotára nagy hatást gyakorló fonalas cianobaktérium 
algafajt legelőször Anabaenopsis raciborskii Woloszynska 1912 néven írták le, majd másik 
nemzetségbe helyezve lett később a szélesebb körben ismert Cylindrospermopsis raciborskii 
(Woloszynska) Seenayya & Subba Raju 1972 az elnevezése. Későbbi filogenetikai vizsgálatok 
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azonban azt igazolták, hogy az addig külön kezelt Cylindrospermopsis és Raphidiopsis 
nemzetségek valójában nem választhatók el egymástól, így azokat a Raphidiopsis nemzetségben 
egyesítették (Aguilera és mtsai., 2018).  
A feljebb már említett hirtelen megjelenése és megtelepedése a Balatonban egyértelműen utal a 
faj inváziós természetére. 1979-ben már olyan mennyiségben jelentkezett a tóban, mely 
kétszeresen felülmúlta az addig rendszeresen megjelenő Aphanizomenon flosaquae biomasszáját. 
A Balaton következő másfél évtizedében bekövetkező eutrofizációjának jelentős szereplője volt a 
R. raciborskii. 
A faj világméretű elterjedéséről, invazív természetéről és az azt meghatározó ökofiziológiai 
tulajdonságairól több részletes összefoglaló tudományos cikk is született (pl. Antunes és mtsai., 
2015; Padisák, 1997). Először egy Jáva szigetéről származó mintában találták meg 1899-1900 
közötti időszakban, majd írták le a fajt. A következő években több trópusi, illetve szubtrópusi 
vízben is kimutatták. Első európai megfigyelése 1937-ben Görögországban történt, majd az 1970-
es években több helyről is (köztük több magyarországi előfordulás) jelentették. Jelenleg az 
Antarktisz kivételével mindegyik kontinensen gyakori, vízfolyásokban, sekély és mély tavakban, 
tározókban is előforduló, kozmopolita fajnak tekinthető. Emiatt a trópusi eredet is 
megkérdőjelezésre került és azt egyszerűen adathiány miatti tévedésnek tartják. 
Számos kutatást végeztek annak feltárására, hogy a faj mely tulajdonságai és ökológiai igényei 
vezetnek a rendkívül sikeres elterjedéséhez. Hőmérséklet szempontjából a magas, kb. 30°C-os 
növekedési optimum érték (Shafik és mtsai., 2001) egyébként a trópusi eredetet támasztja alá, 
azzal együtt is, hogy rendkívül széles tolerancia tartománnyal rendelkezik. Stabil populációját 
mutatták ki pl. 14 °C, de még 11°C-on is dél-amerikai szubtrópusi tavakban (Bonilla és mtsai., 
2012; Piccini és mtsai., 2011). Általánosságban azonban elmondható, hogy jelentős abundanciájú 
populációt a 25°C-nál magasabb hőmérsékletű vizekben hoz létre. A Balatonban empirikus 
vizsgálatok, s dinamikus ökológiai modellek is azt mutatták, hogy a teljes tóra kiterjedő algacsúcs 
kialakulása akkor várható, ha a július-szeptember hónapok átlagos levegőhőmérséklete 2 fokkal 
meghaladja a 30 éves átlagot (Padisák és Koncsos, 2002). Miközben a meleg égövben akár egész 
évben vegetatív populációt tart fenn, addig a mérsékelt égövben növekedése erősen szezonális 
és a meleg időszakra korlátozódik. Trópusi vizekben a R. raciborskii megjelenése és tömeges 
elszaporodása mindenképp a stabil, rétegzett időszakokra tehető és a mérsékelt égövi területeken 
is a stabil meteorológiai viszonyok kedveznek neki, a szél okozta diszturbanciára érzékeny.  
Ha a környezeti körülmények a vegetatív sejtek növekedésének nem felelnek meg a R. raciborskii 
ún. akinéta sejtet képez, egy vastag falú, nagy mennyiségű tápanyagot felhalmozó sejtet, mely az 
üledékre süllyedve várja az optimális körülményeket, hogy abból újra kifejlődjön a vegetatív forma. 
Jelentős számú akinéta létrehozására képes, például a Balatoni R. raciborskii populáció az 1992. 
évi tömegprodukció során 45-ször, az 1994. évi során pedig 23,6-szor több akinétát képzett, mint 
az ekkor jelen levő másik cianobaktérium, az Aphanizomenon klebhanii. A Balaton üledékében a 
maximális adat 100.000 akinéta cm-3 volt (Kovács és mtsai., 2003), mely egyöntetűen jelzi a faj 
rendkívül nagy rejuvenációs potenciálját, melynek a foszforasszimilációs stratégia tekintetében 
van kiemelt jelentősége. Az akinéták csírázásához szükséges környezeti viszonyokat vizsgálta 
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kísérletesen Gorzó (1987) a Balatonból izolált cianobaktériumok esetében. A vizsgált négy faj 
(Aphanizomenon spp., Dolichospermum spiroides, Sphaerospermopsis aphanizomenoides, R. 
raciborskii) közül egyedül a R. raciborskii esetében figyelt meg határozottan szűk csírázási 
hőoptimumot (23±1 °C). Ezen hőmérséklet mellett már 7 nap után az akinéták 90-100 
százalékánál megtörtént a csírázás, de csak magas fényintenzitás (2000 lux), illetve >10% O2 
telítettség mellett. Alacsony fényintenzitás esetében (500 lux) 100%-os csírázás csak 21 nap 
elteltével volt tapasztalható. A többi faj esetében a hőmérsékleti optimum tágabb tartományt 
(18,4-25°C) fog át. Moore és mtsai. (2004) a R. raciborskii csírázási folyamatát figyelték meg, 
illetve különböztettek meg négy fázist a sejt morfológiája alapján. A folyamat optimális 
körülmények között 13 napot vett igénybe, mely során az érett akinéta sejtből rövid, négy sejtes 
trichóma fejlődött. Tartós populáció fennmaradásához tehát szükséges, hogy az üledék 
hőmérséklete elérje a csírázáshoz szükséges hőmérsékletet és adott ideig (7-13 nap) azt tartsa is. 
Egyes tanulmányok azonban leírnak olyan törzseket, melynél akár 17°C-on is csírázott és 
növekedett (Mischke, 2003). A relatíve magas üledék hőmérséklet az oka, hogy mérsékelt égövön 
csak sekély tavakban fordul elő a faj. Ezek ellenére nem zárható ki az egyébként széles tolerancia 
tartományokkal rendelkező faj adaptációja alacsonyabb hőmérsékletekhez, illetve az sem, hogy a 
globális éghajlatváltozás következtében tolódik a pólusok felé az elterjedési területe. 
Más kékalga fajokkal ellentétben rendkívül nagy toleranciával rendelkezik az alacsony 
fényintenzitással szemben, hasonlót csak néhány fajnál (pl.: Planktothrix rubescens) regisztráltak, 
mely megfigyelés a trópusi eredetét kérdőjelezi meg. A faj fényoptimuma (121±13 µmol m-2 s-1), 
illetve fényadaptációs paramétere (Ik) igen alacsonynak bizonyult (22-26 µmol m-2 s-1) (Shafik és 
mtsai., 2001). A faj árnyéktűrése/preferenciája teszi lehetővé azt, hogy a R. raciborskii 
algacsúcsok magasabbak, mint amelyet más heterocitás fajok alakítanak ki, minthogy magasabb 
algasűrűség esetén lép fel a fénylimitáció. A faj széles toleranciáját jól mutatja, hogy a nagyobb 
szélességi körökön, ahol alacsony hőmérséklethez magasabb fényintenzitás tartozik, a R. 
raciborskii az endemikus Aphanizomenon gracile-nél is jobban alkalmazkodik. Ezen 
körülményekhez karotinoid pigmentek szintézisével adaptálódik, mely elősegíti az alacsony 
hőmérséklethez tartozó fénygátlással szembeni védekezést (Várkonyi és mtsai., 2002). 
Laboratóriumi tenyészetekben mutatták ki (Istvánovics és mtsai., 2000), hogy a P-felvétel 
hatékonysága kiemelkedő, sőt más kékalga fajokhoz képest (Aphanizomenon flosaquae, 
Microcystis aeruginosa) is jobbnak bizonyult (Wu és mtsai., 2009). Közvetett megfigyelések 
(Istvánovics és Herodek, 1984) utalnak arra, hogy az akinéták foszfátraktározási képessége a 
Gloeotrichia echinulata P. G. Richter cianobaktériuméhoz hasonlóan kiemelkedő lehet, melyek 3-4 
osztódáshoz elegendő foszforraktárat képesek kiépíteni (Istvánovics és mtsai., 1993, 1994) Ez 
magyarázhatja az R. raciborskii vízvirágzását a Balatonban olyan időszakokban is, amikor 
aktuálisan külső P-terhelés nem érkezett a tóba, és a vízben mért biológiailag hozzáférhető P 
mennyisége is alacsony volt (Padisák & Istvánovics, 1997). Ezeken túl bizonyították, hogy a R. 
raciborskii képes különböző szerves foszforformák felvételére is szervetlen P-formák hiányában 
(Bai és mtsai., 2014). A nitrogén felvételét tekintve legnagyobb növekedési rátája ammónium 
felvételénél tapasztalható, így ez az elsődleges N forrása (Kenesi és mtsai, 2009). Kísérletesen is 
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kimutatták, hogy egyrészt magas NH4+ jelenlétében magasabb a növekedési rátája, mint a 
kozmopolita Planktothrix agardhii-é (Ammar és mtsai., 2014), illetve hogy olyan alacsony NH4+ 
koncentrációnál is még ezt a tápanyagformát hasznosítja, amikor más heterocitás kékalga fajok 
már az energetikailag költségesebb N2-t kötik (Padisák, 1997). Trichóma végi heterocitájának 
köszönhetően pedig az egyéb szervetlen N-formák limitációjánál szintén képes a N2 kötésére. 
A pH-t tekintve eredetileg a 8,1-9,4 közötti optimum tartományt jelölték ki a kutatások, melyen a 
legjobb a növekedése, de későbbi vizsgálatok már egy tágabb, 5,5-9,9 közötti tartományt, 
melynek oka lehet az adaptív törzsek kifejlődése (Bonilla és mtsai., 2012). A R. raciborskii 
alapvetően édesvízi faj, de kimutatták már brakkvizekben is magas tápanyag koncentráció 
mellett.  
Kiváló lebegésregulációja gázvezikulumai segítségével további kompetitív előnnyel ruházza fel. 
Ennek köszönhetően mély tavakban vertikális helyváltoztatásra képes a tápanyagdúsabb alsóbb 
vízrétegek (metalimnion, hipolimnion felső rétegei) és az eufotikus réteg között. Ez a képesség 
ugyancsak megvédi a populációt a felszíni akkumulációtól, önárnyékolástól vagy az esetlegesen 
fellépő fénygátlástól. 
A R. raciborskii sikerességéhez mindenképp hozzájárul nagyfokú predáció-elkerülési képessége 
is. A hosszú, merev trichómák ehetetlenné teszik számos Daphnia (Bednarska és mtsai., 2014) és 
kerekesféreg (Soares és mtsai., 2010) számára, valamint tápanyagértéke is alacsonyabb egyéb 
eukarióta algafajokhoz képest. Egy balatoni kutatás kimutatta, hogy az 1982. évi R. raciborskii 
vízvirágzás szignifikáns hatással volt a zooplankton összetételére, mely során a nagyobb méretű 
szűrő szervezetek (Daphnia, Eudiaptomus) kisebb, Cyclopoida fajokra cserélődtek (Zánkai, 1985). 
A magasabb trofitási szintekkel való kölcsönhatásnak egy további jelentős komponense a faj toxin 
termelése, mely hatással lehet a közvetlen predátoraira, de egy sor egyéb élőlényre is, így 
befolyásolva akár a vízi ökoszisztéma fajösszetételét, diverzitását is (Antunes és mtsai., 2015). A 
R. raciborskii toxicitását többen is vizsgálták a Balatonból (pl.: Antal és mtsai., 2011; Ács és 
mtsai., 2013) e tanulmányokat azonban nem tekintjük át részletesen, mert egyrészt többféle 
cianotoxint is termelhet (Humpage és Fastner, 2021) másrészt egyazon populáció esetén is a 
cianotoxicitás térben és időben is változhat. Ezért, ha a faj vízvirágzást okoz, a toxicitást vizsgálni 
kell.  

Mi várható? 

Jelen ismereteink szerint a R. raciborskii csúcsok kialakulásához elengedhetetlen az üledék 
megfelelő felmelegedése, mely hosszan tartó, csendes, nyári időszakot követel. Ez azonban nem 
elégséges feltétel: az üledékben felhalmozódott biológiailag aktív foszformennyiség is alapfeltétel. 
Ezt mutatja pl. az, hogy a 2000-2004 közti alacsony vízszintű periodus idején a meleg ellenére 
nem alakult ki R. raciborskii algacsúcs, feltehetően azért, mert az üledék foszfortartalmát a más 
fajok (diatómák, Cladophora) által képzett algaszőnyeg hasznosította (Padisák et al., 2006; 
Üveges et al., 2011). A R. raciborskii és a Aphanizomenon flosaquae üledék-foszfor felhasználása 
között alapvető különbség lehet, hogy Raphidiopsis raciborskii akinétái már az üledékben 
tartózkodás során képesek lehetnek foszfor asszimilációra, majd később, a csírázásukhoz 
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megfelelő hőmérséklet beállásakor azt iniciálni, s táplálni is tudják belőle a populáció 
növekedését. Az Aphanizomenon flosaquae algacsúcsának kialakulásához viszont nem a csírázás 
megindulása miatt van szükség, hanem azért, mert csendes időszakokban az enyhe rétegzettség 
kialakulhat, az üledékben ill. határrétegében a pH és a redoxpotenciál egyidejű csökkelése a 
vasoxi-hidroxidhoz és kalcithoz kötött foszfor felszabadul, mely a növekedés foszforszükségletét 
fedezi. A fentiek miatt a Raphidiopsis raciborskii algacsúcsok jövőbeni kialakulását kizárni nem 
lehet, különösképpen, hogy a faj a tó algaflórájának jellemző eleme, s akinétái feltehetően jelentős 
számban jelen vannak a Balatonban, mely jövőbeni algacsúcsok kialakulásának alapját 
képezhetik (Yema et al., 2020).


3.2 Dolichospermum spp.  

A korábban Anabaena nemzetségbe sorolt planktonikus fajok szinte mindegyikét a 
Dolichospermum nemzetségbe sorolták át. Az 1960-as és 1970-es években a Dolichospermum 
fajok, főleg D. spiroides és D. flosaquae fokozott mennyiségben jelentek meg a Balaton Keszthelyi 
medencéjében, de önállóan e fajok által okozott vízvirágzást az irodalom nem említ. 1976 és 1978 
között a Balaton tihanyi térségében Dolichospermum fajok jelenlétét sem tapasztalták (Padisák, 
1980). Ugyanakkor a Balaton állapotjavulását is egy e nemzetségbe tartozó faj jelezte: a D. 
compactum, melyet üledékmintából kitenyésztve hamarabb azonosítottak, mint nyíltvízi mintából 
(Padisák és Kovács, 1997). Más tavakban is tapasztalták, hogy az eutrofizálódás kezdeti 
szakaszában több Dolichospermum faj is megjelenik (Selmeczy és mtsai., 2019), némelyik akár 
nagyobb mennyiségben is (Kasprzak, 2017) de a későbbiekben általában más fajok kiszorítják 
őket.


Mi várható?

A Balatonban Dolichospermum vízvirágzás kialakulása igen kevéssé valószínű, mert már jelen 
vannak azok a fajok (Raphidiopsis, Microcystis, Aphanizomenon), melyek nagyobb 
valószínűséggel okoznak vízvirágzást. Ha mégis Dolichospermum vízvirágzás következne be, 
akkor toxicitási vizsgálatokat is kell végezni, tekintettel arra, hogy számos fajuk aktuálisan vagy 
potenicálisan toxikus. Ugyanakkor jelenlétükre érdemes odafigyelni (főképp a Keszthelyi-
medencében), mert a rendelkezésre álló adatok szerint később bekövetkező állapotváltozást 
indikálnak.


3.3 Aphanizomenon flosaquae (Linné) Ralfs 

A faj ökológiai jellemzőit és biogeográfiai elterjedését részletesen bemutattuk az A. flosaquae és 
Ceratium furcoides-t bemutató fejezetben. Azonban fontos kiemelni az 1966-ban történt A. 
flosaquae vízvirágzást, melynek okaira Oláh (1971) kereste a választ. Következtetéseinek szó 
szerinti idézete: „A Keszthelyi-öbölben tehát a hosszú, szélcsendes periódusokban az anaerob víz-
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iszap határ létrejöttének feltételei adottak. Az időszakonként kialakuló kékalga vízvirágzásokat a 
felgyorsult mineralizációt időnként lelassító iszap felredukálódások okozzák és egyben bizonyítják, 
hogy a tó intenzív mineralizációval leszorított trofitási szintje az üledékben felhalmozódó 
tápanyagok víztérbe kerülésével gyorsan emelkedhet.” E következtetés – archaikus szóhasználata 
ellenére – gyakorlatilag azonos azzal, amire a kutatói közösség konkludált a tó nyugati területein 
2019-ben kialakult A. flosaquae vízvirágzás okait illetően. Az 1966 és 2019 közötti időszakban 
nem jelent meg olyan tudományos közlemény, mely az A. flosaquae hasonló vízvirágzásáról 
tudósított volna.


Mi várható? 
A Balatonban tapasztalt, 1966 után 2019-ben ismételten előfordult, jelentős kiterjedésű A. 
flosaquae csúcs arra utal, hogy a tóban, s annak is elsősorban nyugati területein akkor következik 
be az algacsúcs kialakulása amikor hosszan tartó szélmentes időszak során az üledék 
redoxpotenciálja és pH-ja csökken, melynek következtében a vasoxihidroxidhoz, valamint a 
kalcithoz kötött foszfor is felszabadulhat. A faj alacsony csírázási hőmérséklete miatt 
kontraproduktív a vízszint magasan tartása, mert az a keveredési mélységet csökkenti, ezáltal a 
jelzett állapot kialakulását segíti. Egy esetlegesen kialakuló téli, jég alatti vízvirágzás, illetve az azt 
követő többszörösére növekedett bakteriális produkció (Bižić-Ionescu és mtsai., 2014) 
oxigénfogyasztása nagyméretű halpusztulás lehetőségét is felveti. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy kutatás hiányában azt nem tudjuk, hogy a Balatonban elszaporodott A. flosaquae törzs 
képes-e nettó fotoszintézisre erősen árnyékolt 4 oC alatti körülmények mellett. A faj potenicálisan 
toxikus, felszíni vízvirágzást okoz, ezért a rekreációs területeken ill. ivóvízcélú vízkivétel esetén 
erre is figyelemmel kell lenni.


3.4 Ceratium furcoides (Levander) Langhaus 

A faj ökológiai jellemzőit és biogeográfiai elterjedését részletesen bemutattuk az A. flosaquae és 
Ceratium furcoides-t bemutató jelentésben. 


Mi várható? 

A Ceratium furcoides faj ökofiziológiájáról sokkal kevesebb információ áll rendelkezésünkre, de a 
meglévő kutatások alapján az irányított mozgásképessége, mérsékelt fényintenzitás optimuma, 
magasabb hőmérsékleti optimuma, O2 dús-környezethez való kötődése, valamint mixotróf 
táplálkozási módja mind hozzájárulhat a faj ökológiai sikeréhez. Azt tudjuk, hogy 2019 nyarán a 
mintavételezők megfigyelése szerint barna és kékeszöld foltok váltogatták egymást, melyek az 
Aphanizmenon flosaquae és C. furcoides tömegei voltak. Ez egyrészt arra utal, hogy a C. 
furcoides nem mutatja azt a cirkadiális ritmust, mint a C. hirundinella (Padisák, 1985), mely 
napközben a mélyebb rétegekbe vándorol. Továbbá a cianobaktériumok akinétáival ellentétben a 
dinoflagelláták cisztáinak obligát a dormációja: azaz a keletkezésük után rögvest nem csíráznak, 
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csak bizonyos nyugalmi periódus után. Emiatt a C. furcoides tömeges megjelenésére csak 
szezonálisan lehet számítani. A fajjal kapcsolatos ismeretink limitáltsága miatt nehéz előrejelezni a 
C. furcoides jövőbeli megjelenésének pontos jellegét a Balaton fitoplanktonjának közösségében. 
A fajjal kapcsolatban kiemelten fontos lenne kiterjedt alapkutatások elvégzése.


3.5 Microcystis spp.  

A Microcystis egy világszerte elterjedt cianobaktérium nemzetség, mely, a R. raciborskiihoz 
hasonlóan alapvetően melegkedvelő, fajai mégis rendkívül jól alkalmazkodtak a különböző 
klimatikus viszonyokhoz, rendszeres vízvirágzásokat okozva, mely problémát tovább fokoz 
toxintermelő képessége. A Microcystis fajokra általánosságban jellemző, hogy 1-9 µm nagyságú 
coccoid sejtek alkotják a különböző méretű, morfológiájú kolóniákat. A telepek alakja képezte és 
nagyrészt képzi továbbra is a faji elkülönítés alapját (Komárek & Komárková, 2002). Ezek alapján a 
legelterjedtebb, vízvirágzást okozó fajaik a M. aeruginosa, M. botrys, M. firma, M. flos-aquae, M. 
ichthyoblabe, M. natans, M. novacekii, M. panniformis, M. smithii, M. viridis, vagy a M. 
wesenbergii. Genetikai kutatások azonban gyakran kihívás elé állítják a klasszikus taxonómiát, egy 
kutatás például a fentebb említett fajok közül legalább ötnek (M. aeruginosa, M. ichthyoblabe, M. 
novacekii, M. viridis, M. wesenbergii) a M. aeruginosa fajnéven való egyesítését ajánlja (Otsuka és 
mtsai., 2001). Habár Virág (1998) a Balatonról szóló összefoglaló könyvében az 1981 és 1989 
közötti, eutróf időszak egyik leggyakoribb fajaként említi a M. aeruginosa-t, ezt semmilyen egyéb 
tanulmány vagy közlemény nem támasztja alá. Általában leginkább csak lokális felszíni 
vízvirágzások kötődhetnek a Microcystis-hez a Balatonban. A legutóbbi dokumentált eset 2014 és 
2015-ben volt, melyet a M. aeruginosa okozott (Pálmai és mtsai., 2016). Genetikai vizsgálatok 
ezen kívül még a M. flos-aquae, M. ichthyoblabe és M. novacekii fajokat is kimutatták (Riba és 
mtsai., 2016). A 2015-ben megfigyelt jelenség augusztus elejétől mintegy 2 hétig tartott, s 
jellemzője volt, hogy a telepek délután jelentek meg nagy számban, másnap reggelre eltűntek, 
majd délután ismét megjelentek. Látványossága ellenére (1. kép) e felszíni vízvirágzás a média 
ingerküszöbét nem érte el.  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1. kép: A Balatonon az MTA Balatoni Limnológiai Intézet partja mentén kialakult Microcystis 

vízvirágzás. A: összetorlódott Microcystis tömeg a “kisöböl” hullámzástól védett szakaszán. B: 
borsónyi Microcystis kolóniák. C: a nyíltabb területeken a Microcystis tömeg jellemzően 
“csíkok” formájában jelent meg, melyek feltehetően a Langmuir cellák felszálló áramlási 
zónáinak felelnek meg (Fotó: Padisák Judit, 2015. augusztus 5.) 

 
A hőmérsékletet tekintve a Microcystis fajok egyértelműen melegkedvelőek. Pálmai és mtsai. 
(2016) ökofiziológiai kísérletében a balatoni M. aeruginosa populáció a legmagasabb mért 
hőmérsékleten, 40°C-on érte el fotoszintetikus aktivitásának maximumát, de vízvirágzást már a 
15°C-t meghaladó vízhőmérsékletű tavakban is okoz (Harke és mtsai., 2016). A kutatás 
ugyancsak megállapította, hogy magas fényintenzitások esetében a hőmérséklettel arányosan nő 
a fotoszintetikus aktivitás, alacsonyakon viszont a hőmérséklettel nem változik. A magas 
hőmérséklet-preferencia ellenére a mérsékelt égövi tavakban a Microcystis képes vegetatív 
formában a sekély régiók üledékén áttelelni, majd a melegedés hatására onnan a felszínre 
emelkedve növekedésnek indulni, vízvirágzást okozni (Brunberg & Blomqvist, 2002).  
A N2-kötő heterocitás fonalas kékalgákkal szemben a Microcystis nem képes pl. a N2 kötésére, így 
N-igényét teljes mértékben a külső forrásból bekerülő vagy a N belső regenerálódása során 
felvehetővé váló szervetlen N-formákból fedezi. A belső terhelés jelentősége sekély tavakban, 
mind a foszfor mind a nitrogén esetében a nyári időszakban fontos (Présing és mtsai, 2008). 
Hasonlóan az R. raciborskii-hoz a szervetlen nitrogénformák közül a Microcystis elsődlegesen a 
redukált formákat (NH4+) részesíti előnyben a NO3-, NO2- formákhoz képest. Gázvezikulumai és a 
kolóniák nagy mérete miatti jobb lebegésregulációs képessége azonban lehetővé teszi, hogy a 
vízoszlopban megtalálja a tápanyagban dúsabb régiókat tápanyag gradiensek jelenléte esetén, 
illetve a fizikai zavarásnak is jobban ellenáll (Wallace és mtsai, 2000). Stratégiájának lényege, hogy 
a sötét napszakban az üledék közelében tápanyagot asszimilálnak, a felszínre emelkedve pedig 
fotoszintetizálnak. Tartós felszíni jelenlétük karotinoidok és egyéb védőpigmentek segítségével 
lehetséges, mely révén maximalizálni tudja az energianyereségét a felszínen történő 
fotoszintézissel. Akár direkt napsugárzásnak kitéve sem szenvednek oxidatív stresszt (régebben 
fotooxidáció), s nem vesztik el vertikális migrációs képességüket. Továbbá leárnyékolják a víz 
felszín alatti részét ezáltal potenciális versenytársaik fénylimitálttá válnak. A Microcystis sejtek által 
képzett, szabad szemmel is látható kolóniák gyorsan az alsóbb, tápanyagban gazdagabb 
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rétegekbe tudnak süllyedni, valamint a lebegésregulációban betöltött szerepe mellett a predáció-
elkerülésben is nagy jelentősége van. A nagy méret miatt a zooplanktont alkotó Daphnia és 
Copepoda rákok kevésbé képesek ezen kolóniák elfogyasztására (Gobler és mtsai., 2007). 
Régebbi kutatások az alga által termelt microcystin feltételezett negatív hatását is feltételezték, 
azonban a nagy méret mellett ma már inkább egyéb, másodlagos metabolitok jelentőségét emelik 
ki a legelés elkerülésével kapcsolatban (Harke és mtsai., 2016). Ezek mellett ugyancsak 
bizonyították, hogy a Microcystis rossz minőségű tápanyagnak számít a zooplankton számára, 
valamint olyan proteáz inhibítorok szintézisére képes, mely a sejtek emészthetőségét rontja 
(Agrawal és mtsai., 2005). Egy egyesült államokbeli kutatás különös pozitív összefüggést talált 
ottani tavakban a vándorkagyló (Dreissena polymorpha) megtelepedése és elterjedése, valamint a 
Microcystis vízvirágzások gyakorisága között. Kimutatták, hogy a megnövekedett 
kagylópopuláció általi szűrés nagy mennyiségben fogyasztotta mind a fito-, mind a zooplanktont, 
azonban a Microcystis sejtek megemésztésére nem voltak képesek, azok pseudofeces 
formájában a környezetbe kerülve újra növekedésnek indultak. A kagylók tehát közvetve a 
Microcystis kompetíciós előnyét segítették elő azok kompetítor és predátor fajainak szűrésével 
(Harke és mtsai., 2016).  
A Microcystis ökológiájának kevésbé ismert, de nagy jelentőségű aspektusa az egyéb 
mikroorganizmusokkal való kölcsönhatása. Nagy telepeik rendkívül jó felületet nyújtanak egyéb 
baktériumok megtelepedésére és így szoros kölcsönhatások alakulhatnak ki. Attól függően, hogy 
milyen hatással van ez a kölcsönhatás az alga növekedésére, beszélhetünk kölcsönösen előnyös, 
vagy hátrányos kapcsolatról. Kimutatták például, hogy a pusztulófélben levő Microcystis 
kolóniákhoz Gammaproteobacteria sejtek asszociálódtak és felváltották az egészséges 
kolóniákkal asszociálódott Actinobacteria populációt (Dziallas & Grossart, 2012). Egy recens 
tanulmány kísérletesen vizsgálta az asszociált baktériumok összetételét és hatását a Microcystis 
kolóniaképzésére és egyéb fiziológiai sajátosságaira (Shen és mtsai, 2011). Axenikus, illetve a 
természetes heterotróf baktériumközösséggel “oltott” törzseket vizsgáltak és hasonlítottak össze 
egymással. Míg az axenikus Microcystis tenyészet különálló sejtekből állt, addig a többi esetben 
megtörtént a kolóniaképzés. Ennek hatására ezeknél a tenyészeteknél nagyobb növekedési rátát, 
klorofill tartalmat figyeltek meg, valamint extracelluláris polimer anyagok (EPS) kiválasztását. 
Valószínű, hogy az algasejtek által termelt szerves anyag és a baktériumok által végzett lebontó 
folyamatok kölcsönösen segítik az interakcióban részt vevő felek növekedését.


Mi várható? 

A Balatonban Microcystis vízvirágzás kialakulása a történeti adatokat figyelembe véve szinte 
bármikor előfordulhat, de kis, partközeli régiókra korlátozódik, nem terjed ki az egész tóra. 
Tekintettel arra, hogy a faj aerob körülmények közt N2-kötésre nem képes, csak akkor várhatók 
lokális vízvirágzások, ha a tóba megfelelő nitrogénforrás áll rendelkezésre, különben a heterocitás 
cianobaktérium fajoknak kompetitív előnyük van.
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A Balaton külső foszforterhelése 
Clement Adrienne, BME VKKT


a. Összefoglaló 

A tanulmány a Balaton külső foszfor terhelésének hosszú távú változását mutatja be. A változások 
nyomon követésének alap feltétele, hogy a terhelés meghatározása azonos módon történjen, 
ennek hiányában az időszakok nem hasonlíthatók össze. Az értékeléshez a 2003-ban készített 
tanulmányunkat vettük alapul (BME, 2003), melyben egységes módszerrel becsültük a Balaton 
tápanyagterhelését visszamenőleg, az 1980 – 2002 közötti időszakra. A módszert az elérhető 
mérési adatok függvényében kiterjesztettük 2019-ig , támaszkodva a Közép-dunántúli Vízügyi 2

Igazgatóság (KDTVIZIG) által készített 2015-2019 évekre a „Balaton tápanyagterhelésének 
mérlege, mérése és modellezése” c. éves jelentésekre és az igazgatóság által rendelkezésre 
bocsátott vízminőségi és vízhozam-adatsorokra. 

A Balaton külső terhelésének meghatározása elsődlegesen a vízfolyásokon végzett méréseken 
alapul. A vízgyűjtőnek közel felét kitevő Zala torkolati szelvényében napi rendszerességű 
mérésekből ismert a Balatonba beérkező anyagáram. A többi, szám szerint 51 nyilvántartott 
kisebb vízfolyás esetében jóval ritkább, vagy semmilyen mérés nem áll rendelkezésre. A mérési 
gyakoriságtól függően az éves anyagáramok meghatározásában jelentős hiba lehet, de sokéves 
átlagban ez nem nagyobb 30 – 50 %-nál. A teljes Balaton vízgyűjtőre pedig 10% alatti a 
vízfolyásokkal közvetített terhelés hibája. Ugyanis a mérések hiánya nem egyforma módon okoz 
pontatlanságot, a szállított vízmennyiség csökkenésével pedig a szállított terhelés is 
elhanyagolhatóvá válik a Balaton egészét tekintve. Ebből az is következik, hogy a méréseket csak 
egy bizonyos szintig érdemes kiterjeszteni. Jelen tanulmányban a vízfolyásokkal érkező külső 
terhelést a KDTVIZIG éves jelentéseiből vettük át, de az értékeket a feltételezett mérési 
pontatlanság (alulbecslés) miatt medencénként eltérő %-kal felfele korrigáltuk. Következésképpen 
a teljes Balatonra csak 8%-kal növekedett az érték a KDTVIZIG jelentésben közöltekhez képest, 
ez 2000 – 2006 és 2015 - 2019 évekre (a kimaradó években nem volt mérés) átlagosan 43 tonna 
ÖP/év. 


A fennmaradó kb. 700 km2 vízgyűjtőről származó tápanyagterhelés nagyságára csak feltevésekkel 
élhetünk. A becslési módszerekben itt már jelentős különbségek mutatkoznak  KDTVIZIG 
módszere és a BME (2003) jelentésben alkalmazottak között. Metodikailag egyetértés van abban, 
hogy a felszíni lefolyások közvetlen mintázásából nyerhető, koncentrációkra „kalibrált” módszer a 
rövid lefolyási útvonallal jellemzett (és így visszatartást gyakorlatilag nem tartalmazó) 
bemosódásokra, így a Balatont övező közvetlen vízgyűjtő terhelésének becslésére jól 
használható. De összességében mégis ez a terhelés számításának legbizonytalanabb eleme, 
tekintve, hogy a felszíni lefolyásban mérhető koncentrációknak igen nagy a szórása, ezért a 

 Kivéve a 2007-2014 közötti időszakot, amikor a balatoni befolyókon végzett rendszeres mérések 2

szüneteltek.  
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becsült terhelésben akár nagyságrendi eltérés is lehet. Ráadásul ez a módszer a parttól távolabb 
eső (nem mért) területekről származó terhelés jelentős felülbecslését eredményezi. A módszerek 
alkalmazása szempontjából tehát fontos megkülönböztetni a közvetlen vízgyűjtőterületet, és azon 
belül is a nagyobb lefolyási tényezővel rendelkező városias (zömében burkolt) területeket. Jelen 
tanulmányban a különböző módszereket kombinálva a közvetlen vízgyűjtőről 23 tonna, a 
távolabbi, mérésekkel nem lefedett vízgyűjtőről 11 tonna éves átlagos összes P terhelést 
becsültünk a 2000 utáni időszakra. Ez az eredmény lényegesen alacsonyabb a KDTVIZIG 
jelentéseiben közölt - véleményünk szerint erősen túlbecsült (egyes években 100 tonnát is 
meghaladó) - értékeknél, és közelebb áll a befolyókra rendelkezésre álló mérésekből 
származtatott fajlagos terheléshez.


Az itt közölt értékek sokéves átlagra vonatkoznak. A vízjárás természetes változékonysága ± 50 
%-os eltérést is eredményezhet az átlagos lefolyású év terheléséhez képest. Ebből kifolyólag a 
vízjárásfüggő terheléseket és azok hosszútávú alakulását mindig csak több év átlagában lehet 
értékelni, ahhoz, hogy a véletlen jellegű évenkénti ingadozások ne fedjék le a vízgyűjtőn 
bekövetkezett változások hatásait. Az összes vízjárásfüggő terhelés a lefolyás növekedésével 
közelítőleg lineáris kapcsolatot mutat, azonban három időszak jól elkülönül egymástól. Az eltérést 
a vízgyűjtőn bekövetkezett változások okozzák, melyek kisebb mértékben a területhasználatban, 
nagyobb mértékben az antropogén terhelések alakításában (pl. szerves- és műtrágya használat, 
állattartás) jelentkeznek. A vízminőségvédelmet számos beavatkozás segítette, melynek 
következtében a jelenlegi külső terhelés 70%-kal csökkent az 1980-as évekre jellemző állapothoz 
képest. A Zala és a törzshálózati mérésekkel megfigyelt vízfolyások vízminőségében hasonló 
tendencia mutatkozik. Ebből arra lehet következtetni, hogy a kedvező változások az egész 
vízgyűjtőn egyformán következtek be, beleértve a mérésekkel nem meghatározó területeket is. 


A magas külső terhelés időszakában az 1980-as évek végéig átlagosan 250 tonna foszfor érkezett 
a vízgyűjtőről a lefolyási útvonalakon. Az időszak végi recesszió és átalakulás hatása hirtelen 
megmutatkozott, a vízjárásfüggő külső terhelés a kilencvenes években átlagosan 140 tonnára 
csökkent. A 2000-es évektől további csökkenés figyelhető meg. Az időszak eleje rendkívül 
csapadékszegény volt, azonban a lefolyással közvetített terhelés a csapadékosabb években sem 
éri el a megelőző évtized átlagát. 2000-es évekre jellemző állapot azonban hosszabban 
stabilizálódni látszik, jelenleg a becsült vízjárásfüggő összes P terhelés mintegy 80 tonna évente. 
Hangsúlyozzuk, hogy a becslések jelentős bizonytalansága miatt nem az abszolút számértékek, 
hanem azok változása (egymáshoz mért aránya) informatív.


A külső terhelés további forrását jelenti a légkörből történő kimosódás (melynek becslése 
rendkívül bizonytalan, korábban OMSZ méréseken alapult, az elmúlt évtizedekben mérési adat 
sem állt rendelkezésre) és a közvetlen szennyvíz bevezetésekből származó terhelés. Utóbbi a 
regionális szennyvíz elvezető rendszer megépítését követően jelentéktelenné vált. Mindezekkel 
együtt a Balaton összes külső foszfor terhelésének évi átlagos értéke 1980 – 1988 között 290 
tonnára, 1989 -1999 között 155 tonnára (46 % csökkenés), 2000 – 2019 között 90 tonnára 
(további 42 %, összesen 69% csökkenés) adódik. A jelenlegi, 90 tonnára becsült külső P terhelés 
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medencénként Keszthelytől Siófok fele rendre 23, 33, 16, 18 tonna/év átlagos értékre adódik. 
Balatonra meghatározott célértékekhez képest (BME, 2003, Istvánovics et. al., 2007) a 2025-re 
kívánatos 100 tonna összes P külső terhelésnél alacsonyabb, és egyedül a Szigligeti medence 
esetében lépi túl az erre megállapított 21 tonna megengedhető ÖP/év értéket. A biológiailag 
hozzáférhető foszfor (BAP) esetében a célértékek értelem szerűen alacsonyabbak (medencénként 
rendre 21+15+8+12, összesen 56 tonna BAP/év). Annak tanulmányozása nélkül, hogy az ÖP 
mekkora hányada tekinthető biológiailag hozzáférhetőnek, megállapítható, hogy a Keszthelyi 
medencében a sokéves átlagot tekintve már most is a jelenlegi összes P terhelés a BAP-ra előírt 
hosszú távú célt megközelíti. 


Ha csak ezeket a számokat nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy elsődleges feladatnak a jelenlegi 
terhelési szint megőrzését kell tekinteni. További külső terhelés csökkentést és a célértékek 
felülvizsgálatát a 2019-ben tapasztalt rendkívüli trofitási helyzet indokolja, melyre vonatkozóan 
további kutatások és a jelenség okainak, a külső-belső terhelés szerepének feltárása 
elengedhetetlen. Tekintve, hogy a terhelésre vonatkozó ismereteink is meglehetősen hiányosak, a 
jelenleg nagyon bizonytalan elemek esetében (mérésekből „kimaradó” vízgyűjtőterületről érkező, 
lefolyással közvetített terhelés, ismeretlen légköri terhelés, egyéb feltáratlan források – pl. a 
horgászok által bevitt extra tápanyagterhelés nagyságrendi becslése) szükség van célzott 
vizsgálatok elvégzésére és ez alapján a mérlegek felülvizsgálatára.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? A rendelkezésre álló adatok alapján a korábbi 
évekhez képest a befolyó vizekkel többlet külső tápanyagterhelés nem érkezett a Balatonba. Az 
alagcsúcsot tápláló foszforkészlet forrása az üledékből érkező belső terhelés, mely a hosszú távú 
akkumuláció révén értelemszerűen összefüggésbe hozható a külső terhelés alakulásával, de 
nagysága nemcsak az üledékben tárolt készlettől, hanem a felszabadulás mechanizmusától is 
függ. A terhelés meghatározása körüli jelentős bizonytalanságok (pl. 2007 – 2014 között csak a 
Zalára áll rendelkezésre megbízható adat) ellenére is kijelenthető, hogy a külső terhelésben nem 
figyelhető meg olyan tendenciaszerű emelkedés, ami a belső készlet ugrásszerű emelkedését 
okozhatta volna. A 2019 évi szokatlan jelenség okai nagy valószínűséggel nem a megváltozott 
külső terhelésben, hanem a rendelkezésre álló P készlet hozzáférhetőségét befolyásoló tényezők 
megváltozásában keresendők.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? A külső terheléssel 
foglalkozó tanulmány alapján erre a kérdésre nem adható válasz.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? A Csak a külső terhelést nézve a jelenség nem 
jelezhető előre. Az éghajlat változás már most is érzékelhető hatásait figyelembe véve sem 
prognosztizálható a lefolyással közvetített terhelés növekedése. Az extrém csapadékok 
gyakoribbá válása növeli a hirtelen lezúduló árvizek okozta bemosódásokat, melyek különösen 
kisebb vízfolyások esetében extra (az éves átlagot nagyságrenddel meghaladó) terhelést 
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okozhatnak. Azonban ezek kiterjedése jellemzően lokális és emiatt egy-egy lefolyási esemény 
hatása a Balaton éves terhelésében már nem okoz számottevő növekményt.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? A 
2019-ben tapasztalt rendkívüli vízvirágzás figyelmeztető jel, melynek újbóli bekövetkezését, ha 
előre jelezni nem is tudjuk, de valószínűségét minden bizonnyal csökkenthetjük. A külső terhelést 
tekintve az egyik fontos elem az ismeretlen bemosódások és többletterhelést okozó hatások 
felderítése és felszámolása.  
Szükségesnek látszik a horgászati tevékenységet az eddigieknél sokkal szigorúbban kontrollálni, 
meg kell akadályozni az indokolatlan mennyiségű haltáp beszórását (bojlis horgászat), megtiltani 
az olyan rendezvények tartását, melynek eredményeként lökésszerű terhelés érheti a parti sávot. 
A haltáp a könnyen felvehető tápanyagok mellett bomló szerves terhelést is okoz, mely az üledék 
– víztér kapcsolatrendszerén keresztül közvetett módon is befolyásolhatja az algásodás feltételeit.  
A Balatonban az elmúlt években több alkalommal megfigyelhető volt a part közelben nagy 
tömegben felúszó algagyep. Jelenleg nincs közvetlen bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a 
jelenség összefüggésbe lenne hozható akár a horgászattal, akár a strandokról származó „extra” 
terheléssel, azonban ennek okát javasolt alaposabban feltárni. A felúszó algák az egész tavat nem 
veszélyeztetik, azonban esztétikai kifogásoltak és a turizmus számára visszatartó hatáshoz 
vezetnek.  
Lokális terhelést okozhatnak a partközeli építkezések (kikötők, szálloda sorok, úthálózat), melyek 
üteme az elmúlt években rendkívül felerősödött a potenciális követlen hatások bármiféle 
kontrollálása nélkül. 
A külső terhelést tekintve kockázati tényezőként említhető a Kis-Balaton hatása, melynek 
működése (különösen a 2013-tól fokozatosan üzembe helyezett II. ütem esetében) bizonytalan, 
kedvezőtlen irányú változások figyelhetők meg (például 2019 nyarán a korábbi évekhez képest 
megemelkedett N/P arány a fenékpusztai kilépő szelvényben). Javasolt a nyári kisvizes 
időszakokban a tározóban a víz visszatartása a kifolyó lezárásával, Keszthely tisztított szennyvizét 
tartalmazó belvízátemelés korlátozása, összességében az üzemrend felülvizsgálata.
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A Balaton külső foszforterhelése 
Clement Adrienne, BME VKKT


1. Bevezetés  

A tanulmány a Balaton külső foszforterhelésének hosszútávú változását mutatja be. A változások 
nyomon követésének alapfeltétele, hogy a terhelés meghatározása azonos módon történjen, 
ennek hiányában az időszakok nem hasonlíthatók össze. Az értékeléshez a 2003-ban készített 
tanulmányunkat vettük alapul (BME, 2003), melyben egységes módszerrel becsültük a Balaton 
tápanyagterhelését visszamenőleg, az 1980 – 2002 közötti időszakra. A módszert az elérhető 
mérési adatok függvényében kiterjesztettük 2019-ig , támaszkodva a Közép-dunántúli Vízügyi 3

Igazgatóság (KDTVIZIG) által a 2015-2019 évekre készített „Balaton tápanyagterhelésének 
mérlege, mérése és modellezése” c. éves jelentésekre és az igazgatóság által rendelkezésre 
bocsátott vízminőségi és vízhozam-adatsorokra.


