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1. Bevezetés
A magyar állam az évezredforduló extrém árvizeinek hatására kényszerült az addigi árvíz-védekezé-
si stratégia felülvizsgálatára. Az árvizek lefolyásában tapasztalható új jelenségek mellett a válaszadás 
feltételeit döntő módon befolyásolta a rendelkezésre álló források hiánya (tartósan alacsony szint és 
rendszertelen rendelkezésre állás) és az uniós csatlakozás miatti folyamatos változásban lévő jogsza-
bályi környezet. Továbbá az ezredforduló jelentős árvizeinek sűrű, néhány évenkénti ismétlődése azt 
sugallta, hogy rövid- és középtávon hasonló mintázatú árvizek várhatók, ami egyfajta időkényszert is 
gerjesztett a döntéshozók számára. Ebben a döntési keretben kényszerűen túl kellett lépni a korábbi 
stratégián (töltések egyöntetű tovább magasítása), mert az a rendelkezésre állítható forrásokat tekintve 
drága és lassú megoldást jelentett volna. Ekkor került a képbe a mentett oldali területek igénybevétele 
– az árvíz-tározók építése.

A VTT tervezése során felmerült variációkról készített ex-post elemzés (NKFP, 2006) alapján elmond-
ható, hogy a tározók kialakítása a töltések magasításával szemben az adott keretek között közgazda-
ságilag racionális döntés volt, mert jelentősen csökkentette az árvíz kockázatot, valamint a tározók 
építésével megvalósított moduláris megoldás jelentősen bővítette a közösség mozgásterét a jövőbeni 
kihívások megválaszolása számára. (Részletesen az 6.1 függelékben)

A tározók első hullámának megépülése és használatbavételük után feltehető a kérdés, hogy melyek a 
továbblépés gazdaságilag racionális irányai? Vajon az alkalmazott szabályozási keretek megfelelően 
kezelik-e a tározók kialakításának és működtetésének első tapasztalatai alapján leírható helyzetet? Mi-
lyen következtetések adódnak a működtetésre, illetve további tározók kialakítására?

A második fejezetben áttekintjük a jelenlegi szabályozást. Azt is vizsgáljuk, hogy a gazdálkodók mi-
lyen döntési térben mozognak e szabályozás keretei között. Mi az oka, hogy az egyéni szempontból 
racionális döntések nem mutatnak egy irányba a tágabb közösség szempontjából megfogalmazható 
érdekekkel? 

A harmadik fejezetben ezután azt tekintjük át, hogy az árvízvédelmi rendszer továbbfejlesztése során 
hol mutatkoznak lehetőségek az egyéni és közösségi érdekek egy irányba terelésére, mi ennek a köz-
gazdaságilag racionális tere és milyen eszközöket lehet e cél érdekében alkalmazni.

A negyedik fejezetben a hazai gyakorlat továbbfejlesztése szempontjából megfogalmaz ható közgazda-
sági következtetéseket vonjuk le.
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2. A jelenlegi magyar 
gyakorlat 
2.1 Tározók a gazdasági térben 
Noha a tározók kialakítása közgazdaságilag éssze-
rű megoldást jelentett, mai nézőpontból már egy 
elsüllyedt haszonról van szó (az elsüllyedt költség 
fogalmának analógiájára). Mostantól a döntéseink 
szempontjából már csak az számít, ami a jövőben 
várható. A jövőben a védekezési költségek alakulá-
sára a tározó igénybevétel költsége lesz döntő ha-
tással, ami a tározó területhasználatától függ. 

A tározók igénybevételének jelenlegi szabályo-
zása átmenetileg tekinthető megfelelőnek, amíg 
egy-két tározó nagyon ritka igénybevételét kezeli, 
habár kis léptékű változtatásokat ebben az esetben 
is érdemes bevezetni (ezeket részletesen kifejtjük 
a hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározóról készített 
elemzésünkben). Azonban látni kell, hogy hosz-
szabb távon a szabályok átalakítása szükségszerű 
lesz, mivel azok sem a növekvő igénybevételi gya-
koriság problémájára nem adnak jó választ, sem a 
területhasználat kárkitettségének kívánatos csök-
kentésére nincsenek hatással.  

Gyakoriság: A szabályozás jelenleg két elemből 
áll: a tőkeértékben bekövetkező csökkenés egysze-

ri kompenzálásából (ami az elkészült tározók ese-
tében már meg is történt) és az igénybevételkori 
károk eseti megtérítéséből. Miért gondoljuk to-
vábbfejlesztendőnek ezt a keretet? A terület érté-
ke a jövőben származtatható jövedelmet tükrözi. 
Erre a jövedelemre a tározón belül lévő földterü-
let esetében két tényező hat: a föld minősége és 
az elárasztás gyakorisága. Ezek közül az egyszeri 
térítés csak az elsőt kezeli, a várható elárasztás tá-
rozónként különböző valószínűségét és jövőbeni 
alakulásának nagy fokú bizonytalanságát nem 
veszi figyelembe. Ez tározónként eltérő pozíciót 
eredményez a tulajdonosok számára. Emellett a 
gyakoriság növekedése a tulajdonos számára a 
szabályozás által nem megfelelően kompenzált 
jövedelemcsökkenést jelent. A másik oldalról a 
gyakoriság bizonytalansága az állam számára a 
túl nagyra növő kártalanítási költségek miatt je-
lent kockázatot. 

Területhasználat: A tározóban a területhasználat 
önmagában a tározó létből fakadóan még nem fog 
művelési ág váltással alkalmazkodni az új feltéte-
lekhez. A jelenlegi területhasználat nagyfokú rugal-
matlanságának oka, hogy a művelési ág váltás szán-
tó művelésről más mezőgazdasági tevékenységekre 
a jelenlegi szabályozási környezetben jelentős jöve-
delem-kiesést eredményezne a gazdálkodók számá-
ra. Ezt a helyzetet bevételi oldalról a mezőgazdasági 
támogatási rendszeren belüli aránytalanságok hajt-
ják, költségoldalról pedig a termeléshez szükséges 

A sTATUs qUo hosszú TáVoN sEM Az állAM, sEM A 
GAzdálKodóK száMáRA NEM TEKINThETő KIEléGíTőNEK.

vízháztartási feltételeket biztosító vízgazdálkodási 
szolgáltatásoknak a meg nem fizettetése erősíti. Az 
árasztásból fakadó mezőgazdasági károk teljes kár-
talanítása ebben a tekintetben csak konzerválja az 
egyébként kialakult – a közösség egésze szempont-
jából ésszerűtlen és drága - helyzetet. 

A status quo ugyanakkor sem az állam, sem a 
gazdálkodók szempontjából nem tekinthető ki-
elégítőnek. 

A gazdák számára rövid távon jelentkeznek 
negatív hatások. Minél eredményesebb egy gaz-
dálkodó, minél összetettebb termelési struktúrát 
épített fel, a termelési folyamatának megzavarása 
annál kedvezőtlenebb hatással jár a számára. Az 
esetükben jellemző továbbá, hogy már az elöntés 
lehetősége is többlet bizonytalansággal jár és eb-
ből adódóan többletköltséget eredményez..  

•	 A kártalanítás likviditási bizonytalanságot okoz, 
aminek hatására kikerülnek a területen a vetésfor-
góból a legmagasabb termelési költségű, de egyben 
a legmagasabb jövedelmet is biztosító növények.

•	 A többlet-bizonytalanság miatt a területre vonat-
kozó termeltetői és szállítási szerződéseket a gaz-
dák rosszabb feltételekkel tudják majd megkötni. 

•	 Az állatállomány számára az esetlegesen elpusz-
tuló takarmány pótlására elővigyázatossági in-
tézkedéseket kell hozni, mivel jelen körülmények 

között ezeknek a terményeknek nincs működő pi-
aca, azt mindenki magának termeli meg. Így itt a 
kockázat nem a terményre, hanem az állatállo-
mányra vonatkozik. 

•	 A talaj-előkészítési munkák (azévi és következő 
évi) elszámolása körüli bizonytalanság azok szá-
mára jelent nagyobb problémát, akik eleve oksze-
rű, magas költségű talaj-előkészítést folytatnak. 

•	 Összességében elmondható, hogy a fenti bizonyta-
lanságok azokra vannak kisebb hatással, akiknek 
a mezőgazdasági tevékenysége az agrár-támoga-
tások minél kisebb ráfordításokkal való megszer-
zésére irányul. 

