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Abstract 
The values of global radiation and albedo measured above Lake Balaton between July 2007 

and August 2008 were examined and that was compared with the global radiation measured above 

the standard meteorological station of Keszthely. Different intensity of global radiation was found 

above the shore and above the water at the same elevation of the Sun. At low elevations the global 

radiation is higher above the shore while at solar elevation beyond 40° it is higher above the wa-

ter. In 90 % of the examined period the values of albedo measured in the morning differed from 

that measured in the afternoon at the same elevations. The difference increases with the decrease 

of solar elevation. In summertime until the middle of September the albedo measured in the 

morning is regularly higher than that measured in the afternoon. From the middle of October the 

values measured in the afternoon are higher. The mean albedo of the Lake Balaton is the smallest 

in June: 3-5%, thereafter it rises gradually. The mean albedo was 6.8% at Keszthely Bay, in the 

course of our investigation.  
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Összefoglalás  
A Balaton hőháztartásának legfontosabb komponense vízfelület által abszorbeált 

elektromágneses sugárzás. Jelen tanulmányban a tó felett mért globálsugárzás és albedó értékeket 

vizsgáltuk 2007 júliusától 2008 augusztusáig, illetve a víz felett és a standard meteorológiai 

állomáson mért globálsugárzást hasonlítottuk össze. Vizsgálataink technikai alapját képezi, hogy 

2007-ben a Balatoni Integrációs Kht. két hidrometeorológiai paramétereket rögzítő mérőoszlopot 

telepített a Balaton parttól távolabbi tó-testébe. Az egyiket Siófok közelébe, a másikat pedig a 

Keszthelyi-öbölbe. Jelen tanulmányhoz felhasznált adatok mérése a Keszthelyi öbölben, a parttól 

1000 méterre történt a vízfelület felett 3 m magasságban. A szárazföld feletti sugárzásadatok a 

keszthelyi Agrometeorológiai Kutatóállomás bocsátotta rendelkezésünkre.  

A parton és a víz felett ugyanolyan napmagasság mellett különböző intenzitású 

globálsugárzást figyeltünk meg. Alacsony napállásnál a parton, 40°-nál magasabb napállásnál a 

víz felett erősebb a globálsugárzás. Szeptembertől, amikor a nap delelési magassága nem éri el a 

45°-ot, egész nap a szárazföld fölött mértük a nagyobb értékeket. A napi összes globálsugárzásban 

a nyári hónapokban nem mutattunk ki szignifikáns eltérést, mivel a víz felett magas napállásnál 

mért nagyobb értékeket kiegyenlíti az alacsony napállásnál mért ellenkező előjelű különbség. 

Ezzel szemben az őszi időszakban, amikor egész nap a szárazföld felett mért értékek a 

magasabbak, a napi összes sugárzásban szignifikáns különbség lép fel.  

Az albedó napi menetére vonatkozó vizsgálataink igazolták, hogy 30°-40°-nál magasabb 

napállás esetén az albedó nem függ a napmagasságtól. Alacsonyabb napállásnál az albedó napi 

menetében aszimmetriát figyeltünk meg. A vizsgált napok 90%-ában az ugyanolyan napmagasság 

mellett délelőtt és délután mért albedóértékek eltérnek, a különbség a napmagasság csökkenésével 

fokozódik. Nyári hónapokban délelőtt, októberben délután mértünk magasabb albedóértékeket, 

szeptemberben nem volt egyértelműen kimutatható tendecia. Vizsgálataink szerint a Balaton 

átlagos albedója júniusban a legkisebb: 3-5%, ezt követően fokozatosan emelkedik. 