Vízfolyásokkal közvetített terhelés 

A Balaton vízgyűjtőről érkező ún. „külső” terhelését a tóba befolyó vizek szállítják. A vízgyűjtőnek 
közel felét a Zala folyó drénezi, melynek torkolati szelvényében napi rendszerességű mérésekből 
ismert, hogy adott idő alatt mekkora anyagáram érkezik a tóba. 


A Zalán kívül további 51 db. kisebb vízfolyást tartanak nyilván, melyek a vízgyűjtőről érkező 
vizeket a Balatonban vezetik. Ezek a kisvízfolyások csak részben monitorozottak, és a mérések 
gyakorisága is ritkább. A mintavételi hálózat 2006-ig az országos felszíni vízminőségi monitoring 
rendszer része volt (1. ábra). Az országos hálózat leépítését követően 2015-től a KDTVIZIG saját 
erőforrásból indította újra a befolyókon a rendszeres mintavételeket és vízminőségi méréseket. A 
Kis-Balatoni monitoring rendszert a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság működteti, melynek 
keretében a Zala torkolati (és további) szelvényeire 1985-től egyedülálló módon napi 
rendszerességű tápanyag vizsgálatokat végeznek. A vízrajzi állomásokon közvetlen mérésből 
vagy QH görbe alapján számított vízhozam idősor állt rendelkezésre a terhelések (torkolati 
anyagáramok) meghatározásához (1. ábra). 


 Kivéve a 2007-2014 közötti időszakot, amikor a balatoni befolyókon végzett rendszeres mérések 3

szüneteltek.  
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1.ábra. A Balaton-vízgyűjtő vízfolyásai és a vízminőségi és vízrajzi monitoring rendszer


A vízfolyások által közvetített terhelés számításának szokásos módja (az éves mérlegek 
készítésénél alkalmazott „rutin” eljárás, melyet korábban a VITUKI (1980-2002) majd Jolánkai, 
2003 módosított módszere) a torkolati szelvények észlelési adatainak egyszerű átlagolása. Attól 
függően, hogy vannak-e a koncentráció méréseknél gyakoribb (napi) vízhozam adatok 
kétféleképpen számolhatunk:


(i) Ha azonos számú koncentráció és vízhozam adat áll rendelkezésre, a vízhozam-
koncentráció szorzatok átlagát számítják egy évre („egyszerű átlagolás”);


(ii) Ha van napi vízhozam is, a mért koncentrációt a két mintavétel között időszak összes 
lefolyásával szorozzák, majd a szorzatokat évente összegezik („módosított átlagolás”).


A terhelésszámítás bizonytalansága alapvetően az észlelések idő- és térbeli hiányosságából 
származik. A terhelés „pontos” meghatározásához a vízminőségi adatoknak a teljes vízhozam-
tartományt le kellene fedniük. A kisebb, gyorsan változó vízjárású patakok esetében ehhez 
nagyon gyakori, vagy az előre nem ismert vízhozamhoz alkalmazkodó mintázásra lenne szükség. 
Ennek hiányában a becslések pontatlanok és a nagyobb lefolyási események kimaradása a 
terhelés szisztematikus alul becsléséhez vezet. 


Az éves átlagokat tehát - a vízhozam és a terhelés esetében is - korlátozott számú észlelési 
adatból csak hibásan tudjuk meghatározni. A hiba csak akkor lenne ismert, ha volna elegendő 
mérésünk. A Balaton vízfolyásainál ez csak a Zalára teljesül. A lefolyást viszont több kis patakra 
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folyamatos vízállás/vízhozam regisztrálásból ismerjük. Ez lehetőséget ad arra, hogy a vízhozam 
becslés hibája alapján következtessünk a terhelésbecslés pontatlanságára.


BME (2003) tanulmányunkban meghatároztuk a hibák nagyságrendjét:

- Az éves lefolyás 30-40%-os hibával becsülhető kétheti vízhozam adatokból, a sokéves 

átlag azonban elegendő pontossággal (20 %-on belül) határozható meg.


- A lefolyás becslésénél pontatlanabb a terhelés meghatározása, mely a kisvízfolyásoknál 
évi 26 mérés esetén 20-80% között lehet. A ferde eloszlások miatt a terhelést nagyobb 
valószínűséggel becsüljük alul, mint felül, de többéves átlagban a hibák kiegyenlítődnek. A 
kisebb patakok vízjárásának jellemzői nem térnek el olyan mértékben a Zaláétól, hogy 
indokolt lenne az a feltevés, mely szerint a kétheti észlelések alapján számított terhelés 
többszörösen alábecsült. Az alulbecslés mértéke sokéves átlagban nem lehet nagyobb 
30-50%-nál.


A balatoni befolyókra jellemző változékony vízjárású patakok terhelésének varianciáját alapvetően 
a vízhozam határozza meg (Clement és Buzás, 1999, Clement, 2001), ezért a napi vízhozamok 
ismerete hasznos többlet információt jelent a terhelés becslés pontosításához. 


A becslés „javító” módszereknek többféle módja ismert. Ha a koncentráció méréseknél gyakoribb 
vízhozam adatok rendelkezésre állnak, általában az ún. aránybecslő módszereket alkalmazzák. 
Valamely adott időszakra számított átlagterhelés az átlag vízhozam és a vízhozammal súlyozott 
átlag koncentráció szorzatából adódik. Az összefüggés a terhelés és a vízhozam varianciájától és 
kovarianciájától függő korrekciós szorzótényezővel konvergenssé tehető, ami számottevő előny a 
nem konvergens egyszerű átlagoláshoz képest (Beale, 1962). Ha elegendő hosszúságú észlelési 
adatsorunk van, jól alkalmazhatók a regressziós eljárások. Itt a hiányzó észlelési adatokat a 
vízhozam és a terhelés (vagy a vízhozam és a koncentráció) közötti összefüggés alapján pótoljuk 
(Dolan et al., 1981, Bodo and Unny, 1983, Preston és mtsai, 1989).


A napi vízhozamméréssel rendelkező vízfolyások terhelésének meghatározásakor a rétegzett 
aránybecslés és a szezonális regresszió módszerének kombinációját alkalmaztuk az alábbiak 
szerint (BME, 2003):


(1) Első lépésben az idősorokat három, a terhelés-lefolyás kapcsolata szempontjából 
alapvetően eltérő időszakra bontottuk (az őszi és tavaszi nagycsapadékok idejére 
(március-ápr. ill. szept.-okt.); a nyári időszakra (május-aug.), és a vegetációs időszakon 
kívüli, téli periódusra (nov.-febr.)).


(2) Ezeket a szegmenseket a napi középvízhozamok alapján további két alrétegre bontottuk, 
szétválasztva az alapterhelést az extrém árhullámoktól. Választó küszöbnek az egyes 
rétegekhez tartozó 90 %-os tartósságú vízhozamot tekintettük.  


(3) A kisvizes (közelítőleg az alaphozamnak megfelelő) periódusokra az aránybecslés 
módszerét alkalmaztuk.
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(4) A törzshálózati adatokból mindegyik vízfolyásra időszakonként számítottuk a 
küszöbhozamok feletti vízhozamoknál mért átlagkoncentrációt (a teljes idősort a 
beavatkozások előtti - általában 1997-1998 - és utáni időszakra bontva), majd a napi 
középvízhozamok idősorában az árhullámokhoz hiányzó koncentráció méréseket 
„kipótoltuk”. Az így előállított adatsorból számítottuk a nagyvizes időszakok terhelését. 


(5) Végül a kisvízi (aránybecsléssel számított) és a nagyvízi anyagáramokat évente 
összegeztük és ezzel a terhelés hosszú távú idősorához jutottunk.


A 2. ábra sorozaton a korrekció mértékének szemléltetése céljából az összes vízfolyás eredetű 
terhelés idősorát ábrázoltuk medencénként és a teljes vízgyűjtőre összegezve. 
Összehasonlításként megadtuk a  Jolánkai (2002) átlagolással készült becslés eredményeit is 
(BME, 2003),. A Keszthelyi-medence terhelését a Zala mérésekből pontosan ismerjük. Ha a 
„javított” becslésünket elfogadjuk, a Siófoki-medence kisvízfolyásokkal szállított terhelését 50-70 
%-kal, a Szemesi-medencét 30-50 %-kal, a Szigligeti medencét 20-30 %-kal tekinthetjük 
alulbecsültnek a rutin eljárás során alkalmazott módszerrel számítva. A hiba a tó egészére nézve 
azonban  („csak”) 15-20 %  „nem mért” terhelést jelent.  








2. ábra. A vízfolyások által közvetített terhelés idősora a rutin eljárások során alkalmazott 
„átlagolásos” (Jolákai, 2002) módszerrel és a korrigált eljárással számítva. A tartományok a 
becslés 95 %-os konfidencia szinthez tartozó hibáját jelölik (ábra forrása: BME, 2003)
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A BME (2003) becslési eredményeit a KDTVIZIG (2016)-ban közölt, 1989 – 2006 évekre vonatkozó 
adatokkal is összevetettük (3. ábra). Látható, hogy az eltérés a fentiekkel összhangban 
medencénként különböző mértékű (keletről nyugatra rendre 61, 43, 13%), azonban a korrigált 
becslés sokéves átlagban a teljes Balatonra „csupán” 8%-kal ad magasabb terhelés értéket.  


  

  

3. ábra: A vízfolyások (befolyók) által közvetített terhelés eredeti és korrigált értékei (eredeti: 
KDTVIZIG (2016), korrigált: BME (2003), időszak: 1991 – 2002)


A 3. ábra szerint a vízfolyások által szállított terhelés szokásos (átlagolásos) számítása 8 % 
alulbecslést jelent a több lépéses korrigált módszerhez képest. Kijelenthető, hogy ez a 
rutinszerűen alkalmazható eljárás az éves mérlegek meghatározásához elegendő pontosságú. Az 
egyes tómedencék esetében a sokéves átlagok korrekciója a bemutatott arányosítás alapján 
elvégezhető. 


A megállapításból az is következik, hogy a mérések hiánya (ritkább észlelés) nem egyforma 
módon okoz pontatlanságot, hiszen a szállított vízmennyiség csökkenésével, azaz a kisebb 
patakoknál a szállított terhelés is elhanyagolhatóvá válik a Balaton egészét tekintve. A méréseket 
ezért csak egy bizonyos szintig érdemes kiterjeszteni. 
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A mérésekkel nem lefedett területekről érkező lefolyással közvetített terhelés 

A Zala és a rendszeresen monitorozott kisvízfolyások a teljes vízgyűjtőnek kb. 80%-át „lefedik”. A 
fennmaradó kb. 700 km2-ről származó tápanyagterhelés nagyságára csak feltevésekkel élhetünk. 
Ebben jelentős módszertani különbségek mutatkoznak. A felszíni lefolyások mintázása alapján 
kapott koncentrációkra „kalibrált” módszer a rövid lefolyási útvonallal jellemzett (és így 
visszatartást gyakorlatilag nem tartalmazó) bemosódásokra, így a Balatont övező közvetlen 
vízgyűjtő terhelésének becslésére jól használható, de összességében mégis ez a terhelés 
számításának legbizonytalanabb eleme, tekintve, hogy a felszíni lefolyásban mérhető 
koncentrációknak igen nagy a szórása, ezért a becsült terhelésben akár nagyságrendi hiba is 
lehet. Ez a módszer a parttól távolabb eső (nem mért) területekről származó terhelés jelentős 
felülbecslését eredményezi. A módszerek alkalmazása szempontjából tehát fontos 
megkülönböztetni a közvetlen vízgyűjtőterületet, és azon belül is a nagyobb lefolyási tényezővel 
rendelkező városias (zömében burkolt) területeket. 


Jelen tanulmányban a BME (2003) jelentésben kidolgozott becslési eljárást alkalmazva 
egészítettük ki a vízjárás függő terhelések idősorát, az alábbiak szerint.


A közvetlen vízgyűjtő (kb. 370 km2-es parti sáv) esetében a terhelést az emissziós források szerint, 
a területhasználat függvényében becsültük. A módszer a Jolánkai (2002) féle eljáráshoz hasonló, 
de valamelyest egyszerűbb empirikus közelítést eredményez: az öt meghatározó földhasználathoz 
(városi, szántó, legelő, erdő, szőlő-gyümölcsös) feltételeztük a felszíni lefolyásra jellemző 
átlagkoncentrációt, majd azt az éves vízmérlegekből (KDV 2004-2019) átvett fajlagos éves 
vízgyűjtő lefolyással szoroztuk. Mivel a különböző területhasználatoknál a fajlagos lefolyás 
jelentősen eltérhet az átlagtól, ezért a lefolyásra is egy korrekciós szorzót alkalmaztunk, értékei a 
területhasználatokhoz rendre 2, 1, 0.7, 0.5, 1.5. A lefolyáshoz rendelt koncentráció megválasztása 
a becslés végeredményét jelentősen befolyásolja. Ez a számítás – és egyben a Balatonra 
vonatkozó terhelés mérleg – legbizonytalanabb, kétségtelenül szubjektív eleme. A BME (2003) 
jelentésben alkalmazott módszernél az egyik belterülettel rendelkező befolyó, a Fűzfői-séd 
vízfolyás anyagáramait vettük alapul a területhasználatra jellemző koncentrációk 
bearányosításához. Az ott alkalmazott értékekhez képest (1.2, 0.8, 0.2, 0.05, 2.5 mg/l ÖP) a városi 
és a szőlőterületekre vonatkozó értékeket csökkentettük (rendre 1.0 és 1.5 mg/l ÖP) a 2003 utáni 
idősor meghatározásához.  A módosítás oka, hogy az eltelt időszakban a befolyókon mért 
koncentrációkban is mutatkozik csökkenés, melyben mind a mezőgazdasági, mint a városi 
lefolyás részesedése jelen van. A városi vízgyűjtőkre vonatkozó 1 mg/l-es koncentráció még így is 
a becslés felső határát adja. Ezt a közelmúltban végzett, kifejezetten városi vízgyűjtőkről 
lemosódó anyagáramok vizsgálatára kiterjesztett kutatásunk (Budai és mtsai, 2020) eredményei is 
alátámasztják, mely szerint a lefolyás szennyezettségét a beépítettség és a forgalom 
nagymértékben befolyásolja, és kivételes esetekben mérhető 1 mg/l-t meghaladó esemény 
átlagra vonatkoztatott összes P koncentráció.


A közvetlen vízgyűjtőn kívül eső, de mérésekből kimaradó területek terhelésére a vízmérleg 
meghatározásnál is „bevált” területi analógia elvét követtük, melyben a területet részvízgyűjtőkre 
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bontjuk (összesen 7 terület) és a terhelést a „hasonlónak tekintett” mért vízfolyásokból extrapolált 
fajlagos értékekkel becsüljük.


A végeredményként kapott, immáron kiterjesztett idősort a 4. ábra mutatja. Az éves terhelés 
értékeket az összes vízfolyásra számított éves átlagos lefolyás függvényében ábrázolva (5. ábra) a 
kapcsolat jellege lineáris, melyet a terhelés szempontjából elkülönülő három időszakra eltoltan 
illesztett egyenes jellemez, mutatva a vízgyűjtőn bekövetkezett változások integrált hatását.


 

4. ábra. A Balaton vízgyűjtőről érkező lefolyással közvetített összes P terhelésének változása


 

5. ábra. Vízjárás függő terhelés a felszíni lefolyás (hozzáfolyás) függvényében, három, a terhelés 
szempontjából elkülöníthető időszakban


További terhelések 

A Balaton külső terheléséhez hozzájárul a légkörből érkező nedves és száraz kiülepedés. Foszfor 
esetében ennek kisebb a jelentősége a tó mérlegében, mint a nitrogénre. Meghatározása 
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méréseken alapul, melyek a múltban sem voltak egységesek és torzítást okoz, hogy a partközeli 
mérésekből nem lehet a tó felületi terhelését extrapolálni.  Tekintve, hogy a mérések több mint egy 
évtizede szünetelnek, jobb híján támaszkodunk a korábbi adatokra, a KDTVIZIG (2016-2020) 
mérlegeknél azonos módon.


A közvetlen szennyvízbevezetésekből származó terhelés az 1980-as években még meghatározó 
eleme volt a Balaton külső terhelésének, a regionális szennyvíz elvezető rendszer megépítését 
követően jelentéktelenné vált. A 2000 utáni időszakra vonatkozó terhelés értékét a KDTVIZIG 
(2016-2020) mérlegekből vettük át. 


Az összes számítható (becsülhető) külső terhelés 

A számszerűen meghatározható elemeket figyelembe véve a Balaton összes külső foszfor 
terhelésének évi átlagos értékeit az 1. táblázatban összesítjük. Látható, hogy az 1980 – 1988 
közötti 290 tonna 1989 -1999 között 155 tonnára (46 % csökkenés), 2000 – 2019 között 90 
tonnára (további 42 %, összesen 69% csökkenés) változott. A jelenlegi, 90 tonnára becsült külső 
P terhelés medencénként Keszthelytől Siófok fele rendre 23, 33, 16, 18 tonna/év átlagos értékre 
adódik. 
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1. táblázat: A Balaton becsült összes külső P terhelése a terhelés szempontjából jellemző 
időszakokban


Érdemes az értékeket a Balatonra meghatározott célértékekkel (BME, 2003, Istvánovics et. al., 
2007) összevetni. Eszerint a 2025-re kívánatos 100 tonna összes P külső terhelésnél alacsonyabb, 
és egyedül a Szigligeti medence esetében lépi túl az erre megállapított 21 tonna megengedhető 
ÖP/év értéket. A biológiailag hozzáférhető foszfor (BAP) esetében a célértékek értelem szerűen 

I. Medence II. Medence III. Medence IV. Medence Balaton 
vízgyűjtő

1980-1988

Mért vízfolyások 84 ± 20 53 ±16 15 ±4 2 ±1 155 ±28

Közvetlen vízgyűjtő 5 ±1 14 ±3 19 ±4 32 ±6 69 ±13

Mérésekkel le nem fedett 
egyéb vízgyűjtő 7 ±5 8 ±2 8 ±4 4 ±0 26 ±9

Összes vízjárás függő P 
terhelés 95 ±23 75 ±19 42 ±6 38 ±6 250 ±39

Közvetlen szennyvíz 0 1 5 16 23

Légköri kiülepedés 1 4 5 7 17

Összes P terhelés 96 80 52 61 290

1989-1999

Mért vízfolyások 45 ±13 27 ±7 6 ±3 1 ±0.4 80 ±20

Közvetlen vízgyűjtő 3 ±1 9 ±4 13 ±5 22 ±8 47 ±18

Mérésekkel le nem fedett 
egyéb vízgyűjtő 1,4 ±1,3 10 ±1,9 3 ±1 1,8 ±0,9 17 ±3

Összes vízjárás függő P 
terhelés 50 ±13 47 ±10 22 ±7 25 ±8 144 ±36

Közvetlen szennyvíz 0 0,6 0,5 0,1 1

Légköri kiülepedés 1 2 3 4 10

Összes P terhelés 51 50 26 29 155

2000-2019

Mért vízfolyások 20 ±7 18 ±9 4 ±2 1 ±1 43 ±15

Közvetlen vízgyűjtő 2 ±1,2 4 ±1,4 6 ±1,9 11 ±3 23 ±7

Mérésekkel le nem fedett 
egyéb vízgyűjtő 0,6 ±0,5 8 ±2 1,5 ±1 0,6 ±0,4 11 ±3

Összes vízjárás függő P 
terhelés 22 ±8 30 ±11 12 ±4 13 ±4 77 ±22

Közvetlen szennyvíz 0,0 0,4 0,3 0 1

Légköri kiülepedés 0,8 2,8 3,9 4,8 12

Összes P terhelés 23 33 16 18 90
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alacsonyabbak (medencénként rendre 21+15+8+12, összesen 56 tonna BAP/év). Annak 
tanulmányozása nélkül, hogy az ÖP mekkora hányada tekinthető biológiailag hozzáférhetőnek, 
megállapítható, hogy a Keszthelyi medencében a sokéves átlagot tekintve már most is a jelenlegi 
összes P terhelés a BAP-ra előírt hosszú távú célt megközelíti.


A bemutatott – elsődlegesen a vízfolyásokon végzett méréseken alapuló – terhelésmeghatározás 
a források szerinti megoszlásra nem ad információt, hiszen torkolati szelvényekben mért 
anyagáramok a vízgyűjtőről érkező terhelést aggregáltan mutatják (a mért anyagáramból nem 
állapítható meg, hogy az mezőgazdasági vagy városi területről származó lefolyásból, vagy pl. a 
vízfolyásba bevezetett szennyvízből származik-e). Források szerinti felosztásra és az egyes 
szektorok részesedésének meghatározására csak a terjedési folyamatok számbavételére alkalmas 
modellekkel van lehetőség. A két megközelítésmód szerinti felosztást szemlélteti a 6. ábra. A 
terhelés meghatározása során figyelembe vett transzport útvonalakra az ábra (A) része utal. A (B) 
rész a terhelés források szerinti elkülönítését mutatja. Ez utóbbi felosztás a szabályozás 
szempontjából fontos, hiszen az egyes elemekre különbözőképpen lehet a terhelés csökkentő 
intézkedésekkel hatni. A források szerinti elkülönítésére nincs közvetlen módszer (pl. a 
szennyvizek egy része a vízfolyásokba kerül bevezetésre, melyben a többi forrásból származó 
diffúz terheléssel együtt jelenik meg a torkolati mérőszelvénynél.





6. ábra. A Balatont érő összes terhelés mérési adatokon alapuló meghatározása (A) és a 
terhelések eredet szerinti felosztása (B) közötti összefüggés


A források meghatározására vonatkozó számítás a teljes időszakra nem készült. Azonban 
rendelkezésre áll az európai vízgyűjtőkön széleskörben használt MONERIS (Modelling Nutrient 
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Emissions to River Systems ) modell Magyarországra kalibrált, 2016 – 2018 időszakra készített 4

emisszió becslés eredménye (Jolánkai és mtsai, 2020).  A modell számítási alapegységeit a VKI 
szerint kijelölt felszíni víztestek átlagosan 100 km2 –es nagyságrendű vízgyűjtői képezik. Ez a 
térbeli felbontás a Balaton és vízgyűjtőjére 90 számítási egységet (víztest vízgyűjtőt), köztük a tó 
közvetlen vízgyűjtőjét jelenti. Az alkalmazott metódus a források (vízgyűjtőnkénti emissziók) 
meghatározását teszi lehetővé. Eredményként a felszíni vízbe bejutó terhelést kapjuk meg, külön-
külön a víztestekre (lokális emissziók), nem számolva azzal, hogy a vízgyűjtőket a lefolyási pálya 
mentén összegezve a vízrendszerekben tovább utazás során mekkora veszteségek keletkeznek. 


A MONERIS Balaton vízgyűjtőjére adott eredményét a 7. ábra mutatja. A Balatont övező víztest 
„Balaton közvetlen vízgyűjtő) esetében a számított érték 19 tonna. 


 

6. ábra. MONERIS modellel számított fajlagos P emissziók víztest vízgyűjtőnként (időszak: 
2016-2018, forrás: Jolánkai és mtsai, 2020)


A források megoszlását mutatja a 7. ábra. A foszforterhelés legnagyobb hányada mezőgazdasági 
területekről érkezik (eróziós bemosódás 54%, felszíni lefolyás 5 %). A belterületek közvetlen 
hozzájárulása a terheléshez 16 %, míg az összes szennyvíz részesedése a mérlegben csupán 4 
%. A 7 %-ot képviselő talajvíz-eredetű terhelés a felszín alatti áramlási terekben jellemző nagy 
(akár több évtizedes) tartózkodási okán a források szerint nem osztható meg (nem követhető 
vissza, hogy pl. belterületi szennyvíz szikkasztásából, vagy egy trágyázott termőföldről érkezett-e 
oda). 


 Venohr, M.: The Model System Moneris Version 2.14. 1 vba Manual. Berlin, Germany, 2009.4

373



 

7. ábra. MONERIS modellel számított P emissziók források szerinti megoszlása a Balaton 
vízgyűjtő összes P terhelésében (időszak: 2016-2018, forrás: Jolánkai és mtsai, 2020)


Következtetések és a 2019-es év értékelése 

Ha szimplán a becsült terhelés értékeket nézzük, akkor az a megállapítás tehető, hogy elsődleges 
feladatnak a jelenlegi terhelési szint megőrzését kell tekinteni. A terhelés meghatározása körüli 
jelentős bizonytalanságok (pl. 2007 – 2014 között csak a Zalára áll rendelkezésre megbízható 
adat) ellenére is kijelenthető, hogy a külső terhelésben nem figyelhető meg olyan tendenciaszerű 
emelkedés, ami a belső készlet ugrásszerű emelkedését okozhatta volna. A 2019 évi szokatlan 
jelenség okai nagy valószínűséggel nem a megváltozott külső terhelésben, hanem a rendelkezésre 
álló P készlet hozzáférhetőségét befolyásoló tényezők megváltozásában keresendők.  


További külső terhelés csökkentést és a célértékek felülvizsgálatát a 2019-ben tapasztalt 
rendkívüli trofitási helyzet indokolja, melyre vonatkozóan további kutatások és a jelenség okainak, 
a külső-belső terhelés szerepének feltárása elengedhetetlen. Tekintve, hogy a terhelésre 
vonatkozó ismereteink is meglehetősen hiányosak, a jelenleg nagyon bizonytalan elemek 
esetében (mérésekből „kimaradó” vízgyűjtőterületről érkező, lefolyással közvetített terhelés, 
ismeretlen légköri terhelés, egyéb feltáratlan források – pl. a horgászok által bevitt extra 
tápanyagterhelés nagyságrendi becslése) szükség van célzott vizsgálatok elvégzésére és ez 
alapján a mérlegek felülvizsgálatára.
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Az eutrofizálódás története – hasonlóságok és eltérések a korábbi és a rekord 
méretű 2019-es algacsúcs hátterében 

Istvánovics Vera, MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport


a. Összefoglaló 

Csak a Balaton Keszthelyi-medencéjét vizsgáltuk, mert a külső tápanyag-terhelést csak itt 
ismerjük kellő pontossággal. A medence ökoszisztémája az elmúlt 45 évben három működési 
módon ment át. A klasszikus eutrofizálódást (1970-es évektől 1987) a tápanyag-terhelések 
csökkentése hatékonyan kezelte, de a rendszer állapota a beavatkozásokat közel egy évtizedes 
késleltetéssel (1988-1994) követte a megnövekedett belső terhelés miatt. A megjavult állapotot 
(1995-2012) a korábbinál kétharmaddal kisebb nyári alga biomassza, a páncélos-ostoros algák 
arányának növekedése és a N2-kötő cianobaktériumok folyamatos dominanciája jellemezte. Ez az 
állapot ellenálló volt a tápanyag-terhelés jelentős további csökkenésével, a változó N:P terhelési 
arányokkal és a szélsőséges hidrológiai változásokkal szemben, de sérülékenynek bizonyult, 
amikor 2013-ban a felmelegedés megugrott, megemelték a nyári vízszinteket és elárasztották a 
Kis-Balaton Fenéki-tavát. A klímaváltozás és a beavatkozások együttes hatására a rendszer a 
belső eutrofizálódás állapotába lépett. A nyári fitoplankton átalakult: a páncélos-ostoros algák 
átlagos biomassza aránya megháromszorozódott, a cianobaktériumok visszaszorultak. Ez a 
változás előfeltétele lehetett a 2019-es algacsúcsnak, melyet soha nem látott mértékű belső P 
terhelés látott el tápanyaggal. A hasonló méretű alga tömegprodukciók kialakulásának jelenlegi 
valószínűségét 10% körülire becsülhetjük (a 2013. óta egyszer fordult elő); a további 
melegedéssel és a magas vízszint-tartással ez a jövőben nőni fog. A 2019-es csúcs 
legfenyegetőbb vonásai a következők: 1) Részletes monitorozás és elmélyült kutatás nélkül 
esélyünk sincs egy komplex, nem-lineáris rendszer dinamikájának előrejelzésére, márpedig ezekre 
a tevékenységekre az elmúlt 2 évtizedben minimális összegeket fordítottak (csak utólag derült ki, 
hogy a nyári fitoplankton összetétele gyökeresen megváltozott, más trofikus szintekről még ennyi 
információnk sincs). 2) A klasszikus eutrofizálódás kezelésében bevált módszerek nem 
elégségesek a belső eutrofizálódás kezelésére. 3) A kutatók és döntéshozók közötti párbeszéd az 
elmúlt 2 évben szünetelt; utóbbiak nem ismerték fel, hogy a Balaton állapota gyökeresen 
megváltozott.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? 2019-ben a külső P terhelés kicsi volt, a belső 
terhelés viszont rekordméretű. A balatoni belső P terhelés fő mechanizmusa (az üledék szél 
keltette felkeveredése és az ezt követő P deszorpció a vízben) nem ad kielégítő magyarázatot, az 
üledék anaerob P leadása valószínűsíthető.  Azonosíthatónak tűnik a 2019-es algacsúcs két 
előfeltétele: i) 2013-ban a korábbitól statisztikailag különböző éghajlati rezsimre váltottunk és ii) 
kialakult az a nyári fitoplankton összetétel, amely a 2019-es algacsúcs strukturális alapja.
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Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? Kvantitatív előrejelzést a 
fejezet nem tesz lehetővé. A 2019-es csúcs két azonosított előfeltétele alapján azt mondhatjuk, 9 
évből (2013-2021) egyszer fordult elő rekord méretű csúcs. Feltételezve, hogy a jelenlegi 
fitoplankton összetétel nem változik meg a további éghajlatváltozás során, a rekordméretű 
algacsúcsok kialakulásának esélye tovább nőhet a jelenlegihez képest.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? Ez a fejezet csak utólagos magyarázatokkal 
tudott szolgálni a 2019-es algacsúcs kialakulására és méretére vonatkozóan, előrejelzésre 
használható összefüggéssel nem. Az anaerob P felszabadulás hipotézise felveti az előrejelzés 
lehetőségét. Rövid távon (1-2 nap) a vízoszlop oldott oxigén profilját célszerű nagy gyakorisággal 
monitorozni. Hosszabb távon (7-10 nap) az üledék és a vízoszlop összekapcsolt meteorológiai-
hidrodinamikai-oldott oxigén modellrendszere lehet az előrejelzés eszköze. A 2019-eshez hasonló 
nagy algacsúcsok kialakulásának megértéséhez érdemes lenne részletes, dinamikus üledék-P 
forgalmi modellt fejleszteni.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? A 
külső tápanyagterhelés további csökkentése fontos, bár hatékonysága nem lesz átütő egyfelől 
azért, mert a jelenlegi szintről már drága és nehéz a csökkentés, másfelől azért, mert a Zala-
vízgyűjtőn történő beavatkozások a Kis-Balaton működésén átszűrve jelennek meg az I. 
medencében. A kotrást nem jó eszköz a balatoni belső P terhelés csökkentésére. Mivel évente 
század annyi üledék keletkezik, mint amennyi a víz anyagforgalmában szerepet játszó üledék a 
tóban felhalmozódott, az üledék P-készlete 2019-ben gyakorlatilag pontosan akkora volt, mint az 
elmúlt 10-20 évben bármikor. Ebből következik, hogy a 2019-es nagy belső P terhelés nem a 
készletváltozás következménye; a P mobilizációja és/vagy transzportja változott meg hirtelen. A 
kotrás csak a készletet tudja csökkenteni (még ha egy Balaton méretű tóban csak minimális 
mértékben is), a mobilizációs és transzport folyamatokon nem tud változtatni. Olyan 
beavatkozásokon célszerű gondolkodnunk, amelyek megakadályozzák a fenékközeli vizek 
anaerobbá válását.  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Az eutrofizálódás története – hasonlóságok és eltérések a korábbi és a rekord 

méretű 2019-es algacsúcs hátterében 
Istvánovics Vera, MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport


1. Bevezetés  

Ez a fejezet a Balaton eutrofizálódásának történetét foglalja össze a bőséges szakirodalom 
alapján. A többi medencére való utalások mellett az elemzés a Keszthelyi-medencére (I. medence) 
összpontosít, mert egyedül ennek a medencének a külső terhelését ismerjük kellő pontossággal a 
Zala torkolati szelvényében 1976-tól folyó napi méréseknek köszönhetően (Joó, 1986; Somlyódy 
és Jolánkai, 1986). A medence Zalán kívüli forrásokból érkező terhelését Clement (2003) becsülte 
az 1980-2002 közötti időszakra javított és egységes módszertannal, feldolgozva a VITUKI 
tápanyagmérlegeit is. Eredményei szerint a vizsgált időszakban a többlet összes foszfor (ÖP) 
terhelés átlagosan évi 0,5±0,1 tonnával csökkent (lineáris trend: r=0,71; n=23; P<0,001). Mivel 
közben a Zala terhelése is csökkent, a többlet terhelés a zalai ÖP terhelés 8-23%-át, átlagosan 
14%-át tette ki időbeli változás nélkül (r=0,07; n=23). A döntően diffúz eredetű egyéb terhelés 
hozzájárulásának mértékét értelemszerűen leginkább a hidrológia befolyásolta (r=-0,45; n=23; 
P<0,05): nedves években viszonylag kevesebb, száraz években viszonylag több ÖP érkezett a 
Zala terheléséhez képest. 


Clement (2003) a többi medence éves tápanyagmérlegeit is becsülte 2002-ig, az elmúlt két 
évtized terhelései azonban teljesen bizonytalanok. Az EU Víz Keretirányelv (VKI) bevezetése (2006) 
után a Balaton kis befolyóin annyira megritkították a vízminőségi méréseket, hogy a terhelések 
becslése lehetetlenné vált (a ritkítás hazai döntés volt, a VKI nem követelt ilyesmit!). A KDT VIZIG 
2015 óta igyekszik pótolni az adathiányt és a VITUKI módszertanát követve becsüli a tó éves 
tápanyag mérlegeit (Kóbor, 2021). 2019-ben az I. medence Zalán kívüli ÖP terhelését 29,1 tonnára 
tették – ez a zalai terheléshez képest irreálisan nagy, 142% volt (KDT VIZIG, 2020). Clement (2003) 
szerint egyéb forrásokból 1985-ben érkezett a legtöbb ÖP terhelés: 23,2 tonna, azaz 6 tonnával 
kevesebb, mint 2019-ben. Az összehasonlítás világosan mutatja, hogy Clement javított terhelési 
idősora és a KDT VIZIG becslése között olyan ellentmondások vannak, hogy a két adatsor nem 
vonható össze (Clement, 2021). 2002 óta gyakorlatilag csak a Zalán érkező tápanyagterhelés 
tekinthető megbízhatónak. A Zala napi torkolati terheléseit a NYUDUVIZIG bocsátotta 
rendelkezésünkre, és az alábbiakban mindenütt csak ezzel a terheléssel számolunk.


Az elemzés alapvetően a foszforterhelés-algásodás kapcsolatát vizsgálja, noha a P mellett 
minden más anyag árama is megváltozott a Zala-torkolatnál a Kis-Balaton tározó működése 
miatt, és a tóban is megváltozott az algákat/holt szervesanyagot fogyasztó szervezetek 
biomasszája és összetétele. A P kiemelését az teszi lehetővé, hogy a Balaton planktonikus 
mikroorganizmusai nyáron erősen foszforhiányosak (Istvánovics és Herodek, 1995), ezért a tó 
alga-eltartó képessége a rendelkezésre álló P mennyiségétől függ. 
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Az elemzés fő célkitűzése annak bemutatása, hogy miben különbözött a Balaton „klasszikus” 
eutrofizálódása (1970-1980-as évek) a 2019-es, eddig soha nem látott méretű algacsúcs 
kialakulásától. Az eltérések alapvetően fontosak a tó menedzsmentje szempontjából. A klasszikus 
eutrofizálódást a megfelelő beavatkozásokkal sikerült elhárítani. Ha az újkeletű algásodás okai a 
korábbiakkal azonosak, elvárható, hogy a korábbiakkal azonos típusú beavatkozások a mai 
problémákat is hatékonyan megoldják. Ha azonban az okok részben vagy teljesen eltérőek, akkor 
a korábbi megoldások nem feltétlenül hatékonyak, más eszközöket (is) kell keresnünk.


2. Módszerek 

Partközeli területeken, zárt öblökben már az 1950-es években is megfigyeltek fokozott algásodást 
és Sebestyén (1953) leírta a Ceratium hirundinella páncélos-ostoros alga mennyiségének 
évtizedes növekedését a Siófóki-medence nyílt vizében. A nagy területekre kiterjedő, gyors 
eutrofizálódás azonban csak az 1970-es években kezdődött (Herodek, 1986; 1. ábra). 




  

1. ábra: Az I. medence hosszútávú összes foszfor (ÖP) terhelése a Zala folyóból és a július-

augusztus-szeptemberi (JAS) átlag fitoplankton biomassza klorofillban kifejezve.


A tó hossztengelye mentén éles, a medence/vízgyűjtő terület arányát tükröző trofikus gradiens 
alakult ki. Az 1980-as évek elejére az I. medencében az elsődleges termelés 800 g C m-2 év-1 fölé 
nőtt, miközben a Siófoki-medencében „csak” megduplázódott, 180 g C m-2 év-1 volt (Herodek, 
1986). Az eutrofizálódás markáns változásokkal járt a nyári fitoplankton összetételében. Amíg 
korábban szeles nyarakon a kovaalgák, csendesebbeken a C. hirundinella volt az uralkodó, az 
1970-es évektől egyre újabb és újabb N2-kötő fonalas cianobaktérium fajok jelentek meg a 
délnyugati területeken (Vörös, 1982; Padisák és Reynolds, 1998). Az először 1978-ban felbukkant 
Cylindrospermopsis raciborskii szubtrópusi cianobaktérium 1982-ben minden korábbinál nagyobb 
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biomassza csúcsot hozott létre, tömegprodukciója kisebb mértékben a keleti medencékre is 
kiterjedt (Herodek, 1986). 


Ez volt az a pillanat, amikor a döntéshozók korábbi álláspontjuk feladására kényszerültek: ők 
ugyanis eddig az eutrofizálódásnak a kor színvonalához mérten igen részletes tudományos 
kimérése-leírása (Herodek, 1986) ellenére tagadták, hogy baj lenne a Balaton vízminőségével. 
Motivációjuk az volt, hogy a Balaton-régió hozta keményvalutában a turizmusipar bevételének 
40%-át és attól tartottak, hogy a toxikus cianobaktérium csúcsok „bevallása” elriasztja a nyugati 
turistákat. 1983-ban megszületett az eutrofizálódás elleni védekezést előíró minisztertanácsi 
rendelet, amely szilárd tudományos alapokon állt: az 1978-tól MTA-VITUKI-IIASA 
együttműködésben zajló kutatás eredményeire épült (Láng, 1986). Ez a projekt a Balaton példáján 
vizsgálta sekély tavak eutrofizálódásának okait, a beavatkozási lehetőségeket és azok várható 
hatását. Ekkor állították fel a tó első P- és N-terhelési mérlegeit is (Somlyódy és Jolánkai, 1986), 
összegyűjtötték és feldolgozták a tó anyagforgalmi folyamataira, vízminőségére vonatkozó 
adatokat.


Az I. medence külső P terhelése átlagosan 6,2±1,4 mg m-2 nap-1 volt (1976-1987), a zalai napi 
mérések kezdete óta évről évre erősen ingadozott, de nem növekedett (1. ábra). A 
tápanyagterhelés gyors felfutása az 1950-1960-as években kezdődhetett (Somlyódy és van 
Straten, 1986b; www.ksh.hu; Kutics, 2019). A két legfontosabb gabonanövény, a búza és a 
kukorica termésmennyisége 1950-től évi 4%-kal nőtt az agrotechnikai fejlődésnek köszönhetően. 
A Zala-vízgyűjtőn a foszfát műtrágyák használata 1960-1975 között évi 200 tonnáról 11.000 
tonnára nőtt, az 1950-es évekhez képest a növekmény 60-70-szeres volt. Több, mint 40 
hígtrágyás állattartó telep létesült, évi 2,8 db-bal nőtt a 100 ha termőterületre eső gazdasági 
állatok száma. 1950 és 1978 között 14-szeresére nőtt a turizmus, 1978-ban 8 millió 
vendégéjszakát töltöttek a turisták a Balatonnál. A csaknem teljes vízellátás mögött elmaradt a 
csatornázás és különösen a szennyvíztisztítás: még 1975-ben is csak a szennyvíz 15%-át 
tisztították biológiai módszerekkel, kémiai foszforeltávolítás pedig sehol sem történt.  Úgy tűnik, a 
nyári fitoplankton biomassza érzékelhető késleltetés nélkül követhette a külső tápanyagterhelés 
növekedését (1. ábra). 


Az 1980-as évekre az I. medence ÖP terhelésének 55%-a származott a vízgyűjtőn kibocsájtott 
szennyvizekből (ez a P teljes egészében biológiailag hozzáférhető, szemben a más forrásokból 
származó foszforral, melynek csak 20-30%-a hozzáférhető; Somlyódy és Jolánkai, 1986). A 
viszonylag kis vízgyűjtővel rendelkező Siófoki-medence ÖP terhelése ugyanekkor csak 0,86 mg 
m-2 év-1 volt, ez nagyjából fele-fele arányban származott közvetlen szennyvízterhelésből és 
települési lefolyásból (Somlyódy és Jolánkai, 1986). 


Az eutrofizálódás elleni védekezés jegyében felszámolták a hígtrágyás állattartó telepeket, 
megépült a Kis-Balaton Felső Tározója (1985), a zalaegerszegi szennyvíztelep korszerűsítése után 
1991-ben bevezették a kémiai P-eltávolítást, 1992-ben elárasztották a Kis-Balaton Ingói berkét. 
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Az egész Balatont tekintve talán a leghatékonyabb beavatkozás az volt, hogy a Tihany-Fűzfő-
Fonyód közötti parti településekről más vízgyűjtőkre vezették a tisztított szennyvizet (1988) és a 
vízgyűjtő nagyobb városaiban bevezették a kémiai P-eltávolítást. A rendszerváltás után a 
csatornázás-szennyvíztisztítás gyors fejlődése és a mezőgazdaság összeomlása, a talajok két 
évtizeden át negatív tápanyagmérlege járult hozzá a külső terhelés további csökkenéséhez. A 
beavatkozások eredményeként 1988-1999 között az évi átlag ÖP terhelés a korábbi érték felére 
(3,3±0,9 mg P m-2 nap-1), majd 2000-től negyedére (1,4±0,7 mg P m-2 nap-1) csökkent (1. ábra). 