A termelési folyamatok összetettségéből adó dó an 
a gazdák számára adott kártérítés vagy nem lesz 
teljeskörű, vagy ha az próbál lenni, akkor indo-
kolatlan többlet juttatásokat fog eredményezni 
a kevésbé eredményesen gazdál ko dók számára, 
miközben mindez jelentős adminisztratív költsé-
geket is gerjeszt.

Az állam számára fennmarad az a hosszú távon je-
lentkező kockázat, hogy a túl gyakori igénybevétel 
miatt jelentős költségekkel kell majd szembenéznie 
és elesik attól a lehetőségtől, hogy más, a közösség 
szempontjából értékes haszonvételek létrehozását 
tudja kezdeményezni a területen. A közösség moz-
gástere és lehetőségei nem bővülnek. 



2.2 A szakpolitikák eltérő megközelíté-
se – tűr vagy szolgáltat az igénybe vett 
terület tulajdonosa, használója?
A tározók megépítésével az állam és az igénybe 
vett területek érdekeltjei között a korábbinál jó-
val bonyolultabb kapcsolatrendszer jött létre. A 
magyar állam és a területet tulajdonló és haszná-
ló érintettek között a kapcsolatot a VTT törvény 
és a Közös Agrárpolitika (továbbiakban KAP) is 
alakítja.

A tározóban gazdálkodást végzők e két ágazat po-
litika, az árvízvédelem és a mezőgazdaság met-
széspontjában helyezkednek el, amely ágazatpo-
litikák különböző megközelítésben tekintenek 
a területre. Ez a területen gazdálkodók számára 
jelentős bizonytalanságot eredményez, amelyet a 
magyar államnak érdeke és feladata is csökken-
teni. 

A kialakult helyzet egyértelmű megítélését jelen-
tősen gátolja a két ágazatpolitika eltérő szemlé-
lete. A VTT törvény a tározók igénybevételét az 
érintettek szempontjából mint vis maior helyzetet 
kezeli, ahol a speciális kitettségből adódóan az ál-
lamnak nem a kárenyhítésben van szerepe (mint 
például a belvíz-károk esetében), hanem a kárta-
lanításban kötelezettsége. Ezzel szemben a KAP 
eddigi és különösen a 2014-től életbelépő új rend-
szere különös hangsúlyt helyez a mezőgazdasági 
tevékenység tájfenntartó szerepére, ami során 
a gazdálkodók mezőgazdasági tevékenységbe 
ágyazva környezeti szolgáltatásokat állítanak elő 
a társadalom számára. Ez a szemléletmód tükrö-
ződik többek között abban, hogy a terminológi-
ában kifizetések (payment) és nem támogatások 
(subsidy) szerepelnek. Ebben a megközelítésben 
a tározóban lévő földterületek igénybevétele egy-
értelműen szolgáltatásnak minősül. 

Mindemellett az ágazatpolitikák részleteit nem 
ismerők szemében a helyzet megítélését tovább 
bonyolítják a tározók területére tervezett tájgaz-
dálkodási programok, amelyeknek hangsúlyos 
elemei az időszakos árasztások. A gazdálkodók 
értelmezésében ezért elvárás, hogy a tájgazdál-
kodási program integrálja az általuk nyújtott 
árapasztási szolgáltatást is, miközben ez – jelen 
helyzetben – nem része a KAP megközelítésének, 
mivel az csak a táj rendszerében a mező- (és erdő-
) gazdasági tevékenységek keretébe illeszthető 
vízmegőrzést (pl. belvíz-megőrzést) értelmezi. 

A tiszta kép kialakítása érdekében véleményünk 
szerint a helyes szemlélet az, ha úgy tekintjük, 
hogy a tározó területe árapasztási szolgáltatást 
nyújt, amiről azonban a magyar állam rendelkez-
het úgy, hogy a terület érintettjei a közjó érde-
kében kötelesek tűrni ennek a szolgáltatásnak a 
passzív biztosítását (ami a jelenlegi állapot). 

Ami miatt lényeges annak egyértelműsítése, hogy 
itt egy előre megtervezett, noha véletlenszerű 
időpontban igénybevett szolgáltatásról és nem 
egy véletlen esemény bekövetkezéséről van szó 
az az, hogy a közösség számára nyújtott szolgál-
tatás esetén nem indokolható, hogy a szolgáltatás 
nyújtása során a gazdálkodók rosszabb helyzetbe 
kerüljenek, mint nélküle. 

1) Szántógazdálkodás esetén 210.000 Ft/ha/év, legelő esetén 60.000 Ft/ha/év, erdő esetén pedig 0 Ft/ha/év kárértékkel szá-
moltunk. Erdőre akkor lehet kár nélküli elöntést feltételezni, ha az tartós vízborítást elviselő fafajtákból áll és a telepítés utáni 
első néhány évben nem kerül sor elöntésre (a felső ágaknak a vízszint fölé kell kerülnie, tehát 5-6 méter magas lombkorona-
szint szükséges).

3.1 Az állam kártalanítási 
kötelezettségei
A jelenleg rendelkezésre álló hat tározós rendszer-
ben a tározók használatához kapcsolódó legfon-
tosabb jövőbeni költségelem a tározók területén 
az elöntés következtében keletkező mezőgazdasá-
gi károk megtérítése az ott gazdálkodók számára. 
Az infrastruktúrát adottnak véve a tározók illetve 
a gátrendszer ún. elsüllyedt beruházási költségei-
vel - ahogy ezt már korábban írtuk - nem foglal-
kozunk, azok megtörténtek, a jövőbeli védekezési 
döntések szempontjából adottságról van szó.

A kártalanítás nagyságára a tározók területén foly-
tatott adatgyűjtésünkre illetve az AKI Tesztüzemi 
Információs Rendszerében nyilvánosságra hozott 
adatokra támaszkodva adunk becslést. Az 1. táblá-
zat tartalmazza a becslési eredményeket. hangsú-
lyozzuk, hogy átlagos értékekről és várakozásokról 
van szó. Egy-egy tározón és művelési ágon belül 
sem egységes a kárkitettség, a termelt haszonnö-
vény fajtája ill. a föld minősége erősen eltérítheti 
egy-egy hektár jellemzőit az átlagos értéktől. 

A legmagasabb hektáronkénti átlagos kárérték a 
közép-tiszai tározókat illetve a szamos-Kraszna 
tározót jellemzi, mivel ezeken a helyeken a legma-
gasabb a legnagyobb kárkitettséggel rendelkező 
szántóművelés aránya1. ha egy tározó használatra 
kerül, akkor azzal lehet számolni, hogy a teljes te-
rület kárt szenved, a tározónkénti kár értéke így az 
átlagos fajlagos kár és a tározóterület szorzataként 
adódik. A tározó-rendszer működtetésből fakadó 
kártalanítás becsült nettó jelenértéke a következő 
5.0 éves időszakra számolva mintegy 5. milliárd Ft, 
2%-os diszkont ráta alkalmazása mellett. (Rész-
letesen a 3. táblázatban.) A hidrológiai számítá-
sok időciklusa 100 év volt, azonban véleményünk 
szerint a számszerűsített gazdasági információk 
esetében az 5.0 éven túli információkat csak mint 
tendenciákat érdemes figyelembe venni. A má-
sodik 5.0 évre számolt kártalanítási összeg jelen-
értéke 7 milliárd Ft, ami a következő fejezetben 
bemutatásra kerülő igénybevételi gyakoriság nö-
vekedést tükrözi, de a jelen gazdasági döntéseinek 
szempontjából nem tartjuk indokoltnak, hogy ez 
utóbbi értéket összegszerűen felhasználjuk.

3. A jövőbeni szabályozás közgazdasági tere

  Tározófelület 
(ha)

Területhasználat arányok 
(%) átlagos fajlagos 

kár (Ft/ha/
elárasztott év)

Tározó 
egyszeri 

becsült kára  
millió Ftszántó legelő Erdő

Bereg 5. 230 5.% 85.% 10% 61 5.00 320

szamos-Kraszna 5. 110 80% 15.% 6% 176 000 900

Cigánd 2 470 46% 41% 13% 122 000 300

Tiszaroff 2 280 90% 5.% 5.% 192 000 440

hanyi 5. 5.70 84% 0% 15.% 177 5.00 990

Nagykunsági 4 000 82% 2% 16% 173 5.00 700

1. táblázat Az egyes tározók árvízi elöntéshez kapcsolódó becsült kárkitettsége 
Megjegyzés: Tapasztalati adatok a tiszaroffi tározó elöntése kapcsán állnak rendelkezésre. 
A kártalanítás fajlagos értéke 210 ezerFt/ha volt.



