
w  

 

DANUBE FOODPLAIN PROJECT, 4.3 

MUNKACSOMAG: 

MAGYAR ESETTANULMÁNY: KÖZÉP-TISZAI 

KÖLTSÉG-HASZON VIZSGÁLAT 

 

REKK 

2020. április 

 



 

 

 

 

 

 

DANUBE FOODPLAIN PROJECT, 4.3 

MUNKACSOMAG: 

MAGYAR ESETTANULMÁNY: KÖZÉP-TISZAI 

KÖLTSÉG-HASZON VIZSGÁLAT 

 

 

 

 

 

 

 
REKK 

2020 

 



Danube FP WP 4.3: Közép-tiszai költség-haszon vizsgálat 

1 

Tartalomjegyzék 
1 Bevezetés ............................................................................................................................................................ 2 

2 A Fokorúpusztai töltésáthelyezés .............................................................................................................. 3 

3 A terület ökoszisztéma szolgáltatásairól rendezett egyeztetés eredményei ............................ 6 

4 A döntési folyamat ........................................................................................................................................ 11 

5 Teljesülnek-e a fenntarthatósági kritériumok? ................................................................................... 14 

5.1 Tájszerkezeti feltételek ........................................................................................................................ 15 

5.2 Fejlődnek-e az ökoszisztéma szolgáltatás alapjai? .................................................................. 15 

6 Pénzben kifejezett kezdeti költségek ..................................................................................................... 18 

7 Pénzben kifejezett árvíz kockázat csökkenés ...................................................................................... 19 

8 Pénzben kifejezett üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés és megkötés ......................... 23 

8.1 Az esettanulmány területhasználat váltása és a kapcsolódó ÜHG egyenleg ................ 23 

8.2 A CO2 kibocsátás és megkötés gazdasági értéke ................................................................... 24 

8.3 A területhasználathoz kapcsolódó ÜHG kibocsátások és megkötések változásának 

pénzesített hatása .............................................................................................................................................. 25 

9 Egyéb pénzben kifejezett hasznok és költségek ............................................................................... 27 

9.1 Szántóföldi termelés............................................................................................................................ 27 

9.2 Halívóhely ................................................................................................................................................ 28 

9.3 Legelőgazdálkodás .............................................................................................................................. 30 

9.4 Erdőgazdálkodás .................................................................................................................................. 30 

10 Pénzben ki nem fejezett hasznok és költségek .................................................................................. 32 

10.1 Méhészkedés ......................................................................................................................................... 32 

10.2 Vadászat ................................................................................................................................................... 32 

10.3 Szabadidős, sport, hobby és oktatási tevékenységek ............................................................ 32 

10.4 Az ökoszisztéma javulása .................................................................................................................. 33 

10.5 A felszín alatti vizek utánpótlódásának javítása........................................................................ 33 

11 A költség-haszon egyenleg és értékelése ............................................................................................ 33 

11.1 rendszerezés, Eredmények ............................................................................................................... 33 

11.2 A nettó haszon érzékenység-vizsgálata ...................................................................................... 39 

12 Összefoglaló következtetések .................................................................................................................. 40 

13 Irodalomjegyzék ............................................................................................................................................ 42 

 



Danube FP WP 4.3: Közép-tiszai költség-haszon vizsgálat 

2 

1 BEVEZETÉS 

Ez a dokumentum az Interreg Duna Transznacionális Projekt (”Reducing the flood risk by 

examining the restoration of flood plains in the Danube river basin” – Az árvízi kockázat 

árterek visszacsatolásával történő csökkentésének vizsgálata a Duna vízgyűjtőjén) munka 

keretében készült, a 4.3 munkacsomag részeként, ami az esettanulmányok ökoszisztéma 

szolgáltatásokat (Ecosystem services, ESS) is magába foglaló költség-haszon elemzését 

foglalja magába. A vizsgálat a közép-tiszai eset, a Fokorúpusztai töltésáthelyezés kibővített 

költség-haszon elemzésére irányul. 