A balatoni eutrofizációs modellek által előrejelzett módon (Somlyódy és van Straten, 1986a) és az 
általános tapasztalattal (Sas, 1989) összhangban a terhelés-csökkentés megállította az I. 
medencében az alga biomassza további növekedését, de a tartós javulásra 1995-ig kellett várni 
(1. ábra). A késleltetés oka az üledék fokozott P leadása, azaz a belső P terhelés növekedése volt, 
amit Sas (1989) módszere szerint a tapasztalati alapú OECD modellel (Vollenweider és Kerekes, 
1982) vizsgálhatunk (2. ábra). Ez a lehető legegyszerűbb anyagmérleg modell, amely szerint a 
tóba érkező P terhelés vagy kifolyik a tóból, vagy kiülepszik. A modell éves alapon működik – 
ezen az időskálán többnyire teljesül az a feltevés, hogy a tó térfogata nem változik. A kiülepedő P 

mennyisége számos tó összehasonlító vizsgálata szerint a víz elméleti tartózkodási idejével (!, 

[év]) arányos, így a hidraulikai terhelésből (q, [m év-1] és a külső P terhelésből (lP, [mg P m-2 év-1]) 

becsülhetjük a tóvíz elméleti ÖP koncentrációját (P", [mg P m-3]):





A befolyó P koncentráció ( ) annál jobban lecsökken a tóban, minél hosszabb a víz 

tartózkodási ideje. P" megadja a tó alga-eltartó képességét: amíg a fitoplankton biomasszát a P 

korlátozza, a klorofill koncentráció P" -val közel lineárisan nő. 


Megfigyelések szerint a külső terhelés jelentős csökkenésekor csökken a P visszatartás 
hatásfoka. Szélsőséges esetben az új egyensúly kialakulásáig még éves alapon is több P folyhat 
ki a tóból, mint amennyi belefolyik (Sas, 1989). A hatásfok-romlást a belső P terhelés emelkedése 
okozza – ez ugyanúgy hozzájárul a tó elméleti P koncentrációjának alakulásához, mint a külső 
terhelés. Az OECD modellt formailag könnyen bővíthetnénk a belső P terheléssel (LB; [mg P m-2 
év-1]):





de hogy ezt használni is tudjuk, független forrásból ismernünk kellene LB-t, ami viszont 

közvetlenül nem mérhető. Sas (1989) felismerte, hogy ha P" -t az OECD modellnek megfelelő 

LB=0 feltevéssel számoljuk, akkor annak értékét mindig alulbecsüljük, az alulbecslés mértéke 

Pλ = lP
q

∙ 1
1 + 2 τ

lp /q

Pλ = lP + LB

q
∙ 1

1 + 2 τ
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azonban a belső P terheléssel arányosan nő.  Az alulbecslés mértékére elvben kétféle módon 

következtethetnénk. Az egyik lehetőség P" és a mért tavi ÖP koncentráció összehasonlítása – ez 

a Balatonban nem működik, mert az ÖP koncentráció alapvetően az üledék felkeveredésétől függ, 
trend jellegű változást nem mutat. A másik, a Balatonban is használható lehetőség, ha azt 

vizsgáljuk, mennyi alga nő ki egységnyi P" -ból.


Az utóbbi módszer szerint az évek 3 csoportja volt elkülöníthető (2. ábra). A referencia években (a 
2. ábrán fekete körrel jelölve) a belső terhelés nem felismerhető, az OECD modell feltételezése 

szerint zéró volt, a valóságban kicsi lehetett; 1 mg P"-ból átlagosan 0,12 mg klorofill keletkezett. A 

beavatkozások kezdete utáni évtizedben (1986-1994) magas belső P terhelésű évek voltak 
jellemzőek (a 2. ábrán fehér kör): a referencia évekhez képest ugyanolyan külső P terhelés mellett 
30-35 mg kl m-3-rel több alga termett, melynek P igényét a belső terhelés biztosította. A harmadik 
csoport éveiben (a 2. ábrán háromszög) közepes mértékű volt a belső P terhelés. 2019-ben (a 2. 
ábrán fekete rombusz) minden eddiginél nagyobb belső P terhelést jelez az I. medence 
anyagmérlege. 


Az OECD modell alapján az éves belső terhelést úgy közelíthetjük, hogy visszaszámoljuk, mennyi 
P terhelés hiányzott ahhoz, hogy az egyes évek adatai a referencia csoport regressziós 
egyenesére essenek. A 2b. ábrán az így becsült belső terhelés és az ismert külső terhelés arányát 
ábrázoltuk. Ez az arány 2019-ben 8,6 volt, négyszer akkora, mint az elmúlt 45 éves időszak 
átlaga.


Amíg a külső P terhelés általában nyáron a legkisebb, a belső P terhelés éppen ekkor éri el éves 
maximumát (Istvánovics, 1988). Ezért a nyári fitoplankton P igényét alapvetően nem a külső, 
hanem a belső P terhelés fedezi. Ezt kétféle módon szemléltetjük (3. ábra). Egyfelől a július-
augusztus-szeptemberi (JAS) átlag biomassza nem mutatott kapcsolatot az átlagos JAS külső P 
terheléssel (3a ábra). Az adathalmaz alsó burkológörbéjét itt is referenciának tekinthetjük: a 
görbéhez közeli években a belső terhelés ismeretlen, de kicsi volt; minél messzebb esett egy év a 
függőleges tengely mentén a referencia görbétől, annál inkább a belső P terhelésre támaszkodtak 
az algák.
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2. ábra: a) A május-szeptemberi átlag klorofill függése az I. medence elméleti foszfor 

koncentrációjától (P") és b) az évves belső és külső P terhelés becsült aránya. (Fekete kör: 

referencia évek, a belső terhelés nem felismerhető. Fehér kör: magas belső P terhelésű 
évek. Háromszög: közepes P terhelésű évek. Fekete rombusz: 2019. A fekete, illetve a 

fehér körökre illesztett lineáris regresszió paraméterei: [kl] = 4,5±2,2 + 0,12±0,02 P"; 

r2=0,75, N=11, P<0,001 illetve [kl] = 38,5±44,8 + 0,24±0,04 P"; r2=0,83, N=7, P<0,001.)


Másfelől a planktonikus mikroorganizmusokban raktározott polifoszfát koncentrációja négy 
vizsgált évben (2000-2003) nyáron volt a legnagyobb, éppen akkor, amikor az I. medence Zalán 
érkező ÖP terhelése a legalacsonyabb (3b ábra). Megjegyezzük, hogy a Balatonban az algákhoz 
kötött P mennyisége nem mérhető a szervetlen lebegőanyag és holt szervesanyag interferenciája 
miatt; a polifoszfátban raktározott P esetében az interferencia jelentéktelen. Ezt a frakciót 
Fitzgerald és Nelson (1966) módszere szerint forró vizes kivonatban mértük (Istvánovics és mtsai., 
2004; közöletlen). A 3b ábrán az is megfigyelhető, hogy tavasszal, a külső terhelés maximuma 
idején is megnőtt a raktározott P mennyisége – a nyári időszakkal ellentétben a tavaszi 
fitoplankton P ellátását a külső terhelés fedezheti.
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3. ábra: a) A július-augusztus-szeptemberi (JAS) átlag fitoplankton biomassza kapcsolata a 

Zalán érkező JAS összes P terheléssel az I. medencében. (A szimbólumok melletti számok 
az évszám utolsó két karakterét jelentik. A piros vonal szemre berajzolt alsó burkológörbe, 
1985-öt nem vettük figyelembe. Ekkor ársztották el a Kis-Balaton Felső Tározóját, a magas 
ÖP terhelés oka a rendszer kezdeti kimosódása volt.) b) A Zalán érkező ÖP terhelés (kék 
vonal) és a planktonikus mikroorganizmusokban raktározott foszfor (sárga) időbeli 
változása 2000-2003-ban.


Ha egyszer a nyári fitoplankton biomassza elsősorban a belső P terheléstől függ, célszerű azt az 
üledék mozgékony (hozzáférhető) P tartalmának függvényében vizsgálni. Ehhez Lijklema és mtsai. 
(1986) éves alapon működő üledék-mérleg modelljét használhatjuk (Istvánovics és Somlyódy, 
2001). A modell elve a következő. A vízoszlop lebegőanyag-, kalcium- és P- mérlegéből 

becsülhetjük a keletkező új üledékréteg vastagságát ($h, [m év-1]) és a P ülepedési sebességét (S, 

[g P m-2 év-1]). A pár mm vastag új üledék elkeveredik az üledék homogénen átkeveredettnek 
tételezett felső rétegével (h, [m]), amely szemben az eltemetett üledékkel, aktívan reszt vesz a tavi 
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külső terhelés maximuma idején is megnőtt a raktározott P mennyisége – a nyári időszakkal 

ellentétben a tavaszi fitoplankton P ellátását a külső terhelés fedezheti. 
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anyagforgalomban.  A h réteg vastagsága nagyságrendileg 5-15 cm; az átkeverést elsősorban az 
üledéklakó makrogerinctelenek aktivitása biztosítja. Az aktív üledék P tartalma (Pü, [g P m-3] még 
akkor is keveset változik egyik évről a másikra, ha a külső terhelés jelentős csökkentésével S is 

jelentősen csökken, mert a $h/h arány nagyon kicsi  (∼10-2), Pü lassan „higul” a  

egyensúlyii koncentrációra:





ahol  az üledék P koncentrációja a t=0 időpontban, k [év-1] pedig egy elsőrendű „bomlási” 

folyamat sebességi állandója. Konzervatív anyagokra, amilyen az összes P, k=0. Nem konzervatív 
anyagokra, amilyen pl. az összes nitrogén, amely denitrifikálódhat, vagy a hozzáférhető P, amely 
nem hozzáférhetővé alakulhat, k>0. (A modell kalibrációjának részleteit ld. Istvánovics és 
Somlyódy, 2001.)


Az I. medencében átlagosan 1,6±0,6 mm év-1 volt a feliszapolódás. Az új üledék CaCO3 tartalma 
az 1976-1992 közötti 78,4±7,3-ról 92,3±2,8%-ra nőtt az Ingói berek hatékony lebegőanyag 
visszatartása és a fényhiány-fotoszintézis hiánya miatti Ca kibocsátás következtében. Mivel a 
balatoni üledék legnagyobb tömegű P szorbense a mész (Herodek és Istvánovics, 1985), a 
magasabb karbonáttartalmú üledék a Balaton algásodottsága szempontjából kedvező. 


Ahogy az várható, az üledék ÖP tartalma a beavatkozások kezdete óta szinte egyáltalán nem 
változott (4. ábra betétábra). A 4. ábrát úgy értelmezhetjük, hogy a mozgékony P mennyiségétől 
függ a belső P terhelés, és ezt a „keretet” az algák más tényezőktől függően vagy teljesen 
kihasználják, vagy sem. A belső terhelés azonban nemcsak a készlettől (mozgékony P tartalomtól) 
függ, hanem a mobilizációs és transzport folyamatoktól is (Boström és mtsai., 1988). A 
Balatonban ennek „szokásos” módja az üledék felkeveredése és a P deszorpciója a részecskékről 
(Lijklema és mtsai., 1986; Istvánovics és mtsai., 2004). 2019-ben a nagy belső P terhelés úgy 
alakult ki, hogy az üledék mozgékony P tartalma kicsi volt. Ez csak akkor lehetséges, ha a 
mobilizáló tényezőkben következett be hirtelen változás: pl. anaerob viszonyok alakultak ki az 
üledékfelszínen (ld. Istvánovics és mtsai., 2021). Ennek ellenére más tavakhoz képest a Balaton 
üledékének hosszú távú viselkedése nagyon kedvező az alacsony vas és magas karbonáttartalom 
miatt (Boström, 1984; Istvánovics és Somlyódy, 2001).

	  

S
∆ h + kh

Pü = (P0
ü − S

∆ h + kh ) ∙ exp(− ∆ h + kh
h

t) + S
∆ h + kh
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ü
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4. ábra: A július-augusztus-szeptemberi (JAS) átlag fitoplankton biomassza (sárga) 
kapcsolata az üledék modellezett mozgékony P-tartalmával (kék) az I. medencében. A 
betétábra az üledék modellezett ÖP tartalmának változását mutatja.


Az üledék P készlete elvben csökkenthető a tápanyagban gazdag laza üledék kikotrásával a külső 
terhelés megfelelő mértékű csökkentése után. A módszert alkalmazzák önmagában, vagy más 
tavon belüli beavatkozásokkal kombinálva (Gulati és van Donk, 2002), noha a kotrás a létező 
fajlagosan legdrágább beavatkozások egyike, vízminőségre gyakorolt hatása pedig nem 
egyértelmű – vannak sikertörténetek és kudarcok is (Bormans és mtsai, 2015). Az 1970-es 
években Balatongyöröknél folyt mélykotrás, kb. 1,5 millió m3 iszapot távolítottak el. A kotrási 
gödrök jól csapdázták a finom üledéket, mégsem állították meg a délnyugati medencék rohamos 
eutrofizálódását. 1995-2003 között az I. medence 12 km-2-éről távolították el a felső 20-30 cm 
vastag üledékréteget (5. ábra). Különböző módszerekkel egybehangzóan kimérték, hogy a kívánt 
vastagságú réteget sikerült eltávolítani, a fenéken kúszó üledék és a szél keltette felkeveredések 
után kiülepedő lebegőanyag azonban térben erősen változó, de átlagosan 5 cm év-1 körüli 
sebességgel töltötte vissza a lekotort területet (Szabó és Szilágyi, 1994). Az új felszín P-ban 
gazdagabb volt, mint a kotrás előtti, mert a legnagyobb fajlagos felületű, P-ban a leggazdagabb, 
legkisebb részecskék mozgathatók a legkönnyebben, így a lekotort területen ez a szortírozott 
anyag alkotta az új felszínt (Szabó és Szilágyi, 1994; Istvánovics, 1995). Ezzel összhangban a 
lebegőanyag, üledékcsapdákban felfogott anyag és a felső 1 cm-es üledékréteg P-tartalmának 
kémiai frakcionálása is mutatja a szortírozódás jelentőségét (6. ábra, Istvánovics, közöletlen).
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az alacsony vas és magas karbonáttartalom miatt (Boström, 1984; Istvánovics és Somlyódy, 

2001). 
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5. ábra: Az 1995-2003 közötti rétegkotrások helyszínrajza. (Forrás: KDT VIZIG.)




6. ábra: A P tartalom frakcionális eloszlása a lebegőanyagban, üledékcsapdák anyagában, a 

felső 1 cm-es üledékréteg finom és durva frakciójában. (2002-2004-ben rendre 94, 72, 20 
és 20 alkalommal 3 párhuzamban Hieltjes és Lijklema (1980) módszere szerint végzett 
frakcionálás eredményeinek átlaga; Istvánovics (közöletlen). Az 1-es frakció lazán 
adszorbeált P, a 2-es vashoz és alumíniumhoz kötött P, a 3-as könnyen lebontható szerves 
P; ezek könnyen és csaknem teljesen hozzáférhető formák. A 4-es frakció kevésbé 
hozzáférhető karbonáthoz kötött P. A körök átmérője a kivonható P tartalommal arányos, 

utóbbi a körök belsejében 'g P g-1 egységben van megadva.)


Az I. medence túl nagy, az üledékmozgás túl intenzív ahhoz, hogy a kotrás lépést tudjon tartani a 
ki nem kotort finom üledék visszahordásával. Az időegység alatt lekotort felület növelése 
megoldható technikai probléma, a fejlett országokban azonban sokszor a rendkívül drága kotrás 
finanszírozási problémái és a természetvédelmi-környezetvédelmi szempontból elfogadható zagy-
elhelyezés miatt mondanak le végül a kotrásról (Bormans és mtsai, 2015). A Balaton meszes 
üledékében a mozgékony üledék-P készlet időbeli csökkenése gyors (4. ábra), ezért a vízminőség 
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javítását célzó nagyléptékű kotrás nemcsak költséges, de fölösleges is (Somlyódy és mtsai., 
2003). Használati célú kotrásokra szükség van és mindig is szükség lesz.  A vízminőségi célú 
kotrás segíthet megelőzni a sekély, többé-kevésbé zárt öblözetek üledékének felszínén csendes 
időben kialakuló cianobaktérium-kovaalga gyepek felszakadozását, ami a keleti medencékben is 
gyakran előfordult az utóbbi években. Utóbbi esetben a kotrás előtt mindig vizsgálandó, hogy a 
lokális vízminőségi probléma hátterében nem áll-e lokálisan nagy külső tápanyagterhelés, amit a 
tavi beavatkozás előtt fel kell számolni. 


A korábbi balatoni tapasztalatok és a nemzetközi irodalom tükrében érthetetlen, hogy a 2019-es 
nagy algacsúcshoz hasonló csúcsok kialakulását a nagy léptékű üledékkotrás újraindításával 
kívánják megelőzni. Lijklema és mtsai. (1986) üledék-modelljének alapvető, józan ésszel belátható 
állítása, hogy az üledék összetétele stabil (nagyon lassan változik), mert évente csak század annyi 
üledék keletkezik, mint a tóban felhalmozódott aktív üledék mennyisége. Az elmúlt 20 évben az I. 
medence üledéke nagyjából ugyanolyan volt mint 2019-ben, nagy algacsúcs mégsem alakult ki. 
Ami 2019-ben megváltozhatott, az az üledékben zajló biológiai és kémiai folyamatok sebessége 
és/vagy jellege – ezek a folyamatok ugyanolyan gyorsan változhatnak, mint a vízoszlopban, de a 
kotrás ezekre nincs hatással. Más oldalról nézve az I. medence felső 20 cm-es üledékrétegében 

felhalmozódott összes P mennyisége 3.600 t körüli (600 'g P g-1 ÖP és 70% víztartalommal 

számolva), ennek 10-15%-a lehet hozzáférhető. A becslések szerint a 2019-es algacsúcs 
minimális P igénye az I. medencében 5, az érintett délnyugati területen 18 t lehetett – töredéke az 
üledék hozzáférhető P-készletének. Ez is azt mutatja, hogy kotrással nem lehet megakadályozni a 
2019-eshez hasonló algacsúcsok kialakulását.


A fitoplankton mennyiségi változásai mellett a faji összetétel hosszú távú változásai is fontosak az 
eutrofizálódás szempontjából. Már említettük, hogy az 1970-es években újabb és újabb N2-kötő, 
toxin-termelő cianobaktérium fajok jelentek meg és váltak dominánssá a Balaton délnyugati 
területein. Ez szinte minden eutrofizálódó tóban megfigyelhető jelenség (O’Neil és mtsai., 2013). A 
széles körben elterjedt nézet szerint oka az, hogy a külső - különösen a szennyvíz eredetű - 
terhelés N:P aránya más algák számára túl alacsony, ezek a fajok azonban N2-kötésükkel át 
tudják hidalni a relatív N-hiányt (Smith, 1983). A cianobaktériumok a külső terhelés csökkentése 
után gyakran csak hosszú idővel, a fitoplankton biomassza jelentős csökkenését követően 
szorulnak vissza. Sekély tavakban a strukturális visszarendeződés különösen elhúzódó, sokszor 
akár el is marad (Sas, 1989). 


Az I. medencében a cianobaktériumok nyári (JAS) biomassza részesedése évről évre ingadozott, 
de csak 2010 után csökkent jelentősen (7. ábra). Az éves változékonyság sem a Zalán érkező 
tápanyag terhelés abszolút értékével, sem az éves vagy a nyári, sokszor igen alacsony N:P 
terhelési aránnyal nem mutatott szignifikáns kapcsolatot.  Ez utóbbi a Kis-Balaton építési 
fázisainak megfelelően változott. Az 1985-ben elárasztott Hídvégi-tó működése 1988-ra 
stabilizálódott (Istvánovics és Somlyódy, 1997), addig a N:P terhelési arány a nagy 
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szennyvízterhelés miatt alacsony volt. 1988-1993 között az arányok szignifikánsan nőttek, mert a 
Hídvégi-tóban zajló N2-kötés a fitoplankton számára kedvező N:P optimum felé tolta a rendszert. 
Az Ingói-berek működésének időszakában az N:P arányok rendkívüli mértékben csökkentek a zárt 
nádasok anaerob környezetében zajló erőteljes denitrifikáció miatt. A berek kikapcsolásával és a 
Fenéki-tó elárasztásával (2013) a külső terhelés N:P aránya újra nőtt. A N:P terhelési aránnyal való 
kapcsolat hiánya ellentétes a széles körben elfogadott feltevéssel, de nem meglepő, mert a 
Balatonban a cianobaktérium csúcsok N-igényét akár 70-80%-ban a belső ammónium- és urea-
terhelés elégíti ki, és csak a maradékot biztosítja az energetikailag drága N2-kötés (Présing és 
mtsai., 2001).




7. ábra: A nitrát-N és foszfát-P átlagos JAS (zöld oszlop) és éves (sárga oszlop) tömegaránya 

a Zala torkolati szelvényében és a N2-kötő cianobaktériumok átlagos JAS biomassza 
részesedése (fekete kör) az I. medencében. (A piros vonal az 5 éves mozgó átlag. A kék 
vonal a fitoplankton számára optimális N:P arány. A biomassza adatok forrása: Padisák és 
Reynolds (1998), Padisák (közöletlen), Vörös (közöletlen) és Vörös és Somogyi (2021)).


A N2-kötő cianobaktériumok közül az eutrofizálódás és a beavatkozásokat követő évtized alatt 
egyértelműen a Cylindrospermopsis raciborskii volt a kulcsfaj (Padisák és Reynolds, 1998): a JAS 
átlag cianobaktérium biomasszának jellemzően több, mint felét ez a faj adta. 1997-től aránya 
jelentősen csökkent, mindig 40% alatt maradt, általában 25%-nál is kisebb volt. Ez azért is 
meglepő, mert a Kis-Balaton nyílvizű területein, ahol sokáig nem volt számottevő a mennyisége, 
újabban nagy csúcsokat hoz létre, és populációja bemosódik az I. medencébe (Mátyás Kálmán, 
szóbeli közlés). Az I. medencében a C. raciborskii helyét Aphanizomenon fajok vették át, a 2019-
es nagy algacsúcsban is az A. flos-aquae volt a meghatározó cianobaktérium. A fajváltás mögötti 
tényezőket nem ismerjük; reális hipotézis, hogy a tavi N forgalom változása, a különböző N-
formák egymáshoz viszonyított arányának eltolódása állhat a háttérben.


Az 1976-1996 közötti időszakban, amely magába foglalja a gyors eutrofizálódást és a 
beavatkozások utáni évtizedet, amikor a belső P terhelés miatt a fitoplankton biomasszája még 
nem csökkent (1. és 4. ábra), az I. medencében a Ceratium hirundinella JAS biomassza aránya 
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a külső terhelés csökkentése után gyakran csak hosszú idővel, a fitoplankton biomassza 

jelentős csökkenését követően szorulnak vissza. Sekély tavakban a strukturális 

visszarendeződés különösen elhúzódó, sokszor akár el is marad (Sas, 1989).  

 

Az I. medencében a cianobaktériumok nyári (JAS) biomassza részesedése évről évre 

ingadozott, de csak 2010 után csökkent jelentősen (7. ábra). Az éves változékonyság sem a 

Zalán érkező tápanyag terhelés abszolút értékével, sem az éves vagy a nyári, sokszor igen 

alacsony N:P terhelési aránnyal nem mutatott szignifikáns kapcsolatot.  Ez utóbbi a Kis-

Balaton építési fázisainak megfelelően változott. Az 1985-ben elárasztott Hídvégi-tó 

működése 1988-ra stabilizálódott (Istvánovics és Somlyódy, 1997), addig a N:P terhelési arány 

a nagy szennyvízterhelés miatt alacsony volt. 1988-1993 között az arányok szignifikánsan 

nőttek, mert a Hídvégi-tóban zajló N2-kötés a fitoplankton számára kedvező N:P optimum felé 

tolta a rendszert. Az Ingói-berek működésének időszakában az N:P arányok rendkívüli 

mértékben csökkentek a zárt nádasok anaerob környezetében zajló erőteljes denitrifikáció 

miatt. A berek kikapcsolásával és a Fenéki-tó elárasztásával (2013) a külső terhelés N:P 

aránya újra nőtt. A N:P terhelési aránnyal való kapcsolat hiánya ellentétes a széles körben 

elfogadott feltevéssel, de nem meglepő, mert a Balatonban a cianobaktérium csúcsok N-

igényét akár 70-80%-ban a belső ammónium- és urea-terhelés elégíti ki, és csak a maradékot 

biztosítja az energetikailag drága N2-kötés (Présing és mtsai., 2001). 

 

 

 
7. ábra: A nitrát-N és foszfát-P átlagos JAS (zöld oszlop) és éves (sárga oszlop) 

tömegaránya a Zala torkolati szelvényében és a N2-kötő cianobaktériumok átlagos 

JAS biomassza részesedése (fekete kör) az I. medencében. (A piros vonal az 5 éves 

mozgó átlag. A kék vonal a fitoplankton számára optimális N:P arány. A biomassza 

adatok forrása: Padisák és Reynolds (1998), Padisák (közöletlen), Vörös (közöletlen) 

és Vörös és Somogyi (2021)). 
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jelentéktelen volt (1,7±1,5; Padisák és Reynolds, 1998; 8. ábra). 1997-2012 között az arány 
13,8±9,6-ra nőtt, néhány évben elérte a 30%-ot.  Ezt akkor az eutrofizálódás előtti állapot 
késleltetett helyreállásaként értelmezték (Padisák és Reynolds, 1998). 2013-tól azonban a 
páncélos-ostoros algák aránya hirtelen 41,8±24,4-re ugrott, 2019- ben 87%, 2020-ban 70% volt 
(Vörös, közöletlen; Vörös és Somogyi, 2021; 8. ábra). Az utóbbi két évben a C. hirundinella-ként 
meghatározott egyedek döntő többsége valójában C. furcoides lehetett – a két faj morfológiája 
annyira hasonló, hogy könnyen összetéveszthetők (Padisák, szóbeli közlés). Elképzelhető, hogy a 
2013-as ugrás már az utóbbi faj dominánssá válásához köthető. Feltételezik, hogy a Ceratium 
fajok tápanyagigényük kielégítésére baktériumokat is fogyasztanak (Calvacante és mtsai., 2016). 
Lehetséges, hogy a Ceratium hirtelen dominánssá válását és a 2019-es nagy biomassza csúcs 
kialakulását részben a bakteriális termelés növekedése alapozta meg. Utóbbihoz azonban a 
lebontható szervesanyag mennyiségének is meg kellett nőnie. Ma biztosan sokkal kevesebb 
szervesanyag keletkezik a tóban, mint az eutrofizálódás idején – ettől nem nőhetett a bakteriális 
termelés. Ugyanakkor a Kis-Balaton Fenéki-tavának elárasztása óta 0,19±0,11 g C m-2 nap-1-ról 
0,26±0,08 g C m-2 nap-1-ra nőtt az I. medence oldott szerves szén terhelése (8. ábra). Korábban a 
Zala-torkolatnál a terhelés 9-15%-a volt biológiailag hozzáférhető (Tóth és mtsai., 2007), ami a 
Kis-Balaton befejezése óta megváltozhatott. Vizsgálatra érdemes hipotézis, hogy az I. medence 
biológiailag hozzáférhető szerves szén terhelését a Kis-Balaton befejezése jelentősen megnövelte, 
ezért megnőtt a medencében a bakteriális termelés, és ez hozzájárult a C. furcoides újabban 
megfigyelhető sikeréhez.




8. ábra: Az I. medence évi átlag oldott szerves szén (OSzC) terhelése (sárga oszlop) és 

Ceratium faj(ok) átlagos JAS biomassza részesedése (fekete kör). (A piros vonal az 5 éves 
mozgó átlag. A biomassza adatok forrásai: Padisák és Reynolds (1998), Padisák 
(közöletlen), Vörös (közöletlen), Vörös és Somogyi (2021)).


A nyári fitoplankton összetétele tehát 2013 óta jelentősen megváltozott, és ezek a változások 
összességében nem az eutrofizálódás előtt jellemző állapotra való visszarendeződésre mutatnak. 
A mennyiségi viszonyokat tekintve az eutrofizálódás reverzibilisnek tűnik, az ökológiai rendszer 
szerkezetét tekintve azonban nem. Visszatekintve felismerhetjük, hogy a 2019-es nagy 
algacsúcsot évekig tartó szerkezeti változások előzték meg. Ebből az a következtetés adódik, 
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következtetés adódik, hogy amíg a jelenlegi fitoplankton összetétel jellemző marad, a 

környezeti feltételektől függően bármikor újra kialakulhat a 2019-eshez hasonló méretű csúcs. 

 

Az elmúlt közel fél évszázadban az I. medencében többrendbeli nagy változást figyelhettünk 

meg. Ésszerű feltételezés, hogy ezek a teljes ökoszisztéma működési módjának, azaz a 

struktúra, a funkció és a visszacsatolási mechanizmusok gyökeres és tartós megváltozásnak 

(„regime shift”; Scheffer és Carpenter, 2003; Randsalu-Wendrup et al., 2016) vetületei. A 

szekvenciális t-teszt módszer (STARS; Rodionov, 2004) segítségével rekonstruáltuk, hogy az 

I. medence ökoszisztémája hogyan változott az elmúlt közel fél évszázadban, hogyan 

illeszkedik a 2019-es rekord algacsúcs az események sorába (9. és 10. ábra). A STARS 

módszer valamely idősoron csúszó ablakban t-teszttel vizsgálja, hogy van-e olyan fordulópont, 

amely előtt és után az adatok 95% fölötti valószínűséggel (P<0,05) eltérő sokasághoz 

tartoznak.  

 

A működési mód elemzése is megerősíti, hogy a fitoplankton biomassza közel egy évtizednyi 

késéssel követte a külső tápanyagterhelés szignifikáns csökkenését (9a, e, f ábra) a 

megnövekedett belső P terhelés miatt (2. és 4. ábra). 1995-2018 között annak ellenére maradt 

egyazon rezsim-tartományban a biomassza, hogy az ezredfordulótól új, alacsonyabb 
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hogy amíg a jelenlegi fitoplankton összetétel jellemző marad, a környezeti feltételektől függően 
bármikor újra kialakulhat a 2019-eshez hasonló méretű csúcs.


Az elmúlt közel fél évszázadban az I. medencében többrendbeli nagy változást figyelhettünk meg. 
Ésszerű feltételezés, hogy ezek a teljes ökoszisztéma működési módjának, azaz a struktúra, a 
funkció és a visszacsatolási mechanizmusok gyökeres és tartós megváltozásnak („regime shift”; 
Scheffer és Carpenter, 2003; Randsalu-Wendrup et al., 2016) vetületei. A szekvenciális t-teszt 
módszer (STARS; Rodionov, 2004) segítségével rekonstruáltuk, hogy az I. medence 
ökoszisztémája hogyan változott az elmúlt közel fél évszázadban, hogyan illeszkedik a 2019-es 
rekord algacsúcs az események sorába (9. és 10. ábra). A STARS módszer valamely idősoron 
csúszó ablakban t-teszttel vizsgálja, hogy van-e olyan fordulópont, amely előtt és után az adatok 
95% fölötti valószínűséggel (P<0,05) eltérő sokasághoz tartoznak. 


A működési mód elemzése is megerősíti, hogy a fitoplankton biomassza közel egy évtizednyi 
késéssel követte a külső tápanyagterhelés szignifikáns csökkenését (9a, e, f ábra) a 
megnövekedett belső P terhelés miatt (2. és 4. ábra). 1995-2018 között annak ellenére maradt 
egyazon rezsim-tartományban a biomassza, hogy az ezredfordulótól új, alacsonyabb tartományba 
sikerült szorítani a külső tápanyagterhelést (9e és 9f ába). A biomassza második nagy töréspontja 
2019-ben volt (9. ábra), amikor kiugróan magas belső P terhelés mellett (2. ábra) rekord méretű 
algacsúcs alakult ki. Ezt azonban néhány évvel megelőzte annak a nyári fitoplankton-együttesnek 
a kialakulása (9c, d ábra), amely valószínűleg a 2019-es csúcs egyik előfeltételének tekinthető. A 
biomassza és az összetétel ugrásszerű változásainak hátterében a tápanyagterhelés mellett a 
nyári átlaghőmérséklet hirtelen emelkedéséből kiolvasható éghajlati ugrás és a vízszintváltozás állt 
(9d és h ábra).
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9. ábra: Működési mód váltások az I. medencében. (a): A fitoplankton átlagos biomasszája. 
(b): A Ceratium fajok (Dinophyta) átlagos biomassza részesedése. (c): A N2-kötő 
cianobaktériumok (Nostocales) átlagos biomassza részesedése. (d): Átlag léghőmérséklet. 
(e): Napi átlag összes P (ÖP) terhelés. (f): Napi átlag összes N (ÖN) terhelés. (g): A külső 
terhelés átlagos nitrát-N:foszfát-P tömegaránya (N:P).(h): A Balaton vízállása. (Az ÖP és 
ÖN terhelést az éves terhelésből számoltuk, a többi adat június-szeptember közötti 
átlagérték.  Az üres körök a megfigyelt értékeket, a piros vonalak az adott rezsimhez 
tartozó átlagot mutatják. A függőleges vonalak a fordulópontokat, jelölik.
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10. ábra: Az I. medence ökoszisztémájának működési mód váltásai az elmúlt 45 évben. 

(Középen a téglalapok a három azonosított működési módot mutatják. Belső eutr. – belső 
eutrofizálódás. Felül a beavatkozások láthatók: Kis-Balaton 1 – a Hídvégi-tó elárasztása; 
Negatív talaj-P mérleg – a rendszerváltás után a mezőgazdaság összeomlása és a 
műtrágyák árának megugrása miatt évtizedekig több P-t távolítottak el a terményekkel, 
mint amennyit trágyázással pótoltak; Szennyvíz-P eltávolítás – zalaegerszegi 
szennyvíztelep; Kis-Balaton 2 – az Ingói berek elárasztása; Kis-Balaton 3 – az Ingói berek 
leválasztása, a Fenéki-tó elárasztása; Új VSZ szab. – a jelenlegi vízszintszabályozási rend 
kialakítása. Alul a környezeti feltételek és az ökoszisztéma megfigyelt nagy ugrásait jelöljük 
a 9. ábra alapján. Dino – Dinophyta, páncélos-ostoros alga; Cyano – N2-kötő 
cianobaktériumok).


Az I. medence ökoszisztémája az elmúlt 45 évben három jól elkülönülő állapoton ment át (10. 
ábra). A klasszikus eutrofizálódás (1970-es évektől 1987) és a késleltetett javulás (1988-1994) 
tartományában a biomassza magas volt, a nyári fitoplanktont a N2-kötő cianobaktériumok uralták, 
a páncélos-ostoros algák aránya elhanyagolhatóan kicsi volt. A tápanyag-terhelés csökkentése 
1995-től mutatkozott meg, amikor egyik évről a másikra átlagosan 35 mg m-3-rel csökkent a nyári 
klorofill koncentráció. Néhány év elteltével a páncélos-ostoros algák aránya is szignifikánsan nőtt, 
a cianobaktériumok aránya azonban nem csökkent. A változások a magasabb trofikus szinteket is 
elérték (Istvánovics és mtsai., 2007). A megjavult állapotú ökoszisztéma (1995-2012) 
ellenállóképessége jelentős volt: sem a külső tápanyag-terhelés további csökkentése, sem a N:P 
terhelési arány csökkenése, sem 2000-2003 közötti nagy aszály és vízszint-csökkenés nem 
vezetett megfigyelhető állapotváltozáshoz (legalábbis a vizsgált folyamatokban és 
állapotváltozókban), a rendszer stabilitása megőrzése közben felemésztette ezeket a külső 
hatásokat. 2013-ban azonban egyszerre sokféle zavaró hatás érte az ökoszisztémát, melyek 
együttesét az nem volt képes feldolgozni. Ezek a hatások együttesen tolták a rendszert a belső 
eutrofizálódás állapotába. A zavaró hatások magukba foglalták az éghajlat átugrását egy 
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melegebb nyári tartományba, a Fenéki-tó elárasztását és a nyári vízszint megemelését. Az 
éghajlat hirtelen változása nemcsak az itt vizsgált léghőmérséklet emelkedésével járt: nőtt a 
rövidhullámú sugárzás is, ami a vízoszlop tartós hőrétegeződéséhez vezetett a megemelt 
vízállások mellett annak ellenére, hogy közben a szélsebességek is nőttek (Torma, 2021). A 
fitoplankton 2013-as szerkezetváltása óta hatalmas nyári algacsúcs bármikor kialakulhat az I. 
medencében, ha az időjárási események láncolata úgy alakul (gyorsan melegedő, tartósan 
csendes nyári időszakok rendszeres 1-2 hetenként ismétlődő nagy viharokkal tarkítva; Istvánovics 
és mtsai., 2021).


3. Eredmények 

Célkitűzésünknek megfelelően szöveges következtetések helyett táblázatban foglaljuk össze a 
klasszikus eutrofizálódás és a 2019-es algacsúcs közötti hasonlóságokat és különbségeket.
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1. táblázat: A klasszikus eutrofizálódás és a 2019-es algacsúcs összehasonlítása. (A különbséget 
sárgával a hasonlóságokat kékkel jelöljük.)


Szempont Klasszikus 2019

Tavi folyamatok

Az alga biomasszát 
korlátozó tényező

Foszfor Foszfor

A nyári algák P és N 
ellátásának fő forrása

Belső terhelés Belső terhelés

A belső és külső P terhelés 
aránya

Az eutrofizálódás alatt kicsi, 
a beavatkozások utáni 

évtizedben nagy

Minden eddiginél nagyobb

Az aktív üledék 
hozzáférhető P készlete

Nagy Lényegesen kisebb

A belső P terhelés fő 
mechanizmusa

P deszorpció a felkeveredett 
üledékről

Anaerob P felszabadulás

Nyári fitoplankton 
összetétel

Stabil N2-kötő 
cianobaktérium dominancia

2013-tól Ceratium 
dominancia, N2-kötő 

cianobaktérium hanyatlás

Nyári kulcsfajok Cylindrospermopsis 
raciborskii

Ceratium furcoides és 
Aphanizomenon flos-aquae 

Az éghajlatváltozás hatása Nem mutatható ki Kimutatható

Külső tápanyag terhelés

A P és N terhelés mértéke Az eutrofizálódás alatt nagy, 
a beavatkozások után felére 

csökken

A klasszikus eutrofizálódás 
alatti negyede

A P terhelés fő forrása Pontszerű (szennyvíz) Diffúz

Függés a Kis-Balaton 
működésétől

Nincs Kis-Balaton Jelentős

Monitoring és kutatás

Tavi folyamatok kutatása Intenzív 2008. óta visszaesett

Hagyományos tavi 
monitoring

Intenzív 2007. óta (EU VKI) 
visszaesett

On-line és műholdas 
monitoring

Nincs, kezdeti lépések Fejlődőben
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A 2019-es csúcsot kiváltó mechanizmusok: éghajlatváltozás, magas nyári 
vízállás, belső foszforterhelés 
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3 Melbourne Egyetem, Melbourne Mérnöki Iskola


a. Összefoglaló 

A 2019-es algacsúcs P igényét belső források fedezték. Feltételeztük, hogy a belső P terhelés 
azért ugrott meg, mert tartós hőrétegezettség alakult ki az elégtelen keveredés és a magas 
vízállás miatt, ez oxigénhiányhoz vezetett a fenékközeli vízben, és ezért beindult az üledék 
anaerob P leadása. Hipotézisünket a Keszthelyi-medence partközeli ökológiai mérőállomása 
évtizedes adatsorainak elemzésével és a nyíltvíz oxigénvizonyainak modellezésével vizsgáltuk. Az 
utóbbi vizsgálathoz egy-dimenziós oldott oxigén modellt fejlesztettünk, melyet egy egy-dimenziós 
hidrodinamikai modell örvénydiffúziós kimeneti adatsora hajtott meg. A hidrodinamikai modellt a 
Keszthelyi-medence közepén működő hidrometeorológiai állomás adatsoraival hajtottuk meg, 
illetve azokra kalibráltuk.  A 2019. július-augusztusban valószínűsíthető nyíltvízi oxigénviszonyok 
igazolták feltevésünket. 3-4 napig tartó hőrétegeződésre lehet szükséges ahhoz, hogy az üledék 
anaerob P leadása beinduljon. A hőrétegeződés kialakulása elkerülhetetlen, a nyári hőmérséklet-
viszonyok komplex függvénye, gyakorisága a jövőben növekedni fog az éghajlatváltozás miatt. A 
hőrétegezettség tartóssága (fél-életideje) ugyanakkor exponenciálisan érzékeny a vízállásra. Ez a 
szoros kapcsolat lehetővé teszi, hogy a vízszintszabályozási rend megváltoztatásával, 
alacsonyabb nyári vízállások tartásával csökkentsük a 2019-eshez hasonló nagy algacsúcsok 
kialakulásának esélyét. Emellett a külső tápanyagterhelés további csökkentése is fontos feladat, 
amely azonban önmagában nem tudja elegendően csökkenteni a nagy algacsúcsok ismétlődését, 
mert azok tavon belüli folyamatok összjátékaként alakulnak ki.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? A keveredés 3-4 napig tartó hiánya miatt a 
fenékközeli vízben beindult az üledék anaerob foszfor leadása, ezen a foszforon szaporodtak el az 
algák.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? A hőrétegezettség 
kialakulásának valószínűsége 22°C fölötti átlaghőmérsékletű vízben a gyorsan melegedő napok 
számával növekszik; a rétegezettség fél-életideje (tartóssága) pedig exponenciálisan nő a 
vízállással és a nyári átlaghőmérséklet varianciájával. Ha a nyári vízállás változatlanul magas 
marad, a visszatérési gyakoriság növekedni fog az éghajlatváltozással. Alacsonyabb vízszint 
tartásával csökkenteni lehet a visszatérés valószínűségét.
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Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? Rövid távon (néhánytól 10 nap) mélység menti 
hőmérséklet- és oxigénprofilok folyamatos mérése, a meteorológiai előrejezésre alapuló 
hőháztartási előrejelzés alapján valószínűleg igen.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? A 
külső tápanyagterhelés további csökkentése fontos feladat, de önmagában nem elég, mert az 
éghajlatváltozás nagy hatással van a tavon belüli folyamatokra, jelentősen nő a vízoszlop 
hőmérsékleti eredetű stabilitása. A külső terhelés csökkentése mellett szükséges a 
vízszintszabályozási rend felülvizsgálata is.
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1. Bevezetés  

A 2019-es algacsúcs főbb jellemzői a következők voltak (1. ábra): 


i) A maximális klorofill (kl) koncentráció meghaladta a 300 mg m-3-t, azaz másfélszer 
nagyobb volt, mint az 1970-80-as évek klasszikus eutrofizálódásának maximumai (KDT 
VIZIG 2020; Istvánovics, 2021; Kóbor, 2021).


ii) Kb. másfél hónapig volt nagy (>40 mg kl m-3) a biomassza, szemben az eutrofizálódás 
idején jellemző, akár 2-3 hónapos tartóssággal. 


iii) A csúcs a Keszthelyi- (I. medence) és a Szigligeti-medencére (II. medence) terjedt ki 
(KDT VIZIG 2020; Kóbor, 2021; Tóth, 2021), és 


iv) nagy tér- és időbeli változékonyságban a Ceratium furcoides páncélos-ostoros alga és 
az Aphanizomenon flos-aquae N2-kötő cianobaktérium alkotta (KDT VIZIG 2020; 
Kóbor, 2021), ami a két faj több nagyságrendnyi méretkülönbsége miatt meglepő 
(Reynolds, 1997). 