3.2 Az elöntési gyakoriság alakulása
Az elemzéshez szükséges hidrológiai szimuláció-
kat a kutatás számára a BME Víziközmű és Kör-
nyezetmérnöki Tanszék munkatársai készítették. 
Az alkalmazott modell részletes leírása az EPI 
Water projekt angol nyelvű részjelentésében ka-
pott helyett (WP 4.1. output 9, 2013).

Az 1. ábra a tározónyitást igénylő árvízi esemé-
nyek várható gyakoriságát mutatja két forgató-
könyvre: éghajlatváltozással és anélkül2. Az ábrá-
zolt tendenciák vizsgálata lehetővé teszi néhány 
lényeges következtetés levonását:

A nagy tetőzési magasságú árvizek gyakorisága 
várhatóan az éghajlatváltozás nélkül is nőni fog. 
Ennek elsődleges oka a vízgyűjtő területéről be-
gyűjtött hordalék lerakódása a folyómederben. Az 
éghajlatváltozás hatásainak modellezése önmagá-
ban is az árvízi események sűrűbbé válását vetíti 
előre, ez elsősorban a csapadék egyre koncentrál-
tabb megjelenésével hozható összefüggésbe.

A modell eredményei alapján az első 30 év lassan 
emelkedő trendje 2040 körül gyorsulni kezd és 
onnan kezdve a vizsgált 100 éves periódus végé-
ig töretlen az emelkedés. Míg jelenleg évente kb. 
0,1-0,2 olyan árvíz várható, amelyik legalább egy 
tározó nyitását szükségessé teszi, vagyis kb. 5.-10 
évente szükséges a tározó-rendszer valamelyik 
elemének, vagy akár mindnek a használata, 5.0 
év múlva már 0,5.-0,7 körüli értéket (kb. 2 éven-
te egyszer), 100 év múlva pedig 1,6-1,8-as értéket 
(lényegében majdnem minden évben legalább 
egyszer, de inkább kétszer) jósolnak a modellezé-
si eredmények.

Tekintettel arra, hogy a tározó-rendszer adott évi 
használata 300 és 3640 millió Ft közötti kártala-
nítási kifizetéssel jár együtt3, az árvizek gyakori-
ságának imént bemutatott sűrűsödése a költségek 
megugrását vetíti előre.

3.3 A területhasználat hatása 
a költségekre
A tározó-rendszer működtetéséből fakadó kárta-
lanítási költségeket a kárkitettség csökkentésével, 
a területhasználat megváltoztatásával lehet csök-
kenteni. ha egy hektáron szántóföldi művelés 
helyett legeltetnek, a kárkitettség átlagos esetben 
kb. 15.0 ezer forinttal csökken. Ennyivel kevesebb 
kártalanítást kell fizetni egy árasztásos év után. 
Erdőművelésre váltás esetén a különbözet már 
200 ezer Ft fölé emelkedik.

A gazdálkodás jövedelmezősége ugyanakkor 
szintén csökken, mégpedig minden egyes évben, 
mivel a feladott szántóművelés gazdasági hasz-
na nagyobb, mint a legeltetésé vagy az erdőgaz-
dálkodásé. E két elmozdulás egyenlegét kell te-
hát vizsgálni: csökken a kártalanítás összege (ez 
nyereség az állam számára), miközben csökken 
a területhasználat jövedelmezősége (ez pedig 
veszteség a gazdálkodó számára). ha az összes 
veszteség meghaladja az összes nyereséget, akkor 
nem érdemes elmozdulni a jelenlegi helyzetből. 
ha azonban az állam nyeresége magasabb, mint 
a gazdálkodók vesztesége, akkor az államnak 
megéri nyeresége egy részéből kompenzálni a 
gazdákat azért cserébe, hogy ők hajlandóak ala-
csonyabb jövedelmezőségű tevékenységre váltani.

A kutatás keretében a hanyi-Tiszasülyi tározó 
gazdálkodói körében beszélgetéseket folytattunk. 

Ezek célja a gazdálkodók döntési terének feltárá-
sa volt, milyen hatással van a gazdálkodási folya-
mataikra a tározó megépülése. A helyzetelemzés 
alapján elmondható, hogy annak ellenére, hogy a 
gazdálkodás szempontjából egy tározó megépü-
lése számos többlet bizonytalanságot generál a 
területen, a jelenlegi feltételek között (hozzáfér-
hető agrár-támogatások) nem éri meg a művelési 
gyakorlat megváltoztatása. A modellezés alapján 
számított jövőbeni kártalanítások összegéből szá-
mított éves kifizetés nagysága nem elegendő ah-
hoz, hogy egy művelési mód váltást gazdaságilag 
ésszerűvé tegyen, ugyanakkor az éves kifizetések 
megemelése arra szintre, ami mellett a gazdál-
kodók számára a jelenlegi gazdálkodási kereteik 
között megérné a váltás, az állam számára jelen-
tene ésszerűtlenül magas költséget. Ez a döntési 
szituáció a hosszú távon növekvő igénybevételi 
gyakoriság feltételezése mellett egy kölcsönösen 
előnytelen helyzet kialakulását vetíti előre, amely-
ben egyik félnek sem érdeke az azonnali váltás, 
ugyanakkor a feltételek romlásával az állam költ-
ségei növekednek és mire a gazdálkodás a kár-
talanítások ellenére is ellehetetlenül és az állam 
lépéskényszerbe kerül, a sorozatos kártalanítások 
együttes összege már meghaladta a földterületek 
értékét. 

Ebben a helyzetben a költségcsökkentésre a táro-
zók használatának differenciálása adhat potenciá-
lisan lehetőséget. A feltételezés szerint az elárasz-
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1. ábra Adott évre jutó, tározónyitást igénylő árvízi események* átlagos száma 1000 modell-
futtatás alapján éghajlatváltozással és anélkül

  * Olyan árvíz esemény, ami a hat közül legalább egy tározó nyitását szükségessé teszi.

2) Mindkét forgatókönyvben feltételeztük, hogy a gátak magassága a jelenlegihez képest nem változik, mint ahogy más 
hidromorfológiai változások sem történnek.
3) 300 millió Ft a legkisebb kárkitettségű Cigándi tározó használatának költsége mai árakon, a 3640 millió Ft a hat tározó 
együttes kárkitettsége.



tási gyakoriságok koncentrálása egy alacsony 
kárkitettségű helyszínre a többi helyszínen hosz-
szabb távon is alacsonyabban tarthatja az igény-
bevételi gyakoriságot, ami ezeken a helyszíneken 
kontrollálja a jövőbeni kártalanítás költségeit.

A fenti összefüggésekben rejlő lehetőséget meg-
próbáltuk a hidrológiai és a közgazdasági mo-
dellezés segítségével számszerűsíteni. A modell 
számításai során a védekezési igényeket kielégítő 
tározó-kombinációk közül a legkisebb költségű 
kerül alkalmazásra. Erre alapozva megvizsgál-
tuk, hogy egy-egy tározó kárkitettségének nul-
lára csökkentése miként befolyásolja a tározók 
használatát és ehhez kapcsolódóan a költségeket. 
Ahogy várható volt, egy tározó kárkitettségének 
lenullázása a fenti optimalizációs algoritmus mi-
att azt eredményezi, hogy a kérdéses tározó a ko-
rábbiaknál jóval többször kerül alkalmazásra, míg 
a többi tározó mindegyike valamelyest ritkábban. 
A kártalanítási költségek összege természetesen 
szintén csökken.

A 2. ábra egy példát mutat a fenti összefüggésre. 
A vízszintes tengelyen a kárkitettség található (Ft/
ha/elárasztott év), a függőleges tengelyen pedig 
az elárasztás várható gyakorisága a modellezett 

évek átlagában. ha a szamos-Kraszna közi tározó 
kárkitettségét nullára csökkentjük a korábbi kb. 
180 ezer Ft/ha szintről, akkor az árasztás várható 
gyakorisága 0,12-ről majdnem 0,7-re emelkedik, 
vagyis a száz éves időhorizonton kb. 70 árasztás 
várható�. Ezzel szemben az összes többi tározó 
elárasztási gyakorisága csökken. A kártalanítás 
összege szükségszerűen szintén csökken, hiszen a 
szamos-Kraszna közi tározó esetén annak értéke 
nulla lesz (korábban pozitív volt), míg a maradék 
öt tározó mindegyikében kevesebb évben kelet-
kezik kár, változatlan éves kárösszeg mellett.