A dokumentum a 2. fejezetben ismerteti a töltés áthelyezésére irányuló projekt főbb 

jellemzőit, ez elengedhetetlen az elemzés eredményeinek jobb megértéséhez. A terület által 

nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások azonosítására és rendszerezésére a 4.2. munkacsomag 

részeként került sor1. Az ESS-CBA elemzés kiindulópontjaként szolgáló megállapítások a 3. 

fejezetben kerülnek ismertetésre. Az ezt követő fejezetek a döntéshozatali struktúrába 

integrált ESS-CBA elemzés eredményeit és az ESS-CBA modul használatát mutatják be. 

Ez a dokumentum a projekt során kialakított módszertant2 az adatok elérhetőségének 

mértékéig alkalmazza. A Közép-Tisza-eset CBA-számításait egy MS Excel alapú eszköz 

támogatja, a “Danube Flodplain ökoszisztéma szolgáltatásokkal kibővített költség-haszon 

számítási és hatásszerkezeti modul”3. A modul két változatát tettük elérhetővé: 1) egy üres 

fájlt esetspecifikus adatok nélkül, és 2) a Fokorúpusztai eset adatait tartalmazó fájlt.  

Megítélésünk szerint az esethez kapcsolódó számítások megerősítik a kibővített CBA 

elemzést is magába foglaló döntési folyamatra épülő módszertan hasznosságát és gyakorlati 

alkalmazhatóságát. A CBA-t előkészítő fenntarthatósági elemzést egy, a módszertan 

részeként meghatározottnál egyszerűbb adatkészlettel tudtuk elvégezni, de ez is elegendő 

volt az ökoszisztéma-alapszolgáltatások pozitív elmozdulásának alátámasztásához. 

Meggyőződésünk, hogy ebben a tekintetben a helyes út az információszolgáltatás javítása, 

nem pedig a módszertan megváltoztatása. A döntéshozatali folyamat CBA-t követő eleme, az 

az egyes érdekcsoportokra gyakorolt hatások felmérése szintén hasznosnak bizonyult, 

elősegítette az eredmények kifinomultabb értelmezését. 

Az árvízvédelmi, árvízkockázat csökkentési beavatkozásokkal kapcsolatban egyre 

összetettebb társadalmi elvárások fogalmazódnak meg. Egyrészről a közösségi erőforrások 

felhasználásával szembeni elvárás, hogy a kockázatcsökkenésben kifejezhető biztonság 

növekedés haladja meg a ráfordításokat, másrészről az árvízvédelmi beavatkozások előbbi 

egyenlege az érintettek teljes körére tekintettel elérhető legyen, azaz a fejlesztés ne hozzon 

rosszabb helyzetbe olyan csoportokat, akiknél a beavatkozás negatív hatásai esetleg 

koncentráltan jelentkeznek; harmadrészt a környezetre gyakorolt hatás sem lehet negatív, sőt 

a természetre alapozott megoldások (nature based solutions) terjedésével az összekapcsolt 

 

1 Az érintett szereplők 2019. január 23-i szolnoki műhelybeszélgetését a KÖTIVIZIG, a Szegedi Egyetem 

és a WWF Magyarország szervezte, az eredményeket az Ingolstadti Katolikus Egyetem szakemberei 

szintetizálták. 
2 ESS-CBA döntéstámogató modell és módszertan (2020) 
3 Danube Floodplain ESS extended Cost Benefit calculation and impact structure Module 
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pozitív hatás elérése tekinthető a mértéknek. Ez az összetett célrendszer jelenik meg a Víz és 

az Árvízi Irányelvek közös végrehajtás alá rendelésében. A DF projekt számára kidolgozott 

módszertani jelentés (REKK, 2020) célja, hogy döntési módszertant nyújtson ennek a 

kihívásnak a megoldására. Egyrészt a költség-haszon elemzés (CBA) elemeit terjeszti ki a 

pénzben kifejezhető ökoszisztéma szolgáltatásokra, másrészt egy döntéstámogatási 

folyamatot vázol fel, amelybe a CBA elemzés illeszkedik a szükséges szempontok 

figyelembevétele érdekében. 

2 A FOKORÚPUSZTAI TÖLTÉSÁTHELYEZÉS 

A Fokorúpusztai helyszín Szolnoktól kb. 10 km-re, északi irányban, a folyó Tiszapüspökivel 

átellenes oldalán található (1. ábra). A töltésáthelyezés célja, hogy több hely jusson a folyónak 

az esettanulmányban bemutatásra kerülő többrétű előnyök elérése érdekében. Ezek között 

különös fontossággal bír Szolnok számára az árvízvédelem, az árvízkockázat csökkentésének 

lehetősége. 