1. ábra: Az alga biomassza napi változása az Keszthelyi-medence parti övében (balra; 

Istvánovics és mtsai., közöletlen) és a négy medence közepén (jobbra, KDT VIZIG) 2019-
ben. (autoKF – késleltetett fluoreszcencia alapján automatikusan mérve.)


A Balaton algatermő képességét a foszfor (P) korlátozza (Istvánovics és Herodek, 1995), és 
minden élő szervezetnek szüksége van foszforra. Ezért a nagy algacsúcs kialakulásának 
mechanizmusait vizsgálva célszerű abból kiindulnunk, hogy minimum mennyi foszforra volt 
szüksége ekkora algatömegnek, és milyen forrásokból jöhetett ezt a P? A minimális P igényt a 
maximális biomassza és a kl-specifikus minimális P tartalom szorzataként becsülhetjük. Az 
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előbbit az I. medencében konzervatívan 200, a II.-ban 100 mg kl m-3-re (1. ábra), az utóbbit 0.3 
mg P (mg kl)-1-ra tettük (Istvánovics és mtsai., 2000), így az I. medencében 4,9, a II.-ban 12,4 
tonna minimális P igény adódott. A csúcs dinamikája alapján ennek a mennyiségnek maximum 3 
hét alatt kellett elérhetővé válnia, ami az I. medencében 6,2 mg P m-2 nap-1, a két medencében 
együtt 4,5 mg P m-2 nap-1 átlagos P terhelésnek felelt meg – közel annyinak, mint amennyi az 
1980-as években az I. medence átlagos külső foszforterhelése volt (Somlyódy és Jolánkai, 1986). 
A NYUDUVIZIG napi adatai szerint július-augusztusban a Zalán keresztül 1,3 mg P m-2 nap-1 
összes P terhelés érkezett az I. medencébe. A Kis-Balatonnak köszönhetően a július 27-i nagy 
esőzés (Horváth, 2021) sem okozott jelentős árhullámot és többlet P terhelést a torkolati 
szelvényben (2. ábra). A Zalán kívüli külső források átlagosan a Zala P terhelésének 14%-át teszik 
ki (Clement, 2003) – ha az esőzés miatt ennek duplájával számolunk, akkor sem érkezhetett 
kívülről 1,7 mg P m-2 nap-1-nál több P az I. medencébe. Egyértelmű, hogy az algacsúcs P igényét 
alapvetően a belső P terhelés fedezte.




2. ábra: Napi összes P terhelés (fekete vonal) és vízhozam (kék vonal) a Zala torkolati 

szelvényében 2019-ben.  (Forrás: NYUDUVIZIG.)


Istvánovics (2021) 45 év adatainak elemzésével bemutatta, hogy 2019-ben a belső P terhelés úgy 
volt minden korábbinál lényegesen nagyobb, hogy közben az üledék mozgékony P tartalma az 
1980-as évekbelihez képest jelentősen csökkent, az utolsó 2 évtizedben már csak keveset 
változott.  A Balatonban a belső P terhelés szokásos módja az üledék felkeveredést követő P 
deszorpció a részecskékről (Lijklema és mtsai., 1986; Istvánovics és mtsai., 2004). Amikor az 
üledék felszíne oxigénmentessé válik, beindul az anaerob P leadás, amely lényegesen nagyobb 
fluxust jelent mint a felkeveredést követő deszorpciós P felszabadulás (Lijklema, 1980). 
Feltételezzük, hogy 2019-ben az üledékfelszín anaerobbá válása miatt nőtt meg ugrásszerűen a 
belső P terhelés. A fejezet célja ennek a hipotézisnek a vizsgálata. 


Első kérdésünk, hogy volt-e lényeges különbség 2019-ben a víz oldott oxigénviszonyaiban (OO) 
vagy az azt befolyásoló tényezőkben az elmúlt évtizedhez képest, amikor csak kisebb 
algacsúcsok alakultak ki, vagy még azok is elmaradtak (pl. 2018-ban)? Egyes tényezőket 
közvetlenül mértünk (vízhőmérséklet, diffúz fénykioltási együttható, vízmélység), másokat a mérési 
adatokból származtattunk (a vízoszlop stabilitása). Ezeket a hosszútávú, nagy gyakoriságú 
idősorokat az I. medence sekély parti területén működő ökológiai mérőállomáson rögzítettük 
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(Istvánovics és Honti, 2021; 3. ábra). Egyetlen vizsgált változót sem találtunk szélsőségesnek 
2019-ben, ami azonban nem zárja ki, hogy a partinál mélyebb vizekben kialakulhatott oxigénhiány. 
A vizsgálat folytatásához kihasználtuk, hogy 2019-ben az I. medence közepén működött a BME 
Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék hidrometeorológiai mérőállomása (3. ábra). Összekapcsolt 
egydimenziós hidrodinamikai-OO modell segítségével vizsgáltuk az OO viszonyok 
valószínűsíthető nyíltvízi dinamikáját a 2019-es algacsúcsot megelőző időszakban. Végül az 
adatelemzés eredményei alapján a beavatkozási lehetőségeket járjuk körül.







3. ábra: Vízminőségi mérőállomások az I. medencében (csillaggal jelölve). Az elemzésekhez 
az OMSZ keszthelyi obszervatóriuma és a Balaton repülőtér (Sármellék) hosszútávú 
adatait is felhasználtuk – ezek helyét a teli körök mutatják.


2. Módszerek 

2.1. Mérési módszerek 
Az I. medence parti övében 2001 óta működő ökológiai mérőállomás programjának részleteit 
Istvánovics és Honti (2018, 2021) ismertették. Nagy gyakorisággal mértük a vízhőmérséklet 
profilját (T, [°C]), a zavarosságot, az aktívan fotoszintetizáló algák késleltetett fluoreszcenciáját és 
az oldott oxigént (OO, [g m-3]). A függély mentén átlagolt zavarosságot diffúz fénykioltási 
tényezőre (Kd, [m-1]) számoltuk át a heti gyakorisággal kézzel mért fényprofilok alapján. A 
késleltetett fluoreszcenciát klorofill koncentrációra váltottuk a szintén hetente kivonásos 
módszerrel mért klorofill koncentráció (kl; EPA Method 445) alapján. A parti kl adatok ésszerű 
mértékű egyezést mutattak (r2=0,62, N=89) a vízközépen mért adatokkal ahhoz képest, hogy 
utóbbiakat más módszerrel és 0-2 nap eltéréssel mérték. 
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A hidrometeorológiai állomást a KDT VIZIG medence-közepi platformjára szereltük, 3,5 m 
vízmélységnél. Ez az állomás csak 2019-ben működött, és a tó energiamérlegének 
modellezéséhez szükséges komponenseket rögzítette (Lükő és mtsai., 2020). Mértük a 
meteorológiai állapotváltozókat (szélirány, szélsebesség, léghőmérséklet, páratartalom), 
örvénykovariancia módszerrel a függőleges turbulens momentumot és hőáramokat, a le- és 
feláramló rövid és hosszú hullámú sugárzást, az üledékbeli hőáramlást, a vízhőmérséklet profilját 
és a skaláris hullám-paramétereket.


2.2. Adatelemzés és modellezés 
Az ökológiai mérőállomás 2009-2019 június-augusztusi (JJA) idősorain vizsgáltuk az OO 
viszonyok és az azt befolyásoló tényezők alakulását. Azért választottuk ezt a pár hónapos 
időszakot, mert az augusztus végi algacsúcs kialakulásához vezető körülményekre voltunk 
kíváncsiak. Az OO viszonyok jellemzéséhez a 10 percre átlagolt idősorból minden napra 
kiszámoltuk az üledék fölött 30 vagy 40 cm-rel elhelyezett szenzor oxigén-telítettségi adatainak 5 
percentilisét (OO5%; ez közel esik a napi minimumhoz, de annál megbízhatóbb, mivel kiszűri az 
esetleges random mérési hibát). A vízoszlop stabilitását két mérőszámmal írtuk le. Egyfelől az 
időszakos rétegezettség időtartamát számoltuk ki az üledék fölött 30 vagy 40 cm-rel, illetve 110 
vagy 120 cm-rel elhelyezett hőmérők 10 percre átlagolt idősorából. Akkor tekintettük 
rétegezettnek a vizet, ha a különbség meghaladta az 1°C-t (ΔT>1°C). A másik mérőszám a 

potenciális energia-anomália (( [J m-3]; Simpson 1981) volt. Ez az a térfogategységre vetített 

energia, amely a fajsúlykülönbség miatt rétegezett vízoszlop teljes átkeveréséhez szükséges.


Mivel az oldott oxigént csak az I. medence sekély vizében mértük, a mélyvízben kialakuló 
viszonyokat közvetett módon, modellezéssel vizsgáltuk. Az egydimenziós OO modell 
elkészítéséhez először az Általános Óceán-Turbulencia Modellt (GOTM, Umlauf és Burchard, 
2005) kalibráltuk a hidrometeorológiai állomás adatsoraival 2019. július-augusztusra 20 perces 
lépésekben, a vízoszlopot 20 db 17,5 cm vastagságú rétegre bontva. A kalibráció nagyon jól 
sikerült (4. ábra): a mért és modellezett átlag vízhőmérséklet közötti korrelációs együttható 0,98 
volt. A mért és modellezett hőmérsékleti profilok átlagos eltérése 0,08°C, az átlagos hibanégyzet 
négyzetgyöke pedig 0,41°C volt. Következésképp a hidrodinamikai modellből származtatott és az 
OO modellt meghajtó vertikális örvénydiffuzivitási idősor (Ev, [m2 s-1]) kellően pontosnak 
tekinthető.




4. ábra: Balra: A mért (fekete vonal) és modellezett (piros vonal) 20 perces átlag 

vízhőmérséklet az I. medencében 2019. július-augusztusban. Jobbra: A mért és 
modellezett 20 perces vízhőmérséklet profilok eltérése.
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Az egydimenziós OO modellben a fotoszintézist (P, [g O2 m-3 s-1]), a légzést (R, [g O2 m-3 s-1]), az 
üledék oxigénigényét (SOD, [g O2 m-2 s-1]) és a légköri gázcserét vettük figyelembe. A rétegek 
közötti vertikális transzportot (Xfel és Xle [g m-3 s-1]) az OO gradiens és Ev szorzataként számítottuk 
(5. ábra). Minden i-vel jelölt vízrétegre e következő differenciálegyenlet-rendszert oldottuk meg az 
implicit „Isoda” módszerrel (deSolve csomag, R; Soetaert és mtsai., 2010):







5. ábra: Az egydimenziós oldott oxigén modell elvi vázlata. (A rövidítések értelmezését ld. a 

szövegben).


Mivel nyíltvízi OO adatok hiányában folyamodtunk modellezéshez, az OO modellt értelemszerűen 
nem volt mihez kalibrálni. Ezért nem is az OO dinamikáját szimuláltuk vele, hanem azt vizsgáltuk, 
hogy mennyire érzékenyek az oxigénviszonyok a modell egyes paramétereinek változására, azaz, 
hogy a paraméterek milyen széles tartományában alakulhat ki az üledék fölötti vízrétegben 
hypoxia. A hypoxia felső határát 1 g m-3 OO koncentrációnál vontuk meg (Nürnberg, 2002). Az 
alapértelmezett paraméter-értékeket a hosszútávú, nagy gyakoriságú idősorok elemzése alapján 
választottuk meg, kivéve az üledék oxigénigényét, amit csak Vörös és mtsai. (1983) mértek 
évtizedekkel ezelőtt (1. táblázat). A lokális érzékenységvizsgálatban egyszerre mindig csak egy 
paraméter értékét változtattuk (1. táblázat), és a modellt minden alkalommal lefuttattuk a 2019. 
július-augusztusi időszakra. 


dOOi(t)
d t

= Xfel,i(t) + Xle,i(t) + Pi(t) − Ri(t)

 7 
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értelemszerűen nem volt mihez kalibrálni. Ezért nem is az OO dinamikáját szimuláltuk vele, 

 7 

 

Fig. S4  

Observed (black circle) and modelled (red line) 20 min depth-averaged water temperature from 1 July 

to 31 August 2019. 

 

High accuracy persisted in the simulated internal thermal structure (Fig. S6); Pearson’s 

correlation coefficient was 0.95. The average temperature difference between the observed 

and modelled series and RMSE was 0.08°C and 0.41°C, respectively. Pearson’s correlation 

was reasonably high (0.90) when the comparison was restricted to the stratified periods 

identified by the temperature difference at the water surface and the bottom. The calibrated 

GOTM accurately captured both weak diurnal stratification and mixing events. This gives 

confidence in the estimated time-series of eddy diffusivity.  
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Fig. S5  

Contour plots of a) observed and b) simulated water temperature profiles from 1 July to 31 August 

2019. The difference between modelled and observed temperatures is shown in panel c).   

 

The mass balance model of dissolved oxygen 

Model structure 

 A one-dimensional DO model was set up to examine sensitivity of the development of 

bottom hypoxia (BH) to biological variables (photosynthesis, respiration in the water column 

and in the sediments) and to physical conditions (water depth, light attenuation and vertical 

 

 9 

transport; Fig. S7). To match the hydrodynamical model, the water column (h=3.5 m) was 

divided into 20 layers of width ΔZ=0.175 m. 

 

 

Fig. S6 

Scheme of the one-dimensional model of dissolved oxygen (DO): main processes (a) and the transport 

model (b). (P – photosynthesis, R – respiration in the water, SOD – sediment oxygen demand, Kd – 

coefficient of diffuse light attenuation, Z – water depth, Psat – rate of light-saturated photosynthesis, Isat 

–saturation irradiance, Ev – coefficient of eddy diffusivity.) 

 

The following differential equation applied to each layer (indexed by i): 

!"#$(&)
!& = )*+,-(.) + )!012,-(.) + 3-(.) − 5-(.)  Eq. S1, 

where Xup and Xdown [g m-3 s-1] are upward and downward fluxes of DO, respectively, P [g m-3 

s-1] is local photosynthesis, and R [g m-3 s-1] is local respiration. The differential equation 

system was solved by the deSolve package in R (Soetaert et al., 2010) using the implicit 

method “lsoda”. 
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1. táblázat. Az OO modell paraméterei és beállításai. (ÉV – érzékenységvizsgálat; Pmax – a 
fénytelített fofoszintézis sebessége; R –légzés a vízoszlopban; SOD – üledék oxigénigény, Kd 
– diffúz fénykioltási együttható, OOtel – telítési OO koncentráció, Tnap – a nappal hosszúsága, 
h – vízmélység, δν – az örvény diffuzivitás perturbációs paramétere).


Az adott paraméterre való érzékenységet a hypoxia kialakulásának valószínűségével (VH = t1/t) 
jellemeztük, ahol „t” a két hónap alatt megtett 20 perces szimulációs lépések száma (t=4464), t1 
pedig azon lépések száma, melyekben az OO koncentráció 1 g m-3 alá csökkent.  A vizsgált 
időszak statisztikai értelemben valószínűsíthető OO dinamikájára az érzékenységvizsgálat 
összesített eredményeiből következtettünk. A hypoxia robusztusságát (RH=f1/nf) számoltuk ki 
minden egyes 20 perces lépésre, ahol nf az érzékenységvizsgálat összes futtatásainak száma volt 
(nl=44), f1 pedig azon futtatások száma, melyekben az adott lépésben hypoxia alakult ki. A 
robusztusság (0≤RH≤1) 1-hez közeli értéke azt jelenti, hogy sok különböző paraméter-
kombinációnál elfogyott az oxigén az adott örvénydiffuzivitás (keveredés) mellett, tehát az I. 
medencében nagy valószínűséggel tényleg hypoxia alakult ki az adott időpontban.


A beavatkozási lehetőségek lehatárolása érdekében vizsgáltuk, hogy milyen körülmények között 
valószínű a hőrétegezettség (ΔT>1°C) kialakulása, illetve felbomlása. Feltételeztük, hogy Markov-
folyamatokról van szó, azaz a jelenlegi állapot teljeskörűen meghatározza a jövőben várható 
állapotokat. Az ökológiai állomás 10 perces ΔT>1°C idősorából a 2009-2020 közötti évek 
mindegyikének nyarára (JJA) kiszámoltuk a markovi átmeneti valószínűségek mátrixát, majd 
lineáris regresszióval vizsgáltuk, hogy a rétegezettség kialakulásának (nem rétegezett – rétegezett 
átmenet) és fennmaradásának (rétegezett-rétegezett átmenet) valószínűsége mely környezeti 
tényezőktől függ. 


Paraméter/ 
beállítás

Dimenzió Alapértelme-
zett érték

ÉV tartomány

Pmax g O2 m-3 d-1 14.6 7.3 – 29.2

R g O2 m-3 d-1   2.0 1.0  –  4.0

SOD g O2 m-2 d-1   1.5 0.75 – 3.0

Kd m-1    2.55  1.27 – 5.10

OOtel g O2 m-3           8 n/a

Tnap h         16 n/a

h m 3.5 2.1  –  3.5

δν –           1 0.01–100
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3. Eredmények 

A 3.1. Az elmúlt évtized adatainak összehasonlító elemzése (parti mérőállomás, JJA) 

2019-ben az OO5% legkisebb értéke 28,8% volt. Hasonlóan alacsony értékeket mértünk 2010, 
2015, 2016-ban is. 2019. júliusában azonban sokkal kisebb OO5% értékek voltak jellemzőek, mint 
más években (6. ábra), de hipotézisünknek megfelelő mértékű hypoxia egész nyáron nem alakult 
ki a sekély vízben.







6.  ábra: A napi 5 percentilis OO telítettség (OO5%) havi átlagának eltérése az évtizedes havi 
átlagtól. (Az utóbbi értéke júniusban 88,3%, júliusban 81,8%, augusztusban 79,0% volt. 
2009-ben, 2017-ben és 2018-ban nem volt OO szenzor az üledék közelében.)





 

7. ábra: A havi átlag vízhőmérséklet eltérése az évtizedes havi átlagtól. (Az utóbbi értéke 

júniusban 23,3°C, júliusban 25,2°C, augusztusban 25,1°C volt.)
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8. ábra: A naponkénti rétegezett órák havi átlagának (ΔT>1°C; balra fent), a havi átlag 
potenciális energia anomáliának (Φ, jobbra fent), és a havi átlag diffúz fénykioltási 
együtthatónak (Kd, balra lent) az eltérése az évtizedes átlagtól. Jobbra lent: Napi átlag 
vízállás az egyes években. (Az évtizedes átlagok június, július, augusztusban rendre a 
következők voltak: ΔT>1°C – 2,06, 2,01 és 2,14 óra nap-1; Φ – 0,16, 0,19 és 0.16 J m-3; Kd 
– 2,25, 2,44 és 2,74 m-1. A jobb alsó ábrán a piros vonal 2019.)


A havi átlag vízhőmérséklet eltérése a megfelelő havi évtizedes átlagtól fokozott nyári melegedést 
mutatott 2015 óta (7. ábra), összhangban az éghajlati állapotváltozással (Istvánovics, 2021). Ezen 
a mostani meleg perióduson belül 2019 nem volt kiugróan meleg. A vízoszlop stabilitása (ΔT>1°C 
és potenciális energia anomália) 2019 augusztusában lényegesen nagyobb volt, mint az évtized 
során bármikor (8. ábra). A fénykioltási együttható is 2019-ben volt a legnagyobb. Ezt viharok 
idején az üledék felkeveredése, csendes időszakokban az intenzív mészkiválás okozhatta. A 
vízállás magas volt, de nem magasabb, mint a legcsapadékosabb években (2010 és 2014) és 
2016 után, amikor a megengedett maximális vízszintet +120 cm-re emelték.


A víz OO viszonyait meghatározó tényezők elemzése tehát azt mutatta, hogy bár 2019-ben 
valamennyi mért változó értéke a kedvezőtlen OO viszonyok kialakulása irányába mutatott (magas 
vízhőmérséklet, nagy stabilitású vízoszlop, nagy fénykioltás, magas vízállás), a rekord méretű 
algacsúcsot nem lehetett egyik vagy másik tényező szélsőséges, kiugróan kedvezőtlen értékéhez 
kötni. A nyíltvíz feltételezhető OO viszonyainak vizsgálatára kidolgozott modell az egyes tényezők 
összjátékát írja le és így közvetlen OO mérések nélkül is pontosabb képet adhat az augusztus 
végi csúcshoz vezető eseménysorról.
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3.2. A 2019 július-augusztusi eseménysor rekonstrukciója az I. medence közepén 

Az OO modell szerint a fenékközeli hypoxia kialakulásának valószínűsége erősebben függött a 
vízoszlop légzésétől és az üledék oxigénigényétől, mint a maximális fotoszintézistől és a 
rendelkezésre álló fénytől (Kd-től). Menedzsment szempontból legérdekesebb a vízmélységtől való 
függés volt (9. ábra). Ez a tényező a fény- és keveredési viszonyokat is befolyásolja, 




 

9. ábra: A fenékközeli hypoxia kialakulásának valószínűsége (VH) a vízmélység (h) 

függvényében. (A piros nyíl az I. medence átlagos vízmélységét mutatja +120 cm 
vízállásnál.)


utóbbi pedig minden más tényezőnél erősebben határozta meg a hypoxia kialakulását. Az I. 
medencében 2,4 m átlagmélységig (+80 cm-es vízállásig) viszonylag kis valószínűséggel alakult ki 
hypoxia, ennél magasabb vízállásnál a valószínűség duplájára nőtt.


Július elején a rövid életű nappali rétegezett időszakokat rendszeresen feltörték az erőteljes 
keveredési események, melyek a vizet átlevegőztették (10. ábra). Július 2. hetében a gyors 
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10. ábra: Fent: Az örvénydiffuzivitás (függőleges keveredési intenzitás, Ev; területdiagram) 20 
perces profiljai és a napi átlag vízhőmérséklet (T; vonal) 2019. július-augusztusban. Lent: A 
hypoxia statisztikai robusztussága (RH; területdiagram) és a fitoplankton biomasszája 
ugyanebben az időszakban. (Z a vízmélység.)


lehűlést hasonlóan gyors melegedés követte, melynek végére a vízhőmérséklet elérte 2019-es 
maximumát (július 26-27-én 25,9°C). Ebben a gyors melegedési időszakban az elégtelen 
keveredés miatt alakulhatott ki az első statisztikailag robusztus hypoxikus esemény 2,5 m-nél 
mélyebb vízben, azaz az I. medence 83%-án. A hypoxia július 18-22. és 25-28. között lehetett 
elég tartós ahhoz, hogy beindulhasson az üledék anaerob P leadása, amely egy kisebb Anabaena 
sp. (Mátyás Kálmán, szóbeli közlés) csúcs növekedését támogatta. Napi adatok szerint a 
fitoplankton nettó növekedési rátája július 25-31 között 0,4±0,02 nap-1 (n=7, r2=0,99, P<0,001) 
volt. A csúcsbiomassza elérte a 90 mg kl m-3-t – az elmúlt évtizedhez képest már ez is magas 
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érték volt. Augusztusban az erős rétegezettség időszakait heti rendszerességgel váltogatták a 
kisebb-nagyobb viharok, melyeket gyors lehűlés és intenzív keveredés kísért. Augusztus 6-8-án 
és 18-21-én alakulhattak ki újabb tartós, statisztikailag robusztus hypoxikus és anaerob P 
felszabadulási események, melyek területi kiterjedése kisebb lehetett, mint a júliusi eseményeké 
(3,5 m vízmélység; az I. medence 23%-a). Az augusztus 21-i vihar után 6 napon át töretlen, 
0,35±0,02 nap-1 (n=7, r2=0,96, P<0, 001) nettó növekedési rátával fejlődött ki a páratanul nagy 
biomassza csúcs. Úgy tűnik, 3-4 napnyi tartós hőrétegezettség az anaerob belső P terhelés 
beindulásának előfeltétele.


A júliusi és augustusi csúcsban megfigyelt nettó növekedési ráta abszolút értéke és tartóssága 
kivételesen nagy volt. Az ökológiai állomás 2001-ben indult mérési programja óta mindössze az 
esetek 2%-ban érte el a nettó növekedési ráta a 0,35 nap-1 értéket, és egyszer sem fordult elő, 
hogy ez a magas ráta 2 napnál tovább fenntartható legyen (Istvánovics és Honti, 2021). A 2019-es 
ráták azt mutatták, hogy a csúcsalkotó fajok számára közel ideálisak voltak a környezeti feltételek. 
A cianobaktériumok (Anabaena sp. és Aphanizomenon flos-aquae) és a 

Ceratium furcoides egyaránt K-szelektált, stressztűrő fajok. A vízoszlop stabilitása kedvező 
számukra, mert ilyenkor tudják leginkább kihasználni a függélymenti tápanyag gradienseket, és 
ilyenkor tudnak abba a vízrétegbe húzódni, ahol optimális számukra a fény (Reynolds, 1997). 
Mindkét csoport hozzáfér olyan tápanyagokhoz, melyekhez más algák nem (a 
cianobaktériumoknál N2-kötés, a Ceratiumnál fakultatív baktériumfogyasztás), jelentős 
mennyiségű foszfort képesek raktározni és ellenállóak az alga-fogyasztó állatok legelésével 
szemben (Reynolds, 1997; Sommer és Worm, 2002; Lengyel és mtsai., 2021). Következésképp a 
több napon át tartó gyönge turbulencia és az ezeket az időszakokat kísérő hypoxia és anaerob P 
felszabadulás optimális hidrodinamikai és P ellátási feltételeket jelenthettek (vö. O’Neil és mtsai., 
2012), miközben a heti rendszerességű felkeveredések biztosíthatták a víz inokulációját a 
cianobaktériumok esetében az üledéklakó akinetákkal, a C. furcoides esetében a nyugvó 
cisztákkal.  


Figyelembe véve, hogy a fitoplankton nettó növekedését számos olyan tényező befolyásolja, 
amelyre vonatkozóan nincsenek adataink (pl. csírázás, különböző tápanyagok hozzáférhetősége, 
legelés), az algák nettó növekedésének időzítése az OO modell által jelzett robusztus hypoxikus 
eseményekhez képest elég pontos volt ahhoz, hogy hipotézisünket igazolva lássuk: a rendkívüli 
algacsúcs hátterében az üledék anoxikus P leadása állt, melynek beindulásához a vízoszlop 
legalább 3-4 napig tartó stabil rétegezettsége szükséges.


3.3. Kiegészítő adatok 2020-ból – hypoxia pedig van a Balatonban! 

A Balatont tudományos körökben is nagy gyakorisággal alaposan átkeveredő tónak tartják, 
amelyben hypoxia vagy anoxia csak kivételesen fordulhat elő – a szóbeszéd szerint talán az 
eutrofizálódás csúcsán az I. medencében fordulhatott elő ilyen állapot. 2019-ben csak 
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modellezéssel tudtuk igazolni, hogy a medence nyíltvizében hypoxia alakult ki és ez vezetett a 
nagy algacsúcshoz. A hypoxikus állapot fizikai bizonyítására 2020-ban a tóközépi mérőállomáson 
(3. ábra) az üledék fölött 0,5 és 2,5 m mélységben folyamatosan mértük az OO koncentrációt, 
néhány szélcsöndes napon pedig nagy felbontású függélymenti méréseket végeztünk a Balaton 
több pontján, beleértve a keleti medencéket is. Ezen adatok elemzése nem tárgya a projektnek; 
az adatok bemutatásával arra hívjuk fel a figyelmet, hogy erős felmelegedés-hőrétegeződés idején 
bizonyítható a hypoxia kialakulása az I. medence üledéke közelében. Expedíiószerű méréseink 
alkalmával a Siófiki-medence vize erős rétegezettség idején is tele volt oxigénnel. Noha ez a 
tórész átlagosan közel 1,5 m-rel mélyebb az I. medencénél, hypoxia azért nem alakul ki, mert 
minden anyagcsere folyamat (fotosszintézis, légzés, üledék oxigénfogyasztás) lényegesen 
lassúbb, mint a magasabb trofitású délnyugati területeken.


A 2019-es modell-eredményekkel (10. ábra) összhangban a 2020-as mérési adatok is azt 
mutatták, hogy hypoxia erőteljes felmelegedések idején várható (11.ábra; 2020-ban a hypoxia 
felső határát 2 g O2 m-3-nél húztuk meg, mert az oxigénszenzor elég magasan, fél méterrel volt az 
üledék fölött.) Az előző évhez hasonlóan július második felétől alakultak ki ilyen állapotok, de a 
július 19-24 és az augusztus 6-14 közötti felmelegedés során a hypoxia rövid életű maradt, mert a 
jókor érkező szelek átkeverték a vizet. Talán a legveszélyesebb helyzet a Kékszalag 
vitorlásverseny idején alakult ki. Szerencsére a verseny másnapján megjött a vihar és a gyors 
lehűlés, ezen a hajszálon múlhatott, hogy nem indult be az anaerob P leadás az üledékből. A 
Balaton átlag vízállása ekkor 13 cm-rel volt alacsonyabb, mint az előző évben. A 2020-as adatok 
részletes elemzése nélkül nem állíthatjuk, de nem is zárhatjuk ki, hogy a szelek időzítése mellett az 
alacsonyabb vízállás mentette meg a helyzetet.




11. ábra: Az oldott oxigén koncentráció 10 perces idősora az üledék fölött 0,5 és 2,5 m-rel 

(kék. Illetve narancssárga vonal) és a napi átlag vízhőmérséklet (fekete vonal) az I. 
medence közepén 2020 július-augusztusban. (A szürke terület a Kékszalag verseny idejét 
mutatja. Veszélyesnek tekintjük, ha az üledék fölött 0,5 m-re 2 g m-3 alá csökken az oxigén 
koncentráció.)


A Balaton keleti medencéiben augusztus 21-én mértünk függőleges profilokat. A fenék közelében 
az OO telítettség sehol sem csökkent 80% alá. A nyugati medencékben sokkal alacsonyabb 
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értékek is előfordultak: a példában (12. ábra) az üledék fölött 2,7 g m-3 volt az OO koncentráció, 
ami 31% telítettségnek felelt meg. Ebben a rétegben az alga biomassza közelítette a 100 mg kl 
m-3 értéket, de fény hiányában a fotoszintézis kb. 2 m alatt már nem kompenzálta a légzést. 
Valószínű, hogy a fenék közelében gyülekező algák (zömében C. furcoides) tápanyagért húzódtak 
a megvilágított réteg alá.




12. ábra: Balra: Az alga biomassza (narancs kör és zöld vonal) és az OO koncentráció (fekete 

vonal), jobbra: a fotoszintetikusan aktív sugárzás (PAR; narancs vonal) és a vízhőmérséklet 
(fekete vonal) függély menti változása az I. medence közepén 2020. augusztus 9-én 1120-
kor. (A narancs körök az 1 másodpercenkénti mérések, a zöld vonal adott mélységben az 
átlag. A klorofill kivételével a mérés szórása olyan kicsi volt, hogy csak az átlagot 
mutatjuk.)


Figyelemre méltó, hogy az 1 m körüli mélységben elhelyezkedő hőváltó rétegben a gradiens 
délutánra elérte a 10°C m-1-t, a hőváltó réteg fölött pedig nagyságrenddel kisebb volt az algák 
biomasszája, mint az időszakos hipolimnionban. A fitoplankton inhomogén függélymenti eloszlása 
súlyos és válaszra váró kérdéseket vet fel a műholdas távérzékeléssel meghatározott biomassza 
értékek megbízhatóságával kapcsolatban a hőrétegezett időszakokban.


3.4. A belső eutrofizálódás menedzselése – általános szempontok 

Vizsgálataink szerint a Balaton I. medencéje 2013-ban a belső eutrofizálódás állapotába került, 
kialakult az a nyári fitoplankton szerkezet, amely az időjárási viszonyok kedvezőtlen összjátéka 
esetén a magas vízállás mellett hatalmas algacsúcsok kialakítására képes (Istvánovics, 2021). Ezt 
az állapotot a klasszikus eutrofizálódástól az különbözteti meg, hogy utóbbi a magas külső 
tápanyagterhelés következménye, a belső eutrofizálódást viszont az éghajlatváltozás miatt 
eltolódó tavon belüli folyamatok együttes hatása váltja ki.
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Tavaink eltérően reagálnak az éghajlatváltozásra (Dokulil, 2010), néhány általános mintázat azért 
kirajzolódik. Ilyen a nyári felszínközeli fitoplankton csúcsok méretének növekedése. A világ 71 
darab 100 km2-nél nagyobb tavának 1984-2012 közötti műholdas adatai szerint a tavak 68%-
ában nőtt a biomassza, és csak 6 tóban - köztük a Balatonban - volt tartós csökkenés (Ho és 
mtsai., 2019). Internetes források szerint az elmúlt évtizedben számos regionális vagy országos 
jelentőségű tóban alakult ki közfigyelmet keltő algatömeg. Leggyakrabban a cianobaktériumok 
szaporodtak el. 


A tudományosan feltárt esetek jelentős hányadában - de nem minden tónál - a szélsőségesebbé 
váló csapadékeloszlás, ezen belül az intenzív esőzések okozta diffúz tápanyagterhelés állt a 
rendkívüli algacsúcsok hátterében (pl. Erie-tó: Michalak és mtsai., 2011; Winnipeg-tó: Schindler 
és mtsai., 2012; Okeechobee-tó: Havens és mtsai., 2019). A csapadék eloszlásának változása 
mellett fontos szerepe volt annak is, hogy az érintett vízgyűjtők egyre nagyobb területén egyre 
intenzívebb a szántóföldi művelés. Számos kutató tartja univerzális menedzsment-lehetőségnek a 
pontszerű – és a fejlettebb országokban manapság döntően diffúz eredetű – külső 
tápanyagterhelés szigorú csökkentését (Brookes és Carey, 2011). Kétségtelen, hogy ez továbbra 
is fontos beavatkozási lehetőség, a változó éghajlati viszonyok között azonban önmagában nem 
feltétlenül oldja meg az algásodás problémáját. Ennek oka pedig az, hogy az éghajlatváltozás 
nemcsak a vízgyűjtőn keresztül, hanem közvetlenül is befolyásolja a tavon belüli folyamatokat. A 
legközvetlenebb és legáltalánosabban megfigyelhető hatás a vízoszlop hőrétegezettségének 
változása, a rétegezettség stabilitásának növekedése és a keveredés intenzitásának csökkenése a 
melegedés és/vagy a szélsebességek globális csökkenése miatt (Kraemer és mtsai., 2015, 
Woolway és mtsai., 2017). Ezek a fizikai folyamatok a belső tápanyagterhelés növekedését vonják 
maguk után, ami pedig ellene játszik a külső tápanyagterhelés csökkentésének.


Az Erie-tóban például a rekordméretű 2011-es Microcystis csúcs kialakulásához nemcsak a 
szokatlanul heves tavaszi esőzések miatt megnövekvő külső tápanyagpulzus kellett, hanem az is, 
hogy a szokásosnál lanyhább nyári keveredés miatt a hipolimnionban elfogyjon az oxigén, és 
megnőjön a belső P terhelés (Michalak és mtsai., 2013). A Balaton szempontjából legrelevánsabb 
példa a polimiktikus (nagy gyakorisággal felkeveredő) berlini Müggelsee esete. A tó külső 
terhelése az utóbbi időben nem változott trendszerűen; a rétegezett időszakok hosszúságának 
növekedése, nyomában az oxigénviszonyok romlása és az üledék anaerob P leadása vezetett 
fokozott algásodáshoz (Wilhelm és Adrian, 2008). E kutatók projekciója szerint a polimiktikus 
tavak lassan dimiktikussá válhatnak, hőrétegezettségük azonban sérülékeny marad, bármikor 
hirtelen átkeveredhetnek. Ha ez nyáron történik, jelentős algacsúcsok alakulhatnak ki. 


Mivel az éghajlati projekciók szerint a belátható jövőben további gyors melegedéssel kell 
számolnunk (IPCC, 2014; Honti és mtsai., 2021), a közvetlen tavon belüli trofitás-növelő hatások 
miatt egyre kisebbre és kisebbre kellene csökkentenünk a külső tápanyagterhelést ahhoz, hogy az 
algásodás ne fokozódjék. Figyelembe véve a környezeti politikák azon megkerülhetetlen 
sajátosságát, hogy a problémafelismeréstől a beavatkozásokig és azok hatékonyságának 
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értékeléséig évtizedek telnek el (Meals és mtsai., 2010), a külső tápanyagterhelés csökkentése 
mellett kezdetektől fogva mérlegelnünk kell a tó-specifikus belső beavatkozási lehetőségeket is 
(vö. O’Neil és mtsai., 2012; Honti és mtsai., 2021).


3.5.  A belső eutrofizálódás menedzselése – Balaton 

Jelenlegi tudásunk szerint a Balaton tápanyagterhelésének 85-90%-a diffúz forrásokból származik 
(Clement, 2003; Clement, 2021). Az éves lefolyás és az összes P terhelés mértékében és 
évszakos eloszlásában nem várhatók jelentős éghajlat-vezérelt változások különböző éghajlati 
forgatókönyvek elemzése alapján (Kovács és Clement, 2009). Az I. medence diffúz terhelésének 
csökkentése a közvetlen vízgyűjtőn, különösen a parti településeken lehet hatékony, ahonnan 
azonban átlagosan csak évi 6 t vagy kevesebb foszforterhelés érkezik (Kovács és Clement, 2009; 
Clement, 2021) – ez csupán harmada a 2019-es algacsúcs konzervatívan becsült P igényének. A 
Zala-vízgyűjtőn a tápanyagkibocsátás további csökkentése nem hatékony beavatkozás, mert a 
Kis-Balaton tápanyag visszatartásának hatásfoka annál kisebb, minél kevesebb a beérkező 
terhelés (Clement és mtsai., 2014, 2019; Honti és mtsai., 2020). A külső terhelés csökkentési 
lehetőségeinek részletes feltárása a menedzsment szempontjából fontos kutatási feladat; 
jelentősen meghaladja jelen projekt kereteit. 


A részletes kutatás számos viszonylag kicsi, de együttesen jelentős forrást tárhat fel. Az egyik 
legnagyobb tétel valószínűleg a keszthelyi szennyvíz kivezetésének megoldása. A tisztított 
szennyvizet ma télen az Egyesített Övcsatornába juttatják, nyáron a lápon szikkasztják, ahonnan 
az évtizedek alatt a talajban felhalmozódott P belvízátemeléssel kerül az Övcsatornába 
(NYUDUVIZIG éves tápanyagmérlegek; Clement és mtsai., 2019). A Kis-Balaton Alsó Tározó 
áramlási viszonyai nem tisztázottak, de valószínű, hogy az Övcsatorna vize viszonylag rövid 
lefolyási úton jut el a Balatonba. Már az is megoldás lenne, ha a keszthelyi szennyvizet a Kis-
Balaton fölött vezetnék a Zalába. Megoldandó a Kis-Balaton rövidre zárásának lehetősége is, ami 
papíron megvalósult, a gyakorlatban azonban műszaki okok miatt nem működtethető. 
Kidolgozandó a Zala torkolati zsilipje nyári lezárásának kritériumrendszere. A lezárás közel nullára 
csökkentené a Zalán érkező tápanyagterhelést a kritikus nyári időszakban (június-szeptember), 
amikor potenciálisan nagy algacsúcsok egyáltalán kialakulhatnak a Balatonban. Az Alsó Tározó 
beüzemelése előtt ez bevált gyakorlat volt, amit 2020-ban is alkalmaztak a rendkívüli július végi 
csapadék betározására. Az Alsó Tározó megváltozott viszonyai között azonban a megemelt 
vízszint a vízinövényzet tömeges pusztulásához és súlyos anoxiához vezetett. A szeptembertől 
elengedett víz oxigéntartalma 1-2 g m-3 volt, fotoszintetizáló kénbaktériumok tömegeit tartalmazta 
(NYUDUVIZIG adatai és Mátyás Kálmán, szóbeli közlés). A 2020-as esetnek nem az a tanulsága, 
hogy a Zalát nem szabad lezárni, hanem az, hogy meg kell határozni a pontos 
szempontrendszert, hogy mikor és hogyan lehet lezárni, majd hosszabb lezárást követően újra 
megnyitni. A tápanyag-terhelés csökkentésének további lehetősége a szennyvíztelepek 
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kibocsájtási határértékeinek szigorítása (Kutics, 2021) és a horgászati etetőanyagok 
használatának korlátozása (Specziár és Boros, 2021).


Miután a Balaton is azok közé a tavak közé tartozik, melyekben döntően tavon belüli folyamatokra 
vezethető vissza a jelenlegi eutrofizálódás, kiemelkedően fontos a tavon belüli beavatkozási 
lehetőségek feltárása. Bemutattuk, hogy a kotrás nem megoldás a problémára (Istvánovics, 
2021). Eredményeink alapján menedzsment szempontból kulcskérdés, hogy milyen tényezők 
határozzák meg a hőrétegeződés kialakulását és felbomlását a Balatonban. Ennek vizsgálatához a 
10 perces június-augusztusi ΔT>1°C idősorból becsültük a rétegeződés markovi átmeneti 
valószínűségeit (2. táblázat). Hosszútávú adatok csak a sekély parti területen álltak rendelkezésre; 
összehasonlításképpen az I. medence közepén levő hidrometeorológiai állomás 2019-2020-as 
adatsorait is felhasználtuk. 


2. táblázat. Az időszakos rétegezettség (ΔT>1°C) kialakulásának (nR-R átmenet) és 
fennmaradásának (R-R átmenet) markovi átmeneti valószínűsége június-augusztusban. 
Megadtuk a hőrétegezettség átlagos fél-életidejét is. (tk – az I. medence közepén mért 
adatok. tk* - csak július közepétől volt adat. Az adatok száma minden évben N=13.000 körül 
volt.)


Év
Átmeneti valószínűség Átlagos fél-élet-

nR-R R-R idő [óra]

2009 0,012 0,891 1.44

2010 0,006 0,943 2,83

2011 0,007 0,887 1,39

2012 0,001 0,835 0,92

2013 0,006 0,937 2,57

2014 0,005 0,927 2,19

2015 0,007 0,930 2,30

2016 0,010 0,920 2,00

2017 0,013 0,908 1,73

2018 0,010 0,922 2,05

2019 0.013 0,921 2,03

2019 tk 0,005 0,987 6,31

2020 0,013 0,932 2,35

2020 tk* 0,016 0,973 12,11
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A rétegeződés kialakulásának valószínűsége mindig 2% alatt volt jelentős évek közötti 
különbségekkel. Ha egyszer kialakult a rétegeződés, általában 90% fölötti valószínűséggel fenn is 
maradt a következő 10 percben. A rétegezettség fél-életideje a sekély parti vízben 1 és 3 óra 
között változott, a nagyjából kétszer mélyebb medenceközepi állomáson sokkal hosszabb volt. 


A nem rétegezett - rétegezett átmenet valószínűsége a napi átlag vízhőmérséklet összetett 
függvénye volt (13. ábra): 22°C fölötti hőmérsékleten a gyors felmelegedések időszakában 
számolhatunk hőrétegezettség kialakulásával. (A gyors felmelegedést kettős kritériummal írtuk le: 
tegnap hidegebb volt, mint ma, és mától legalább 2 napon át 0,35°C-nál többet melegszik a víz.) 
Hőrétegezettség tehát mindenképpen kialakul, ezt nem tudjuk befolyásolni.  