Az alábbi táblázat tározónként jeleníti meg az 
ilyen módon elkerülhető kártalanítási költséget, 
ami így az állam számára haszonként értelmez-
hető. A számítás alapját a hidrológiai modell fut-
tatásai adják, a táblázat értékei az eredményekből 
számolt várható értékek. A táblázat a differenci-
álás közgazdasági terét mutatja meg, azt, hogy 
egy-egy tározó esetében mekkora az a maximá-
lis összeg, amelyet az államnak érdemes lenne 
kifizetnie a kártalanítás nélküli elárasztás jo-
gának biztosításáért. ha a megállapodás össze-
ge ennél alacsonyabb, az állam az árvízvédelem 
területén belül pénzügyi értelemben is költséget 

tudott csökkenteni, ha egyenlő vagy nagyobb, az 
egyenleget a szektoron kívüli közvetett hasznok 
(pl. egyéb ökoszisztéma szolgáltatások, mint a 
diffúz tápanyagterhelés csökkentése) döntik el. 

A felső-tiszai tározók esetén a megegyezés köz-
gazdasági tere nagyobb, mivel ezek a tározók 
elhelyezkedésüknél fogva gyakrabban kerülnek 
nyitásra, mint a közép-tiszaiak (a beregi tározó 
esetében az alacsonyabb potenciál a már eleve 
kedvezőbb területhasználati jellemzőkből fakad, 
így eleve kisebb a további javulás tere). Az eseti 
kártalanítási kötelezettség nélküli elárasztás le-
hetőségét nem csak a terület megvásárlása bizto-
síthatja, ezt részletesen a kutatás Egyesült Király-
ságban készített elemzése mutatja be (McCarthy, 
2013, amit az európai tapasztalatokat áttekintő 
anyagunkban feldolgoztunk), ahol egyfajta szol-
galmi jogot létesítenek a területen. A táblázat-
ban közölt fajlagos értékek véleményünk szerint 
abban a tekintetben lehetnek irányadóak, hogy 
ahol az első ötven éves ciklus alatt a közösségi 
megtakarítás eléri a földárak nagyságrendjét, ott 
érdemes lehet a megegyezésre kísérletet tenni. 
A hanyi-Tiszasűlyi tározóról készített elemzé-
sünk tapasztalatai alapján a terület megőrzése a 

mezőgazdaság olyan tevékenysége számára, ami 
fenntartja az agrártámogatások fogadásának le-
hetőségét, a környék gazdasága számára fontos 
szempont. A területek megvásárlása esetén több-
letköltséget jelent az érintett gazdaságok megél-
hetési folytonosságának biztosításához szükséges 
(elsősorban emberi-erőforrás igényes) hozzájá-
rulás, ami összességében a termőföld áránál ma-
gasabb költségeket feltételez (részletesen a követ-
keztetések fejezetben). 

A legfrissebb rendelkezésre álló kimutatások 
(AKII, 2012) szerint 2011-ben észak-Magyar-
országon kb. 45.0 ezer, az Alföldön pedig kb. 490 
ezer Ft volt egy hektár szántóföld ára, míg a gyep-
területek kb. 140 és 210 ezer forinton cseréltek 
gazdát. Mai értékre inflálva ezeket a számokat a 
tározókon belüli földterületek piaci ára kb. 5.00 
ezer Ft lehet szántó és 200-25.0 ezer Ft legelő ese-
tén. Ezektől az értékektől azonban jelentős eltéré-
sek mutatkozhatnak egy-egy térségben. 

A szamos-Kraszna közi és a Cigándi tározók 
kárkitettségének nullára csökkentése már az ég-
hajlatváltozás nélküli forgatókönyvben is a föld 
árához mérhető hasznokat generál, míg a többi 
tározó esetében a hasznok valamivel a földár alatt 
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2. ábra Példa a kárkitettség és az elárasztási gyakoriság összefüggésére

Tározó 
(területhasználat 

váltással, 
kárkitettség nélkül)

A költség 
csökkentés 

becsült nagysága 
millió Ft

Az adott tározó egy 
hektárjára vetített érték

Ezer Ft/ha

éghajlatváltozással
Az adott tározó egy 

hektárjára vetített érték
Ezer Ft/ha

1-5.0 év 1-5.0. év 5.1.-100. év 1-5.0. év 5.1.-100. év

Beregi 1.100 210 306 395. 431

szamos-Kraszna közi 2.060 403 663 794 976

Cigánd 1.060 65.0 1.098 1.186 1.328

Roff 660 291 208 5.23 35.5.

hanyi 1.400 25.2 299 5.39 5.17

2. táblázat A tározók kárkitettségének nullára csökkentésével elkerülhető költségek 
jelenértéke (Ft/hektár adott időtávon, 2%-os reál diszkontlábbal számítva) 
Megjegyzés: a 6. tározóra vonatkozó futtatásokról nem áll rendelkezésre használható 
eredmény 



vannak. Ezek a számok azt mutatják, hogy van 
tere az állam és a gazdák között a területhasználat 
váltásra irányuló kölcsönösen előnyös megálla-
podásnak. Az egyezségek előkészítését minden-
képpen azoknál a tározóknál érdemes elkezdeni, 
ahol a kárkitettség csökkentése a legtöbb hasznot 
hozza, tehát a szamos-Kraszna-közi ill. a Cigándi 
tározónál. 

Azért is érdemes koncentrált módon, egy-egy ki-
emelt tározóban megvalósítani a területhaszná-
lat váltást, mert ha mindenhol hasonló arányban 
csökkenne a kárkitettség, akkor egyik tározó re-
latív vonzereje sem nőne meg a többihez képest, 
márpedig éppen ezen keresztül, a legalacsonyabb 
kárkitettségű tározók sűrűbb használatával lehet-
ne a teljes tározó-rendszer költségeit a leghatéko-
nyabban csökkenteni.

Nominálisan a második ötven év költségei az első 
ötven évnél sokkal magasabbak, diszkontálás 
után, jelenértéken azonban a hosszú időtáv miatt 

ez a különbség lecsökken. A következő időszak 
tározókkal kapcsolatos döntéseinél mindenesetre 
érdemes az első ötven év eredményeire támasz-
kodni, míg a második ötven év értékei a hosszú 
távú stratégiai opciók mérlegelésénél jelenthet-
nek segítséget. 

3.4 Költséghatékonysági szempontok a 
tározók rendszerének jövőbeni alakí-
tásához 
Az árvíz-tározók üzemeltetése csak egy össze-
tevője az árvízvédelmi stratégiának. A kérdés a 
megfelelő „policy-mix” (szabályozó-csokor) ösz-
szeállítása. 

A következő ábrán a tározórendszer működésé-
nek becsült költségei láthatóak a fő költség típu-
sok szerinti bontásban (a védekezési költség becs-
lésének részletei az 5..3 függelékben találhatóak). 

Az ábra jobb oldalán referenciaként feltüntettük 
a hat tározó megépítése nélkül feltételezhető fo-
lyamatokat, hogy értelmezni lehessen, hogyan 
jutottunk a jelenlegi döntési helyzetbe. A refe-
rencia-állapottal való összehasonlítás jól mutat-
ja, hogy a beruházás hatására a katasztrófákból 
adódó költségek jelentősen csökkentek, jelentős 
a jövőben elkerülhető költségek nagysága. A je-
len állapotban a védekezési költségek változatlan 
nagysága a modellszámításnak azt a feltételezését 
tükrözi vissza, mely szerint a tározók a kataszt-
rófák elkerülésére szolgálnak, a katasztrófával 
nem fenyegető árhullámok lefutását nem befo-
lyásolják, így az ezek által gerjesztett védekezési 
költségeket sem érintik. Az árvíz elleni védekezés 
költségének megoszlása ugyanakkor megmutatja, 
hogy a hatékony katasztrófa elhárítás következ-
tében a legnagyobb súlyú költségelem a jövőben 
a védekezés költsége lesz, amelynek döntő része 
ráadásul a katasztrófával nem fenyegető árvizek 
elleni védekezés időszakából fog származni. 