 

1. ábra A töltésáthelyezés helyszínét is magába foglaló modellezett terület 

 

 

A 2. ábra részletesebb betekintést nyújt. A satírozott terület ma elsősorban 

magántulajdonban lévő termőföld. Ez a terület kivásárlásra és átalakításra kerül, elsősorban 

legelővé, kisebb részben egy védelmi funkciójú erdősávvá, illetve hal-ivóhellyé. A hal-

ívóhelyet egy zsilippel ellátott csatorna köti össze a főmederrel. Az eredeti töltés egy része 

eltávolításra kerül, de az északi szakasz a helyén marad, miközben egy új töltést építenek a 
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folyómedertől nyugatra, a Tisza jobb partján. A hullámtér területe mindösszesen 325 

hektárral nő. 

2. ábra A töltésáthelyezés főbb jellemzői 

 

 

Az új hullámtéri terület várhatóan az idő kb. 10%-ban lesz víz alatt, bár, amint azt a 3. ábra 

érzékelteti, meglehetősen nagy évenkénti szórással. A 4. ábran pedig azt figyelhetjük meg, 

hogy a területet érintő áradások leginkább tavasszal jelennek meg, míg ősszel lényegében 

szárazon marad. 
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3. ábra Adott években hány napig lett volna víz alatt az új hullámtéri terület 

 

 

4. ábra Az egyes hónapokban átlagosan hány napon át lett volna víz alatt az új 

hullámtéri terület 1999 és 2018 között 
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3 A TERÜLET ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSAIRÓL 

RENDEZETT EGYEZTETÉS EREDMÉNYEI 

2019. január 23-án Szolnokon a KÖTIVIZIG, a Szegedi Tudományegyetem és a WWF 

Magyarország szervezésében az érintettek egy workshop keretében oszthatták meg 

észrevételeiket arról, hogy milyen változásokat várnak a töltésáthelyezéstől. Ebben a 

fejezetben áttekintjük a találkozó főbb eredményeit, és bemutatjuk, hogy miként kezeljük a 

tanulmányon belül az egyes ökoszisztéma-szolgáltatásokat, illetve a beavatkozással együtt 

járó területhasználat-váltás egyéb következményeit (1. táblázat). Az érintettekkel folytatott 

műhelymunkát szakértőkkel, illetve további érdekeltekkel folytatott interjúkkal egészítettük ki 

a töltésáthelyezés következményeinek jobb megértése érdekében.4 

A szakmai műhely során az ökoszisztéma-szolgáltatások összegyűjtésére három, színekkel 

jelölt csoportban került sor: kék, zöld és piros. A csoportok egy nullától ötig terjedő skálán 

megbecsülték, hogy a töltésáthelyezés előtt illetve azt követően hogy alakulna az egyes 

ökoszisztéma-szolgáltatások szintje. A 0 a szolgáltatás hiányát, az 5 pedig annak maximális 

szintjét mutatja. Ha egy csapat nem tudott megegyezni a tényleges pontszámban, akkor is 

jelezhették a változás irányát, amennyiben arról elképzeléssel rendelkeztek. Az értékeléssel 

kapcsolatos további megjegyzéseket az 1. táblázat tartalmazza, és azt is jelöltük, hogy az 

elemzésünkben hogyan kezeltük az egyes ökoszisztéma szolgáltatásokat. 

Elsősorban az 1. táblázatból kiindulva az 5. ábra áttekinti azokat a lényegesebbnek ítélt – és a 

forgatókönyvek összehasonlításánál vizsgált - ökoszisztéma-szolgáltatásokat, amelyekben 

jelentős változást várunk a beavatkozások következtében. A következő fejezetekben 

részletesen elemezzük azokat az ökoszisztéma-szolgáltatásokat, amelyek értékét pénzben is 

ki tudtuk fejezni. Azokat az elemeket, amelyeket az adatok hiánya, a bizonytalanságok vagy a 

szolgáltatás jellemzői miatt a jelenlegi kutatás során nem lehet pénzben kifejezve az 

összevetés részévé tenni, a 10. fejezetben vesszük sorra. 

