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KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS LEHETŐSÉGE
AZ ÁRVÍZ ELLENI VÉDEKEZÉSBEN

A tiszaroffi árapasztó tározó üzemrendjének kialakítását segítő eszköz

eredményei alapján
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Az Árvízi direktíva követelményeinek tel jesítése megterem-
tette az alapokat az árapasztó tározók működtetésének
közgazdasági szempontú értékeléséhez, ami új döntéstá-
mogatási eszközök alkalmazását teszi lehetővé az árvizek
el leni védekezés során.

Az árvizekkel szembeni védettség / az árvizeknek való
kitettség ugyanannak a helyzetnek két olvasata, amit szám-
szerű formában az árvízkockázat ír le. Ez az indikátor az ár-
víz-katasztrófának kitett értékek nagyságára vonatkozó
információkat és a katasztrófa bekövetkezés valószínűségé-
re vonatkozó várakozásokat sűríti magába. Az árvízkockáz-
at egy várható költség érték, ami további közgazdasági
számítások alapjául tud szolgálni .

Európai trend az árvízkockázat növekedése, mert egyrészt
növekszik az árvizeknek kitett (az árvizektől megvédendő)
érték, másrészt növekszik az árvízkatasztrófák bekövetke-
zésének valószínűsége. Ez utóbbi jelenségben egyaránt
szerepet játszik a vízgyűjtők lefolyási jel lemzőit rontó terü-
letfej lesztési gyakorlat és az időjárási szélsőségek gyako-
ribbá válása. A Tisza mentén az ezredforduló árvizei kény-
szerítették ki az árvízstratégia továbbfej lesztését.

A tiszaroffi árapasztó tározó az első volt a továbbfej lesztett
árvízvédelmi stratégia (VTT) keretében megépült tározók
közül és ezidáig az egyetlen, amely a Tisza mentén az ár-
vízkatasztrófa megelőzése érdekében megnyitásra került. A
tározó 2010-es elárasztása bizonyította, hogy ez a műszaki
megoldás alkalmas az árvízcsúcsok csökkentésére.
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lembevételével is megtérülő lesz. Körülbelül az 1030  cm
alatt kezdődő sávban a megtérülést a kockázatcsökkentésre
gyakorolt hatás mozgatja, amit az árhul lám magassága
mel lett annak tartóssága befolyásol és egyéb, az árvízkata-
sztrófa bekövetkezésére ható további tényezők mozgatnak,
pl . a lokál is időjárási jelenségek (eső, szél…). A várható
tetőző magasságok csökkenésével mind a katasztrófa kock-
ázatra, mind a védekezési költségekre gyakorolt pozitív
hatás csökken. 940 cm-es várható tetőző vízál lás alatt a
tározó megnyitásának közgazdasági egyenlege a legnagy-
obb valószínűség szerint már negatív lesz.

Az eredmények a védekezésvezető számára egy döntésho-
zói információs lapon kerülnek összegzésre, amely az előre-
jelzett árhul lámból adódó döntési tér számszerűsített ered-
ményeit mutatja be. Az árhul lámra vonatkozó összes infor-
máció birtokában tudja a védekezésvezető megítélni , hogy
a döntéstámogató model l által számolt lehetőségek közül
melyik írja le legjobban a kialakult helyzetet, igazolható-e a
rendelkezésre ál ló információk alapján a tározónyitási dön-
tés közgazdasági ésszerűsége.

Előretekintve

A modellezési eszköz lehetőséget biztosít arra, hogy
különböző típusú árvizek esetére előre elvégezve a
számításokat tipizálni lehessen a szükséges védekezési
döntéseket, ami be tud épülni a felkészülési tervekbe. Így
az árhul lámok kialakulásával párhuzamosan nem csak a
model l futtatható az előrejelzési információkkal , hanem a
helyzet összevethető az előre kidolgozott tipizált helyz-
etekkel , ami már előzetes információt szolgáltat a tározó
nyitásának közgazdasági jel lemzőiről . A felkészülési változ-
atok kidolgozása a védekezés különösen hasznos elemévé
akkor tud válni , ha több tározó együttes működtetésének
optimalizálása a kérdés.

A model l eredményei arra is rámutatnak, hogy a tározók
kárkitettségének is szerepe van abban, hogy milyen vízszint
esetén vál ik közgazdasági szempontból előnyössé a tározó
megnyitása. Az árvízkockázat számszerűsíthetősége lehe-
tőséget nyújt arra, hogy összevethető legyen, mekkora
összeget érdemes egy tározóban a kárkitettség csökkenté-
sére fordítani , hogy az megtérül jön az általa előidézett biz-
tonságnövekedésben. Mindez különösen a töltésszinteket
jelentősen meghaladó új MÁSZ értékek fényében eredmé-
nyezhet érdemi mozgástér bővülést az árvízstratégia
számára.