Megvizsgáltuk, hogy a hullámtér kitisztítása mi-
lyen hatással lenne ebben az új helyzetben a véde-
kezési költségekre. A hipotézisünk az volt, hogy 
ezek a beavatkozások csökkentik a védekezési költ-
ségeket. A közgazdasági kérdésfeltevés ebben az 
esetben az lehet, hogy az így elkerülhető költségek 
meghaladják-e a beavatkozás megvalósításának és 
környezeti következményeinek a költségeit? 

A forgatókönyv a hipotézishez képest nem várt 
eredményt hozott. A hullámtér lefolyási viszo-
nyainak a javítása a várakozásoknak megfelelően 
az árvizek gyorsabb levonulását eredményezte, 
aminek hatására egyaránt csökken a tározók nyi-
tását igénylő helyzetek és a tározók megnyitásával 
sem kivédhető helyzetek gyakorisága, valamint az 
ezekben az években keletkező védekezési költség. 
Ez látható a 3. ábra vonatkozó csoportjának első 
három oszlopában. Ezzel párhuzamosan a táro-
zónyitást nem igénylő évek védekezési költsége a 
hullámtér tisztítás forgatókönyvében megemelke-
dett. Ennek csak egyik oka, hogy a ritkább nyi-
tások miatt több év tartozik ebbe a kategóriába, 
ez önmagában nem változtatná meg a költségek 
szintjét. Jelentkezik azonban egy másik hatás, ami 
a költségek növekedését eredményezi. Feltételezé-
sünk szerint a tározónyitások számának csökke-
nése miatt esetleg növekedhet a közepes, árvízka-
tasztrófát nem okozó, de magasabb költségigényű 
árvízi védekezés gyakorisága. 

Az eredmény (noha további vizsgálatokat igényel) 
a tekintetben összhangban van az előző alfejezet 
felvetésével, hogy közgazdaságilag racionális a 
tározók igénybevételi gyakoriság szerinti diffe-
renciálása. Míg az előző alfejezet eredményei a 
már megépült tározók esetében mutattak rá az 
infrastruktúra költséghatékonyabb kihasználásá-
nak lehetőségére, az összes költségelem együttes 
vizsgálatának szemlélete arra hívja fel a figyelmet, 
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hogy a jövőben megépítendő tározók kialakításá-
nak és használatának tervezésekor tág tere nyílik 
a gazdasági szempontú optimalizálásnak. Erre 
egyrészt az új tározók által a már meglévő tározók 
igénybevételi gyakoriságának kívánt irányba tere-
lése ad lehetőséget (egyes tározók esetében akár 
a jövőbeni gyakoriság növelése, vagy csökkentése 
árán), másrészt a jövőbeni tározók kárkitettségé-
nek tudatos minimalizálása, ami lehetővé teheti 
a katasztrófa valószínűség csökkentése mellett a 
katasztrófával nem fenyegető, „átlagos” árvizek 
miatt szükséges védekezési költségek csökkenté-
sét is. 

A klímaváltozás feltételezett folyamatait magában 
foglaló forgatókönyv eredményei szintén a rend-
szer jövőbeni bővítésének szükségességét valószí-
nűsítik. A kedvezőtlen hatások akkumulálódása 
következtében jelentősen növekedhet a jelenlegi 6 

tározó használata mellett is bekövetkező kataszt-
rófák valószínűsége. 

A várható károk és a védekezési költségek becsült 
nagysága jelentős teret hagy a kockázat csök-
kentés gazdaságilag kifizetődő megoldásainak a 
kialakítására, amelyhez azonban szükség van a 
területhasználat tudatos befolyásolásának eszköz-
rendszerére/intézményeire. A területhasználat 
különböző aspektusaiban érintett szakpolitikák 
előtt álló kérdés, hogy a tározóterek bővítésének 
újabb hullámát hogyan lehet költség-hatékonyan, 
a közösségi hasznok növelésével, a területhaszná-
lat alkalmazkodását elősegítve megvalósítani. A 
tározók igénybevételi gyakoriságának feltételez-
hető fokozatos növekedése ugyanakkor az első tá-
rozók építésének időszakához képest lehetőséget 
biztosít az időben elnyújtott (ezért olcsóbb) alkal-
mazkodásra.  

Az árvíz-kockázat csökkentéséhez szükséges te-
rületek rendelkezésre állásának optimális közgaz-
dasági-jogi megoldása a területek földrajzi és gaz-
dasági adottságainak sokrétűsége miatt területről 
területre változik. Az alkalmazott eszköztár elemei 
a külföldi példák alapján az alábbi, 4. táblázatban 
foglalhatóak össze. (A területhasználat rendezé-
séhez alkalmazott jogi-közgazdasági megoldások 
nemzetközi tapasztalatait egy önálló anyagban fog-
laltuk össze: www.rekk.eu/víz címről letölthető.) 

A megegyezések formája és gazdasági tartalma 
különböző annak megfelelően, hogy az érintett 
területen az elöntések hatására bekövetkező káro-
kat csökkenteni vagy fedezni célszerű-e. Az első 
oszlop, az ökoszisztéma-szolgáltatások megfizeté-
se azokban az esetekben lehet életképes, amikor a 
terület kárkitettsége eleve alacsony. A bekövetke-
ző károk kompenzációja (második oszlop) esetén 
lehet a kárkitettség változatlan szinten hagyása 
mellett azok fedezéséről beszélni. Ebben az eset-
ben azonban megmarad az előre nem tervezhető 
mértékű állami szerepvállalás lehetősége. A töb-
bi megoldás szolgál a kárkitettség csökkentésére. 

Ezekben az esetekben az állam  teljesen vagy rész-
ben kivásárolja a területről azoknak a tevékeny-
ségeknek a lehetőségét / művelésük jogosultságát, 
amelyekben az időszakos elborítás kárt okozhat-
na. ha nem a területet vásárolja meg, akkor lénye-
gében egy szolgalmi jogot érvényesít a területen és 
a korlátozás keretében előre megfizeti a területen 
a későbbiekben már nem folytatható magasabb 
jövedelmezőségű (ezért magasabb kárkitettségű) 
tevékenységekkel elérhető többlet jövedelem ki-
esését, ez az Egyesült Királyságban általában al-
kalmazott módszer. A terület megvásárlása ese-
tén a jövőbeni károkat vagy a terület gazdasági 
tevékenységekből való kivonásával kerülik el, 
vagy a bérbeadás során olyan feltételeket szab-
nak, amelyek mentesítik az államot bármilyen, a 
területen később jelentkező kár kompenzációjá-
nak kötelezettsége alól, ami hatásos szűkítő felté-
telt jelent a terület későbbi használatára nézve (és 
természetesen a szokásosnál alacsonyabb bérleti 
díj bevételt, az állam közvetve így finanszírozza a 
kárkitettség csökkentését).

1. táblázat 

4. A gyakorlati megvalósítás lehetséges 
közgazdasági-jogi eszközei

A  VáRhTó KáRoK és A  VédEKEzésI KölTséGEK BECsülT 
NAGysáGA JElENTős TERET hAGy A KoCKázATCsöKKENTés 
GAzdAsáGIlAG KIFIzETődő MEGoldásAI száMáRA

A TERülETEK soKszíNű FöldRAJzI és GAzdAsáGI AdoTT-
sáGAI szüKséGEssé TEszIK, A MEGEGyEzésEK éRdEKéBEN 
TöBB FAJTA KözGAzdAsáGI-JoGI EszKöz AlKAlMAzásáT .



Melyik megoldásokat lehet érdemes a hazai sza-
bályozási gyakorlatban figyelembe venni a tiszai 
árvíz-tározók esetében és tágabban, az árvíz-koc-
kázat alkalmazkodás alapú megközelítése során? 

A megfogalmazható állami célok az árvízkocká-
zat kitűzött mértékének biztosításán túl egyrészt 
pénzügyiek: 

 az állami kiadások csökkentése, 

 a szükséges források tervezhetősége, időbeli szét-
terítése;

másrészt a kiadások felhasználásának (hasznosu-
lásának) oldaláról a cél a kárkompenzáció rész-
arányának minimalizálása, helyette olyan megol-
dások finanszírozása, amelyek elősegítik a gazda-
sági folyamatok zavartalanságának megőrzését és 
közösségi szempontból értékkel bíró tevékenysé-
gek fenntartásához járulnak hozzá (ez utóbbiakat 
nevezik összefoglalóan ökoszisztéma-szolgáltatá-
soknak). 