 

 

4 Lásd: Lovas (2019), Lipták (2019), Katona (2019), Ficzere (2019), Právetz (2019), Horváth (2019), Vizi 

(2019), Járvás (2019) és Tarkó (2019). 
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5. ábra A töltésáthelyezés által jelentősen érintett ökoszisztéma-szolgáltatások 

Pézben kifejezett ökoszisztéma-

szolgáltatás változás 

Pézben ki nem fejezett ökoszisztéma-

szolgáltatás változás 

• Árvízkockázat csökkenés (7. fejezet) 

• Üvegházhatású gázok megkötése (8. 

fejezet) 

• Mezőgazdasági termelés (9.1fejezet) 

• Halívóhely (9.2 fejezet) 

• Szénatermelés a legelőn (9.3 fejezet) 

• Erdőgazdálkodás (9.4 fejezet) 

 

• Nagyobb biodiverzitás 

• Különböző fajok élőhelye, 

robosztusabb állat- és növényvilág 

• Alacsonyabb szennyezési szint 

• Faanyag termelés 

• Több vadászat és vadhús 

• Fokozott beszivárgás a talajba, 

felszín alatti víztestek utánpótlódása 

• Mikroklíma szabályozás 

• Fellendülő szabadidős, sport, hobbi 

és oktatási tevékenységek  

• Méhészkedés 

 

 



Danube FP WP 4.3: Közép-tiszai költség-haszon vizsgálat 

8 

1. táblázat Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése az érintettek műhely-megbeszélésén és további megjegyzések 
  

Kék csapat Zöld csapat Piros csapat Workshop észrevételek / Az ökoszisztéma-szolgáltatás 
kezelése a CBA során Előtte  Utána  Előtte  Utána  Előtte  Utána  

El
lá

tó
 s

zo
lg

ál
ta

tá
so

k 

Mezőgazdasági termelés     2 0 2-3 ↑ A termelt növények összetétele nem ismert, a töltésáthelyezés 
által érintett védett oldal területének 80%-a termelés alatt áll 
/ A művelt mezőgazdasági terület legelővé és erdővé alakul, 
a mezőgazdasági termelés csökkenni fog. Másrészt a gazdák 
tisztességes árat kapnak földjeikért, ami lehetővé teszi 
számukra, hogy más (mezőgazdasági) vállalkozási 
tevékenységeket folytassanak. Ezt a tételt külön nem 
értékeltük 

Gabonafélék         5 0   

Hústermelés     2 ↑ ? 2-3 Legelők (állatokkal) / Elvileg lehetőség lenne a hústermelés 
legeltetés útján történő növelésére, de amint a KÖTIVIZIG-től 
megtudtuk, nincs komoly kereslet legelők bérbevételére. 

Rétek, legelők     2 ↑ 2-3 ↑ / kb. 270 hektár termőföld legelévő alakítása 

Hétvégi házak, üdülők, gyümölcsösök 2 - 2 - 2 ↓   

Zöldségek, zöldsétermesztés 2 - 2 ? 2 ↓   

Faanyag, tüzifa termelés     4 - 2 - A NEFAG kezelésében (?), papírgyári alapanayagnak 
(csomagolóanyag), tüzifa / Az új telepítés életciklusa kb. 60 
év, a közeljövőben nem várható jelentős bevétel faanyag 
értékesítésből 

haltenyésztés (akvakultúra + halászat)     5 ↑ 4 ↑ A kereskedelmi halászat be van tiltva, csak ökológiai célú 
szelektív halászat engedélyezett, akvakultúra / Nincs változás 
a projekt miatt, nem szükséges értékelni. A horgászatról és a 
sporthorgászatról lásd alább. 

vadhús     ? ↑ 3 ↑ Vad, szarvas, őz, nyúl, fácán és ezek húsai / A természetes 
terület méretének növekedésével várhatóan nőni fog a 
vadállatok száma is. Az adatok hiánya miatt nem becsülhető  

széna, szalma     2 ? 4-5 0 növekvő legeltetés, stabil széna termesztés / Több széna 
takarítható be, de nehézkes a költségfedező árakon történő 
értékesítés. A költségeket és hasznokat hozzávetőlegesen 
becsüljük 