Ugyanakkor a rétegezett-rétegezett átmenet valószínűsége lineárisan nőtt az átlagos JJA 
vízállással (13. ábra), azaz a hőrétegezettség fél-életideje a vízállás exponenciális függvénye volt. 
Utóbbi összefüggést a JJA átlag vízhőmérséklet varianciája (TVAR) tovább javította (r2=0,88; n=12; 
P<0,001; a vízállás hatásának szignifikanciája P<0,001; TVAR hatásának szignifikanciája P<0,01). A 
fél-életidőnek a lineárisnál erősebb függését a vízmélységtől 
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13. ábra: Balra fent: a rétegezettség kialakulásának valószínűsége a gyorsan melegedő JJA 

napok arányának függvényében (Y = 0,162±0,027X - 0,012±0,004, n=12, r2=0,78, 
P<0,001). Jobbra fent: A rétegezettség fennmaradásának valószínűsége a JJA átlag 
vízállás függvényében (Y = 0,0024±0,004X + 0,6462±0,0430, n=12, r2=0,80, P<0,001). 
Lent: A rétegezettség mért és modellezett fél-életidejének összehasonlítása (Y = 
0,88±0,013X + 0,23±0,26, n=12, r2=0,83, P<0,001. A piros vonal az 1:1 egyezést mutatja.)


(vízállástól) az is alátámasztja, hogy 2019-ben az I. medence legmélyebb pontján háromszor olyan 
hosszú volt a rétegezettség fél-életideje, mint a sekély partközeli vízben (2. táblázat).  A 
jelenleginél alacsonyabb nyári vízszintek tartásával tehát csökkenteni lehet a hőrétegezettség 
tartósságát. Ez a hatás kulcsfontosságú, mert ahogy láttuk, 3-4 napig tartó rétegezettség kell 
ahhoz, hogy hypoxia alakuljon ki a fenék közelében, beinduljon az anaerob P felszabadulás az 
üledékből és meginduljon a fitoplankton nem kívánt mértékű elszaporodása. A rétegezettség 
időtartamának nem-lineáris vízállás függését Torma (2021) modellvizsgálatai is megerősítették.


A rétegeződés kialakulásának jövőbeli valószínűsége az éghajlatváltozás miatt nőni fog. 
Hosszútávú vízhőmérséklet profilok hiányában csak durván becsülhető, hogy milyen mértékű 
lehet ez a növekedés. Mivel a napi átlag vízhőmérséklet az I. medence sekély (<2 m) parti vízében 
2,06 nap, legmélyebb pontján 4,01 nap felezési idejű memóriával követi a napi átlag 
léghőmérsékletet (istvánovics és mtsai., közöletlen), a léghőmérséklet adatsor adhat támpontot. 
1975-2020 között a 22°C-nál melegebb nyári napok száma 1°C-os JJA átlaghőmérséklet 
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emelkedés hatására 10-zel nőtt (r2=0,89; n=45), 2015-2020-ban átlagosan 38,5 napon volt 22°C-
nál melegebb. Ezen belül az egybefüggően 22°C-nál melegebb periódusok 90 percentilis 
tartóssága is nőtt a JJA átlaghőmérséklettel, bár az összefüggés nem volt szoros (r2=0,54; n=45). 
1°C átlaghőmérséklet emelkedéssel a tartósság 2,2 nappal nőtt, 2015-2020-ban átlagosan 8 nap 
volt. Magyarországon az 1961-1990-es bázisidőszakhoz képest 2050-ig 1,5-2°C, 2100-ig pedig 
4-4,8°C nyári átlaghőmérséklet növekedéssel kell számolnunk (Bartholy és mtsai., 2003). A 
bázisidőszakhoz képest máig kb. 1,5°C melegedésen vagyunk túl. A század végére a 22°C-nál 
melegebb napok száma elérheti a 63-70 napot, az egybefüggően 22°C-nál melegebb periódusok 
várható hosszúsága pedig két hét körüli lesz. Az extrém meleg nyári napok gyakorisága és 
tartóssága rohamosan növekszik (https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/
megfigyelt_valtozasok/; EASAC, 2014), ami TVAR növekedését is jelenti. Összességében azt 
várhatjuk, hogy hőrétegeződés a mainál gyakrabban alakul ki és tartósabban megmarad a 
Balatonban. Pontosabb előrejelzés az éghajlati forgatókönyvek elemzésé alapján adható (Honti és 
mtsai., 2021).


A hőrétegezettség fél-életidejének exponenciális vízállás-érzékenységéből következik, hogy 
alacsonyabb nyári vízszintek tartása jelentősen csökkentheti a hőrétegezettség tartósságát. 
Jelenleg a vízszintszabályozás kizárólagos szempontja az éghajlatváltozás miatt gyakoribbá váló 
vízhiányos időszakok átvészelése drámaian alacsony vízállások nélkül (Kravinszkaja, 2021). A 
2019-es nagy algacsúcs rámutatott arra, hogy a szabályozás jövőbeli rendjét a vízminőségi és 
vízmennyiségi szempontok együttese alapján kell meghatározni. Honti és munkatársai (2021) 
tesznek részletes javaslatot ilyen szabályozási rendre.


4. Diszkusszió  

A 2019-es páratlan algacsúcs P igényét alapvetően a belső terhelés elégítette ki. A rendkívüli 
mértékű belső P terhelés oka az volt, hogy a 3-4 napon át tartó folyamatos hőrétegeződés miatt a 
fenékközeli víz hypoxikussá vált és beindult az üledék anaerob P leadása. A hasonló csúcsok 
visszatérésének valószínűségét a külső terhelés további csökkentése önmagában nem képes 
csökkenteni, mert a Zala-vízgyűjtő kibocsátásának csökkentése a Kis-Balatonon átszűrve 
jelentkezik a Balatonban, a Kis-Balaton tápanyagvisszatartásának hatásfoka pedig annál kisebb, 
minél kisebb a rendszer terhelése. A közvetlen vízgyűjtő forrásainak feltárása és a Kis-Balaton 
tápanyag visszatartásra maximalizált végleges üzemrendjének kialakítása fontos kutatási feladat. 
A külső terhelés csökkentésénél hatékonyabb beavatkozási lehetőség olyan vízszintszabályozási 
rend kidolgozása, amely a vízmennyiségi szempontokkal egyenértékűen kezeli a vízminőségi 
szempontokat.
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A Balaton hőmérsékletének és rétegződésének változásai 1981 és 2020 között 
Torma Péter, BME


a. Összefoglaló 

Mérési adatok és modellszimulációk segítségével vizsgáltuk az 1981 és 2020 közötti időszakra a 
Balaton vízhőmérsékletének és rétegződésének változásait és azok meghajtó folyamatait. A 
mérési adatok megmutatták, hogy a Balaton nyári vízhőmérsékletei folyamatosan növekedtek a 
léghőmérséklettel közel azonos ütemben. Ezt nem csupán a léghőmérséklet emelkedése, hanem 
a rövidhullámú besugárzás erősödése is okozza. A Balaton hőmérsékleti rétegződésének 
változásait mérési adatok hiányában, modellszimulációk segítségével becsültük meg az elmúlt 40 
évre. A modelleredmények alapján kirajzolódott, hogy bár a 80-as és 90-es években is voltak 
időszakok, amikor nagy gyakorisággal alakultak ki stabilan rétegzett állapotok, azonban a 2000-es 
évek második felétől az ilyen események erőssége és tartóssága jelentősen megemelkedett és 
jelenleg is növekvő tendenciát mutat. A vizsgálatok kimutatták, hogy nemcsak a meteorológiai 
változók játszanak kulcs szerepet, hanem a vízállás is. Körülbelül 80 cm-es vízállás felett a 
rétegződési események száma, stabilitása és tartóssága meredeken növekszik a vízállás 
emelkedésével. Bár a szélsebesség is jelentősen erősödött a vizsgált időszakban, azonban az 
eredmények alapján úgy tűnik nem képes kompenzálni az éghajlatváltozás és az emberi 
beavatkozás együttesen jelentkező kedvezőtlen hatásait. 2019-ben az emelkedett besugárzás, 
léghőmérséklet, alacsonyabb szélsebesség illetve a magas vízállás együtt állasának 
következtében gyakorta alakultak ki stabil és tartós rétegzettségi periódusok, amelyek végül 
anoxikus környezetet teremhettek a mederfenék felszínén. 2020-ban a legfontosabb tényezők 
kedvező irányban mozdultak el és nem következett be jelentős algaprodukció. 


A rendelkezésre álló ismereteink az algavirágzás pontos okairól és meghajtó folyamatairól 
mérési adatsorok hiányában korlátozottak. Célzott mérési programokkal az okok és 
folyamatok részletesen feltárhatók lennének, amelyek elengedhetetlenek a jövőben várható 
változások meghatározásához.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? A tömegprodukciót közvetetten a mederfenék 
közelében kialakult oxigénszegény állapot okozhatta. Ezt a hőmérsékleti rétegződés által 
visszafogott gyenge függőleges keveredést eredményezheti. 2019-ben a mérések és a számtások 
szerint nagy gyakorisággal fordultak elő rétegzett időszakok. A számtások szerint ehhez 
szükséges volt a meteorológiai meghajtó folyamatok és a magas vízállás kedvezőtlen 
együttállása. Ezzel szemben, 2020-ban mind a meteorológia folyamatok, mind vízállás kedvező 
irányban változott a megelőző évhez képest.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? A modellszámítások 
szerint a múltbeli események nem köthetők rétegzettséghez, azonban megjegyezzük, hogy a 
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rétegzett peridódusok előfordulása és intenzitása gyengébb volt a 2000-es évek előtt. Ezt, 
véleményünk szerint az vízállás emelkedésének és az éghajlat változásának együttese okozza. A 
múlt mérési adatai alapján felállított neurális háló alapú, részben empirikus modellrendszer képes 
lehet jövőbeli kvantitív előrejelzésekre. Kvalitatív számításokhoz fizikai alapú modellt javaslunk.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? A Célszerű lenne a partközeli mérési 
helyszíneket tóközepi állomásokkal kiegészíteni, ahol a függőleges értelmű keveredést is mérjük 
hőmérséklet- és sebességprofilok segítségével. A méréseknek folyamatosnak kellene lenniük, 
nem csak kampányszerűnek. Egyidejűleg mérni szükséges a meghatározó meteorológiai 
meghajtó folyamatokat is, vagyis a szelet, léghőmérsékletet és nedvességtartalmat valamint a 
sugárzásmérleget. A modellünkkel már kvantitatívan becsülhető a rétegzettség kialakulásának 
valószínűsége. A finomabb, kvalitatív számításokhoz fizikai alapú modellek fejlesztése javasolt, 
amely azonban időigényesebb. Utóbbi modellek is alkalmassá tehetők mind hosszú távú 
(klimatikus), mind rövidtávú előrejelzésre ha szükséges bemeneti hidrometeorológiai adatok 
elérhetőek.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? A 
rétegzettségre irányuló modellvizsgálatok kimutatták, hogy a vízállás fontos szerepet játszik a 
rétegzett periódusok előfordulásának valószínűségében. Az előfordulás valószínűsége rohamosan 
növekszik a vízállással. Ez alapján, véleményünk szerint, egy alkalmasan megválasztott 
vízszintszabályozással a rétegződési eseményekre kihatással tudunk lenni.
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A Balaton hőmérsékletének és rétegződésének változásai 1981 és 2020 között 
Torma Péter, BME


1. Bevezetés  

A Első vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a 2019. évi algavirágzást belső tápanyagterhelés okozta. 
A mederüledékben tárolt foszfor felszabadulásához feltehetően az vezetett, hogy az 
üledékfelszínén anoxikus állapot alakult ki, amely szoros összefüggésben áll a tó függőleges 
keveredési jellemzőivel. A vízoszlop függély mentén rétegződni tud a függőleges 
hőmérsékletkülönbségek okozta sűrűségváltozásnak köszönhetően. Ha a vízfelszín hőmérséklete 
magasabb, akkor a felszíni vízréteg sűrűsége lecsökken a mélyebb rétegekéhez képest, ami 
visszafogja a keveredés intenzitását és ezzel szélcsendes időszakban el tudja zárni a mederfenék 
közeli réteget a magasabb oldott oxigén koncentrációval bíró vízfelszíntől. A vízoszlop 
hőmérsékletét és rétegződését meteorológia hajtóerők alakítják. Ezen hajtóerők egy része (pl. 
napsugárzás) növeli mind a hőmérsékletet, mind a rétegzettségre való hajlandóságot, míg más 
folyamatok (párolgás) csökkentik azokat. A keveredés legfontosabb meghajtója a vízfelszínt érő 
szél. 


Az elmúlt 40 évben megváltozhattak a tó hőmérsékleti és rétegződési jellemzői több okból 
kifolyólag. Egyrészről megváltozhattak a meteorológiai meghajtó erők a tó környezetében az 
éghajlatváltozásnak köszönhetően, másrészről pedig a tó vízállása is folyamatosan változott mind 
természetes úton, mind emberi beavatkozások következtében. Vizsgálataink fő célja, hogy 
meghatározzuk hogyan alakul az elmúlt évtizedek során a tó hőmérséklete és rétegződési 
jellemzői. Kérdés, hogy múltbéli algavirágzások esetében is szerepet játszhatott-e a hőmérsékleti 
rétegződés keltette belső terhelés. Továbbá célunk volt, hogy meghatározzuk a rétegzettség 
jellemzőinek és a tó vízállásának kapcsolatát. Kérdésként merül fel, hogy a magasabb vízállás 
számottevően képes-e növelni a tó rétegződését és ez által anoxikus állapotok kialakulásának 
valószínűségét.

A tanulmányban az elmúlt 40 éves időtávra (1981-2020) számítottuk a tó nyári (június-augusztus) 
vízhőmérsékletének alakulását és rétegzettségi mutatóit. Egyúttal feltártuk a meteorológiai 
meghajtó folyamatok, illetve a vízhőmérséklet hosszú idejű nyári megváltozásait.


2. Módszerek 

AA függély menti átlagos vízhőmérséklet napon belüli alakulásának meghatározására egy 
energiamérlegen alapuló hőháztartási modellt, míg a rétegzettség erősségének, napi menetének 
és tartósságának meghatározására egy empirikus, neurális háló modellt állítottunk fel. Ezek 
paraméterezését és igazolását a rendelkezésre álló mérési és reanalízis hidrometeorológiai 
adatsorok segítségével végeztük el. 
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Mérési adatok 

Az elmúlt évtizedek mérési hidrometeorológiai adatait az Országos Meteorológiai Szolgálat 
bocsájtotta rendelkezésünkre a tanulmány elkészítéséhez. További szükséges meteorológia 
idősorokat az ECMWF reanalízis adatbázisából töltöttük le. A neurális háló modelljének 
igazolásához a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének méréseit használtuk fel. A 
felhasznált adatsorokat az 1. táblázat foglalja össze.


1. táblázat: A vizsgálat során felhasznált hidrometeorológiai idősorok


Rétegzettség és vízhőmérséklet modellek 
A rétegzettség kvantitatív becslésére egy neurális háló modellt (Beale et al., 2017) állítottunk fel, 
amely közvetlenül számítja a vízoszlop rétegződésének erősségét leíró mutatót, az úgynevezett 

potenciális energiaanomáliát. A potenciális energiaanomália ( ) megadja, hogy a rétegzett 
vízoszlop teljes átkeveredéséhez mekkora energiára (J/m3) van szükség. Ez közvetlenül 
számítható hőmérséklet indukálta sűrűségkülönbség-profilból az alábbi összefüggéssel (Wiles et 
al., 2006):





Változó Időszak és 
felbontás

Típus Helyszín Kiegészítő 
információ

Vízhőmérséklet 1981-2020

Napi

Mért (OMSz) Siófok Felszíntől ~1 m 
mélységben

Léghőmérséklet 1981-2020

3 óra

Mért (OMSz) Keszthely Felszín felett 2 m 
magasságban

Szél 1981-2020

3 óra

Mért (OMSz) Keszthely Felszín felett 10 
m magasságban

Relatív pára-
tartalom

1981-2020

3 óra

Mért (OMSz) Keszthely Felszín felett 2 m 
magasságban

Bejövő 
napsugárzás

1981-2020

3 óra

ECMWF 
reanalízis

Keszthelyi-
medence térsége

-

Vízhőmérséklet- 
profil

2019 és 2020

3 óra

Mért (BME) Keszthelyi-
medence tóközép

Mélység mentén 
50 cm-ként 
mérve

Vízállás Napi Mért (OVF) Balaton átlag -

ϕ

ϕ = g
h

h

∫
0

[ρ̄ − ρ(z)]zd z

429



ahol:  a gravitációs gyorsulás,  a vízmélység,  az adott mélységben a víz sűrűsége a 

hőmérséklet függvényében,  a függőleges koordiánata,  pedig a vízoszlop átlagos sűrűsége. Ez 
utóbbi az alábbi módon számítható:





A neurális háló egy köztes rétegben 5 neuronból áll. Az alacsony neuronszámmal igyekeztünk 

elkerülni a modell ún. „túltanulását”. A modell kimeneti változója , míg bemeneti változói az 
alábbiak:


• SWin – beérkező rövidhullámú sugárzás az aktuális időpillanatban,

• U – a szélsebesség az aktuális időpillanatban,

• H – a szenzibilis hőáram az aktuális időpillanatban,

• LE – a párolgási hőáram az aktuális időpillanatban,

• Tw – a vízhőmérséklet az aktuális időpillanatban,

• h – vízállás az aktuális időpillanatban,

• SWin,6h – beérkezett rövidhullámú sugárzás átlaga az elmúlt hat órában,

• LE6h – a párolgás hőáram átlaga az elmúlt hat órában,

• H6h – a szenzibilis hőáram átlaga az elmúlt hat órában,

• Tw,6h – a vízhőmérséklet megváltozása elmúlt hat órában.


A modellt a 2019 és 2020 évi nyári BME mérésekkel tanítottuk be, amikor  értéke közvetlenül 
meghatározható volt a mért vízhőmérséklet profiloknak alapján. A bemeneti változók kiválasztását 
keresztkorreláció számításokkal és érzékenységvizsgálattal határoztuk meg. A keresztkorrelációt a 
rétegzettség és az egyes bemeneti hidrometeorológiai változók között végeztünk, hogy kijelöljük 
azon megelőző időszakok hosszát (időlépések számát), amelyek jelentősen befolyásolják egy 
időpillanat rétegzettségének alakulását. A modell számítási időlépése 3 óra. 

A bemenő változók között szerepel a tó függély menti átlagos vízhőmérséklete és annak időbeli 
megváltozása. A vízhőmérséklet napon belüli alakulásának meghatározására egy energiamérlegen 
alapuló hőháztartási modell állítottunk fel, amely szintén 3 órás időlépéssel halad előre. A tó 
átlagos vízhőmérsékletét az alábbi összefüggésekkel számítottuk (Torma 2016): 




ahol Rn a vízfelszínt érő nettó sugárzás, H a turbulens szenzibilis hőáram, LE a látens (párolgási) 

hőáram és a  vízoszlop által tárolt energia. Ez utóbbiból közvetlenül meghatározható a 
vízhőmérséklet: 


 


ahol  a vízhőmérséklet,  a víz sűrűsége,  a víz fajhője.


A nettó sugárzás négy tagra bontható fel: 


g h ρ(z)
z ρ̄

ρ̄ = 1
h

h

∫
0

ρ(z)d z .

ϕ

ϕ

Rn+ H + LE = ∆ S,

∆ S

∆ S = ρwcp,w
∂Tw

∂t
h ,

Tw ρw cp,w
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ahol  a bejövő rövidhullámú napsugárzás,  a visszavert rövidhullámú sugárzás,  a 

bejövő,  a kimenő hosszúhullámú sugárzások. A bejövő napsugárzás rendelkezésünkre állt 
az ECMWF reanalízis adatsorokból. A visszavert sugárzást a vízfelszín albedója határozza meg, 
amelynek értéke átlagosan 0,13. Ezt az értéket a 2019-es sugárzásmérések alapján határoztuk 
meg. A bejövő hosszúhullámú sugárzás értékét Holtslag és Van Ulden (1983) módszerével 
számítottuk a léghőmérséklet, a légnedvesség és a felhőborítottság alapján. A felhőborítottság 
közelítő meghatározására számítottuk a bejövő rövidhullámú sugárzás értékét tiszta égbolt 
esetére, majd számítottuk ennek és mért értéknek az arányát. A tiszta égbolt esetén beérkező 
sugárzás egy adott nap órájára meghatározható csillagászati paraméterek (Nap-Föld távolság, 
napsugárzás beesési szöge, földrajzi szélesség, időpont) segítségével (Foken 2008). A kimenő 
hosszúhullámú sugárzást Stefan-Boltzmann törvény alapján számítottuk azzal a közelítéssel, hogy 
a vízfelszín hőmérséklete csak pár fokkal tér el a felszínhőmérséklettől. 

A turbulens hőáramokat átviteli függvények segítségével számítottuk az alábbi összefüggések 
szerint (Foken 2008):








ahol a levegő sűrűsége,  a levegő fajhője,  a szélsebesség,  a léghőmérséklet,  a 

vízhőmérséklet,  a párolgáshő,  levegő specifikus nedvességtartalma,  a közvetlen felszíni 

feletti nedvességtartalom, amelyre telítettséget feltételezhetünk. Az átviteli tényezőket  és  

kalibráltuk.


A modellek igazolása 
A modellek megbízhatóságát négy hatékonysági mutatóval számszerűsítettük: Nash-Sutcliffe 
hatékonyság (NS), négyzetes középhiba (RMSE), Pearson-féle korrelációs tényező (R) és relatív 
hiba (ΔTrel).  

A hőmérsékleti (hőháztartási) modellt függély-átlagolt vízhőmérsékletek alapján kalibráltuk és 
igazoltuk. A 2019 és 2020-as években rendelkezésünkre álltak a Keszthelyi-medence tóközepi 
állomásáról vízhőmérséklet-profil idősorok nagy időbeli felbontással. 1981-től azonban csak napi 
vízhőmérséklet adatok elérhetőek Siófok térségéből. Utóbbi helyen partközeli sekély 2-2,5 m-es 
mélységű részen történtek a mérések. A kapott modell eredmények jól közelítették mindkét 
állomáson rögzített értékeket és a 2019-es mérések alapján megállapítható, hogy a napi 
hőmérsékletingadozást is jól közelíti modell. Erre mutat példát az 1. ábra, amelyen egyidejűleg 
szerepelnek mindkét állomáson mért idősorok és a modellezett értékek.


Rn = SWin− SWou t + LWin− LWou t,
SWin SWou t LWin

LWou t

H =  ρa ∙ cp ∙ CH ∙ Uz ∙ (Ta − Tw),

LE =  ρa ∙ λ ∙ Cq ∙ Uz ∙ (qz − q0),

ρa  cp Uz Ta Tw

λ qz q0

CH Cq
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1. ábra: Mért (Obs.) és modellezett hőmérsékletidősorok. A siófoki mérések napi, míg a 
Keszthelyi-medencében mért és a modellezett értékek 3 órás felbontásúak.  


A korábbi évtizedekben csak Siófok térségében történt napi vízhőmérséklet mérés, amelyeket 
szintén jól követ a modell. Erre mutatunk egy példát a 2. ábrán.





2. ábra: Mért (Obs.) és modellezett hőmérsékletidősorok 1995. évben. A siófoki mérések napi, míg 
a modellezett értékek 3 órás felbontásúak.  


A hőmérsékleti modell pontosságáról a 3. ábra ad tájékoztatás. Megállapítható, hogy a modell pár 
év kivételével jól teljesít, illetve, hogy a 2000-es évek elejétől a hatékonysági mutatók 
változékonysága csökkent, ami arra enged következtetni, hogy a mérési módszertan 
egységessebbé vált és az idősorok homogenitása javult.
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3.   ábra: A hőháztartási modell hatékonysági mutatói 1981-2021 között a nyári időszakokban 
(június-augusztus). A modelleredmények napi időlépésre lettek aggregálva az 
összehasonlíthatóság érdekében.


A rétegzettségi modellt a 2019 és 2020. évi Keszthelyi-medence tóközepi méréseivel tudtuk 
betanítani és ellenőrizni. A mérési adatok 60%-t használtuk a modell tanítására, míg a maradék 
40%-ot annak igazolására. A potenciális energiaanomália tipikusan napi ciklussal jellemezhető. A 
rétegzettség nappal a besugárzás hatására felépül, míg éjszaka a hűlő vízfelszín (annak 
megnövekvő sűrűségének köszönhetően) alábukik és átkeveri a vízoszlopot. Ez a keveredés 
azonban sokszor nem terjed ki a teljes vízoszlopra és a mélyebb vízrétegben fennmaradhat 

rétegzettség. Ilyen esetben  értéke nem csökken nullára. A modell a rétegzettség erősségét, 
napi menetét és tartósságát megfelelő pontossággal képes volt leírni ahhoz, hogy kvantitatív 
számításokra alkalmazni tudjuk (4. és 5. ábrák).


ϕ
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4.   ábra: Mért (Obs.) és modellezett rétegzettség 2020 nyarán. A mérési adatok a Keszthelyi-
medence tóközepi állomásáról származnak.





5.   ábra: Mért (obs) és modellezett (model) 3 órás felbontású rétegzettségi értékek 
összehasonlítása. A mérési adatok a Keszthelyi-medence tóközepi állomásáról származnak.


A modellek teljes időszakra vetített pontosságát a négy említett mutató alapján a 2. táblázatban 
adjuk meg. A Nash-Sutcliffe index mindkét modell esetén magas, 0,75 feletti. (Tökéletes egyezés 
esetében értéke 1-et vesz fel.) A négyezetes középhibák alacsonyak és a korrelációs együtthatók 
pedig erős modell-mérés egyezést mutatnak, értékük mindkét esetben 0,9 feletti. A relatív hibák 
nem érik el egyik modell esetében sem az 5%-ot. Mindezek alapján a modelleket igazolnak 
tekintettük és a vizsgálatok elvégzésére alkalmasnak.
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2.   táblázat: A hőháztartási és a rétegzettségi modellek hatékonysági mutatói a nyári időszakokra


3. Eredmények 

A vízhőmérséklet és a meteorológiai meghajtó erők megváltozása 1981 és 2020 között 
A Balaton vízhőmérséklete a léghőmérséklet emelkedésével egyező tendenciát mutat (6. ábra). Az 
elmúlt 40 évben a nyári átlagos vízhőmérsékletek növekedése közel 2°C. A korábbiakban 
tapasztaltuk, hogy a siófoki mérések nem mutattak homogenitást, ezért megvizsgálatuk a napi 
lég- és vízhőmérsékletek regresszióját az egyes évek nyári időszakaira. Azt tapasztaltuk, hogy a 
kapcsolat minden évre hasonló erősségű volt (7. ábra), így az észlelt tendenciák véleményünk 
szerint megalapozottak.





6. ábra: A Siófok térségében mért nyári víz- (lake) és léghőmérsékletek (air) középértékei. 


Hatékonysági 
mutató

Hőháztartási 
modell

(1981-2020)

Rétegzettségi 
modell

(2019-2020)

NS 0,78 (-) 0,75 (-)

RMSE 1,51 (°C) 0,51 (J/m3)

R 0,93 (-) 0,87 (-)

ΔTrel 3,3 (%) 4,3 (%)
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7. ábra: A nyári víz és levegő középhőmérsékletek kapcsolata napi átlagértékek alapján az egyes 
években. A víz- és léghőmérsékletek regressziós egyeneseinek determinációs együtthatói (R2) 
és négyzetes középeltérései (RMSE). 


A vízhőmérséklet emelkedését nem csupán a léghőmérséklet növekedése okozza. A tó 
hőháztartásának és ez által a vízhőmérséklet alakulásának elsődleges meghajtója a beérkező 
rövidhullámú napsugárzás (SWin). Az elmúlt 40 évben ennek értékében is számottevő emelkedést 
volt tapasztalható, ami a felhőborítottság csökkenésének eredménye (8. ábra). A besugárzás 
értéke közel 10% emelkedett 1981 és 2020 között. 





8. ábra: A beérkező rövidhullámú napsugárzás nyári középértékei 1981 és 2020 között. 


A sugárzás és léghőmérsékleti értékek növekedése egyaránt elősegíti a tartósan rétegzett 
időszakok kialakulását. Ezzel szemben a függőleges értelmű keveredést és így a rétegződés 
felbomlását a szél generálja, az éjszakai hűlési periódusok mellett. A Balaton kis mélységének 
köszönhetően már közepes szélerősség (4-5 m/s) esetén megszűnik vagy elenyésző mértékűvé 
válik a rétegzettség. A szélviszonyok szintén megváltoztak a vizsgált periódus alatt. A nyári 
időszak szélsebességének középértékei szintén számottevően növekedtek az elmúlt időszakban, 
jóllehet az emelkedő tendencia megállt a 2000-es évek első felében (9. ábra). 
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9. ábra: A Keszthelyen mért szélsebesség nyári középértékei 1981és 2020 között. 


Összeségében elmondható, hogy az éghajlatváltozással számottevő változás következett be a 
hőháztartást és a keveredést befolyásoló meteorológiai tényezőkben. Míg a léghőmérséklet és a 
besugárzás hozzájárul a vízhőmérséklet emelkedéséhez és rétegzett periódusok tartósságához és 
erősödéséhez, addig a szélsebesség növekedése közvetlenül elősegíti a rétegződést 
megakadályozó vagy felbontó keveredést.


A Balaton hőmérsékleti rétegződésének alakulása 1981-2020 között 

Bár függőleges vízhőmérséklet-profilok nem álltak rendelkezésünkre ez elmúlt évtizedekről, 
azonban meteorológiai adatok igen. A 2019 és 2020-as évek adataival betanított és igazolt 
neurális háló modellel szimuláltuk a Balaton rétegzettségének alakulását a nyári hónapokra 1981 
és 2020 között 3 órás időfelbontásban. Az így kapott eredményeket statisztikai úton értékeltük ki. 


Első lépésben a számított idősorokból meghatároztuk a rétegzettség erősségét jellemző 

potenciális energiaanomália ( ) kumulált eloszlásfüggvényeit az egyes évekre (10. ábra). Az 
eloszlásfüggvények alapján látható, hogy a rétegzettség az idővel erősödött és számottevően 
nagyobb valószínűséggel alakultak ki rétegzett periódusok az elmúlt tíz év során. Ez mind a 
rétegzettség erősségének, mind tartósságának növekedését jelenti. 


ϕ
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10.ábra: A  rétegzettségi mutató eloszlásfüggvényei az egyes évekre 1981 és 2020 között. 


Utóbbit jól szemlélteti a 11. ábra, amelyen azon rétegzett periódusok számát ábrázoltuk évekre 

lebontva, amikor  értéke folyamatosan elérte vagy meghaladta az 1 J/m2 küszöbértéket 9, 15, 
illetve 24 órán keresztül. Az 1 J/m2 érték közelítően megfeleltethető 1°C-os különbségnek a 
Keszthelyi-medence közepén a 0,5 m-es és 3 m-es mélységben mért értékek között. 
Rétegződésre hajlamos évek előfordultak, mind a 80-as évek közepén, mind a 90-es évek 
második felében, azonban azok tartóssága és erőssége alulmaradt a 2005 utáni időszakra 
szimuláltakkal. A 9 órán keresztül folyamatosan fennálló rétegzettség tekintetében a 2019-es év 
produkálta a legtöbb rétegzett periódust, míg a 15 órás időtartam esetében is a harmadik legtöbb 
eseményt eredményezte. Tartósan (1 napon keresztül) és erősen rétegzett időszakok tekintetében 
egyik év sem bizonyult kiugrónak. Ilyen eseményekre a 4. ábrán is láthatunk példát (2020. július 
végén és augusztus elején).





11.ábra: A rétegzett periódusok száma az egyes években 1981 és 2020 között. Rétegzett 

periódusnak tekintjük, ha  értéke folyamatosan elérte vagy meghaladta az 1 J/m2 
küszöbértéket 9, 15, illetve 24 órán keresztül.


ϕ

ϕ

ϕ
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A szimulált idősorokból a rétegzettség napon belüli alakulásának átlagos menetgörbéit is 
kiszámítottuk az egyes évekre (12. ábra). A már említett, többet rétegződő évek mellett az ábrán 
kivehető, hogy a 2000-es évek első felében csak nagyon kis valószínűséggel fordulhattak elő 
rétegzett időszakok. Ezekben az években süllyedt a Balaton vízszintje rendkívül alacsony értékre 
(13. ábra). Ezeknek az alacsony vízállású éveknek a görbéi jelennek meg az eloszlásfüggvények 
ábrájának bal szélén (10. ábra). Ez megerősíti az a feltevést, hogy a vízmélység kulcsfontosságú 
szerepet játszik a rétegzettség kialakulásában. Kis vízmélység esetében már gyengébb szél 
esetén is a teljes vízoszlop át tud keveredni, míg a nagyobb vízmélység idején a rétegződés 
nagyobb valószínűséggel képes fennmaradni. A nagyobb vízmélység nagyobb tehetetlenséggel 
bír és disszipálni képes a szél által keltett mechanikai energiát. A lenti ábrán az is jól kivehető, 
hogy tartósabb és erősebb rétegzettség jellemzi az elmúlt 6 évet (2015-2020).





12.ábra: A rétegzettség értékének átlagos nyári napi menete az egyes években 1981-2020 között.





13.ábra: A Balaton vízállásának (WL) nyári középértékei 1981 és 2020 között. 


Összevetve az egyes évek léghőmérséklet, szélsebesség és vízállás középértékeit (6. 8. és 13. 
ábrák) a rétegzettség átlagos napi alakulásával (12. ábra), összeségében elmondható, hogy azon 
évek során tudtak nagyobb valószínűséggel kialakulni tartósabb és stabilabban rétegzett 
periódusok, amelyek melegebbek, kevésbé szelesek voltak és egyidejűleg magasabb vízállás 
jellemezte őket. 2019-ben a magas vízállás mellé, alacsony szélsebesség, magasabb 
léghőmérséklet és erősebb besugárzás társult. Ezzel szemben 2020-ban kedvezőbben alakultak a 
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meteorológiai meghajtó folyamatok és a vízállás is alacsonyabb volt. A modellszimuláció szerint a 
legrétegzetteb év 2015 volt. Ehhez az vezethetett, hogy a közepesen magas vízállás mellé magas 
léghőmérséklet és rendkívül gyenge szél társult. Utóbbi nyári középértéke nem érte el a 1,5 m/s-
ot és így az elmúlt 40 év harmadik leggyengébben szeles nyara volt.


A vízállás és a rétegzettség kapcsolata 
A fenti eredmények alapján külön vizsgáltuk a vízállás és a rétegződés kapcsolatát. A szimulált 

idősorok alapján felrajzoltuk az egyes évek  középértékeinek és a vízállás középértékeinek (WL), 
valamint a rétegzett időszakok számának és a vízállás középértékeinek pontpárjait (14. ábra). 
Utóbbi esetben a 9 órán át folyamatosan fennálló rétegzettséget vettük alapul. Mindkét esetben 
egyértelműen kirajzolódik, hogy egy küszöbérték felett a rétegzettség erőssége és a periódusok 
száma meredeken emelkedik a vízállással. Hozzávetőleg 80 cm-es vízállás alatt a rétegződés 
valószínűsége minimálisra csökken, míg afelett rohamosan növekszik. Hasonló kép rajzolódik ki 

akkor is, ha kiszámoljuk az egyes években mekkora volt az összes rétegzett periódus ( 0,25 
J/m3) időtartamának mediánja (15. ábra). A vízállás és az összes rétegzett periódus időtartama 
közötti kapcsolat erősségét jól szemlélteti, ha a 80 cm-es átlagos vízállás feletti évek pontpárjaira 
egyenest illesztettünk. A regressziós egyenes determinációs együtthatója (R2) magas 0,62 (-), míg 
négyzetes középhibája (RMSE) 2,54 óra.


 


14. ábra: A Balaton vízállásának (WL) és a rétegzettség középértékének (bal), illetve a rétegzett 
periódusok számának (jobb) kapcsolata. A pontfelhőkön piros x jelöli a 2019-es évet.
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15.ábra: A Balaton vízállásának (WL) és az összes rétegzett periódus ( 0,25 J/m3) 
időtartamának medián értéke. A pontfelhőn piros x jelöli a 2019-es évet


4. Diszkusszió  

A fenti ismertetett vizsgálat rámutatott, hogy a Balatont komolyan érinti az éghajlatváltozás, amely 
a nyári vízhőmérsékletek folyamatos emelkedését eredményezi. Kimutattuk, hogy mely 
meteorológiai folyamatok játszanak kulcsszerepet a rétegzettség kialakulásában, a függőleges 
értelmű keveredés csökkenésében, amelyek végül a mederfenék felszínén oxigénszegény 
állapotokhoz vezethetnek. A meteorológiai tényezők (szél, léghőmérséklet és besugárzás) mellett 
fontos szerepet játszik a tó vízállása is a rétegzett periódusok kialakulásában. Feltételezhető a 
fenti eredmények alapján, hogy 2019-ben mindezen tényezők együttes hatására fordultak elő 
tartós és erős rétegzettségi állapotok. A gyengébb szélviszonyokhoz, magas léghőmérséklethez 
és erős besugárzáshoz magas vízállás társult. Ezzel szemben 2020-ban, a rétegzettség 
szempontjából meghatározó folyamatok és a vízállás egyaránt úgy változott, hogy csökkentette a 
rétegződés kialakulásához szükséges feltételeket.  

A vizsgálathoz felállított eszköztár alkalmasnak bizonyult a rétegzettség előfordulásának 
kvantitatív becslésére és vizsgálatára. Kvantitatív elemzésről beszélhetünk, mert az empirikus, 
neurális háló alapú modell nem fizikai folyamatokat szimulál, hanem az egyes meghajtóerők és tó 
válasza között empirikus úton keresi és találja meg a kapcsolatokat. Finomabb, kvalitatív 
vizsgálatok elvégzéséhez olyan modell felállítására és igazolásra van szükség, amely a fizikai 
folyamatokat írja le, különös tekintettel a tó függőleges értelmű keveredésére. Ilyen numerikus 
eszközök rendelkezésünkre állnak, azonban a rendelkezésre álló időtartam alatt ezek felállítására, 
kalibrálására és igazolására nem kerülhetett sor. A jelenlegi modell nem elhanyagolható 
bizonytalansága egy fizikai alapokon nyugvó modellel és újabb kalibrációs adatok bevonásával 
jelentősen csökkenthető. 

De hangsúlyozzuk azt is, hogy a fenti modellrendszer képes a rétegzettség valószínűségét alakító 
tényezők meghatározására, és a múltra bár kvantitatív, de megbízható becsléseket adni. Az 
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alkalmazott modellrendszer előnye épp egyszerűsége, kis számítási igénye és hogy a távolabbi 
múltra és jövőre rendelkezésre álló adatokkal meghajtható. A bemeneti meteorológiai változókat 
klímamodellek is képesek számítani így a jövőben várható változások egyaránt becsülhetők vele. 
A modell természetesen tovább fejleszthető és véleményünk szerint kvalitatív eredmények 
szolgáltatására is alkalmassá válhat. Ehhez további olyan mérési programokra van szükség, 
amelyek a tó keveredési viszonyainak feltárását célozzák meg és egyidejűleg nagyfelbontással 
mérik a meteorológiai meghajtó folyamatokat. Hosszú idejű mérések tekintetében jelenleg csak 
partközeli mérések állnak rendelkezésre. Továbbá egyedül az MTA kutatócsoport által üzemeltett 
állomáson történik folyamatos hőmérsékleti adatgyűjtés több mélységben.  

Végezetül kiemeljük, hogy a kapott eredmények rámutatnak a vízállás jelentőségére. Egy 
alkalmasan megválasztott vízszintszabályozási stratégiával hatással tudunk lenni a rétegzett 
periódusok előfordulására, tartósságára és intenzitására, vagyis megkísérelhetjük úgy befolyásolni 
tó hőmérsékleti szerkezetét, hogy vízminőségi szempontok szerinti kedvezőbb körülmények 
alakuljanak ki.
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A vízszintszabályozás jövőbeli lehetőségei és potenciális hatása a 
hőrétegződésre 

Honti Márk, Istvánovics Vera és Herodek Sándor, BME


a. Összefoglaló 

Számos éghajlati modell eredményei alapján az alacsony vízszintek előfordulási valószínűsége 
2040 után növekedni fog még akkor is, ha a csapadékmennyiség némileg növekszik. A modellek 
közötti eltérések szintén 2040-től növekednek, 2100-hoz közeledve fokozatosan egyre több 
modellben jelenik meg extrém alacsony vízállás (<50 cm) a 120-as szabályozási szint tartása 
mellett is. Az eredmények alapján a csak leeresztésre támaszkodó vízszintszabályozás rendje két 
évtizeden belül fenntarthatatlanná válik. A hőmérséklet emelkedése nyomán a tartós 
hőrétegzettség valószínűsége a század végéig megháromszorozódik, gyakoribbá téve a 2019-es 
algacsúcshoz hasonló események előfordulását.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mi okoz(hat)ta a rekordméretű csúcsot 2019-ben? Erre ez az előrejelző tanulmány nem keresett 
választ.


Milyen visszatérési gyakoriságra kell számítanunk a jövőben (2050-ig)? Az éghajlatváltozási 
előrejelzések alapján, a jelenlegi üzemeltetéssel a tartós hőrétegződés valószínűsége 2050-re 
közel megduplázódik, ami hasonlóan emelheti az algacsúcsok kialakulási valószínűségét (7-10 
évente egyszerről 4-5 évente egyszerre). A vízháztartási előrejelzések szerint viszont elképzelhető 
(kb. 50% eséllyel), hogy a jelenlegi, csak leeresztéssel operáló vízszintszabályozás fennmaradása 
esetén nem tudunk ehhez elegendően magas vízszintet tartani.


Előrejelezhető a hasonló események kialakulása? Igen, de az éghajlati modellek eredményei 
alapján csak hosszútávú előrejelzések tehetők, melyek nem a gyakorlati szabályozás, hanem a 
szabályozási stratégia szempontjából relevánsak.

Megelőzhető vagy ritkítható a hasonló események kialakulása valamilyen beavatkozással? Az 
adaptív vízszintszabályozás segíthet egyensúlyozni a vízmennyiségi és vízminőségi 
követelmények között, de távlati szempontból ehhez szükséges lehet a vízszintszabályozás 
kiegészítő pillérének, a külső vízpótlás lehetőségének kiépítése. A jelenlegi számítások szerint a 
hőrétegzettség, és ezzel a 2019-eshez hasonló algacsúcsok kialakulása radikálisan csökkenthető 
a nyári vízállás 100 cm körülire eresztésével. Ez azonban a 2000-es évhez hasonlóan 
vízmennyiségi problémákhoz vezethet. Az előrejelzésekben kb. 2040-től felbukkanó többéves 
aszályos időszakokra való felkészülésként ezért szükséges a változó vízszinthez történő 
alkalmazkodás elfogadtatása és megkezdése, valamint a jónéhány éghajlati modell eredménye 
szerint elkerülhetetlen vízpótlási lehetőség előkészítése.
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A vízszintszabályozás jövőbeli lehetőségei és potenciális hatása a hőrétegződésre 
Honti Márk, Istvánovics Vera és Herodek Sándor, BME


1. Bevezetés  

Az éghajlatváltozásnak a Balaton vízháztartására gyakorolt hatása már a 2000-2003 közötti aszály 
és az amiatt bekövetkezett vízszintcsökkenés óta a figyelem középpontjában van, 2019 előtt a 
szakmai és közvélemény ezt a problémát tekintette a közeljövő egyértelműen legnagyobb 
fenyegetésének. Az 1921-től rendelkezésre álló vízmérlegben 2000 előtt sosem tapasztaltak olyan 
éveket, melyekben a Balaton természetes vízkészletváltozása (TVK) negatív lett volna, vagyis a tó 
vízszintje éves léptéken leeresztés nélkül is csökkent volna. 2000 után azonban az ilyen évek 
rendszeresen jelentkeztek. Erre való reakcióként született a medertározás fokozása, mely a 
szabályozási szint megemelésében vált gyakorlattá. 2019 óta a kérdés összetettebbé vált, a 
magas vízállásnak a vízminőségre gyakorolt valószínűsíthetően kedvezőtlen hatása miatt a 
hosszútávú megoldás nem lehet a medertározás fokozása, vagyis a szabályozásnak meg kell 
találnia a középutat a vízkészlet és a vízminőség látszólag ellentétes szempontjai között.