Az állami költségek csökkentésének és a származ-
tatható hasznok maximálásának kulcskérdése a 
területhasználat alkalmazkodása. A használók 

minél nagyobb része találja meg a módját, hogy a 
megélhetését a megváltozott feltételek kihaszná-
lására alapozva tudja biztosítani és nem a koráb-
bi gyakorlatuk folytatására (amit a bekövetkező 
károk kompenzálása egészít ki), annál nagyobb 
mértékben érhetőek el a fent definiált célok. 

A megvalósítást szolgáló szabályozás során há-
rom szempontra érdemes tekintettel lenni. Ezek: 

 a terület várható elöntési gyakorisága, 

 a terület használóinak létszáma, és 

 a terület igénybevételének egyértelmű megkü-
lönböztethetősége az egyébként bekövetkező 
szélsőséges időjárási eseményektől. 

Az elöntési gyakoriság várható pályája határozza 
meg, hogy a gazdálkodási tevékenységre gyako-
rolt hatás zavarást, vagy alapvető feltétel változást 
fog e jelenteni, azonban a kritikus gyakoriság kü-
szöbértéke a területhasználat függvénye. 

A mezőgazdaság jelenlegi feltételei között, jelen-
tős részben a KAP finanszírozás struktúrájának 
köszönhetően a szántógazdálkodás biztosítja a 

4) Ezek szintén kezelendőek, ha elfogadjuk azt a kiindulópontot, hogy ne azok kerüljenek rosszabb helyzetbe, akik által a 
közösség helyzete javul. 

legnagyobb jövedelmet. Ma hazánkban csak ott 
nem folyik szántó gazdálkodás, ahol a fizikai kö-
rülmények azt teljesen lehetetlenné nem teszik. 
szántók esetében az elöntési gyakoriság azt hatá-
rozza meg, hogy folytatható-e a területre alapo-
zott megélhetés vagy sem. A szántóművelés do-
mináns megőrzése mellett nincs érdemi lehetőség 
olyan többlet ökoszisztéma szolgáltatások előállí-
tására, amelynek megvásárlása a közösség szem-
pontjából ésszerű lenne. Ezért a szántók esetében 
a gyakoriság függvényében a változatlan gyakor-
lat fenntartása vagy a tevékenység felszámolásával 
egyenértékű átalakítása az alternatíva. A köztes 
megoldások nem életszerűek. 

A gyep-legelő, erdő művelési ágak kárkitettsége 
alacsonyabb, esetükben több tere van az alkal-
mazkodáshoz kapcsoltan biztosítani az árapasz-
tás lehetőségét magasabb várható gyakoriságok 
mellett is.

A jelenlegi várakozások alapján az igénybevétel 
gyakorisága hosszú távon nőni fog. A modellszá-
mítások azt mutatták, hogy a következő ötven év 
várható árvízi helyzetei alapján még nem éssze-
rű a tározóterületek automatikus megvásárlása, 
ugyanakkor ezen az időtávon túl az igénybevétel 
valószínűsége több területen meghaladhatja ezt 
a határt. Ebben a döntési helyzetben a területek 
megvásárlása a jövő generációk helyett egy bi-
zonytalan hasznosságú áldozathozatal, ugyan-
akkor a rendelkezésre álló idő alkalmas lehet a 

felkészülésre, pl. területcserék, elővásárlási jogo-
sultság alkalmazásával, ami az állami területek 
portfólióját a szükséges irányba rendezheti. 

Minden bizonnyal ez a megfontolás is szerepet 
játszik abban az Európában több helyütt alkalma-
zott gyakorlatban, hogy az árapasztáshoz szüksé-
ges területeken környezeti rehabilitációs folyama-
tokat kezdeményeznek, így pl. a területvásárlás, 
területcsere költségeit life projektekbe ágyazva 
biztosítják.

Az érintett területhasználók száma az egyez-
ségek kivitelezhetősége szempontjából meghatá-
rozó. A tárgyalásos megoldások idő és emberi-
erőforrás igénye mindig nagyobb, mint a „vegye 
vagy hagyja” típusú megoldásoknak, amelynél 
pedig még gyorsabb a kártérítés és a kisajátítás. 
Azonban ebben a viszonyrendszerben is érvé-
nyes, hogy a kezdeti erőfeszítések haszna a ké-
sőbb jelentkező költségek elkerülésében ölt testet. 
A tárgyalás folyamata, ami egyben az információ 
áramoltatás eszköze is, alkalmasabb a személyre 
szabott megoldások kialakításában, aminek ered-
ményeképpen összességében az igényekhez és az 
adottságokhoz szabottabb megoldások szület-
hetnek a területhez kötődő megélhetések átala-
kítása során. így kisebb lesz az utólag kezelendő 
esetek, konfliktusok száma4. Az előzetes egyez-
tetések nélkül megvalósítható megoldások, mint 
az utólagos kártérítés, vagy a kisajátítás költsége 
amellett, hogy drágák lehetnek,  a megvalósítás 

A megoldás 
típusa

/ Forrás 
felhasználás

Együttműködési 
szerződés

Kártérítés /

Szolgalmi jog 
ráterhelése

Vásárlás, csere, 
kisajátítás

Visszabéreltetés / 
természetvédelmi 

kezelésbe adás

Folyamatos
ökoszisztéma- 

szolgáltatás 
vásárlása

Eseti Kár 
kompenzációja

Egyszeri
Föld érték 
csökkenés 

kompenzálása
Piaci ár

Kedvezményes vagy a 
kockázatokkal terhelt 

piaci bérlet

3. táblázat Az ideiglenes tározáshoz szükséges területek biztosításának szabályozási 
lehetőségei 



és az üzemeltetés során jelentkező konfliktusok, 
perek formájában is többlet-költséget okoznak, 
ami pl. a beruházás késedelmén keresztül érezteti 
a hatását. A kisajátítás problémája eleve a nagyon 
magas költsége, amelyet éppen ezért csak a legkri-
tikusabb, kis méretű területek esetében alkalmaz-
nak. A többi megoldás megvalósításának költsé-
ge a megvásárlás magas költségének elkerülését 
szolgálja. 

Az igénybevétel egyértelműsége

Az árvíz-tározás gazdasági logikája a kár át-
terelésének lehetőségén alapul, a magasabb 
kárkitettségű területek helyett az alacsonyabb 
kárkitettségű területekre koncentrálódik a kár 
bekövetkezése. Míg pl. az árvízi-kapuk kinyitásá-
val elöntött területek esetében egyértelmű, hogy 
mikor került sor a tágabb közösség érdekében a 
károk elszenvedésére, addig pl. egy visszaduz-

zasztást eredményező záportározó, vagy egy ki-
szélesített ártér esetében ez a helyzet már koránt-
sem ítélhető meg hasonló egyértelműséggel. így 
annak megítélése is vitathatóvá válik, hogy mikor 
kell a közösségnek állni a bekövetkező károkat és 
mikor nem. Ez a kérdés ugyanakkor döntő ab-
ban a tekintetben, hogy lehet-e az érintett terüle-
tek kockázatát biztosítási keretek között fedezni. 
Azokban az esetekben, amikor nem lehet a bizto-
sítás megoldását alkalmazni, a költségek tervez-
hetőségét legjobban az egyösszegű, tárgyalásos 
megoldások tudják biztosítani.

5.. Következtetések
A fenti szempontok alapján az ideiglenesen el-
árasztásra kerülő területek igénybevételének sza-
bályozási megoldásait három csoportra lehet szű-
kíteni:

•	 Azokban az esetekben, ahol az árvízi kapuk hasz-
nálata okán egyértelmű a terület igénybevétele, 
alacsony vagy közepes a tározó használatának a 
várható gyakorisága és nagy az érintettek létszá-
ma (mint a közép-tiszai tározók a jelenben és a 
közeljövőben), a területhasználat aktív alakítása 
nélkül a kártalanítás fenntartása lehet célszerű. 
A közösségi ráfordítások kontrollálhatósága és 
időbeni szétterítése érdekében megfontolásra ér-
demes egy állami hátterű viszontbiztosítási konst-
rukció kialakítása (a Franciaországban alkalma-
zott megoldáshoz hasonlóan), különösen abban 
az esetben, ha a további tározók építésével biztosí-
tani lehet, hogy a későbbiekben ne emelkedjen az 
igénybevétel gyakorisága. 