Szerzők

Ungvári Gábor a REKK vízgazdasági
csoportjának kutató főmunkatársa.
Kutatási területe az árvízkockázatok
elemzése, a víziközmű-szolgáltatók
benchmarkingja és a hajózóút-fej-
lesztés.

A gyakorlati alkalmazás azonban új kérdéseket is felvetett.
Az árvízcsúcs kétségtelen csökkentésével szemben ott ál l -
nak a tározó elárasztásából fakadó károk, amelyeket az ál-
lami költségvetésnek meg kel l térítenie. A korlátos költség-
vetési források minél ésszerűbb felhasználásának igénye
veti fel a kérdést, hogy hogyan lehet megragadni a tározó-
nyitásra vonatkozó döntést közgazdasági szempontból?
Hogyan viszonyul egymáshoz a tározó használatával nyert
többlet biztonság és a tározóban okozott károk többlet-
költsége?

A tározónyitás hasznának számszerűsítése az a kérdésfelte-
vés, amely nem válaszolható meg az árvízkatasztrófa kock-
ázatának és e kockázat – tározóhasználattal összhangban
történő – megváltozásának ismerete nélkül . Az EU Árvízi
Irányelve írja elő az árvízi veszély és –kockázati térképek
elkészítését. Ez az az új információbázis, ami az érintett
területekről átfogóságában és hitelesítettsége okán köz-
gazdasági számítások alapjául tud szolgálni és az általános
helyzetelemzés lehetőségén túl egyedi , lokál is kérdésfel-
tevések megválaszolásához is alapot biztosít. Erre példa a
tiszaroffi árapasztó tározó közgazdasági döntéstámogató
model l je.

A döntéstámogató model l egy közgazdasági eszköz, de in-
putként tartalmazza azokat a hidrológiai összefüggéseket
és eredményeket is, amelyek szükségesek a megalapozott
gazdasági következtetések levonásához. A model l cél ja,
hogy az árvíz-védekezési döntések alternatíváinak közgaz-
dasági terét tárja fel . Annak a bizonytalanságokkal teli he-
lyzetnek a gazdasági szempontú értelmezésére kerül sor,
amelyre az előrejelzések és az árvízvédelmi tevékenység
hatásosságát leíró hidrológiai modellek a lehetséges ese-
mények körét leszűkítik. A model l futtatása során egy
előrejelzett árhul lámképre értelmezve hasonlítja össze a
tározó nélkül és a tározó megnyitásával kialakuló vízszintek
esetén a védekezés költségében és az árvízkatasztrófa koc-
kázatában beál ló változásokat.

Az eredményeket a tározónyitás hatására megváltozó ár-
vízkatasztrófa kockázat robosztusan mozgatja. A tározó
hatásterületére számolva a katasztrófa bekövetkezés való-
színűségének már 1-2%-os csökkenése is elegendő ahhoz,
hogy a tározó megnyitásának költségét meghaladja a koc-
kázatcsökkenés értéke. Csupán a gazdasági számítások
alapján (ha már lehetőség lett volna rá) a 2000-es és 2006-
os árvíz esetén is jelentősen megtérülő döntés lett volna a
tározó megnyitásával „többlet biztonságot vásárolni”.
Visszamenőleg elemezve, a 2010-es árvíz idején hozott
döntés a megtérülés pozitív határán lévő eredményt adott
(amely esetben a várható tetőző szint mellett az árhullám
atipikus viselkedése játszott közre a nyitási döntésben.)

Ugyanakkor a katasztrófa-kockázat változásán túl , extrém
magas vízál lások esetén már a védekezési költségek csök-
kentésére gyakorolt hatás alapján is gazdasági szempontból
megtérülővé válhat a tározó megnyitása.

A model l futtatások tanulságai alapján a tiszaroffi tározó
megnyitásának döntési tere egy, a szolnoki vízmércén ér-
telmezett árhul lám előrejelzése esetén három szakaszból
ál l . Extrém magas, a jelenlegi LNV-t (1041 cm-t) várhatóan
megközelítő tetőző vízszint esetén a tározó megnyitása már
a védekezési költségek csökkenésére gyakorolt hatás figye-
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