Somlyódy és Honti (2005) az éghajlatváltozás vízháztartási hatásait egyetlen egyszerűsített, a 
vízgyűjtőre leskálázott éghajlati forgatókönyvvel (Nováky, 2003) vizsgálta, mely csak az átlagos 
csapadék- és hőmérséklet-változást határozta meg a 2035 körüli időszakra. A vizsgálat kimutatta, 
hogy a melegedés és a szárazodás következtében a Balaton TVK-ja a jövőben csökkenni fog, az 
alacsony vízállások mindenképpen gyakoribbak lesznek. Mivel a jövőre generált statisztikai 
adatsorok csak az átlagos időjárási paraméterek viszonylag kismértékű változását tartalmazták, a 
változékonyság jövőbeli alakulását nem lehetett előrejelezni. Az éghajlatváltozás hatása a 
2000-2003 közötti aszály esetében nem volt statisztikailag bizonyítható, mivel akkoriban csak ez 
az egyetlen esemény képviselte a negatív TVK-jú éveket az adatsorban. A kibővített tanulmány 
(Honti és Somlyódy 2009) már 3 leskálázott forgatókönyvre épült, a frissített Nováky-féle 
forgatókönyv (Nováky 2005) mellett a CLIME RCAO H-B2 1/2 forgatókönyvet, valamint 
érzékenységvizsgálat céljából ez utóbbi hatásainak másfélszeresét is megvizsgálta. Mindhárom 
forgatókönyv csak az átlagokra tartalmazott előrejelzést és jelentéktelen éves csapadék-
csökkenés mellett 10%-ot meghaladó nyári szárazodást jósolt. Az eredmények emiatt 
egyöntetűen a TVK csökkenését és gyakoribb alacsony vízállásokat mutattak. A vizsgálat egyik 
következtetése az volt, hogy az alacsony vízállások elkerülésének szinte egyetlen módja a 
szabályozási szint növelése, mivel a vízszintcsökkenés valószínűsége a csökkenés mértékével kb. 
exponenciálisan csökken. 10 cm-rel magasabb kiinduló vízszintnél egy adott alacsony vízszint 
alulmúlásának valószínűsége megfeleződik. A VITUKI Hungary vizsgálata (VITUKI 2016) a 
leskálázott forgatókönyvek helyett már egy regionális klímamodell futtatási eredményeire épült. A 
referencia-időszak éghajlatát a CARPATCLIM adatbázis, míg a jövő éghajlatát az ALADIN-Climate 
modell eredményei képviselték. Az előrejelzett meteorológiai változások nagyon hasonlítottak a 
korábban alkalmazott forgatókönyvekéhez: az éves csapadékösszeg alig változik, nyáron némi 
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csökkenés, télen növekedés tapasztalható. A hőmérséklet egyértelműen növekszik, különösen 
nyáron. Ezen hatások miatt a vízfelületek párolgása és az evapotranspiráció nő, a hozzáfolyás 
csökken. Végeredményben az éves átlagos TVK, vagyis a leereszthető vízmennyiség 
megfeleződik. 


A VITUKI tanulmányát megelőző vizsgálatok csak az átlagos téli/nyári csapadék és hőmérséklet 
változásának hatását tanulmányozhatták, vagyis a megváltozott éghajlat változékonyságára nem 
állt rendelkezésre semmilyen előrejelzés. Ez – tekintve hogy jelenleg a szélsőséges időjárás 
gyakoribbá válását tekintjük az éghajlatváltozás egyik legfontosabb jelének (EASAC 22. sz. 
szakpolitikai jelentés, 2014) –  megnehezíti az eredmények felhasználását a vízszintszabályozási 
stratégia felülvizsgálatában. Bár a jövőbeli éghajlatra vonatkozó előrejelzések bizonytalanok, a 
Somlyódi és Honti (2005) és a VITUKI (2016) tanulmányok csak egy forgatókönyvet ill. 
modellfuttatást vettek figyelembe, vagyis elhanyagolták az éghajlati bizonytalanságot, így az 
eredményeik csak egy lehetséges jövőbeli fejlődési irányt képviselnek. A Honti és Somlyódy 
(2009) vizsgálat ebből a szempontból az alkalmazott forgatókönyvek egyszerűsége ellenére 
némileg előremutatóbbnak tekinthető, mivel a több forgatókönyv miatt legalább a rendszer 
klimatikus érzékenységét is tesztelte.


A Somlyódy és Honti (2005) és az ennek továbbfejlesztéseként értelmezhető Honti és Somlyódy 
(2009) vizsgálatok az éghajlati tényezőknek a TVK komponenseire gyakorolt áttételes hatását csak 
rendkívül leegyszerűsített módon vették figyelembe (pl. a vízgyűjtőre hulló csapadék relatív 
változása azonos mértékben változtatja meg a hozzáfolyást). Ez ellentétben áll a jelenlegi 
hidrológiai ismereteinkkel és emiatt ezen tanulmányok eredményei csak közelítésekként 
értelmezhetők. Ez a hiányosság nem áll fenn a VITUKI (2016) tanulmány esetében. 
Összességében tehát kijelenthető, hogy eddig nem készült olyan vízháztartási vizsgálat, amely 
egyidejűleg megfelelően reprezentálná a klimatikus bizonytalanságot és elfogadható hidrológiai 
modellek segítségével számítaná az éghajlat vízmérlegelemekre gyakorolt hatását.


A hőrétegzettség gyakoriságára és fontosságára a 2019-es algacsúcs hívta fel a figyelmet, vagyis 
eddig erre célzott modellvizsgálatok nem történtek.


2. Módszerek 

2.1. Éghajlatváltozás 

A vizsgálat célja, hogy megbecsülje az éghajlatváltozás hatását a Balaton vízháztartására és a 
hőrétegződésére. Ehhez szükséges egyrészt a meteorológiai és hidrológiai tényezők 
összekapcsolása modellezéssel, másrészt az éghajlati bizonytalanság figyelembe vétele több 
előrejelzés összehasonlító elemzése formájában.
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A jövőbeli hidrológiai viszonyok előrejelzéséhez szükségünk volt - az észlelt adatok mellett - a 
különböző regionális klímamodellek havi csapadék- és léghőmérséklet-szimulációira is. A 
hőrétegződés tartósságát a klímamodellek napi léghőmérsékleti adataiból számítottuk. 


A modellek eredményeit az 5. IPCC jelentésben definiált “közepes/reális” RCP4.5 
forgatókönyvekre (RCP: Representative Concentration Pathway) vizsgáltuk, mely a század végéig 
a sugárzási kényszer 4.5 W m-2-en való stabilizálásával számol mintegy 2-3 ˚C globális 
átlaghőmérséklet-emelkedés mellett.


A vizsgálathoz felhasznált regionális klímamodellek (RCM-ek) számára különböző globális 
cirkulációs modellek (GCM-ek) biztosítják a futtatáshoz szükséges kezdeti- és peremfeltételeket. 
A globális modellek rácsfelbontása 200-250 km körüli, ami nem szolgáltat kellően pontos 
információt a regionális változások leképezéséhez. Ezt felismerve fejlesztették ki az ún. 
beágyazott modellekkel történő szimulációt, melyek a globális modellek eredményeit vették 
bemenő paraméternek (Giorgo, 1990). A regionális klímamodellek képesek a globális modellek 
eredményeit területileg finomabb számítási hálóra lebontani – átlagosan 10-25 km-es rácsméret 
jellemzi őket.


A jövőbeli éghajlat alakulását 24 különböző globális- és regionális éghajlati modell párosításával 
vizsgáljuk az Euro-Cordex adatbázisból (1. táblázat). A modellek szerkezete és eredményeik is 
különböznek, de jelenleg nem tudjuk eldönteni, hogy melyik modellpár fogja a legjobban 
megjósolni a jövő éghajlatát. A jövő bizonytalanságát az összes modellpár eredményeinek 
figyelembevételével írjuk le. A várható változás az összes eredmény átlagával, az éghajlatváltozás 
bizonytalansága az eredmények szórásával jellemezhető. A vízháztartási modellezéshez a havi, a 
hőrétegzettség vizsgálatához a napi adatokat használtuk. 
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1. táblázat: Az előrejelzésekhez felhasznált globális-regionális klímamodell-párok. Forrás: Euro-
Cordex (https://www.euro-cordex.net)


Az éghajlatváltozás hatásainak statisztikai vizsgálatánál szokásos egy referencia és egy jövőt 
reprezentáló időszakot kijelölni, hogy a valószínűségi eloszlások változása a két sokaság 
paraméterei közötti eltérésekkel kimutatható legyen. Itt a jövőben várható viszonyokat az 
éghajlatváltozás folyamatában vizsgáljuk, mivel fontos a hidrológiai hatások időbeli kifejlődésének 
kimutatása. Ugyanakkor az éghajlati és hidrológiai modellek hibáinak kiküszöböléséhez 
szükséges marad a referencia-időszak kijelölése, mivel a hibák ez alapján korrigálhatók. 
Feltételezzük, hogy vízháztartási szempontból a közelmúlt éghajlatát az 1981-2015 közötti 
időszak jellemzi, míg a hőrétegzettséghez a mérésekkel lefedett 2009-2020 időszakot használtuk. 

# Globális modell Regionális modell Havi Napi

1 CCCma-CanESM2 SMHI-RCA4            X X
2 CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 CLMcom-CCLM5-0-6 X
3 CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 CNRM-ALADIN53   X
4 CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 HMS-ALADIN52    X
5 CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 RMIB-UGent-ALARO-0 X
6 CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 SMHI-RCA4       X X
7 CSIRO-QCCCE-CSIRO-Mk3-6-0 SMHI-RCA4    X X
8 ICHEC-EC-EARTH CLMcom-CCLM5-0-6       X
9 ICHEC-EC-EARTH KNMI-RACMO22E           X
10 ICHEC-EC-EARTH SMHI-RCA4              X X
11 ICHEC-EC-EARTH DMI-HIRHAM5            X
12 IPSL-IPSL-CM5A-MR IPSL-INERIS-WRF331F  X
13 IPSL-IPSL-CM5A-MR SMHI-RCA4           X X
14 MIROC-MIROC5 CLMcom-CCLM5-0-6          X
15 MIROC-MIROC5 SMHI-RCA4                X X
16 MOHC-HadGEM2-ES CLMcom-CCLM5-0-6       X
17 MOHC-HadGEM2-ES KNMI-RACMO22E         X
18 MOHC-HadGEM2-ES SMHI-RCA4              X
19 MPI-M-MPI-ESM-LR CLMcom-CCLM4-8-17    X X
20 MPI-M-MPI-ESM-LR CLMcom-CCLM5-0-6      X
21 MPI-M-MPI-ESM-LR MPI-CSC-REMO2009     X X
22 MPI-M-MPI-ESM-LR SMHI-RCA4             X X
23 NCC-NorESM1-M SMHI-RCA4               X X
24 NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M SMHI-RCA4 X X
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A regionális éghajlati modellek számos időjárási változót szimulálnak, de előrejelzéseik közül csak 
az átlaghőmérsékletet és a csapadékösszeget használtuk fel, mert a további szimulált 
meteorológiai paraméterek bizonytalansága meghaladja a várt változás mértékét. 

2.2. A vízháztartás modellezése 

A Balaton havi vízháztartási adatait 1921-2015 időszakra Varga György (OVF) bocsátotta 
rendelkezésünkre. Az adatok havi felbontásának köszönhetően a számítás is havi léptéken 
végezhető. A számításban a korábbi tanulmányokhoz hasonlóan a természetes vízkészletváltozást 
használjuk:


dV = TVK – L (± U) = (Cs + H – P) – L (± U)


ahol dV a tó víztérfogatának változása [m3]. TVK a természetes készletváltozás [m3], Cs a tó 
felületére hulló csapadék [m3], P a vízfelület párolgása [m3], L a leeresztett vízmennyiség [m3], U 
pedig a vízhasználat egyenlege [m3] (utóbbi elhanyagolható). Az egyenletet néha vízállás 
mértékegységben és térfogat helyett vízállásváltozásra írják fel (pl. Somlyódy és Honti, 2005), 
feltételezve, hogy a tó felülete a korlátos vízállásváltozás miatt állandónak tekinthető. Esetünkben 
ez nem alkalmazható, mert egyes forgatókönyveknél a térfogat és a felszín jelentős változására 
számítunk. A tó vízállás-felszín összefüggését a VITUKI adataira illesztett harmadfokú polinom-
regresszióból számítjuk:


A = 8.96 10-9 Z3 - 4.44 10-6 Z2 + 0.0102 Z + 567.61


ahol A a tó felülete [km2], Z pedig a siófoki vízmérce szerinti vízállás [mm]. A tófelület jövőbeli 
párolgásának becsléséhez a Balaton múltbeli vízmérlegében megadott havi párolgást fejeztük ki a 
havi csapadék és hőmérséklet függvényében:


P = 19 (6.184 exp(0.0669 T) – exp(0.0569 T + 0.00074 Cs’ + 1.6122))


ahol T a havi átlaghőmérséklet [˚C], Cs’ pedig a vízgyűjtő havi csapadékösszege [mm]. 


A vízgyűjtőről érkező hozzáfolyás mennyiségét hidrológiai modellezéssel határozzuk meg. A 
Kuczera és mtsai. (2006) által kifejleszett logSPM és Honti és mtsai. (2013) által továbbfejlesztett 
konceptuális hidrológiai modellt havi léptéken kalibráltuk a Balaton vízgyűjtőjére. A modell az 
úgynevezett telített hozzáfolyási pályák elvén alapul. Feltételezi, hogy a vízgyűjtő feltalajának 
átlagos víztartalma nemlineárisan befolyásolja a csapadékesemények során tapasztalható 
lefolyási tényező és az alaphozam ill. az interflow értékét. A vízgyűjtő felületi víztelítettségét az 
átlagos nedvességtartalom (hs) alapján, a hervadáspont (WP [mm]), a vízmegtartó-képesség (FC 
[mm]) és a teljes telítettség (FS [mm]) vízgyűjtő-léptékű analógiájával számítjuk.


A terület közepes telítettséghez tartozó talajnedvesség-szintje a teljes telítettség és a vízmegtartó-
képesség átlaga:


hs50 = 1/2 (FS + FC)
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A telítési folyamatot leíró szigmoid függvény FS és FC között nyúlik el, amihez a következő 
segédparamétert vezetjük be:


s = 1/4 (FS - FC)


Így a telítettségi függvény:


fsat = 1 / (1 + exp(2/s (hs50 – hs))) – 1 / (1 + exp( 2/s hs50))


ahol fsat a vízgyűjtő telített felületének aránya [–], hs pedig az aktuális átlagos talajnedvesség [mm]. 
Egy adott időlépésben a felszíni lefolyás (SR [mm]) a telített felületeken 100%-os, a telítetleneken 
0%-os lefolyási tényezővel számítható:


SR = fsat Cs’


A felszíninél lassabb felszínalatti lefolyás (SSF [mm]) is csak a víztelített területeken képződik:


SSF = Lmax fsat


A területi párolgás meghatározásánál a WP és FC talajnedvességi szintekre támaszkodunk. 
Feltételezzük, hogy a tényleges területi párolgás akkor a potenciális érték 50%-a, amikor az 
átlagos talajnedvesség WP és (WP+FC)/2 között félúton van (ez pF=3.3 hozzáférhetőségnek felel 
meg a van Genuchten modellben). Így:


fet50 = (3 WP + FC) / 4


ket = 10 / fet50


és ekkor a tényleges:potenciális evapotranspiráció aránya a következőképpen írató le (ugyanazzal 
a szigmoid-struktúrával, mint fsat):


ET/PET = 1 / (1 + exp(–ket (hs – hs50))) – 1 / (1 + exp(ket hs50)))


A modell bemeneti adatai a havi csapadék, hőmérséklet és potenciális evapotranspiráció, mely 
utóbbit a Balaton vízfelületi párolgásából, a Pmult dimenzió nélküli szorzótényezővel közelítünk.


A vízgyűjtő talajnedvesség-mérlege a következőképpen alakul:


d hs = Cs’ – SR – SSF – P’ Pmult ET/PET


Ezt – az integrálás algoritmusától függően differencia, ill. differenciál-egyenletet kell megoldani a 
modell futtatásához. A teljes, vízgyűjtőről történő hozzáfolyás ezután minden lépésre – vízgyűjtő 
mm mértékegységben – pedig:


H’ = SR + SSF


A hozzáfolyás modelljét az 1985-2015 időszak adataira kalibráltuk. A legjobb illeszkedést biztosító 
paramétereket a 2. táblázat tartalmazza.
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2. táblázat: A csapadék-lefolyás modell optimális paraméterei


A hidrológiai modellt számos szisztematikus hiba terheli. Az éghajlati modellek még többéves 
léptéken sem tudják megfelelően szimulálni a referencia-időszak időjárását, a párolgás- és 
hozzáfolyás modellek is tartalmaznak nem véletlenszerű hibákat. Ezeket ki kell ahhoz küszöbölni, 
hogy a jövőre vonatkozóan is abszolút előrejelzéseket lehessen tenni. 


Első körben a meteorológiai adatok szisztematikus hibáit korrigáltuk a referencia-időszak alapján 
az egyszerű lineáris skálázás módszerével (Luo és mtsai. 2018). A modellezett csapadék- és 
hőmérsékletadatokat beszoroztuk úgy, hogy a referencia-időszakban mért és az arra modellezett 
átlagok megegyezzenek. A jövő vonatkozásában – egyéb információk hiányában – feltételeztük, 
hogy a modellek múltra vonatkozó relatív hibája a jövőre nézve is reprezentatív. Másodsorban a 
modellezett párolgás- és hozzáfolyás adatokkal jártunk el hasonlóképpen. Az első lépés csak a 
meteorológiai tényezők független hibáit küszöbölte ki, míg a másodikban lehetőség nyílt a két 
tényező együttes hibái nyomán fellépő hatások kompenzálására. A két lépéssel biztosítottuk, 
hogy a referencia-időszakra vonatkozó Cs, P és H komponensek, valamint a TVK átlaga is 
megegyezzen a hivatalos vízmérleg vonatkozó mennyiségeivel.


2.3. Vízszintszabályozás 

Bár a fent részletezett eljárással a TVK múlt- és jövőbeli értékei és valószínűségi eloszlásai már 
összehasonlíthatók, a vízszintre csak akkor tudunk megállapításokat tenni, ha kiküszöböljük a 
múltbeli szabályozás változékonyságát és időnkénti esetlegességét. Ehhez egy egységes 
“referencia-stratégiát” alkalmazunk a múltra és a jövőre. Az egyszerűség kedvéért a referencia-
stratégia a következő primitív algoritmust használja havi léptéken:


1. A vízszint meghaladja a 120 cm-t? Ha igen: 2. pont, ha nem: 3. pont.

2. Leeresztés legfeljebb 120 cm-ig, de csak maximum 100 m3/s kapacitással. Lépj a 4. pontra.

3. Nincs leeresztés. Lépj a 4. pontra.

4. Következő hónap, 1. pont.


Paraméter Jelentés Érték Mértékegység

FS A vízgyűjtő teljes telítettségéhez tartozó átlagos 
víztartalom

1578 mm

FC A hozzáfolyás leállásához tartozó átlagos 
víztartalom

717 mm

WP A vízgyűjtőpárolgás leállásához tartozó átlagos 
víztartalom

554 mm

Lmax Az utánpótlódás maximális mennyisége 392 mm/év
Pmult A potenciális evapotranspiráció 

szorzótényezője
141% –
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Ez a stratégia természetesen nem lenne alkalmas a tó vízszintjének valós szabályozására, mivel 
nem tartalmaz évszakos különbségeket és a hónapon belüli eseményeket sem kezeli, de a 
vízszint hosszútávú vizsgálatára megfelelő.


2.4. A rétegzettség modellje 

Az éghajlati modellek által előrejelzett napi átlagos léghőmérsékletet a (19). fejezetben leírt 
konvolúciós szűrővel alakítottuk át becsült vízhőmérsékletté (exponenciális lecsengés, a memória 
felezési ideje 1,9, illetve 4,0 nap a Keszthelyi-medence sekély vizében, illetve medence-középen). 


A nyári vízhőmérséklet varianciáját (Tvar) és a gyors melegedések számát (Tkrit) szintén a (19). 
fejezetben leírt módon számítottuk. Az éghajlati előrejelzések szisztematikus hibái miatt mindkét 
változót korrigálni kellett a mérésekkel lefedett időszak (2009-2020) értékeivel. Ez egyszerű 
szorzótényezőkkel történt.


A rétegződés fél-életidejét (DT50) és a nem rétegezett – rétegezett (nR-R) átmenet valószínűségét 
a nyíltvízre a következő regressziós egyenletekkel számítottuk:


DT50 = exp(0,02345 Z + 0,04054 Tvar – 0,84073) 


PnR-R = 0,1622 Tkrit / 92 – 0,0124


ahol Z a vízállás a siófoki vízmérce szerint (cm).


A markovi átmeneti valószínűségeket felhasználhatjuk a hőrétegződés tartósságának becslésére a 
mérés nélküli időszakokban is. Az egyes évekre a legalább d napig tartó hőrétegződés 
bekövetkezési valószínűsége (Ha adott a PnR-R és DT50, vagy az utóbbi helyett PR-R):


- A 92 napos JJA szezonban  nap áll rendelkezésre, hogy az esemény 
elkezdődjön.


- (A PR-R átmeneti valószínűség a fél-életidőből is visszaszámolható: 

)

- Annak a valószínűsége, hogy egy R esemény legalább d napig tart: 




- Annak a valószínűsége, hogy egy JJA szezonban N darab nR-R átmenet történik: 




- Annak a valószínűsége, hogy N megkezdett R eseményből legalább egy legalább d napig 

tart: 


m = 92 − d + 1

PR−R = exp( − ln(2)/DT50)

Pd+ = 1 −
d−1

∑
i= 1

Pi−1
R−R(1 − PR−R)

PN(N ) = (m
N)PnR−R

N(1 − PnR−R)m−N

PNd+ (N ) = 1 − (1 − Pd+ )N
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- Tehát a legalább egy darab legalább d napig tartó R esemény valószínűsége: 

.


3. Eredmények 
3.1. Vízállások 

A havi TVK adatsorok a referencia vízszintszabályozási-stratégia segítségével, a vízfelület-
víztérfogat összefüggés figyelembevételével összehasonlítható havi vízállásokká konvertálhatók. 
Az egyes éghajlati modellpárok változatos képet festenek a havi vízállások alakulásáról. Az egyes 
modellpárok még a csapadékváltozás várható előjelében sem egyeznek, de abban igen, hogy a 
hőmérséklet növekedni fog. A vízháztartásra gyakorolt hatás így változatos. A modellpárok között 
ennek ellenére konszenzus van arról, hogy kb. 2040-ig nem várható a jelenlegi vízszint-rezsim 
gyökeres megváltozása (1. ábra).




3. ábra: Az egyes Euro-Cordex modellpárok előrejelzései alapján számított havi vízállások( a 
referencia szabályozási rend alkalmazásával. A felső panelen (1950-2100) a vonalak színei az 
egyes modellpárokat jelölik az 1. táblázat sorszámaival. Az alsó panelen (2000-2100) a 
modellpár-ensemble előrejelzéseinek mediánja, 25%-os kvantilise és teljes lefedett tartománya 
látható.


PR =
⌊m/(d+ 1)⌋

∑
N= 1

PN(N )PNd+ (N )
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2040 után nő a modellek előrejelzései közötti különbség, majd az időhorizont távolodásával az 
extrém alacsony vízállások előfordulási gyakorisága növekszik, egyre több modellben fordulnak 
elő 50 cm körüli, vagy azt akár jelentősen alulmúló vízállások. 2085 után már csak a modellek 
kisebbsége számol a jelenleg szokásos vízállás-tartomány fenntarthatóságával. Ez azt jelenti, 
hogy a csak leeresztésen nyugvó vízszintszabályozás hosszútávon életképtelen, vagyis a vízállás 
távlatilag még akkor is csak úgy tartható az emberi hasznosítás szempontjából elfogadható 
tartományban (50-120 cm), ha megvan a külső vízpótlás lehetősége – a magas szabályozási szint 
nem fogja tudni kompenzálni a TVK változás vízszintcsökkentő hatását. Ugyanakkor egyik modell 
sem számít a vízmérleg végleges felborulásával, vagyis a tó hosszabb távon sem fog kiszáradni 
(egy modellnél egy extrém aszályos időszak kicsivel 2100 előtt kezdődik, ezért ott a korábbi 
viselkedésből következtethetünk erre). Ez azt jelenti, hogy a vízszintszabályozás támogatásához 
elegendő lenne egy ideiglenesen (1-2 évig) üzemelő vízpótlási lehetőséget kiépíteni.


3.2. Hőrétegzettség 

Az éghajlat melegedésével a tartós hőrétegződés előfordulási valószínűsége jelentősen növekszik 
(2. ábra). A tartós nyíltvízi rétegzettség átlagos éves valószínűsége jelenleg 10-13% körüli (2006-
ban 9.8, 2021-ben 13.5). Ez 2030-ra 16%, 2045-re 20%, 2070-re 25%, 2095-re 30%. Az összes 
modellpár eredményei között jelentős a szórás, vagyis ez az átlagos trend szélsőségesen eltérő 
módon is manifesztálódhat. Míg a század vége felé szinte kizárhatóvá válnak a 
rétegzettségmentes évek, az 50%-os előfordulási valószínűség egyes modellpárokban már pár 
éven belül is megjelenik, vagyis klimatikus szempontból a legrosszabb esetben akár minden 
második évben előfordulhatna a 2019-eshez hasonló algacsúcs. 


A vízállással való összefüggés igen szoros. 100 cm-es nyári vízállással számolva a tartós 
rétegzettség előfordulási valószínűsége megfeleződik a fenti számításokban alkalmazott 120-as 
szinthez képest. Vagyis a vízszintszabályozás hatékony eszköznek tűnik a rétegzettség 
megelőzésében, illetve gyakoriságának csökkentésében.
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4. ábra: A legalább 2 napig fennálló hőrétegzettség előfordulási valószínűsége az összes 
felhasznált Euro-Cordex modellpárok előrejelzése alapján. Az évekhez tartozó valószínűségek 
eloszlását Box-diagramok szemléltetik (teli pont: medián, doboz: interkvartilis tartomány, 
szaggatott vonalak: bizonytalansági tartomány, körök: kilógó értékek), a vastag piros vonal a 
LOESS simítással előállított sokéves trend.


4. Diszkusszió  

4.1. Az eredmények bizonytalansága 

Az eredmények bizonytalansága és hihetősége az alkalmazott éghajlati- és hidrológiai modellek 
előrejelzési képességén múlik. Míg a szisztematikus hibák kiszűrése segített az átlagos szimulált 
TVK és a valóság összeillesztésében, a modellezett és a valós változékonyság eltérései esetében 
ilyen korrekcióra nincs mód. Ez tükröződik a referencia-időszakra szimulált vízállásokban is. 
Egyetlen modellpár sem szimulált a 2000-2003 aszályhoz hasonló extrém eseményt a referencia-
időszakban, mert az azt létrehozó időjárási ingadozás a modellekben nem állt elő. Kiemelendő 
ugyanakkor, hogy a referencia-időszakra szimulált eredményeket a múlt alternatíváiként, nem 
pedig annak reprodukciójaként kell tekintenünk, tehát egyes események előfordulása, illetve 
időzítése nem kell, hogy megegyezzen a múltban és a szimulációkban, csak a trendszerű 
változások lényegesek.


A több modellpáron alapuló vizsgálat előnye az, hogy segít a hibáktól függetlenül jelenlévő 
általános mintázatok felismerésében, valamint az előrejelzések bizonytalanságának felmérésében. 
Az látható, hogy a modellpárokhoz tartozó vízszintek jóval szűkebb sávban ingadoznak a múltban, 
mint a jövőben. Ez – az egyes modellek hibáitól függetlenül – tükrözi azt, hogy a jövőben többféle 
alternatív forgatókönyv is megvalósulhat még ugyanolyan átlagos melegedés mellett is. 
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A fokozott vízszintcsökkenést előrejelző modellpárok eredményei jóval extrémebbek, mint a 
2000-2003-ban, vagy a 2012-ben megfigyelt aszály. E hangsúlyozza, hogy a mederbeli tározással 
elérhető többlet-vízmennyiség elhanyagolható a várható változásokhoz képest, azaz nem nyújt 
kielégítő biztonságot a Balaton turisztikai célú hasznosításához. A 110-ről 120 cm-re emelt felső 
szabályozási szinttel elért 10 cm többlettározás reálisan csak néhány hónappal késleltetheti a 
vízszintcsökkenést, extrém alacsony szinteknél pedig a 10 cm-es különbséget a tó használói nem 
érzékelnék számottevő javulásnak, különösen nem a probléma  megoldásának.


4.2. A vízszintszabályozás ellentétes szempontjainak összehangolása 

A vízháztartás és a hőrétegzettség szempontjából három különböző időszak azonosítható (3. 
táblázat). A század második felében – és különösen a vége felé – a vízminőség szempontjából 
szükséges nyári vízszint-csökkentés (és a vízszint ingadozása) nagy valószínűséggel nem lesz 
összeegyeztethető a jelenleg megszokott vízszinttartománnyal, ha a szabályozás egyedüli 
eszköze a leeresztés marad. Ezért szükséges a vízpótlás megfontolása és igény szerinti kiépítése, 
üzemeltetése (3. táblázat).


5. táblázat: Vízháztartási és hőrétegzettségi szempontból jellemző időszakok és a célszerű 
cselekvések


Az éves TVK az idő előrehaladásával összességében számottevően csökken, de a csökkenés 
mértéke a változékonysághoz és az előrejelzés bizonytalanságához képest kicsi (3. ábra). Az 
extrém aszályt jellemző 5%-os éves TVK kvantilis értéke 2040-ig –0,8 cm, alátámasztva, hogy 
vízpótlásra jelenleg nincs szükség. Ez 2040 és 2085 között –23,1 cm-re, majd 2085 után –35,0 
cm-re csökken. Az időszakosan üzemeltetendő vízpótlásnak egy ilyen hiányt 1-2 év alatt kell 
pótolnia, hogy a vízszint ne váljon kritikusan alacsonnyá, Ehhez a hiány nagyságától és a 
visszatöltés időtartamától függően 2,2–6,6 m3/s pótlási kapacitásra van szükség.


Időszak Alacsony 
vízállás 
kockázata

Hőrétegződés 
kockázata

Célszerű intézkedés

2040-ig alacsony közepes nyáron 110 cm-nél alacsonyabb vízszint 
tartása, a vízpótlás előkészítése

2040-2085 közepes emelkedett nyáron 100 cm-nél alacsonyabb vízszint 
tartása, vízpótlás igény szerinti 
megépítése, infrastruktúra felkészítése az 
ingadozó vízállásra

2085-2100 magas magas nyáron 90 cm-es vízszint vízszint tartása, 
vízpótlás igény szerinti üzemeltetése (pl. 
egy meghatározott tavasz végi vízszint 
alulmúlásakor)
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6. ábra: Az egyes időszakok éves TVK sűrűségfüggvényei az összes modellpár eredményei 
alapján (vonalak), feltüntetve az 5%-os kvantilist (pontok), mint az extrém vízhiány jellemzőjét.
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A DRV-s anyagok elemzése 
Goda Zoltán 

a. Összefoglaló 

A DRV Zrt. által üzemeltetett, a balatoni térséget ivóvízzel ellátó komplex rendszer fő vízbázisai 
jelenleg a bakonyi területek karsztvizei, a Balaton vizét tisztító felszíni vízművek, valamint helyi kis 
vízművek. A Balatonon jelenleg 6 felszíni vízmű üzemel, amelyek egy része csak kiegészítő csúcs-
vízműként üzemel jellemzően a nyári hónapokban. A vízművekben üzemelő technológiák eltérőek, 
főként derítésen alapulnak, ez alól egyedül a balatonőszödi RO technológia kivétel, ahol a derítés 
membránszűréssel (ultraszűrés) is kiegészül. A felszíni vízművek többségében (csak 
Balatonszéplakon nincs) aktívszén-adszorpció is üzemel. A felszíni vízművekre jellemző, hogy a 
vízkivétel a parttól távolabb, kb. 600 méterre, a tó mélyebb részén történik, így egy esetleges 
algavirágzás kialakulása esetén kevésbé érintettek, mint a part menti zónák. 


A DRV Zrt. a cianobaktériumok okozta kockázatokkal a „Víz-szennyvíz havária események 
megelőzése és kezelése” című szabályzatában és az egyes vízmű rendszerek vízbiztonsági 
terveiben foglalkozik. A havária terv készültségi helyzet elrendelését határozza meg amennyiben a 
tisztított víz algaszáma 100.000 szám/L feletti, és egyértelmű ivóvíz havária helyzet elrendelését 
határozza meg amennyiben a tisztított víz algaszáma 500.000 szám/L vagy e feletti. A 
dokumentum nem tesz különbséget a kékalgákra vonatkozóan.


A felszíni vízművek vízbiztonsági terveiben beavatkozási határérték került megállapításra. Abban 
az esetben, ha az algák és cianobaktériumok elszaporodása következtében magas algaszám 
(3.000.000 egyed/L ) és algatoxinok jelentkezése merül fel a vízkezelés során, úgy a hatóság 
értesítése szükséges, illetve a szolgáltatás korlátozására, leállítására lehet szükség. Ilyen esetben 
a lakosság vízellátása vagy más vízbázisból, hálózaton keresztül, vagy ivóvízszállító kocsiból 
valósítható meg.


A felszíni vízművek esetében nincs olyan vízkezelő technológiai elem, ami kifejezetten a kékalgák, 
vagy az általuk termelt toxinok visszatartására került volna beépítésre és amelyek egy esetleges 
algavirágzás esetén bevethető lenne. A technológiai sorban azonban két folyamat alkalmas lehet 
az algaszám, valamint az algatoxinok koncentrációjának – nehezen meghatározható mértékű – 
csökkentésére, ezek a derítés és az aktívszenes adszorpció.


b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mely létesítmények és rendszerek érintettek az algavirágzások szempontjából? A tanulmányban 
részletesen bemutatott Balaton környéki ivóvízellátó rendszerek érintettek lehetnek algavirágzás 
szempontjából. Ez alól azok a területek és települések képeznek kivételt, ahol az ivóvízellátás a 
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nyírádi karsztvízbázisról történik. Ilyen például Keszthely. A három, egymástól részben elkülönülő 
rendszer 2-2 felszíni vízművet üzemeltet: 


• a Nyugat-balatoni Regionális Vízmű (NYBRV) rendszer,


• Fonyódi Felszíni Vízmű 

• Balatonőszödi Felszíni Vízmű 

• a Délkelet-balatoni Regionális Vízmű (DKBRV) rendszer,


• Balatonszéplaki Felszíni Vízmű, 

• Balatonkenesei Csúcs-vízmű, 

• az Északkelet-balatoni Regionális Vízmű (ÉKBRV) rendszer,


• Balatonfüredi Felszíni Vízmű 

• Balatonalmádi Felszíni Vízmű 

A felszíni vízművek által ellátott állandó lakosság száma valamivel több, mint 126 ezer fő. Fontos 
rámutatni azonban arra a tényre, hogy a térség fontos turisztikai régió, azaz a nyári időszakban az 
idény-jellegű fogyasztók miatt ez a szám akár a duplájára is emelkedhet. Ezt részletesen az 1. 
táblázat mutatja be.


Rendszerek kiterjedése, ellátott terület, a vízminőségi problémák által potenciálisan érintett 
volumen/terület/népesség (lehetőleg csatolt GIS állományokkal). 


Mekkora a létesítmények kockázata az algavirágzások miatt? Egészségügyi, műszaki és pénzügyi 
kockázatok. A kockázatok meghatározása során a bekövetkezési valószínűséget, illetve az 
esemény súlyosságát (egészségügyi-műszaki-pénzügyi) kérnénk külön-külön meghatározni, 
ebben az esetben is kívánatosnak tartanánk a GIS-alapú vizsgálatot. Erre pillanatnyilag nem tudok 
válaszolni, ahhoz számszerűsíteni kellene a kockázatot.


Milyen ismert módszerek vannak ezen kockázatok kezelésére az üzemeltetésben? Üzemeltetési 
módszerek, monitoring, szükséges infrastruktúra, egyéb megoldások. A szakirodalom-
elemzésben ez részletes bemutatásra kerül.  

Mit kellene változtatni, hogy a kockázat kezelhető/csökkenthető legyen? Egyáltalán üzemeltetői 
szinten jelent-e most problémát a kérdés, avagy jelentett-e a múltban?  Az üzemeltető elmondása 
szerint az elmúlt évtizedek algavirágzásai a vízellátást nem érintették, problémát nem okoztak, 
vízkorlátozásra, vízkormányzásra nem volt szükség. Hosszútávon mindenképpen a felszíni 
vízművek kiváltása és megszüntetése jelentene megoldást, hiszen ha esetleges fejlesztésekkel a 
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vízkezelő technológiákat alkalmassá is tennék a cianobaktériumok és toxinjaik visszatartására, a 
fajlagos üzemeltetési költség így is nagyon magas maradna, illetve a beépített kiegészítő 
technológiai elemek üzemeltetése miatt várhatóan még emelkedne is.


Az üzemeltető fenti okok miatt a Balaton mentén üzemelő 6 db felszíni vízmű kiváltását és 
végleges megszüntetését tervezi.  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A DRV-s anyagok elemzése 
Goda Zoltán


1. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. bemutatása


1.1. A DRV Zrt. szolgáltatási adatai


A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország területileg legnagyobb víziközmű-szolgáltatója. Fő 
tevékenységi körében a magyar állam és települési önkormányzatok tulajdonában lévő 
víziközműveket üzemelteti. A társaság többségi tulajdonosa a Magyar Állam, kisebb részben 
részvényesek és helyi önkormányzatok (1. ábra). Tevékenysége kiterjed Baranya, Fejér, Somogy, 
Tolna, Veszprém és Zala megyékre, ahol 378 település, összesen 844 000 lakosának 
ivóvízellátását, ipari és mezőgazdasági termelőüzemeinek vízellátását biztosítja. Kezelésébe 
regionális kistérségi és helyi vízművek, valamint ipari vízellátó rendszerek tartoznak. A vízellátás 
mellett mintegy 218 településen, összesen 625 000 lakos számára gondoskodik a keletkező 
szennyvíz elvezetéséről és kezeléséről.





1. ábra A DRV Zrt. tulajdonosi szerkezete 

A DRV Zrt. szolgáltatási kapcsolatban áll egyéb társvállalatokkal. Ivóvizet szolgáltat, a Fejérvíz 
Zrt., a Bakonykarszt Zrt., a Tettye Forrásház Zrt., a Mohácsvíz Kft. valamint a Mezőföldvíz Kft. 
részére, továbbá szennyvizet vesz át a Bakonykarszt Zrt.-től, a Mezőföldvíz Kft.-től és a KAVÍZ 
Kft.-től.
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2. ábra A DRV Zrt. által ellátott Balaton üdülőkörzet 

A cég kiegészítő tevékenységként többek között laboratóriumi vizsgálatokat végez, jelenleg öt 
akkreditált laboratóriumot működtet, melyekben a szolgáltatási területére vonatkozóan végzi a 
minőségellenőrzési vizsgálatokat. A Társaság üzemeltetésében lévő vizsgálólaboratóriumok a Dél-
balatoni, az Észak-balatoni, a Baranya megyei, a Somogy megyei, valamint a Fejér megyei. A 
vizsgálatok jellemzően a kutak, a nyersvíz, az ivóvíz valamint a vízminőség-javító technológiák 
vizének minőségellenőrzésére terjednek ki. Szennyvíztisztítás területén pedig a bejövő szennyvíz, 
a tisztítási lépcsők technológiai vizének, valamint a kibocsátott szennyvíz paramétereinek 
vizsgálata folyik. A Balaton vízminőségével kapcsolatosan 2 laboratórium érintett, a Dél-balatoni 
Vizsgálólaboratórium (8621 Zamárdi, Tóközi út, NAH-1-0790/2019), és az Észak-balatoni 
Vizsgálólaboratórium (8230 Balatonfüred, Tihanyi műút 32/1, NAH-1-1312/2019), amelyek felszíni 
vízből akkreditált módon végeznek mintavételeket és méréseket. A társaság feladatai között 
kiemeltként szerepel a sérülékeny vízbázisok védelme is.


A társaság központja Siófokon található. Kiterjedt szolgáltatási területén üzemvezetőségek 
gondoskodnak a felhasználók ellátásáról. A vállalat mintegy 1800 főt foglalkoztat, elsősorban 
mérnököket, vegyészeket, technológusokat, szakmunkásokat. A cég 2019-ben ünnepelte 
fennállásának 110 éves évfordulóját.
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1.2. A DRV Zrt. cégtörténete


A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. történetének kezdete a múlt század elejéhez kötődik. Az 1900-
as évek első két évtizedében már több Balaton-parti település rendelkezett önálló vízművel, 
Siófokon például 1909-ben kezdték meg a vízmű építését. Ezek kezdetben főleg néhány 
közintézmény vízellátását szolgálták, a lakossági igényeket pedig közkifolyók segítségével 
elégítették ki. 1953-ig a vízművek községi tulajdonban voltak, üzemeltetésüket a helyi községi 
közművállalatok végezték. Hosszabb távon a községek szűkös anyagi lehetőségei egyre inkább 
gátjai voltak a vízigények emelkedéséből adódó elvárható fejlődésnek.


A közművállalatok tevékenységének hatékonyabbá tétele, valamint az egyre sürgetőbbé váló 
fejlesztések érdekében, 1960 októberében egyesítették a Balaton déli partján működő 
vízműveket, amellyel megalakult a Dél-balatoni Víz- és Csatornamű Vállalat. Ezzel egyidőben a 
Balaton északi partján is létrejött egy új vállalat, a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat, 
amely elsőként az országban megyei szinten egyesítette a vízműveket. Mindkét vállalat irányítását 
Rózsavölgyi Imre végezte, így valójában már a 60-as évek elején egy kézben összpontosult a 
Balaton-part vízellátása és szennyvíztisztítása. 1967 júliusában a két társaság eszközeinek 
koncentrálása érdekében a Dél-balatoni Víz- és Csatornamű Vállalatból és a Veszprém Megyei 
Víz- és Csatornamű Vállalatból megalakult a Balatoni Vízművek, amely szélesebb körű 
feladatokkal és ellátási területtel regionális vállalatként működött tovább.


A jelenlegi tevékenységi körben és működési területen 1970-ben jött létre Dunántúli Regionális 
Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat (DRVV), amely a Balatoni Vízművek jogutódjaként működött. 
1980-ban Somogy megye kérésére egyesült a korábban önálló vállalatként működő Somogy 
Megyei Víz- és Csatornaművekkel. 1986-tól a vállalat neve Dunántúli Regionális Vízművekre (DRV) 
módosult, funkciója, ellátási felelőssége igazodott a régió dinamikus fejlődéséhez. A Társaság 
1993-tól már Dunántúli Regionális Vízmű Rt. néven, többségi állami tulajdonú (90%) 
részvénytársasági formában működött. 2000-ben dolgozói részvények kibocsátásával alaptőke 
emelésre került sor, majd 2003-ban a visszavásárolt dolgozói részvények újraértékesítése révén a 
működési területen található néhány helyi önkormányzat is a Társaság tulajdonosává vált.