•	 Azokban az esetekben, amikor nagy az árvízi el-
öntés várható gyakorisága és dominánsan szántó 
a terület használati módja, a területek közösségi 
tulajdonba vonása lehet a megoldás, kiegészítve 
azzal, hogy biztosítani kell az érintettek megél-
hetési lehetőségének a folytonosságát (pl. cserete-

rületek felajánlásával, vagy a gazdaság átalakítá-
sának megoldásával.). A területek további keze-
lését a megfelelő használati korlátozások mellett 
bérbeadással célszerű megoldani, amely során a 
korábbi tulajdonos előbérleti jogosítvánnyal ren-
delkezhet. Ebben az esetben kiemelt figyelmet kell 
fordítani arra, hogy ne szűnjön meg a területek 
támogatás fogadási képessége (elsősorban az ag-
rártámogatási rendszerből) - ez egyben meg is 
könnyíti a konstrukció a megvalósítását. 

•	 A két lehatárolható körön kívül eső esetekben 
(gyakori elöntés, de jellemzően nem szántó ki-
tettség, ritka, vagy közepes gyakoriságú várható 
igénybevétel, de nem árvíz-kapukkal szabályo-
zott terek), pl. záportározók esetében, az ideigle-
nes elöntés jogának megvásárlása lehet a célszerű 
megoldás (ez a jogszabályi keretek megteremtése 
esetén öltheti egyfajta szolgalmi jog alapítását is). 
Kisajátítást csak abban az esetben érdemes kez-
deményezni, ha a megállapodás lehetetlensége 
veszélyezteti a közösségi cél (az árvíz-kockázat 
csökkentésének) megvalósítását. 

Nem zárt tározó terek esetében a második és har-
madik megoldás akár egy területen belül is alkal-
mazható, ha a várható elöntési gyakoriságok ka-
rakteresen különböznek (pl. dombvidéki záportá-
rozók esetében). 

A Cél, hoGy Az éRINTETTEK MINél NAGyoBB RészE TAlálJA 
MEG A MódJáT, hoGy A MEGélhETéséT A MEGVálTozoTT 
FElTéTElEK KIhAszNálásáRA TUdJA AlAPozNI.

EGyEsséGRE VAN szüKséG: A KözösséG hElyzETéNEK 
JAVíTásáT NEM GáTolhATJA MAGáNéRdEK, UGyANAKKoR 
Az, A VálTozás KáRVAlloTTJA sEM lEhET. 



További következtetések:
A terület-hasznosítás legjobb megoldásainak 
megtalálása - a megváltozott peremfeltételek ese-
tén is – az érintett tájegységben gazdálkodóktól 
várható. Célszerű ezért a közösségi célok megva-
lósítása érdekében szükséges szempontok rögzí-
tésén és ösztönzők biztosításán túl nem közvet-
lenül beavatkozni a területhasználati döntésekbe. 
A jogszabályi környezet jelenleg számos kihasz-
nálatlan lehetőséget tartalmaz, amelyek állami 
érvényesítése az általános folyamatok szintjén 
terelné a gazdálkodókat abba az irányba, hogy 
az adottságokhoz jobban illeszkedő művelési 
gyakorlatot valósítsanak meg. A mezőgazdaság 
számára nyújtott vízgazdálkodási szolgáltatások 
árazásának rendezése már a vízgyűjtő-gazdálko-
dási tervezés első időszakában is a megoldandó 
feladatok között szerepelt. Ugyancsak a tervezés 
első köre azonosította a diffúz tápanyagterhelést, 
mint a vizek jó ökológiai állapotának elérését 
akadályozó kockázatot. A Víz Keretirányelvben 
a víz-szolgáltatásokkal kapcsolatban lefektetett: a 
„használó/terhelő5. fizet” elv érvényesítése mind-
két problémakör esetében az ésszerűbb és közös-
ségi szempontból kívánatos irány felé mozdítaná 
a gazdálkodói döntéseket. Ezek a szabályozási ele-
mek a legnagyobb hatást pont az olyan területe-
ken válthatják ki, amelyek kevésbé jó adottságúak 
és a szántóföldi művelés gyakorlatát csak az ag-
rár-támogatási rendszer jelenlegi kedvező feltét-
elei mellett érdemes fenntartani, de a szabályok 
érvényesítése a kívánt irányba terelné a művelési 
ág választásának döntését. Másik oldalról néz-
ve, a mezőgazdasági művelés általános feltételeit 

meghaladó elvárások csak többlet finanszírozás 
bevonásával és folyamatos biztosításával lenné-
nek megoldhatóak. Ennek a megközelítésnek a 
problémái ütköznek ki jelenleg a mezőgazdasági, 
környezetvédelmi, vízvédelmi célú támogatások 
egyenlőtlen versenyében. A közösség számára 
nyújtott többlet szolgáltatások (ökoszisztéma-
szolgáltatások) előállítására a KAP keretében 
hozzáférhetőek források, ezeknek a komplex fel-
használását a „helyi bajnokok” tudják a leghatá-
sosabban megszervezni. A szabályozásnak e dön-
tések keretfeltételeit érdemes megszabnia.

Az EPI Water projekt hazai kutatási tevékenysé-
gének másik vizsgálata a belvíz problémakör és a 
Közös Agrárpolitika összekapcsolásával mutatott 
lehetőséget ennek az iránynak a kivitelezhetősé-
gére. A kapcsolódó anyagok elérhetők a www.
rekk.eu/víz oldalon.

A korábbi modellezési eredmények és a tározó-
nyitások jelentős gyakoriság növekedése is abba 
az irányba mutat, hogy a tározók számát növelni 
lesz érdemes. A már megvalósult külföldi pél-
dákból levonható legfontosabb tanulság, hogy a 
területhasználat kérdésének rendezését célsze-
rű előre, a tervezési folyamat során elvégezni. 
A potenciális tározó területeken elérhető külön-
böző területhasználati alkalmazkodás mértéke 
befolyásolhatja a tározó optimális elhelyezkedé-
sét és kialakítását. Ideális esetben az új, alacsony 
kárkitettségű tározók csökkenthetik a meglévő, 
magas kárkitettségű tározók igénybevételi gyako-
riságát, ami növeli az állam számára az új táro-
zókban tető alá hozható megegyezések értékét. 

5) A vizek elfogadottnál nagyobb terheléséből fakadó közösségi, és harmadik félnél jelentkező költségeinek visszaterhelése a 
terhelés okozóira, haszonélvezőire.

6. Függelékek
6.1 A VTT variációk ex-post összevetése
A VTT tervezési folyamat során több változat lehetősége is felmerült a tározók számával, méretével és 
használati módozataival kapcsolatban. A tervezési folyamat eredményeként jelenleg megvalósítás alatt 
lévő változat a legegyszerűbb megoldásokkal operál: a legkisebb számú tározóval, a legkisebb igénybe-
vett területen teszi lehetővé a legkritikusabb helyzetek kivédését. 

A tervezés során felmerült variációkról készített ex-post elemzés megmutatja ennek a megközelítés-
nek a logikáját. 

Az ábráról leolvasható, hogy a jelenleg megvalósítás alatt lévő (6 tározós) változat a többi megoldás-
hoz hasonlóan jelentős mértékben csökkenti az árvízi kockázatot. A csökkenés nagysága lényegesen 
nagyobb, mint az egyes változatok között megjelenő különbség, e tekintetben tehát mindegyik változat 
hatásosnak tekinthető az eredeti állapothoz képest. Az ábráról leolvasható ugyanakkor, hogy a válto-
zatok közül ez a megoldás jelentette az állam számára a legkisebb beruházási költséget, miközben a 
kárérték ebben az esetben maradt a legmagasabb. 

Az ábrán látható másik, hasonlóan alacsony beruházási költséggel járó megoldás (Mélyártéri árapasz-
tás) megvalósításához nagyon nagy területen lett volna szükség a művelési ág összehangolt megvál-
toztatására (ugyanaz a problémakör, mint ami a tározókon belül is visszaköszön), ami, mint látható 
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jelenleg sem megoldott kérdés. Idő szűkében ez az irány nem volt megvalósítható, ráadásul a mező-
gazdasági politikában megnyíló elvi lehetőségek együtt jártak az uniós csatlakozás jogalkotási folya-
matából adódó bizonytalansággal, előre tervezhetetlenséggel. Mindez lényegében lehetetlenné tette 
a tervezés időszakában a szükséges szektorpolitikák összehangolását. Elmondható, hogy a jelenlegi 
6 tározót tartalmazó variáció a tervezési időszak realitásait - kényszereit és lehetőségeit - tükrözi. A 
leggyorsabban, legkevesebb konfliktus pontot magában rejtő megoldást jelenti és biztosítja a modula-
ritás, azaz a későbbi adaptáció lehetőségét.   

Ugyanakkor ez az ábra is rámutat arra, hogy racionális az árvízkockázat csökkentése érdekében az 
igénybevett területeket növelni (akár a mélyárterek bevonásával, akár a tározók számának növelésé-
vel), mivel az árvízi károk így elérhető csökkenése nagyobb, mint a beruházási költség emelkedése. 

6.2 Miért tekintendő az árvíz-csúcs csökkentése szolgáltatásnak?
A változatok eredményéből látszik, hogy a mentett oldali területek igénybevételét magukban foglaló 
variációk lényegesen kedvezőbb eredményeket produkáltak, mint a csak a gátemelést feltételező meg-
oldások. Az árvízvédekezés szempontjából ez egy pótlólagos lehetőség kihasználását jelenti, amely 
által az állam kedvezőbb helyzetbe került, mint nélküle. Ezek a területek tehát a költségcsökkentés 
lehetőségét szolgáltatják az állam számára. A közgazdasági irodalom ismeri az ökoszisztéma-szolgál-
tatások fogalmát. Pl. egy vizes élőhely, egy ártéri ökoszisztéma esetében a hidrológiai szélsőségek (ese-
tünkben árvíz) csillapítása az egyik (legnagyobb értékű) szolgáltatás, amit az adott ökoszisztéma nyújt 
lényegében azáltal, hogy fogadni tudja a vízgyűjtőről érkező többlet vizeket. A szolgáltatás alapesetben 
az ökoszisztéma típusához köthető, mivel egy természeti rendszerről van szó, amely ehhez a külső 

feltételhez alkalmazkodott, hiszen ilyen ökoszisztéma csak ott marad fenn, ahol a víztöbblet megjele-
nése adott. Az ökoszisztéma lényegében az erre természetesen alkalmas területet jelöli ki. Esetünkben 
azonban az árvízkockázat csökkentését nem csak egy fajta ökoszisztéma (területhasználat) szolgál-
tatja, mivel az árvizet fogadó terület nem természetes, hanem mesterséges úton jött létre. A szolgál-
tatást a tározókba került területek nyújtják, függetlenül azok jelenlegi ökológiai jellemzőitől. Ezeken 
a területeken történetesen mezőgazdasági művelés folyik, de ugyanezt az árvízkockázat-csökkentési 
szolgáltatást nyújtaná egy lebetonozott parkoló is. 

Ennek a szolgáltatásnak az értékét elméletileg az általa elkerült költséghez lehet viszonyítani. Az el-
került költségek értelmezése azonban magyarázatot kíván. A korábban már idézett kutatás eredmé-
nyeit vizsgálva az ábráról leolvasható, hogy a közösség egésze szempontjából a megvalósított 6 tározós 
rendszer a 100 évre számított árvízi kockázat nagyságát mintegy 1000 Mrd Ft-tal csökkentette, ennek 
a kockázatcsökkentési hatásnak az egy hektárra és egy évre vetített értéke 440 eFt/ha/év. Ez a szolgál-
tatás a jövőben, a beruházás hatására elkerülhető árvíz katasztrófák elmaradó káraiból áll elő. 

Az érintettek tág köre és a hosszú időtáv az, ami természetessé teszi, hogy ezt a feladatot az állam szer-
vezi meg és ezt közösségi forrásokból (adókból) teszi. A jövőbeni káresemények nagysága azonban 
egy nehezen pontosítható, folyamatosan formálódó érték. Ráadásul a tervezés során a forgatókönyvek 
közötti választás nem is a fenti módon számított kockázat-változások alapulvételével történt (ez lett 
volna a költség-haszon megközelítés). A stratégia irányának kialakítása e tekintetben egy költség-ha-
tékonysági alapú döntés volt, ahol az volt a kérdés, hogy milyen költséggel tudnak a szóba jöhető ver-
ziók egy kellően nagy kockázatcsökkentést elérni. Ebben a megközelítésben a döntő kritérium tehát 
a beruházási költség nagysága. A döntést lényegében ez és nem a kockázat csökkentés költség-haszon 
alapú megközelítése vezette. ha az 1 méteres gátemelés és a 6, illetve 11 tározó építésének beruházási 
költségeit vetjük össze, akkor látható, hogy ez utóbbi 100 Mrd Ft-tal, illetve 25. Mrd Ft-tal kisebb beru-
házási költséget jelent, mintha a töltéseket emelnék meg.

Az állam számára tehát a mentett oldali területek igénybevételének lehetősége, vagyis a tározók építése 
közvetlenül a beruházási költségek megtakarítását eredményezte, miközben az össztársadalmi költség 
az alaphelyzethez képest így is nagymértékben csökkent. lényeges továbbá, hogy a 6 tározós megoldás 
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egy olyan közbülső állapotnak tekinthető, amelyből később tovább lehet lépni a társadalmi szempont-
ból még kedvezőbb megoldások felé, míg ha a gátak emelése lett volna az első lépés, az kizárta volna a 
későbbi helyzetekhez való költség-hatékony alkalmazkodást.  

A táblázatból látható, hogy az állam számára a beruházási költségek csökkentésének lehetőségét az 
igénybe vett területek milyen fajlagos értékkel szolgáltatták. A 6 tározó megoldás esetén ez a lehetőség 
a tározók összterületére visszaosztva hektáronként 4,2 millió Ft megtakarítási lehetőség realizálását 
jelentette. 

6.3 Védekezési költségek 
A fajlagos védekezési költségek becslését a 2006-os, Tiszán és mellékfolyóin levonult árvíz adatai alap-
ján készítettük el.

6 vízügyi igazgatóság adatai álltak rendelkezésre 2006 első félévéből. Adatok: Naponta a védekezés 
összköltsége az egyes igazgatóságok területén; a fokozatban lévő töltés hosszal (km); a védekezés faj-
lagos költsége Ft/tkm/nap. Ebből adódik: 6*181 = 1086 megfigyelési egység. Az adatokat úgy értel-
meztük, hogy 1 vízügyi igazgatóság 1 adott napon az egész jelzett töltéshosszon egy fajta védekezési 
szinten dolgozott. 

640 esetben – az időszak 5.9%-a, átlagosan 107 nap - kellett valamilyen szintű védekezési tevékenységet 
folytatni, azaz felmerült bármekkora, nullánál nagyobb költség. A teljes érintett töltéshossz, a teljes 
időszakra 143643 km, ez napi átlagos 221 km / vízügyi igazgatóságot jelent. 

Az adatokat a napi fajlagos költségek szerint csoportosítottam. 0-20 eFt/km/nap; 20-5.0 eFt/km/nap, 
5.0-100 eFt/km/nap és 100 eFt/km/nap feletti kategóriákba. Ezek a korábbi évek költségei alapján ta-
pasztalati úton származtatott, az egyes fokozatokhoz tartozó védekezési költségek induló szintjei. 

7. Irodalomjegyzék
WP 4.1. output 9 – hydrological modelling methodology and results. lászló Koncsos, zsófia derts, 
zsolt Jolánkai, zsolt Kozma. 2013)

Ungvári, Kis: A hanyi-Tiszasülyi tározó igénybevételének közgazdasági vonatkozásai EPI-Water WP 
4.1 output, 2013

Ungvári, Kis: Többlet területek biztosítása az árvízkockázat csökkentés érdekében – Az Európában 
alkalmazott megoldások áttekintése EPI-Water WP 4.1 output, 2013

NKFP, 2006 A Tisza árvízi szabályozása a Kárpát-medencében (NKFP-3/A 0039/2002 Koncsos lászló

Költség kategória (fokozat) Kategória fajlagos átlaga eFt/
km/nap

2012-es reáláron számítva 
eFt/km/nap

0-20 eFt/km/nap (első) 11,5. 15.,1

20-50 eFt/km/nap (másod) 32,2 44,0

50-100 eFt/km/nap (harmad) 71,4 97,7

100 eFt/km/nap felett (rend-
kívüli) 270,3 371,4

3. táblázat Fajlagos védekezési költségek fokozatonként 
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