A gazdasági társaságokról szóló törvény alapján 2006. március 13-tól kezdődően a cég Dunántúli 
Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DRV Zrt.) néven folytatja tevékenységét. 
A sok változás közepette alaptevékenysége mit sem változott, küldetése az évek alatt 
bekövetkezett külső változások nyomán újrafogalmazásra került. 


2021. január elsejétől az újonnan megalakult Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (NV Zrt.) gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és 
kötelezettségeket az állami tulajdonú víziközmű-vállalatok, valamint víziközműrendszerek, így a 
DRV Zrt. felett is. 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1.3. A szolgáltatott terület bemutatása


A DRV Zrt. vízellátó-, valamint szennyvízelvezető és -tisztító rendszereket üzemeltet. Baranya, 
Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyékben 378 település ivóvízellátását, illetve 218 
település szennyvíz elvezetését és kezelését biztosítja. A Balaton térségében az önkormányzati 
tulajdonban álló ivóvíz- és szennyvíz-rendszereken túl négy regionális vízművet, illetve a Balaton-
térségi regionális szennyvízelvezető és -tisztító műveket üzemelteti a társaság. Az éves 
ivóvíztermelés mennyisége 43 millió m3, a szennyvíztisztításé 33 millió m3.





3. ábra A DRV Zrt. működési területe (világoskék – ivóvízszolgáltatás, zöld – 
szennyvízszolgáltatás, sötétkék – ivóvíz és szennyvízszolgáltatás, fehér – más 
közműszolgáltató területe) 

E tanulmány alapvető céljait szem előtt tartva a továbbiakban a cég ivóvízszolgáltatásának 
bemutatására fókuszálunk.
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A DRV Zrt. a Balaton térségében három regionális vízművet üzemeltet. Ezek


• a Délkelet-balatoni Regionális Vízmű (DKBRV),


• az Északkelet-balatoni Regionális Vízmű (ÉKBRV),


• a Nyugat-balatoni Regionális Vízmű (NYBRV),


A cég a működési területének más részein további hat regionális vízművet üzemeltet. Ezek


• a Velence-tavi Regionális Vízmű,


• a Sümegi Regionális Vízmű,


• a Nyirád–Ajka Regionális Vízmű,


• a Pécs–Mohács és Pécs–Komló Regionális Vízmű,


• a Dunai Regionális Vízmű,


• valamint a Rákhegyi Regionális Vízmű,


az önkormányzati tulajdonban álló ivóvízrendszereken túl.


Az ivóvízszolgáltatás adatai 2019-es összegzés alapján:


• Ellátott települések száma: 378


• Ellátott fogyasztók száma: 838.000


• Végső felhasználók számára értékesített ivóvíz: 24,5 millió m3


• Ivóvízbekötések száma: 302 446 db


• Felszíni ivóvíztisztító létesítmény: 6 db 

• Ipari vízellátó rendszer: 1 db


• Ivóvíztermelő vízkivételi helyek száma: 498 db


• Üzemeltetett ivóvízhálózat hossza: 6795 km


• Termelt ivóvíz mennyisége: 44,4 millió m3/év


• Átlagos kapacitáskihasználtság: 31%


• Szabad ivóvíz-kapacitás: 103 millió m3/év


• Víztermelő kapacitás: 160 millió m3/év


2. A Balaton körüli regionális vízellátó rendszerek bemutatása 

A DRV Zrt. által rendelkezésünkre bocsátott adatokból megállapítható, hogy a balatoni térség 
ivóvízellátásának fő vízbázisai jelenleg a bakonyi területek karsztvizei, a Balaton vizét tisztító 
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felszíni vízművek, valamint helyi kis vízművek. Általánosságban elmondható, hogy a meglévő 
vízművek közül a karsztvizeket termelők a legkedvezőbb adottságúak és a leggazdaságosabban 
üzemeltethetők, míg a Balaton vizét kezelő létesítmények rendkívül magas üzemeltetési 
költségen, környezetet terhelő módon működnek. Ennek oka, hogy a vízkezelés nagy mennyiségű 
vegyszer felhasználását igényli, a vegyszer előállítás ökológiai lábnyoma pedig magas. Emellett 
technológiai hulladékok (pl. vízműiszap) keletkeznek, amit jelenleg környezetterhelő módon lehet 
elhelyezni, továbbá zaj- és rezgésterhelés is jelentkezik. A felszíni vízművek jelenlegi állapotukban 
jelentős felújításra szorulnak.


A Balaton vize, mint felszíni víz csak igen nehezen és költségesen tisztítható vízforma. Ennek oka 
a hazai felszíni vizeknél magasabb szervesanyag-tartalom, a magas pH-érték, továbbá a tó 
sekélységéből adódó változékony vízminőségi jellemzők, mint az algásodás, vagy a szél okozta 
iszapfelkeveredés. Általánosságban elmondható, hogy a tó vízminősége az 1980-as és 1990-es 
évekhez képest több komponens tekintetében jelentősen javult, ezt az elmúlt évtizedek 
vízminőségi adatsora alátámasztja. A javuló tendencia mindenesetre jelentős ingadozással társul, 
amelyet jól tükröz a 2019-ben és 2020-ban kialakult algavirágzás, amelyek a víz minőségét 
hátrányosan befolyásolták. Az üzemeltetett felszíni vízkezelő technológiák jellemzően nem 
alkalmasak, az algákkal és algatoxinokkal terhelt víz hatékony kezelésére. Ez alól kizárólag a 
balatonöszödi RO (fordított ozmózis) technológia kivétel, amely képes az algás víz kezelésére, de 
az algatoxinok visszatartására nem. Az üzemelő technológiákat, valamint azok képességét az 
algatoxinok visszatartására a 4. fejezetben mutatjuk be.


A balatoni regionális vízellátó rendszerek az elmúlt évtizedekben folyamatosan épültek ki, mely idő 
alatt három, egymástól részben elkülönülő rendszer jött létre, amelyek legalább részben felszíni 
vízbázisra támaszkodnak. A három vízellátó rendszer 2-2 felszíni vízművet üzemeltet: 


• a Nyugat-balatoni Regionális Vízmű (NYBRV) rendszer,


• Fonyódi Felszíni Vízmű 

• Balatonőszödi Felszíni Vízmű 

• a Délkelet-balatoni Regionális Vízmű (DKBRV) rendszer,


• Balatonszéplaki Felszíni Vízmű, 

• Balatonkenesei Csúcs-vízmű, 

• az Északkelet-balatoni Regionális Vízmű (ÉKBRV) rendszer,


• Balatonfüredi Felszíni Vízmű 

• Balatonalmádi Felszíni Vízmű 
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4. ábra A Balaton-menti regionális vízművek és a legalább részben felszíni vízzel ellátott 
területek. 

A 70-es, 80-as években kialakított felszíni vízművekben jelentősebb fejlesztés nem történt, így 
ezek mára igen elavultak, többségük életkora elérte vagy meghaladta a 40 évet. A megfelelő 
vízminőség biztosításában időnként problémák merülhetnek fel. A 201/2001. kormányrendeletben 
foglaltak szerint kifogásoltság mutatkozhat a szolgáltatott vízben mikroszkópos biológia, KOI, 
illetve klorit esetében. A víz ebben az esetben bár ihatónak minősül, de kifogásolt minőségű. 
Emellett a THM-koncentráció határértéken belül tartása is nehézkes, a nyersvíz magas 
szervesanyag-tartalma és a szükséges fertőtlenítőszer adagolás okán. Mindenképpen időszerű 
egy jelentős felújítás, vagy technológiaváltás, hogy a hatósági előírásoknak megfelelő 
vízminőséget biztosítani tudják. Fontos kihangsúlyozni, hogy a felszíni víztisztító művek többsége 
idényjelleggel üzemel, a téli hónapokban teljesen leáll, vagy minimális termelést biztosít.


2.1. Nyugat-balatoni Regionális Vízmű rendszer


A Nyugat-balatoni Regionális Vízmű a Balaton mentén működő három regionális vízmű közül a 
legnagyobb, mint műszaki rendszer a DRV Zrt. legnagyobb és legösszetettebb regionális 
vízellátási műve, vízmennyiségi, hidraulikai és üzemirányítási szempontból egyaránt. Vízbázisa a 
karsztvíz jellegű vízadóra telepített Nyirád-Darvastó kúttelep, ahol összesen 8 db aknakút üzemel. 
Az ivóvíz-távvezeték innen Tapolca város felé halad, majd a város határában egy osztóaknában 
ágazik el és három irányba, Balatonfüred, Keszthely és Tapolca felé halad tovább. A teljes 
rendszer a Balatont nyugati irányból öleli körbe, északon Zánkáig, délen pedig Balatonőszödig. 
Fontos kihangsúlyozni, hogy az Északkelet Balatoni és a Nyugat Balatoni Regionális Vízmű 
rendszerek között élő kapcsolat van, azaz hidraulikai- és nyomásviszonyok függvényében 
vízátadás történhet a két rendszer között.
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5. ábra A NYBRV déli szakasza 

A Fonyódi felszíni vízmű a Balaton déli partján összesen 17 település vízellátásához járul hozzá a 
Balatonberény és Balatonszárszó közötti partszakaszon. Az eredetileg egész éves üzemre 
tervezett vízmű jelenleg csúcsvízműként, kizárólag a nyári időszakban üzemel. A vízmű a Balaton 
fonyódi öblözetéből nyeri az ivóvízellátáshoz szükséges vizet. A vízkivételi mű 2XNA 400 és 2XNA 
300-as szívóvezetéke a parttól 835 m illetve 790 m távolságig kb. 3,0 m mélységű vízbe nyúlik be, 
és a fenék felett 1 m magasságból ráfolyással továbbítja a vizet a szivattyúaknához. A Fonyódi 
Felszíni Vízmű kapacitása a csúcsvízigény időszakában sincs teljesen kihasználva, mert a 
vízigények a nyirádi vízbázisról érkező vízzel túlnyomó részben kielégíthetők, fenntartása 
elsősorban az üzemeltetés biztonsága szempontjából szükségszerű.


A Balatonőszödi Felszíni Vízmű szintén csúcsvízmű, csak idény-jelleggel üzemel. Összekötő 
kapocs az NyBRV és a DKBRV között, mivel ellátási övezetének nagyobbik része a DKBRV 
területére esik.


A felszíni vízművekben alkalmazott többlépcsős fizikai és kémiai vízkezelés ellenére is a hálózatba 
kiadott víz elegendő tápanyagot szolgáltat, ami az elosztóhálózatban fokozott biofilm képződést 
és rendszeres mikroszkópos biológiai kifogásoltságot okoz. A klór-tartalmú fertőtlenítőszer 
alkalmazása, valamint a felszíni víztestből származó víz magas szervesanyag-tartalma miatt, 
elsősorban nyári időszakban, a hálózati végpontokon megemelkedhet az ivóvízben jelenlévő 
klórozási melléktermékek – THM, klorit - koncentrációja.


2.2. Délkelet-balatoni Regionális Vízmű rendszer


A Délkelet-balatoni Regionális Vízmű összesen 28 település ivóvízellátásáról gondoskodik. A 
DKBRV, mint műszaki rendszer a DRV Zrt. második legnagyobb és legösszetettebb regionális 
vízellátási műve, vízmennyiségi, hidraulikai és üzemirányítási szempontból egyaránt. A teljes 
rendszer a Balatont délkeleti irányból öleli körbe, Balatonszárszótól Balatonkeneséig. A 
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rendszerhez tartozik továbbá néhány háttértelepülés is. A rendszer vízadó bázisai itt is csak 
részben a felszíni vízművek, kisebb részben rétegvízre települt mélyfúrású kutak. 


A térség vízellátása itt döntően a Balaton-vízen alapuló felszíni vízművekre támaszkodik. A 
rendszer kiinduló pontja a Balatonszéplaki Felszíni Vízmű. Innen hálózati szivattyúk segítségével 
történik a víz szétosztása nyugati irányba Balatonföldváron át egészen Kötcséig. Ez a DKBRV 
nyugati ága. Ugyanazon hálózati szivattyúk szállítják a vizet keleti irányba is, Siófok felé egészen 
Balatonkeneséig. Ez a DKBRV keleti ága. A keleti ágról, Siófok irányából biztosított a DKBRV déli 
ágának vízellátása Ságváron át Nagyberényig.





6. ábra A DKBRV által ellátott terület 

Nyári időszakban a rendszer keleti ágára dolgozik rá a Balatonkenesei Felszíni Csúcs-vízmű, míg 
a nyugati ág tehermentesítését az NYBRV déli ágáról való vízátvétel biztosítja a Balatonöszödi 
Felszíni Vízmű által kiadott víz átvétele történhet. A Balatonőszödi és a Balatonkenesei Felszíni 
Vízmű 9-9 település, míg a Balatonszéplaki Felszíni Vízmű 10 település vízellátásáról gondoskodik, 
összesen 810 km2-en. 


A DKBRV ellátási területén lévő települések vízellátását két felszíni vízmű (Balatonszéplak 
Nagyfelszíni Vízmű és Balatonkenese Csúcsvízmű) látja el, amelyből a Balatonkenese Csúcsvízmű 
csak a szezonális időszakban üzemel. Az ivóvízhez szükséges nyersvizet a Balatonból emelik ki. A 
felszíni vízművekben alkalmazott többlépcsős fizikai és kémiai vízkezelés ellenére is a hálózatba 
kiadott víz elegendő tápanyagot szolgáltat, ami az elosztóhálózatban fokozott biofilm képződést 
és rendszeres mikroszkópos biológiai kifogásoltságot eredményez. A korábbi időszakban 
gyakoriak voltak az elosztóhálózaton a trihalometán (THM) határérték-túllépések. Az utóbbi 
években megvalósított vízbiztonsági fejlesztések (nátrium-hipokloritos hálózati fertőtlenítési 
pontok kiváltása klór-dioxidra) hatására a rendszeren a THM-túllépések ugyan csökkentek, de 
nem szűntek meg. A klór-dioxid adagolás miatt esetenként a klorit-ion tartalom megközelíti a 
határértéket a szolgáltatott ivóvízben. A vízminőségi problémák végleges megoldását legfőképpen 
a Balatonszéplaki Felszíni Vízmű komplex víztechnológiai fejlesztése és az elosztóhálózatok 
korszerűsítése jelentené, 
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Az Északkelet-balatoni Regionális Vízmű 12 települést lát el ivóvízzel, ellátási körzete a Révfülöp–
Balatonfűzfő közötti partszakasz települései, valamint Felsőörs. A teljes rendszer a Balaton északi 
partján lévő települések vízellátását biztosítja. Határai: Zánka nyugati irányban, Balatonfűzfő keleti 
irányban. A rendszer fő vízadó bázisai a 8 települést ellátó Balatonfüredi és a 4 települést ellátó 
Balatonalmádi Felszíni Vízmű. Ezenkívül a rendszert vízellátásában még több mélyfúrású kút, 
illetve forrás vesz részt.





7. ábra Az ÉKBRV területi elhelyezkedése 

A nevezett regionális rendszer a felszíni víztisztító művek (Balatonalmádi és Balatonfüred), 
valamint a térségi karszt forrásokkal és a nyírádi karszt segítségével látja el az érintett 
településeket. A fogyasztói elosztóhálózatba bocsátott nyírádi karsztvíz és a karsztforrások vize, 
mind a kémiai, mind bakteriológiai és biológiai paraméterek tekintetében, kifogásoktól mentes.  A 
Balatonalmádi és Balatonfüred felszíni víztisztító művekhez köthetően, a nyári időszakban 
esetenként biológiai határérték-túllépés minimálisan megjelenhet a hálózaton, ez azonban hálózat 
öblítést követően jellemzően teljes mértékben felszámolásra kerül. A Balatonalmádi felszíni vízmű 
által ellátott térségben fennáll az elosztóhálózatban a határértéket megközelítő mértékű 
trihalometán (THM) képződés kockázata.


2.3. Felszíni vízzel ellátott lakosság és bekötések


A felszíni vízművek által ellátott állandó lakosság száma valamivel több, mint 126 ezer fő. Fontos 
rámutatni azonban arra a tényre, hogy a térség fontos turisztikai régió, azaz a nyári időszakban az 
idény-jellegű fogyasztók miatt ez a szám akár a duplájára is emelkedhet. A Balatonból származó 
ivóvízzel ellátott térségben az összes felhasználási hely darabszámán belül az idény-jellegű, azaz 
a csak nyári szezonban használt felhasználási helyek aránya nagyon magas, mintegy 53,25%. Ez 
azt jelenti, hogy a nyári és a szezonon kívüli időszakok ivóvízigényei nagy ingadozást mutatnak. 

469



Az ingadozás még jelentősebb, ha a nyári szezoni hétvégi, illetve kánikulai napok csúcsigényeket 
is figyelembe vesszük.


A 6 db felszíni vízműről a csúcs időszakban 57.133 db állandó és 65.084 db idény-jellegű 
felhasználási hely ellátása történik. A DRV Zrt. balatoni működési területén lévő összes bekötés 
36,2 %-ánál a Balatonból származó ivóvízzel történik a szolgáltatás. A társaság 2020-ban több 
mint 23 millió m3 ivóvizet értékesített a működési területen élő állandó, és valamivel több mint 4,2 
millió m3 ivóvizet az idény-jellegű felhasználói számára. Ebből 5,9 millió m3-t értékesített a Balaton 
térségében működő felszíni vízművek által ellátott települések állandó lakosai és a 2,69 millió m3-t 
azok idény-jellegű felhasználói számára. 


1. táblázat A Balaton-környéki felszíni vízművek termelési adatai 2020-ban 

A felszíni vízművek egy része tehát szezonális jelleggel évi 4–6 hónapot üzemel, az év hátralevő 
részében főleg a nyirádi vízbázis látja el a térséget ivóvízzel. A felszíni vízművek viszonylag 
magasabb fajlagos üzemelési költségeihez a kihasználatlanságuk is hozzájárul. Az értékesített 
ivóvíz mennyisége az április–szeptemberi időszakban 40%-kal magasabb, mint október és 
március között.


2.4. A felszíni vízművek gazdasági vonatkozásai


Az alábbi diagram a vizsgált vízbázisok 2019. évi fajlagos üzemeltetési költségeit mutatja, melyből 
jól látható, hogy a felszíni vízművek fajlagos költségei mintegy háromszor magasabbak, mint a 
karsztvíz bázisra épülő vízműveké. A felszíni vízművek fajlagos átlagköltsége 157,7 Ft/m3, míg a 
karsztvízbázisoké 55,2 Ft/m3 volt 2019-ben.


Felszíni vízmű 
megnevezése

Állandó 
lakosszám 

(fő)

Bekötés szám (db) Mennyiség 2020 (m3)

állandó idényes összesen állandó idényes összesen

Balatonalmádi 
vízmű 11 591 5 898 8 263 14 161 637 793 360 312 998 105

Balatonfüred 
vízmű 17 984 8 623 7 879 16 502 1 186 848 494 837 1 681 685

Balatonkenese 
vízmű 14 321 5 885 8 667 14 552 553 770 278 064 831 834

Balatonőszöd 
vízmű 13 194 5 639 9 289 14 928 559 588 395 680 955 268

Balatonszéplak 
vízmű 36 153 15 865 14 038 29 903 1 670 788 633 925 2 304 713

Fonyód vízmű 33 298 15 223 16 948 32 171 1 314 854 522 711 1 837 565

Összesen 126 541 57 133 65 084 122 217 5 923 641 2 685 529 8 609 170
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8. ábra A DRV Zrt. által üzemeltetett egyes vízbázisok fajlagos üzemelési költségei. A piros 
keret a felszíni vízbázisokat jelöli. 

Az értékesített víz mennyisége, illetve az üzemi napok száma a nyári hónapokban üzemelő 
csúcsvízművek esetében a legkevesebb, így ezeknél számolható a legmagasabb fajlagos költség. 
Az egyes csúcsvízművek fajlagos költsége közötti különbség az üzemelő technológiák közötti 
eltérésből adódik. Balatonszéplakon hiányzik a legköltségesebb technológiai lépés, aktívszén 
szűrés, emellett egész évben üzemel, ezért a fajlagos költségek ennél a vízműnél alacsonyabbak, 
mint a többi felszíni vízmű esetében.


3. Az algavirágzás lehetséges következményeinek meghatározása a balatoni felszíni 
vízbázisokon alapuló ivóvízellátásban 

Egy esetleges nagymértékű alga tömegprodukció hatására a vízművek tisztított vízében az 
algaszám határérték gyors és akár jelentős túllépése várható, mivel a hagyományos derítés-
homokszűrés elvén működő technológiák nem képesek az algák visszatartására. A jelenség 
hatása az ivóvízellátásra kettős. Egyrészt közvetlen hatásnak tekinthető a megnövekedett 
algaszám és az algatoxinok koncentrációjának emelkedése az ivóvízben.  Másrészt másodlagos 
hatásként értelmezhető a magas algaszám további nem kívánt, a vízminőséget negatívan 
befolyásoló hatása. Ilyenek a szerves anyag tartalom, valamint a mikrobiológiai értékek és a 
trihalometán (THM) koncentráció emelkedése.


3.1. Megnövekedett algaszám és algatoxinok


A cianobaktériumok által a tömegprodukció időszakában termelt toxikus vegyületek az emberre 
és az állatvilágra mérgező hatásúak. A közüzemi ivóvízellátó hálózatba kerülve, lakossági 
megbetegedéseket (hányás, hasmenés, magas láz, szédülés) okozhatnak. Baktérium fajtától 
függően a toxinokat vagy közvetlenül a termeléskor a környező víztérbe juttatják, vagy a sejtekben 
tárolódnak. Utóbbi esetben ezek a vegyületek a sejtek bomlásakor kerülnek a környezetbe. Attól 
függően, hogy ez a folyamat természetes vagy indukált módon történik, időbelisége tág határok 
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között mozog, ezáltal a toxin koncentráció környezetbe kerülése is. A toxin lebontás a 
természetes vizekben is hosszú időt, akár hónapokat is igénybe vesz, így bár egy alga-
tömegprodukció pár hét alatt lezajlik, a bejutó toxinok a vízellátó hálózatokban a 
mikroorganizmusok hiányában akár hosszú hónapokig változatlanok tudnak maradni. Ez nagyban 
függ az adott vízellátó hálózatban kialakult biofilm összetételétől. A lebontó szervezetek 
jelenlétében is hetekig tarthat a toxikus vegyületek bontása. Ezek alapján elmondható, hogy a 
cianobaktérium toxinok közvetlen hatásként, elsődleges vízminőség romlást idézhetnek elő a 
közüzemi vízellátó hálózatba való bejutás esetén és az ott kialakult biológiai rendszertől függően 
hatásukat hosszú időn keresztül kifejthetik. A toxinok az emberi szervezetre már 
mikromennyiségben allergén hatásúak. Ivóvíztisztítás szempontjából az oxidációs eljárások 
alkalmazása nem célszerű a fentebb említett koncentrált toxinfelszabadulás miatt. (Öllős, 2001); 
(Törökné és mtsi., 1987)


3.2. Másodlagos vízminőségromlás


A felszíni vízművekből kiadott, magas szervesanyag-tartalmú ivóvíz a hálózatban másodlagos 
vízminőségromlás előidézője is lehet:


• A hálózatban megjelenő szerves anyagok kiülepedhetnek, ennek és az elinduló aerob, 
vagy anaerob bomlási folyamatok következményeként zavarosodás, valamint íz- és 
szagproblémák jelentkeznek.


• A magas szervesanyag-tartalmú vízben a fertőtlenítőszerek gyors fogyása jellemző, amely 
így nem a patogén mikrobiológiai szervezetek szaporodásának megakadályozására 
hasznosul, hanem a jelen lévő szervesanyag oxidációja használja el. A szerves vegyületek 
és a fertőtlenítőszerek reakciójából egészségkárosító melléktermékek (pl. THM) 
képződhetnek.


• Klórtartalmú fertőtlenítőszer alkalmazása során trihalometán és AOX-vegyületek 
képződésével kell számolni. A klór-dioxidos fertőtlenítés során pedig a klorit- és klorátion-
képződés jelent problémát. 


• A fertőtlenítés elégtelensége miatt a kezelt vízben a mikroorganizmusok és más 
szervezetek (baktériumok, férgek, véglények, magasabb rendű szervezetek) jelenhetnek 
meg és szaporodhatnak el a vízelosztó rendszerben. 


• Nyári időszakban jellemző, hogy magasabb vízhőmérséklet mellett az elosztó hálózatban 
indikátor baktériumok szaporodnak el, telepszám-növekedés jelentkezik, a szükséges 
mértékű nátrium-hipokloritot, klór-dioxidot nem lehet beadagolni, hiszen a megnövelt 
dózisú fertőtlenítőszer-adagolás következtében megnőne az egészségkárosító 
fertőtlenítési melléktermék koncentrációja is.
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4. A DRV Zrt. havária kezelési és ivóvízbiztonsági stratégiája 

A DRV Zrt., mint víziközmű szolgáltató működése során különböző ivóvízbiztonsági problémákkal 
és havária eseményekkel szembesülhet.  Az ilyen problémákra való felkészülést és a cég kiemelt 
feladatának tartja és azok megelőzésére, valamint kezelésére stratégiai tervet készített és 
rendszeresen frissített dokumentumokban rögzített.


• A „Víz-szennyvíz havária események megelőzése és kezelése” című szabályzat az 
ivóvízellátásban illetve a szennyvízgyűjtés és -tisztítás során előforduló rendkívüli 
eseményekkel (mennyiségi és minőségi havária események), azok megelőzésével, 
kezelésével foglalkozik.


• A „Vízbiztonsági szabályzat” a vízbiztonsági terv-rendszerek kiépítésének, 
működtetésének, fenntartásának és fejlesztésének, valamint a vízbiztonsággal kapcsolatos 
egyéb tevékenységek egységes szerkezetű szabályozásával foglalkozik.


• A „Dél-kelet Balatoni Regionális Vízmű Vízbiztonsági terv leírás dokumentációja”, amely a 
DKBRV elosztóhálózat, illetve a rendszerhez csatlakozó forrásokra és vízművekre kiépített 
vízbiztonsági terv-rendszerét ismerteti.


• Az „Észak-kelet Balatoni Regionális Vízmű Vízbiztonsági terv leírás dokumentációja”, 
amely az ÉKBRV elosztóhálózat, illetve a rendszerhez csatlakozó forrásokra és vízművekre 
kiépített vízbiztonsági terv-rendszerét ismerteti. 


• A „Nyugat-Balatoni Regionális Vízmű déli ágának (NYBRV Dél) Vízbiztonsági terv leírás 
dokumentációja”, amely a NYBRV déli elosztóhálózatát, illetve a rendszerhez csatlakozó 
vízművekre kiépített vízbiztonsági tervrendszerét ismerteti.


Fenti dokumentumokat a DRV Zrt. rendelkezésünkre bocsátotta.


4.1. Víz-szennyvíz havária események megelőzése és kezelése


A szabályzat célja a vízellátás, illetve a szennyvízkezelés során esetlegesen előforduló havária 
helyzetekből adódó egészségterhelési, anyagi és biológiai károk, veszteségek csökkentésére, 
elkerülésére irányuló tevékenységek, valamint a tevékenységekhez kapcsolódó szerepkörök 
feladatainak és felelősségeinek rögzítése. A szabályzat ivóvíz-havária eseményekkel 
kapcsolatosan, a felmerülő ivóvízminőségi kifogásoltság mértéke alapján meghatároz „készültségi 
helyzetet” és „egyértelmű ivóvíz havária helyzetet”. Ezek jellemzően olyan, a vízellátás 
szolgáltatásban előforduló - váratlan események vagy helyzetek, amelyet az üzemeltetető a 
közvetlen közelében lévő saját helyi erőforrásainak felhasználásával nem képes elhárítani, illetve 
amely a szolgáltatás minőségét, mennyiségét vagy folyamatosságát, valamint az emberi 
egészséget vagy életet, továbbá az épített és természetes környezetet veszélyezteti. A 
dokumentum jellemzően az ivóvíz mennyiségét és minőségét veszélyeztető eseményeket sorol 
fel, amelyek közül az egyik a felszíni víztisztító művek fokozott algaterhelése.
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4.1.1.  A havária terv megnövekedett algaterhelés megelőzésére és kezelésére vonatkozó 
stratégiája 

A dokumentum készültségi helyzet elrendelését határozza meg amennyiben a felszíni ivóvíztisztító 
művek fokozott algaterhelése jelentkezik, a tisztított víz algaszáma 100.000 szám/L feletti, de 
500.000 szám/L alatti. A vizsgálatok a DRV Zrt. akkreditált laboratóriumaiban történik. Továbbá 
egyértelmű ivóvíz havária helyzet elrendelését határozza meg amennyiben a felszíni ivóvíztisztító 
művek algaterhelése tovább fokozódik, a tisztított víz algaszáma 500.000 szám/L vagy e feletti. A 
dokumentum nem tesz különbséget a cianobaktériumokra vonatkozóan.


A Vízbiztonsági terv a megnövekedett algaterhelés miatt elrendelhető lépéseket szabályozza. 
Előírhat a technológia hatékonyságát fokozó lépéseket, mint a vegyszeradagolás emelése, soron 
kívüli szűrő öblítés, illetve Balatonszéplak esetén aktívszén por adagolás. A nyersvíz nagyobb 
algaterhelése esetén azonban ezek a beavatkozások sem elégségesek a határérték betartásához. 
Elsősorban a mintavételi gyakoriságot, illetve a kontroll-minták vételének szükségességét 
határozza meg. A dokumentum kitér továbbá havária esetén alkalmazandó a belső és külső 
kommunikáció módjára, illetve az ideiglenes vízellátás lehetőségeinek részletezésére.


4.2. A DRV Zrt. Vízbiztonsági szabályzata


 A DRV Zrt. biztonságos vízellátásának megtervezéséhez és üzemeltetéséhez szabályozott 
utasítási rendszer áll rendelkezésre a minőségirányítási és a vízbiztonsági rendszerek keretei 
között. A vízbiztonsági terv-rendszerek kiépítésének lényege, hogy a vízellátás lépéseit egyenként 
elemezve megállapítja az ahhoz kötődő, a fogyasztók egészségterhelését okozó vízbiztonsági 
veszélyeket, és értékeli a bekövetkezésük valószínűségét, kockázatát, súlyosságát. A VBT 
meghatározza továbbá, hogy a vízellátás mely lépései kritikusak a biztonságos vízellátás 
szempontjából, és ezeknél a lépéseknél hatékony szabályozó és felügyelő módszereket alkalmaz 
és működtet. A Vízbiztonsági szabályzat tehát tulajdonképpen egy kockázatbecslésre, 
kockázatkezelésre vonatkozó dokumentum. A szabályzat meghatározza azokat a lépéseket, 
amelyek alapján az egyes regionális vízműrendszerek egyedi vízbiztonsági tervét fel kell építeni.


4.2.1. A Vízbiztonsági szabályzat megnövekedett algaterhelés megelőzésére és kezelésére 
vonatkozó stratégiája 

A Vízbiztonsági tervben foglaltak alapján a vízbázisok felügyelete szükséges szélsőséges időjárási 
körülmények között. Az időjárás, az esetleges szennyeződések vagy egyéb környezeti tényezők a 
vízbázis állapotát erősen befolyásolják, így a víztisztítás folyamatára is hatást gyakorolnak, ezért 
ezeket a tényezőket folyamatosan nyomon kell követni. A területi technológus nyomon követi az 
időjárás változását. Magas, 25°C feletti vízhőmérséklet esetén, terven kívüli algaszám vizsgálatot 
rendel el. Amennyiben az algaszám értéke meghaladja a „Víz-szennyvíz havária események 
megelőzése, kezelése” folyamatleírásban meghatározott értékeket, úgy a folyamatleírásban leírtak 
szerinti eljárásrendet szükséges követni. A havária helyzet mérlegelését követően a válságstáb 
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azon vízművekben, ahol aktívszén szűrés (adszorpció) nem üzemel (pl. Balatonszéplak), illetve a 
működő aktívszén töltet egy évnél régebben volt reaktiválva, por alakú aktívszén adagolást 
rendelheti el. A por alakú aktívszenet a derítők előtt a tisztítandó vízhez adagolják.


A Vízbiztonsági terv sem tér ki külön a cianobaktériumok vizsgálatára, valamint a kékaga-toxinok 
mérésére.


4.3. A Nyugat-Balatoni Regionális Vízmű déli ágának (NYBRV Dél) Vízbiztonsági terv 
leírás dokumentációja


A dokumentum a Nyugat-Balatoni Regionális Vízmű déli ágának (NYBRV Dél) elosztóhálózat, 
illetve a Fonyódi Vízmű és a Balatonőszödi Vízmű kiépített vízbiztonsági tervrendszerét ismerteti, a 
területre vonatkozó, azonosított és értékelt veszélyektől kiindulva előírja a szabályozó 
intézkedéseket, a felügyeleti rendszereket, valamint a helyesbítő és megelőző intézkedéseket.


A dokumentum a Fonyódi Vízmű és a Balatonőszödi Vízmű esetében meghatározza azokat a 
veszélyforrásokat, amelyek vízkivétel és vízkezelés egyes szakaszaiban felmerülhetnek. A terv 
mellékleteiben tér ki az ivóvízbiztonságra kockázatot jelentő események előfordulásának 
valószínűségére, lehetséges következményeire és azok súlyosságára. Meghatározza a felelősök 
körét és javaslatot tesz a megelőző és a helyesbítő intézkedésekre.


A Vízbiztonsági terv mindkét felszíni vízmű esetén vízbázisvédelmi kockázatként ismerteti a 
vízbázis elszennyeződéséből eredő toxikus anyagok bejutását a vízkivételi rendszerbe beleértve a 
toxintermelő kékalgák elszaporodása okán bekövetkező eseményeket.


A Fonyódi Vízmű esetében a víztisztítás során felhasznált balatoni nyersvíz a benne zajló magas 
szintű biológiai élet miatt viszonylag magas szervesanyag-tartalommal bír (KOIps: 4,5-7mg/l), 
amelynek csökkentése kémiai oxidáció (kálium-permanganát) segítségével történik. A vízműben 
alkalmazott oxidálószer a kálium-permanganát, amelynek adagolása a medence alatt az átcsorgó, 
kilevegőztetett vizet összegyűjtő kollektor csövekbe történik.


A Balatonőszödi Csúcs-vízmű két eltérő technológiával üzemeltető, ezek a ZENON és DEWIG 
technológiák.
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2. táblázat a Balatonőszödi Vízmű technológiai műveletei 

A DEVIG-technológia esetében a felszíni vízre jellemző magas szervesanyag-tartalom – algák, 
anyagcsere-bomlástermékek – egy része kémiai oxidáció útján degradálható. A vízműben 
alkalmazott oxidálószer a kálium-permanganát, melynek adagolási pontja közvetlenül a nyersvíz-
szivattyú akna utáni nyomócsőszakaszban van. A DEVIG-szűrés voltaképpen egy kémiai 
koagulációs-flokkulációs eljárás speciális homokszűrőkkel kiegészítve. Ez az eljárás az 
algatoxinok eltávolítására közvetlenül nem alkalmas. Ez a technológiai aktívszénszűrőkkel is 
kiegészül. Az aktívszén-adszorberek fő feladata a megelőző kezelések után a vízben maradó 
oldott vagy kolloidális szennyezőanyagok (pl. algatoxinok) megkötése a szén aktív felületén.


A ZENON-technológia esetében a koagulációs-flokkulációs eljárás egy kazettás membránszűrővel 
kiegészítve üzemel. A vízkezelés során alkalmazott derítőszer a polialuminium-klorid, mely a víz 
szervesanyagtartalmát és a kolloidális állapotban lévő anyagokat fiziko-kémiai úton az oldatból 
mikropelyhek formájában csapja ki (koaguláció). A flokkulált szennyeződések leválasztását a 
folyamati tartályban elhelyezett, 0,1 µm-es abszolút pórusméretű, membránszálakból felépülő UF-
szűrőkazetták végzik. Ez a technológiai aktívszénszűrőkkel is kiegészül. Az aktívszén-adszorberek 
fő feladata a megelőző kezelések után a vízben maradó oldott vagy kolloidális szennyezőanyagok 
(pl. algatoxinok) megkötése a szén aktív felületén.


Az algák és cianobaktériumok okozta problémák mindkét felszíni vízmű esetében alapvetően 
három esetben merülhetnek fel.


1. Algák és cianobaktériumok elszaporodása a Balatonban, mint felszíni víztestben, ezáltal 
nagyszámú alga, illetve algatoxin jelentkezése a vízkezelés során. A beavatkozási érték 
x=3.000.000 szám/L. Az algaszámot az akkreditált laboratórium méri, a népegészségügyi 
hatóság által jóváhagyott minőségellenőrzési terv szerint. Az eljárás ilyen esetekben a 
hatóságok értesítése, valamint ismételt, megnövelt gyakoriságú laboratóriumi vizsgálat. 
Előbbinek az üzemvezető a felelőse, míg utóbbiról a laboratórium vezetője gondoskodik.


2. Zavarosság növekedése a szűrt vízben, amelynek közvetlen oka a szűrőtöltet visszamosás 
elmaradása, elégtelensége lehet. A zavarosságot – több más tényező mellett – a 

ZENON technológia DEVIG technológia

• Előszűrés 
• Derítőszer adagolás 
• Koaguláció/flokkuláció 
• Membránszűrés (UF - ultraszűrés) 
• AkWvszenes adszorpció 
• UV-fertőtlenítés 
• Utó-fertőtlenítés – hypó adagolás

• Elő-fertőtlenítés – hypo-adagolás 
• Kémiai oxidáció – kálium-

permanganát adagolással 
• Derítőszer adagolás 
• Kondicionálás 
• Devig-szűrés 
• Közbenső fertőtlenítés – hypó 

adagolás 
• Homokszűrés 
• AkWvszenes adszorpció 
• Utó fertőtlenítés – hypó adagolás
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megnövekedett algaszám is okozhatja. A beavatkozási érték algák és cianobaktériumok 
esetén x=30.000 szám/L. Az eljárás ilyen esetekben az ellenőrzés és szükség esetén 
szűrőöblítés, valamint ismételt, megnövelt gyakoriságú laboratóriumi vizsgálat. Előbbinek 
felelőse a vízműgépész, míg utóbbiról a laboratórium vezetője gondoskodik.


3. Mikroszervezetek elszaporodása a szűrt vízben, amelynek közvetlen oka szintén a 
szűrőtöltet visszamosás elmaradása, elégtelensége lehet. A beavatkozási érték algák és 
cianobaktériumok esetén x=30.000 szám/L. Az eljárás ilyen esetekben az ellenőrzés és 
szükség esetén szűrőöblítés, valamint ismételt, megnövelt gyakoriságú laboratóriumi 
vizsgálat. Előbbinek felelőse a vízműgépész, míg utóbbiról a laboratórium vezetője 
gondoskodik.


Abban az esetben, ha az algák és cianobaktériumok elszaporodása következtében magas 
algaszám (x=3.000.000 szám/L ) és algatoxinok jelentkezése merül fel a vízkezelés során, úgy a 
szolgáltatás korlátozására, leállítására lehet szükség. Ilyen esetben a lakosság vízellátása vagy 
más vízbázisból, hálózaton keresztül, vagy ivóvízszállító kocsiból valósítható meg.


4.4. A Dél-kelet Balatoni Regionális Vízmű (DKBRV) Vízbiztonsági terv leírás 
dokumentációja


A dokumentum a Dél-kelet Balatoni Regionális Vízmű (DKBRV) elosztóhálózat, illetve a 
Balatonszéplaki Felszíni Vízmű és a Balatonkenesei Csúcs-vízmű kiépített vízbiztonsági 
tervrendszerét ismerteti, a területre vonatkozó, azonosított és értékelt veszélyektől kiindulva előírja 
a szabályozó intézkedéseket, a felügyeleti rendszereket, valamint a helyesbítő és megelőző 
intézkedéseket.


A dokumentum a Balatonszéplaki Felszíni Vízmű és a Balatonkenesei Csúcs-vízmű esetében 
meghatározza azokat a veszélyforrásokat, amelyek vízkivétel és vízkezelés egyes szakaszaiban 
felmerülhetnek. A terv mellékleteiben tér ki az ivóvízbiztonságra kockázatot jelentő események 
előfordulásának valószínűségére, lehetséges következményeire és azok súlyosságára. 
Meghatározza a felelősök körét és javaslatot tesz a megelőző és a helyesbítő intézkedésekre.


A Vízbiztonsági terv mindkét felszíni vízmű esetén vízbázisvédelmi kockázatként ismerteti a 
vízbázis elszennyeződéséből eredő toxikus anyagok bejutását a vízkivételi rendszerbe, a vízbázis 
szándékos elszennyezése, az idegenforgalom, vagy toxintermelő kékalgák elszaporodása okán.


A Balatonszéplaki Felszíni Vízmű esetében a víztisztítás során felhasznált balatoni nyersvíz a 
benne zajló magas szintű biológiai élet miatt viszonylag magas szervesanyag-tartalommal bír 
(KOIps: 4,5~7mg/l), amelynek csökkentése kémiai oxidáció segítségével történik. A vízműben 
alkalmazott oxidálószer a kálium-permanganát, melynek adagolási pontja közvetlenül a nyersvíz-
szivattyú akna utáni nyomócsőszakaszban van.


A Balatonkenesei Csúcs-vízmű esetében a kémiai oxidáció hasonlóan kálium-permanganát 
adagolással történik, de itt a rendszer aktívszén-szűréssel egészül ki. Az aktívszén-adszorberek fő 
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feladata a megelőző kezelések után a vízben maradó oldott vagy kolloidális szennyezőanyagok 
(pl. algatoxinok) megkötése a szén aktív felületén.


Az algák és cianobaktériumok okozta problémák mindkét felszíni vízmű esetében alapvetően 
három esetben merülhetnek fel.


1. Algák és cianobaktériumok elszaporodása a Balatonban, mint felszíni víztestben, ezáltal 
nagyszámú alga, illetve algatoxin jelentkezése a vízkezelés során. A beavatkozási érték 
x=3.000.000 szám/L. Az eljárás ilyen esetekben a hatóságok értesítése, valamint ismételt, 
megnövelt gyakoriságú laboratóriumi vizsgálat. Előbbinek az üzemvezető a felelőse, míg 
utóbbiról a laboratórium vezetője gondoskodik.


2. Zavarosság növekedése a szűrt vízben, amelynek közvetlen oka a szűrőtöltet visszamosás 
elmaradása, elégtelensége lehet. A zavarosságot – több más tényező mellett – a 
megnövekedett algaszám is okozhatja. A beavatkozási érték algák és cianobaktériumok 
esetén x=5.000 szám/L. Az eljárás ilyen esetekben az ellenőrzés és szükség esetén 
szűrőöblítés, valamint ismételt, megnövelt gyakoriságú laboratóriumi vizsgálat. Előbbinek 
felelőse a vízműgépész, míg utóbbiról a laboratórium vezetője gondoskodik.


3. Mikroszervezetek elszaporodása a szűrt vízben, amelynek közvetlen oka szintén a 
szűrőtöltet visszamosás elmaradása, elégtelensége lehet. A beavatkozási érték algák és 
cianobaktériumok esetén x=5.000 szám/L. Az eljárás ilyen esetekben az ellenőrzés és 
szükség esetén szűrőöblítés, valamint ismételt, megnövelt gyakoriságú laboratóriumi 
vizsgálat. Előbbinek felelőse a vízműgépész, míg utóbbiról a laboratórium vezetője 
gondoskodik.


Abban az esetben, ha az algák és cianobaktériumok elszaporodása következtében magas 
algaszám (x=3.000.000 szám/L ) és algatoxinok jelentkezése merül fel a vízkezelés során, úgy a 
szolgáltatás korlátozására, leállítására lehet szükség. Ilyen esetben a lakosság vízellátása vagy 
más vízbázisból, hálózaton keresztül, vagy ivóvízszállító kocsiból valósítható meg.


4.5. Az Észak-kelet Balatoni Regionális Vízmű (ÉKBRV) Vízbiztonsági terv leírás 
dokumentációja


A dokumentum az Észak-kelet Balatoni Regionális Vízmű (ÉKBRV) elosztóhálózat, illetve a 
rendszerhez csatlakozó források és vízművek vízbiztonsági terv-rendszerét ismerteti, illetve a 
területre vonatkozó, azonosított és értékelt veszélyektől kiindulva előírja a szabályozó 
intézkedéseket, a felügyeleti rendszereket, valamint a helyesbítő és megelőző intézkedéseket.


A dokumentum a rendszerhez kapcsolódó többi vízmű mellett a két felszíni vízmű, a Balatonfüredi 
Felszíni Vízmű és a Balatonalmádi Felszíni vízmű esetében meghatározza azokat a 
veszélyforrásokat, amelyek vízkivétel és vízkezelés egyes szakaszaiban felmerülhetnek. A terv 
mellékleteiben tér ki az ivóvízbiztonságra kockázatot jelentő események előfordulásának 
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valószínűségére, lehetséges következményeire és azok súlyosságára. Meghatározza a felelősök 
körét és javaslatot tesz a megelőző és a helyesbítő intézkedésekre.


A Vízbiztonsági terv mindkét felszíni vízmű esetén vízbázisvédelmi kockázatként ismerteti a 
vízbázis elszennyeződéséből eredő toxikus anyagok bejutását a vízkivételi rendszerbe, a vízbázis 
szándékos elszennyezése, az idegenforgalom, vagy toxintermelő kékalgák elszaporodása okán.


A Balatonfüredi Felszíni Vízmű esetében két, hasonló technológia üzemeltetésére van lehetőség. 
A felszíni és KARY technológiák közül utóbbi csak a nyári csúcsidőszakban üzemel. Mindkét 
technológia derítésen alapul és mindkettő esetében kálium-permanganát adagolás történik. A 
technológiák aktívszenes adszorpcióval kerültek kiegészítésre, a KARY-technológia esetén a 
homokszűrő speciális töltettel van ellátva.


A Balatonalmádi Felszíni Vízmű esetében két, hasonló technológia üzemeltetésére van lehetőség. 
A felszíni és KARY technológiák közül utóbbi csak a nyári csúcsidőszakban üzemel. Mindkét 
technológia derítésen alapul és mindkettő esetében kálium-permanganát adagolás történik. A 
technológiák aktívszenes adszorpcióval kerültek kiegészítésre.


Az algák és cianobaktériumok okozta problémák mindkét felszíni vízmű esetében alapvetően 
három esetben merülhetnek fel.


1. Algák és cianobaktériumok elszaporodása a Balatonban, mint felszíni víztestben, ezáltal 
nagyszámú alga, illetve algatoxin jelentkezése a vízkezelés során. A beavatkozási érték 
x=3.000.000 szám/L. Az eljárás ilyen esetekben a hatóságok értesítése, valamint ismételt, 
megnövelt gyakoriságú laboratóriumi vizsgálat. Előbbinek az üzemvezető a felelőse, míg 
utóbbiról a laboratórium vezetője gondoskodik.


2. Zavarosság növekedése a szűrt vízben, amelynek közvetlen oka a szűrőtöltet visszamosás 
elmaradása, elégtelensége lehet. A zavarosságot – több más tényező mellett – a 
megnövekedett algaszám is okozhatja. A beavatkozási érték algák és cianobaktériumok 
esetén x=30.000 szám/L. Az eljárás ilyen esetekben az ellenőrzés és szükség esetén 
szűrőöblítés, valamint ismételt, megnövelt gyakoriságú laboratóriumi vizsgálat. Előbbinek 
felelőse a vízműgépész, míg utóbbiról a laboratórium vezetője gondoskodik.


3. Mikroszervezetek elszaporodása a szűrt vízben, amelynek közvetlen oka szintén a 
szűrőtöltet visszamosás elmaradása, elégtelensége lehet. A beavatkozási érték algák és 
cianobaktériumok esetén x=30.000 szám/L. Az eljárás ilyen esetekben az ellenőrzés és 
szükség esetén szűrőöblítés, valamint ismételt, megnövelt gyakoriságú laboratóriumi 
vizsgálat. Előbbinek felelőse a vízműgépész, míg utóbbiról a laboratórium vezetője 
gondoskodik.


Abban az esetben, ha az algák és cianobaktériumok elszaporodása következtében magas 
algaszám (x=3.000.000 szám/L) és algatoxinok jelentkezése merül fel a vízkezelés során, úgy 
a szolgáltatás korlátozására, leállítására lehet szükség. Ilyen esetben a lakosság vízellátása 
vagy más vízbázisból, hálózaton keresztül, vagy ivóvízszállító kocsiból valósítható meg.
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Cianobaktériumok okozta problémák a vízellátásban 
Salamon Endre NKE Víztudományi Kar


a. Összefoglaló 
A foszfor üledékből történő kioldódást, amelyet az algavirágzás és a cianobaktériumok ezzel 
együtt járó elszaporodásnak egyik fő okaként tartunk számon, sekély tavakban elsősorban az 
üledék oxigénhiányos redukáló állapota és az ebből eredő biológiai folyamatok idézik elő. A 
felszíni vizek szervetlen kémiai összetétele elsősorban a foszfort megkötő fémek oldhatóságán 
keresztül játszik szerepet a foszfor mobilizációjában.(szilikát, szerves anyagok, agresszív szén-
dioxid) , de hatásuk mértéke az előzőhöz képest elhanyagolható, illetve adottságnak tekinthető, 
amely nem befolyásolható érdemben.


Az elmúlt években az EU-s előírásokat kielégítő szennyvíztisztításnak, még inkább a tisztított 
szennyvíz vízgyűjtőről történő kivezetésének, a diffúz terhelések visszafogásának köszönhetően a 
Balaton foszforterhelése jelentősen csökkent, a nitrogénterheléssel együtt. Ez utóbbit a 
szakirodalom nem is tekinti egységesen az algavirágzás elégséges feltételének. A sekély tavak 
algavirágzásaiban feltehetően a belső foszforterhelés (elsősorban a foszfor üledékből történő 
felszabadulása) játszik főszerepet, ennek a folyamatnak a mértéke azonban kiszámíthatatlan és a 
helyi, időszakos ökológiai viszonyok is erősen befolyásolhatják.


A foszfor szervetlen kémiai forgamát illetően kijelenthető, hogy a foszfort megkötő fémsók 
adagolása, bár a nemzetközi szakirodalomból és gyakorlatból ismert, hosszú távon költséges és 
nem fenntartható megoldás, melynek lehetőségét és indokoltáságát csak végszükség esetén 
érdemes alaposabban mérlegelni és kutatni. A cianobaktérium sejtek bejutása a vízellátó 
hálózatba hazánkban havária jellegű eseménynek tekinthető. A toxinok terjedéséről a 
technológián át a szolgáltatott vízbe azonban kevés információ áll rendelkezésre. A nemzetközi 
szakirodalmat vizsgálva látható, hogy bár vannak technológiák melyek alkalmazhatóak 
cianobaktériumokkal érintett felszíni vízbázisokon, ezek bevezetése a költségek és a várható 
hatásfok bizonytalansága miatt nem indokolt. A nemzetközi szakirodalmat vizsgálva 
megállapítható, hogy a fürdővizek tekintetében az Európai Uniós jogszabályon alapuló hazai 
határértékek és előírt vizsgálandó paraméterek és vizsgálati módszerek más országokban 
alkalmazott módszerekkel összhangban, azonos színvonalon állnak. Az ivóvíz tekintetében 
azonban a cianobaktérium toxinok vizsgálata nem szabályozott olyan részletesen, mint más 
országokban, amelyek a problémával fokozottan érintettek. Ennek fő oka nem a hazai szabályzás 
elmaradása, bár a 2020. decemberben kiadott 2020/2184/EU irányelv nyomán a hazai, 201/2001. 
Korm. rendelet módosítása is várható. Mindez elsősorban annak tudható be, hogy a hazai 
körülmények és tapasztalatok nem indokolták a cianobaktérium toxinok részletesebb vizsgálatát 
az ivóvízben.
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b. Tételes, tömör válaszok az alapkérdésekre 

Mely létesítmények és rendszerek érintettek az algavirágzások szempontjából? A 
cianobaktériumok és az általuk termelt toxinok jelenléte potenciálisan érintheti a víz kezelését, 
tisztítási technológiáját, amelynek feladata ezek eltávolítása, illetve a hálózaton történő terjedés 
során a fogyasztókat.


Milyen ismert módszerek vannak ezen kockázatok kezelésére az üzemeltetésben? 
Mindezidáig a meglévő technológia és vízbiztonsági terv megfelelő volt ennek a kockázatnak a 
kézben tartására. Azok a módszerek, amelyeket a világ más, kevésbé szerencsés adottságokkal 
rendelkező felszíni vízbázisain alkalmaznak, itthon nem fenntarthatók. Ezen módszerek egyrészt a 
hatékonyabb, speciális víztisztítási technológiák alkalmazását jelentik, amely az eleve költséges 
felszíni víz kezelés erőforrás szükségleteit tovább növelnék. Egyes toxinok koncentrációja 
csökkenthető az ivóvíz tisztítása során, azonban a cianobaktérium fajok és toxinok 
különbözősége miatt az ilyen technológiák általában egyediek, az adott viszonyokra szabottak és 
jelentős erőforrás igénnyel rendelkeznek. Másrészt a cianobaktérium toxinokkal érintett helyeken 
a vízminőségi monitoring kiegészül a toxinok koncentrációjának rendszeres mérésével (melyre 
hazai jogi szabályozás és műszaki irányelv jelenleg nincs), valamint a lakosság tájékoztatásával és 
a vízfogyasztás korlátozásával a cianobaktériumok megjelenésének idejére.


Mit kellene változtatni, hogy a kockázat kezelhető/csökkenthető legyen? Egyáltalán 
üzemeltetői szinten jelent-e most problémát a kérdés, avagy jelentett-e a múltban? Hazai 
körülmények közt ilyen kockázatcsökkentő intézkedések és fejlesztések bevezetésére rövid távon 
nem állnak rendelkezésre a szükséges feltételek. A jelenlegi állapot és múltbeli tapasztalatok nem 
indokolják olyan lépések megtételét és beruházásokat, amelyekkel az algavirágzás hatása az 
ivóvízellátásra tovább csökkenthető. A helyi adottságok figyelembe vételével, a jövőbeli, előre 
nem látható kockázatok elkerülésére a fenntartható megoldás a probléma kiváltó okainak 
megszüntetése, a felszíni víztermelés csökkentése, megszüntetése és átállás más vízbázisra. 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Cianobaktériumok okozta problémák a vízellátásban 
Salamon Endre NKE Víztudományi Kar


A foszfor szervetlen kémiai forgalma felszíni vizekben 

A foszfor megkötésében és immobilizációjában elsősorban a szervetlen foszfáttal oldhatatlan 
csapadékokat alkotó fémeknek van jelentősége. Edwards és munkatársai három fő folyamatot 
nevezett meg a nem fémes anionok (mint amilyen az arzén és a foszfát) és a vas-sók 
kölcsönhatása során. Közvetlen kicsapatás („precipitation”), koprecipitáció („coprecipitation”) és 
adszorpció („adsorption”). A közvetlen kicsapatásnak elhanyagolható szerepet tulajdonított [1]. 


A közvetlen kicsapatás az oldhatatlan, vagy nagyon rosszul oldódó vegyületek létrejöttét jelenti. 
Koprecipitáció alatt azt a jelenséget értik, amikor az éppen „in situ” létrejövő szilárd fém-hidroxid 
pelyhekbe „épül be” több különféle anion. Adszorpció alatt azt a jelenséget érti, amikor a már 
meglévő szilárd fém-hidroxidokon kötődnek meg az anionok. Ez a megkülönböztetés inkább 
technológiai szempontból hasznos, hiszen a koprecipitáció és az adszorpció során az anionok 
megkötődéséért felelős mechanizmusok nehezen választhatók szét egymástól és mindmáig 
számos kutatás tárgyát képezik [2].


Az anionok fém-hidroxidon történő adszorpciójának leírására Stanforth és munkatársai két 
jelenséget különböztettek meg egymástól [3]. Így beszélnek „surface complexation”-ról, és 
„surface precipitation”-ról. Előbbi alatt azt a jelenséget értik, amikor a szilárd felületen egyetlen 
réteg anion kötődik meg, az utóbbi alatt, pedig amikor több rétegben alakulnak ki a felületen a 
fémhidroxid-anion komplexek. Más szerzők csak a felületi komplexek fogalmát használják, és 
ezen belül különítenek el különféle mechanizmusokat belső szférás komplexek, külső szférás 
komplexek) melyek matematikai leírására számos modellt dolgoztak ki: diffúz réteg, kettős réteg, 
diffúz kettős réteg [4].


A belső rétegű komplexek általában kémiai reakció eredményei, stabilak, adott komponensekre 
szelektívek lehetnek. A külső rétegű komplexek képződéséért az elektrosztatikus vonzás és a 
diffúz rétegben történő visszatartás a felelős. A külső rétegű komplexek a helyi töltések 
egyenetlenségéből erednek és nem szelektívek [5].


A folyamatok közti megkülönböztetés fontossága abban áll, hogy várakozás szerint az adszorpció 
során a felületi erők révén megkötött foszfát újra mobilizálható, más anionokkal verseng, míg a 
többrétegű felületi komplexben kötött forma stabilabb. Ennek ellenkezőjét is kimutatták: a tiszta 
adszorberen megkötött foszfor egy viszonylag állandó hányada nem volt kiszorítható arzenát-
ionokkal. Ebből arra következtettek, hogy a koprecipitáció és az adszorpció során is a több 
rétegben megkötött foszfát vesz inkább részt a folyadékfázissal létrejövő egyensúlyban [3].


A foszfát megkötésben a jelen levő különböző vasformák minőségének is jelentős szerepe van. 
Vas-hidroxid, goethit és hematit foszfát adszorpciós tulajdonságait vizsgálata során a vas-hidroxid 
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kapacitását és rajta a foszfát megkötődési sebességét magasabbnak találták, mint a jobban 
kristályosodott goethit és hematit esetében. Az adszorpciós izoterma telítésbe hajló jellegéből arra 
következtettek, hogy kísérleti körülményeik között (csak az adszorber van jelen, koprecipitáció 
nem volt) az egy rétegben kialakuló felületi komplexek képződése volt a meghatározó folyamat [6]. 
A oldott vas koagulációja során általában először amorf vas-hidroxid csapadék képződik. A friss 
vas-hidroxid hosszabb idővel (hetek-hónapok) a stabilabb, kristályosabb α-FeOOH formába alakul 
át. Emiatt várhatóan a vas-hidroxid formák oldhatósági viszonyai és adszorpciós tulajdonságai a 
vasat tartalmazó üledékekben nehezebben meghatározhatók, mint az előregyártott vas-hidroxid 
anyagú adszorberek esetében.


Stumm és munkatársai a vas(II) oxidációjának sebességét vizsgálták. Eredményeik szerint a pH = 
6-7 tartományban egy egységnyi pH csökkenés 100-ad részére is csökkentheti az oxidáció, mint 
elsőrendű reakció, sebességi állandóját [7]. A vas-ionokkal komplexeket alkotó komponensek 
jelenléte az oxidációt gyorsítja. Ilyen hatása van a legtöbb szerves anyagnak és a foszfátnak is [8]. 
Ugyanakkor ezek a vassal komplexet képző vegyületek növelik a vasformák oldhatóságát, a 
kiszűrhető pelyhek és a felületi komplexek képződését akadályozzák.


A foszfáthoz hasonlóan a legutóbbi időkig a nyersvizek szilikát tartalma sem képezte kutatások 
tárgyát, a rendszeres vizsgálatok még ma sem térnek ki rá. Hazai felszín alatti vizeinkben, 
fogyasztásra szolgáló ásványvizeinkben a szilikáttartalom 10-30 mg SiO2/L nagyságrendben 
mozog, hasonlóan a világ más részeihez, helyenként a telítettségi koncentrációhoz közeli, 100 
mg/L-t meghaladó koncentráció is előfordulhat [9].


A vízben jelenlévő Si4+ ion hidroxo-komplexeket képez, a szakirodalomban leggyakrabban Si(OH)4 
vagy H4SiO4 jelöléssel található meg. A vízben oldott szilikát jelentős mértékben képes 
akadályozni a szilárd vas-hidroxid kialakulását és gátolja a felületi komplexek képződését. A vas-
szilikát komplexek képződésének következménye, hogy a szilikát csökkenti a koaguláció 
hatásfokát, a flokkuláció során rosszabbul szűrhető, aggregálódásra kevésbé hajlamos pelyhek 
keletkeznek és adszorpció során a rendelkezésre álló kötőhelyek elfoglalása miatt romlik az 
anionok (arzenát, foszfát) megkötésnek hatásfoka [10].


Oxigéndús vizekben a vas-ion +3 oxidációs állapotban stabil. A viszonylag alacsony oldhatóságú 
vas(III)-hidroxid, vagy vas(III) oxid-hidroxid irányítja az oldható vas(III) koncentrációját a 
természetes vizekben. A Fe(III) oldhatóságát az 1. ábra szemlélteti [11].
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1. ábra: A vas(III) formák oldhatósága [11] 

A Chemeql programmal [12], amely több komplex formát figyelembe vesz, hasonló eredmények 
állíthatók elő (2. ábra):





2.ábra Chemeql eredménye a vas(III) oldhatóságára 

Ezek szerint a szilárd vas-hidroxiddal egyensúlyban levő tiszta víz vastartalma pH≈7 környékén 
≈10-9 mol/L = 5,6∙10-5 mg Fe/L. Ez a vastartalom a felszíni vizekben a valóságban a vas 
oldhatóságát befolyásoló zavaró tényezők miatt is módosulhat. Ha azt feltételezzük, hogy csak 
monomer oldható vas(III)-hidroxid komplexek vannak jelen úgy a Fe(OH)3 egyensúlya megfelel a 
fenti ábrának. Viszont, ha multimerek illetve más komplex-képzők (pl: szilikát, foszfát, stb.) vannak 
jelen az egyensúly jelentősen módosul. 


Viszonylag nagy foszfát koncentrációjú vizekben az oldhatatlan vas-foszfát (FePO4) korlátozza a 
Fe(III) oldhatóságát. Ezt a befolyást mutatja be a 3. ábra [11]
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3. ábra Vas(III) oldhatósága foszfát-formák jelenlétében 

Az oldhatóság alakulását a foszfát jelenlétében a következőképpen vizsgáltam. A vas(III)-ion 
mennyiségeit változtattam, ezáltal megfigyelve az FePO4 oldhatósági viszonyainak alakulását. A 
diagramról leolvasva az FePO4 oldhatósága pH=7 értékig csökken, majd a lúgos tartományban 
ismét növekszik. Az összetartozó oldott Fe3+ és PO43- értékekhez tartozó görbéket vizsgálva 
látható, hogy a magasabb oldott vastartalom mellet a FePO43+ oldhatósága a várakozásnak 
megfelelően alacsonyabb.





4.ábra Vas(III) értékének változtatásával előidézett befolyás az oldhatósági viszonyokra 

A foszfátion mennyiségét változtatva (10-5 – 100 mol/L tartományban), és a szilárd fázisú vas 
oldhatóságát megfigyelve, a vas oldhatósága a magasabb koncentrációjú foszfátion jelenlétében 
7,5-es pH értékig növekedett, azon túl a foszfát nem mutatott befolyást összhangban azzal az, 
hogy lúgosabb tartományban a FePO4 jobban oldható, majd a pH növekedésével folyamatosan 
növekszik. (5. ábra). A pontozott vonallal jelöli a vas zavaró tényezők nélküli oldhatóságát.
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5. ábra Különböző foszfát mennyiségek befolyása a vas(III) oldhatóságára 

A hazai felszín alatti vizekben jellemzően a vas 0,1 – 10 mg Fe/L ≈ 10-3 - 10-1 mol/L, a foszfát 0,1 – 
2 mg PO43-/L = 10-3 – 10-2 mol/L tartományban fordul elő, a pH 6,5 – 8 értékeket vesz fel 
jellemzően. (5. ábra) Ebben a tartományban, mivel a foszfát és a vas nagyságrendileg egyenlő 
koncentrációban van jelen, a foszfátnak a vas és a vas-foszfát oldhatóságára gyakorolt hatása 
kevésbé jelentős, a foszfát és a vas szilárd formában való megkötődését a koprecipitációs és 
adszorpciós folyamatok határozzák meg. 





6. ábra A szilikát hatása a vas(III) oldhatóságára 

A szervetlen komplexképzők közül a szilikát hatását vizsgálva megállapítható, hogy a vízben 
jelenlévő szilikát vegyületek jelentős mennyiségű vasat képesek oldatba vinni és nagyságrendileg 
befolyásolják a vas oldhatóságát. A 6. ábrán látható, hogy pH=2-14 tartományban folyamatosan 
növekszik a szilárd fázisú vas oldhatósága a szilikát miatt.


Foszfát forgalma tavakban

Frasner és munkatársai 8 európai és amerikai tó esettanulmányán keresztül vizsgálták a 
foszforterhelés csökkenésének hosszútávú hatásait. A megfigyelhető eredmény eléréséhez 
szükséges időt 5-30 év közöttinek találták. Megfigyeléseik szerint az algavirágzás mindaddig 
fennállt, amíg a foszfor tartalom a tó vizében egy bizonyos, 50 µg/L körüli határérték alá nem 
csökkent [13]. Hasonló eredmények európai tavakra 100 µg/L alatti foszforkoncentrációk esetén 
mutatták a cianobaktériumok és az algavirágzás megszűnését [14]. Svájci alpesi tavak 25 éves 
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vizsgálata során úgy találták, hogy a tó helyreállásának késő szakaszában a foszfor 
kiülepedésének mértéke növekedett [15].


Több esetben a tavak foszfortartalmát vas, alumínium és más, foszfor kicsapást és megkötést 
elősegítő vegyületekkel csökkentették.  Módosított bentonit agyagásvány segítségével a holland 
Rauwbraken-tóbeli foszforkoncentrációt 92%-al csökkentették [16]. A német Gross-Glienecker 
tóban vassal történő kezelés után az összes foszfor 500 µg/L-ről 30-40 µg/L-re csökkent. A kémia 
kezelés nagyméretű tavak esetében azonban túlzott költségekkel járna [17].


Egyes tavak esetében az oldott foszfor koncentrációját úgy csökkentették, hogy nitrát 
adagolással oxidálóbb körülményeket teremtettek az üledék és a víztest határán, ezzel 
akadályozva meg a foszfor mobilizációját, így csökkentve a belső terhelést. A módszert az USA-
ban és az EU-ban is használták [18]. Ez a módszer előnyösnek bizonyult más nemkívánatos 
anyagok kioldódásának csökkentésében is (metil-higany, arzén) [19], [20]. A módszer hátrányai 
természetesen a többlet nitrogénterhelés és a nitrát tartalmaű vegyszer beszerzési és adagolási 
költségei.


Cianobaktériumok lehetséges hatásai az ivóvíz szolgáltatásban 
A cianobaktériumok az ivóvízben egyrészt a cianotoxinok, másrészt az íz és szagproblémák miatt 
jelentenek problémát. Kisebb mértékben az alga biomassza, mint szerves anyag, prekurzorként 
viselkedhet, a tisztítás és a víz elosztása során fertőtlenítési melléktermékek képződéséhez 
hozzájárulhat [21]. Ez azonban nem a legjelentősebb hatás. A toxinok megjelenésével kapcsolatos 
bizonytalanságok fő forrása, hogy a ezek a sejteken belül is elfordulnak, nem csak a vízben oldott 
formában [22]. A sejten belül kötött toxinok hagyományos módszerekkel (például derítéssel, 
szűréssel), a sejtekkel együtt eltávolíthatók [23], azonban a toxinok eltávolításához használható 
oxidációs eljárások roncsolhatják a sejteket is és további toxinok felszabadulásához vezethetnek 
[24]. Nem tisztázott az sem, hogy pontosan melyek azok a körülmények, amik között a 
cianobaktériumok vagy az egyes fajok toxint szabadítanak fel [25].


A cianobaktériumok okozta kockázat kezelésére a vízbázis védelmén (algavirágzás megelőzésén) 
túlmenően általános gyakorlat tározóknál és tavaknál a vízkivétel mélységének megfelelő 
megválasztása, hogy az a tónak abból a rétegéből történjen, ahol az algaszám minimális. Ilyen 
lehetőség a Balatoni felszíni vízkivételi műveknél a vízszerzés kialakítása és a sekély vízmélység 
miatt nincs.


Az víztisztítás során alkalmazott módszerek egyrészt a hatékonyabb, speciális víztisztítási 
technológiák alkalmazását jelentik, elsősorban jobb hatásfokú fizikai eltávolítást (derítés, mélységi 
szűrés, membránszűrés), másrészt az erőteljesebb előoxidációt és az algák roncsolását. Az 
algavirágzással és a cianobaktérium toxinokkal érintett helyeken (Magyarországon jelenleg ilyen 
nincs) a vízminőségi monitoring kiegészül a toxinok koncentrációjának rendszeres mérésével, 
valamint a lakosság tájékoztatásával és a vízfogyasztás különböző mértékű korlátozásával a 
cianobaktérium toxinok adott szintjének átlépésekor.
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A cianobaktériumok kezelése az ivóvíz-szolgáltatás során 

Vízszerzés 
Az algavirágzással érintett felszíni víztestekből (tavak, tározók) történő vízkivétel során a 
műtárgyak kialakítás úgy történik, hogy a beömlés mélysége változtatható, így mindig abból a 
rétegből történhet, ahol a zavarosság, az algák száma minimális. Sekély tavakban azonban erre 
nincs lehetőség. A cianobaktériumok mennyisége eloszlása a vízmélység mentén többféle mintát 
követhet, melyek egymásba rövid idő alatt (naponta) átalakulhatnak (7. ábra). A hőmérsékleti 
rétegződésen túl a fényviszonyoknak, az áramlási-keveredési viszonyoknak, a hullámverésnek van 
meghatározó szerepe az kialakuló eloszlás meghatározásában.





7. ábra: cianobaktérium vertikális eloszlás minták. A: homogén eloszlás, B: homogén eloszlás csak 
az epilimnionon belül (termikus rétegződés esetén), C: lebegő cianobaktériumok felszín felé 
sűrűsödő eloszlása, D: felületi lebegő cianobaktérium virágzás, E: felhalmozódás a metalimnionban 
termikus rétegződés esetén, F: felhalmozódás az alsó rétegben leülepedés hatására, G: bentikus 
cianobaktériumok szilárd felületen [26]. 

A horizontális eloszlás a lebegő cianobaktériumok esetében az adott víztest áramlási viszonyaitól, 
a hullámveréstől és a széliránytól függ. A tengerparti úszó vízkivételi művek kivételével a vízkivétel 
helye általában kötött, illetve véges számú, parhoz közelebbi és parttól távolabbi vízkivételi pont 
lehetséges több szívócső alkalmazásával. A legnagyobb kockázat a cianobaktériumok, az úszó, 
vagy lebegő algaszőnyeg koncentrálódása a szél és a hullámverés miatt a partközelben, vagy a 
vízkivételi pont közelében (8. ábra). Ez ellen megfelelő hullámtörőkkel, szűrőgátakkal lehet 
védekezni (9. ábra).





8. ábra: algaszőnyeg és cianobaktériumok felhalmozódása. A: erős szél, a víztest teljes 
átkeveredése, B: enyhébb széljárás, csak a felső réteg átkeveredése, C: szélcsend, felúszás, D: 
Lassú, egyenletes széljárás, felhalmozódás a part mentén [26]. 
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9. ábra: szűrőgát [27]. 

A vízszerzés kialakításával kapcsolat az US EPA (United States Environmental Protection Agency) 
a következő megoldásokat sorolja fel:


1. táblázat: Cianobaktériumok elleni intézkedések a vízkivételnél [28]. 

Módszer Leírás Előny Korlátok

Biológiai módszerek

Lebegő wetland 
(Floa_ng Treatment Wetland, 
FTW)

Vízfelszínen elhelyezec 
matracokon lebegő növények. A 
gyökerek megkö_k a 
tápanyagokat és a rögzült 
mikroorganizmusoknak adnak 
helyet.

N, P felvétel a vízből. Felszín 
takarás, fény kizárása. Nem 
kényes a vízmélység 
változásokra. Minimális 
fenntartási igény.

Túlzocan lefedec felszín 
oxigénhiányhoz vezethet. Csak a 
víztérben levő tápanyagokhoz 
férnek hozzá a növények, az 
üledékhez nem.

Par_ növényzet A par_ növényzet (fák, bokrok, 
nádas) puffereli a vízgyűjtőről 
bemosódó szennyezést.

Felfogja a bemosódó 
tápanyagokat. A part mentén 
árnyékol, fényt és 
hőmérsékletet csökkent. 
Minimális fenntartási igény.

Alkalmazhatósága a part 
morfológiájától függ.

Fizikai módszerek

Levegőztetés Fenékre telepítec diffúzor, a 
levegőztetés helyétől távolodó 
áramlást hoz létre a felszínen.

A felszínen található tápanyag 
mennyiségét korlátozza. Nem 
engedi az algaszőnyeg vízszintes 
helyváltoztatását. Oxigénszint 
fenntartásával csökken_ a 
cianobaktériumok kompe_Wv 
előnyeit.

Hatása korlátozoc területre 
terjed ki. Az előidézec 
átkeveredés nem feltétlenül 
előnyös a mélyebben élő, 
hideget kedvelő szervezeteknek.

Mechanikai keverés A felszín felől a mélybe 
előidézec áramlás.

Mint a levegőztetés. Hatás térben korlátozoc. Egyes 
algafajoknak kedvezhet az 
átkeveredés.

Hipolimnion levegőztetése Oldoc oxigén szintjének 
növelése a fenék közelében. 
Süllyesztec levegő kamrák, 
mellékáramú levegőztetés, 
közvetlen oxigén injektálás.

Megakadályozza az üledékből a 
tápanyagfelszabadulást. 
Minimális hatás a 
hipolimnionra, fennmaradó 
rétegzecség.

Költséges technológia, egyedi, 
helyszínre szaboc kialakítást 
igényel.

Kémiai módszerek

Koaguláció-flokkuláció (Al(III) és 
Fe(III) sók, agyag)

Lebegő cianobaktériumok 
leülepítése. Foszfor megkötése, 
leülepítése. A fenéken kialakuló 
réteg megakadályozza a foszfor 
visszaoldódását.

A víztest foszfortartalmát 
csökken_.

Mélységtől és az adagolt 
mennyiségtől erősen függő 
hatás. Legjobban magas 
pufferkapacitású vizekben 
alkalmazható, egyébként pH 
eltolódást okozhat.
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Összefoglalásképpen kijelenthető, hogy a vízbeszerzés helyén történő beavatkozás, bár 
vízbiztonsági szempontból valamilyen mértékben szükséges, az algavirágzás hatási ellen nem 
hatékony módszer, mert a kiváltó okokat vagy nem szünteti meg, vagy túlzottan nagy 
erőforrásokat igényel és erősen beleavatkozik a víztestbe. A hangsúlyt a vízbeszerzés 
kialakítására és a vízbázis védelemre, a víztest növényi tápanyag terhelésének korlátozására kell 
fektetni.


Víztisztítás 
A víztisztítás során a cianobaktériumokkal kapcsolatosan két egymásnak részben ellentmondó 
célt kell megvalósítani. Egyrészt a sértetlen sejteket kell eltávolítani anélkül, hogy a toxinok 
felszabadulnának. Másrészt az extracelluláris toxinok roncsolása és eltávolítása is szükséges [29]. 
Mindezek miatt az előoxidáció hatása és alkalmazása kiemelt jelentőségű és gondos mérlegelést 
igényel, egyértelműen csak üzemeltetési tapasztataok alapján határozható meg. Az EPA ajánlásait 
az 2. táblázat foglalja össze:


2. táblázat: Oxidációs eljárások különböző cianotoxinok esetén [30] 

Az algák, mint lebegő anyagok eltávolításának fő technológiai lépése a klasszikus felszíni 
víztisztításban a derítés. A koaguláció/flokkuláció és az azt követő fázisszétválasztás igen 
hatékony lehet a sejtek eltávolításában [31], [32]. Azonban hatásfoka erősen függhet az jelenlévő 
fajoktól [33]. A hagyományos derítés során a Microcystis, Anabaena és Pseudoanabaena fajokra 
99%-os eltávolítási hatásfokot is kimutattak [34], azonban az Aphanizomenon eltávolítása csak 
54-74%-os hatásfokkal valósult meg és közben a sejtek felbomlását (lízisét) is megfigyelték. Más 
vizsgálatok az Oscillatoria limnetica gyenge eltávolítási hatásfokát írták le [35]. Több esetben is a 

Árpaszalma A napfénynek kitec árpaszalma 
az algák növekedését gátló 
anyagot termel. A vízbe merülő 
úszó bálákat telepítenek.

Alacsony költségű megoldás. Meglévő algákat nem puszWtja 
el, csak az újak növekedését 
gátolja. A hatás jelentkezése 2-8 
hetet is igénybe vehet. A 
lebomlás oxigént fogyaszt és 
halpusztuláshoz is vezethet.

Oxidáló 
anyag

Anatoxin-a Cilindrospermospin Microciszinek Saxitoxin

Elemi klór Nem hatékony Hatékony (alacsony pH-nál) Hatékony* Kissé 
hatékony

Klóramin Nem hatékony Nem hatékony Normál koncentrációkban nem 
hatékony

Nincs elég 
adat

Klórdioxid Normál koncentrációkban nem 
hatékony

Nem hatékony Normál koncentrációkban nem 
hatékony

Nincs elég 
adat

KMnO4 Hatékony Nem hatékony – kissé 
hatékony

Hatékony* Nem 
hatékony

Ózon Hatékony Hatékony Nagyon hatékony Nem 
hatékony

UV / AOP Hatékony Hatékony Nagy UV dózisnál hatékony* Nincs elég 
adat

* pH, hőmérséklet, és természetes szerves anyag jelenlététől függően
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WHO által javasolt koncentrációt meghaladó mikrocisztin koncentrációt tapasztaltak a 
koaguláció-flokkuláció során a sejtek felbomlása miatt [36].


A lassú szűrés önmagában nem bizonyult hatékonynak a cianobaktériumok eltávolításában, 
előkezeléskét kavicsszűrést igényelt és a szűrt víz továbbra is el nem fogadható mennyiségű 
sejtet és toxint tartalmazott [37]. Németországi kísérletekben a lassú szűrőben az oldott 
mikrocisztin biodegradáció útján történő eltávolítására 95%-ot meghaladó hatásfokot mértek, az 
adszorpció mértékét elhanyagolhatónak találták. A sejthez jötött mikrocisztin eltávolítás hatásfoka 
85%-ot meghaladó volt. Négy foknál kisebb hőmérséklet mellett az eltávolítás hatásfoka azonban 
60% alá süllyedt, valamint szükséges volt, hogy a lassú szűrőn kialakuló biofilm előzetesen már 
érintkezzen mikrocisztint tartalmazó vízzel, hogy a lebontást végző biomassza ki tudjon alakulni 
[38]. Házi lassú szűrőkkel végzett kísérletekben a szűrt vízben a mikrocisztin koncentráció 
Microcystis aeruginosa-val végzett kísérletekben a WHO által javasolt 1 µg/L érték alatt maradt 
már 1-2 napos üzem után is [39]. Parti szűréses kísérletekben a sejtek 95%-os eltávolítási 
hatásfokát figyelték meg a szivárgás első 2 cm-én [40].


Homok gyorsszűrők önálló alkalmazásáról, vagy direkt koagulációs gyorsszűrésről a 
cianobaktériumok eltávolításával kapcsolatban a szakirodalomban kevés említés történik, a 
gyorsszűrés rendszerint mindig koaguláció-flokkulációt követő lépésként jelenik meg. Ennek oka 
feltehetően, hogy a gyorsszűrőben megrekedő sejtek pusztulásakor a toxin felszabadulna. 
Kálium-permanganátos oxidációt követő gyorszűrési kísérletben megfigyelték, hogy a szűrő a 
sejtek számát hatékonyan csökkentette, azonban a Mn2+ beoldódását és a mikrocisztin-LR 
koncentrációt nem. Mangánoxidáló baktériumokkal történő beoltás után azonban a biológiai 
mangán-oxid formáció képes volt a Mn2+ és a mikrocisztin-LR visszatartására is [41].


Az aktívszenet a szakirodalom a cianotoxinok megkötésére alkalmasnak írja le, függetlenül annak 
anyagától és alkalmazási formájától (por alakú vagy granulált). Néhány aktív szén hatékonyságát a 
különböző cianotoxinokra a 3. táblázat foglalja össze.


Az eltávolítási hatásfokot elsősorban az aktív szén pórusmérete, a pórusméret eloszlás, illetve a 
felület jellege, az aktív szén felületének elektrokémiai jellege befolyásolja, a megkötött toxin 
anyagminősége mellett. A kezelendő vízben jelenlévő egyéb szerves anyagok az aktívszén 
cianotoxin megkötő képességét erősen rontják, a nagyobb molekulák eltömhetik a pórusokat, 
illetve a humuszsavak egyes funkciós csoportjai negatívabbá tehetik a felületét. Hasonló hatást 
fejthet ki a pH változása is. Biológiai aktív szenek tartósabb és nagyobb hatásfokú eltávolításra is 
képesek lehetnek, amennyiben a biológiai aktivitás fennmarad bennük [42].
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3. táblázat: cianotoxin eltávolítás különböző aktív szeneken [42] 

A membránszűrés alkalmas a sejtek és a kisebb mértékben a toxinok visszatartására is. 
Nanoszűrőkkel és fordított ozmózissal mikrocisztinre 82% feletti eltávolítási hatásfokot értek el 
[52]. Fordított ozmózissal mikrocisztin-LR és –RR esetében 95%-os eltávolítási hatásfokot is 
mértek [53], [54]. mikrocisztin-LR,-RR,-YR,-LA és anatoxin-a eltávolítási hatásfokát 200 Da 
molekulasúlyt visszatartó membránon 96% felettinek találták, amikor csak anatoxin-a és 
mikrocisztin-RR jutott át a membránon [55]. Az ultraszűrők a vízben oldott toxinokat már 
érdemben nem képesek visszatartani. Koagulációt és flokkulációt követően viszont a sejtek 
visszatartására alkalmasak. Újabb kutatások vizsgálták az algák membrán eltömődésére gyakorolt 
hatását. Bár az ultraszűrő membrán irreverzibilisen is eltömődhet az alga eredetű szerves 
anyagoktól, a membránon kialakuló bevonat a cianobaktériumok és toxinjaik eltávolítását 
javíthatja [56].


Vízellátás 
A cianobaktérium sejtek bejutása a vízellátó hálózatba hazánkban havária jellegű eseménynek 
tekinthető. A toxinok terjedéséről a technológián át a szolgáltatott vízbe azonban kevés 
információ áll rendelkezésre. A szakirodalomban ismeretesek nagyobb kitörések, melyeket 
követően a lakosság körében halálozások is előfordultak. Néhány esetet az alábbi táblázat foglal 
össze.


Toxin Adszorbens Eltávolítás/kapacitás Forrás

Mikrocisz_n-RR AkWv-szén rostok, nátrium-
alginát, Sphingophyxis sp.

0,77 µg/mL/h [43]

Nodularin gumiabroncs PAC 345 µg/g [44]

Mikrocisz_n-RR,-LR,-YR,-LA fa PAC MC-RR ≈ 85% 
MC-YR ≈ 51% 
MC-LR ≈ 37% 
MC-LA ≈ 5%

[45]

ásványi szén PAC MC-RR ≈ 98% 
MC-YR ≈ 79% 
MC-LR ≈ 70% 
MC-LA ≈ 30%

[45]

Saxitoxin ásványi szén PAC 85-100% [46]

Cylindrospermospin gumiabroncs PAC 107 µg/g [47]

Mikrocisz_n-LR,-LA Biológiai GAC 100% [48]

Saxitoxin (STX), 
dc-STX

GAC 17 µg/mg dc-STX 
3 µg/mg STX

[49]

Anatoxin-a F400 GAC 7,1 µg/mg [50]

Microcisz_n-LR Bitumenes alapú GAC 6-10 µg/mg [51]
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4. táblázat: toxikus cianobaktérium kitörések  

A WHO ajánlása a megengedhető mikrocisztin-LR koncentrációra 1 µg/L, oldott és sejthez kötött 
összesen együtt. Jelenleg azonban a cianotoxinokra vonatkozó irányelv átdolgozás alatt áll és a 
többi toxinra történő ajánlás kidolgozásának lehetőségének vizsgálata zajlik. 1998 előtt erre sem 
volt ajánlás, a megfelelő mennyiségű adat hiánya miatt. Az 1 µg/L-es ajánlást 2004-ben 
publikálták [57]. A többféle toxinnak több, mint 80 változata ismert ezért is az egységes ivóvíz 
minősítési szabályok kidolgozása komoly akadályokba ütközik.


Az EPA ajánlása szerint az 5. táblázatban megadott koncentrációk alatt 10 napon át biztonsággal 
lehet fogyasztani az ivóvizet. Arra az esetre, ha a cianotoxinok megjelennek a hálózati csapvízben, 
két lépcsős fogyasztás korlátozást javasolnak. Az első lépcsőben az érzékenyen érintett lakosság 
(gyermekek, idősek, várandós anyák, dialízissel kezelt személyek, valamilyen máj 
rendellenességben szenvedők) számára ellenjavalt a csapvíz fogyasztása, még magasabb 
koncentráció esetén a csapvíz fogyasztása mindenki számára ellenjavallt. A riasztási szintekhez 
tartozó pontos koncentrációkra nem közöl ajánlást. Beavatkozást és fokozott monitoringot 0,3 µg/
L-t meghaladó mikrocisztin koncentrációnál javasol.


5. táblázat: EPA ajánlás cianotoxinokra [58] 

A cianobaktérium sejtek túléléséről és szaporodásáról az elosztóhálózatban nincs egyértelmű 
információ. Elsősorban a víztisztítási technológián átjutó toxinok okozhatnak komoly problémát 
kis mennyiségben is.


Hely Év Esemény Toxin

Alexandria tó (Ausztrália) 1878 Haszonállat-pusztulás Nodularin

Alpesi tavak (Svájc) 1974-1994 Szarvasmarha pusztulás, 
májkárosodás

Protein-foszfát inhibíciós 
ak_vitás

Armidale (Ausztrália) 1983 Emberi májkárosodás Ismeretlen

Richmond tó (USA) 1988 Haszonállat, madár, kutya, 
halpusztulás

Anatoxin-a

Itaparica tározó (Brazília) 1993 88 halálozás, gasztroenteri_s Ismeretlen

Nandong körzet (Kína) 1994-1995 100 000 főből 100 májrákos 
eset, aflatoxin és hepa__s B 
an_gén

Mikrocisz_nek

Caruaru (Brazília) 1996 60 halálozás hemodialízessel 
kezelt betegek esetében.

Mikrocisz_nek

Fogyasztói csoport mikrocisz_nek (µg/L) cilindrospermospin (µg/L)

6 évnél fiatalabb 0.3 0.7

6 évnél idősebb gyermekek 1.6 3.0
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