Olajkút     0 0     használaton kívül / nem kerül értékelésre 
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Ivóvíz ellátás     5 -     Szolnok ivóvíz ellátása / A projekt nincs hatással az ivóvíz 
ellátásra, ezt a szolgáltatást nem vizsgáljuk  

Ipari víz ellátás     4 - 4 - Tiszapüspöki kukoricafeldolgozó, izocukorgyár / A projekt 
nincs hatással az ipari víz ellátásra, ezt a szolgáltatást nem 
vizsgáljuk 

Sz
ab

ál
yo

zó
 s

zo
lg

ál
ta

tá
so

k 

(érintetlen) erdő és annak szabályozó 
funkciói 

    3 ↑ ? ↑? CO₂ megkötés, párologtatás, a mikroklíma szabályozása, tiszta 
levegő / A karbon egyenlegben történő elmozdulást és annak 
pénzben mért értékét becsüljük. A mikroklíma szabályozást 
az adatok hiánya miatt nem értékeljük. 

vízvisszatartás     5 ↑     árvizek csillapítása / A megváltozott hidromorfológia hatással 
van az árvízi kockázatra, ennek értékét becsüljük 

Talajképződés         1-2 3 / A legeltetés és az erdőgazdálkodás javulást kellene, hogy 
eredményezzen, de legalábbis nem várható romlás 

Hullámtéri hordalék lerakódás szabályozása         4 - 
 

Sz
en

n
yv

íz
 /

 t
áp

an
ya

g 

vi
ss

za
ta

rt
ás

 

Tiszapüspöki 4 - 5 - 2 ↑ mind a talajvízbe mosva, a szennyező anyagok biokémiai 
méregtelenítése / lebontása / mineralizálása a talajban / 
vízben, a szennyezőanyagok biológiai szűrése / megkötése / 
tárolása / felhalmozódása a talajban. / A földhasználat 
megváltozása miatt kevesebb műtrágyát alkalmaznak, ami 
csökkenti a  tápanyagokok mennyiségét. Ezt a változást 
megfelelő adatok híányában nem értékeljük. 

Dobapuszta 5 - 

hétvégi házak 2 - 

M4 autópálya építés 0 0 

műtrágya 2 0 

élőhely biztosítása halivadékoknak / 
halívóhely  

    4 ↑     A Kovácsi holtágban a halállomány növelése (ponty, csuka, 
sügér, keszeg), jobb körülmények a folyó jobb oldalán, mint a 
bal oldalon / A létrehozandó halívóhely miatt a halállomány 
újratelepítéséhez kapcsolódó költségek egy része 
megtakarítható 

Élőhely biztosítása     4 ↑ 3 ↑ különösen halak, madarak (fészkelés és vándormadarak 
pihenőhelye), hódok részére / Mivel több, mint 300 hektár 
szántóföldből természetes élőhely lesz, ez kedvez az állat- és 
növényvilágnak. Ez az elmozdulás nem kerül értékelésre 
adathiány és módszertani nehézségek miatt 

K
u

lt
u

rá
lis

 

sz
o

lg
ál

ta
tá

so
k szabadidős / sporthorgászat     5 - 4 ↑ Horgászat a holtágban / Nemcsak az ivadékok telepítési 

költségein lehet spórolni, a horgászok számára a halfajok 
fokozott változatosságban jelennek meg. Ennek az 
elmozdulásnak az értékét nem becsüljük.  

vízisportok 5 - 4 - 4-5 - Tiszapüspöki strand / Nem várunk változást a 
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töltésáthelyezés kapcsán 

szabadidős tevékenységek         3 ↑ / A természetesebb területek több embert csábíthatnak 
szabadidős tevékenységekre. Az adatok hiánya miatt 
azonban ezt az elmozdulást nem elemezzük 

csónakázás     3 -      / A töltésáthelyezés várhatóan nem befolyásolja 

kerékpározás, kerékpártúrák     2 ↑ 2-3 ↑ A töltés nincs szilárd burkolattal ellátva. Ha a jövőben mégis 
lebetonoznák, az pozitív hatással lehetne a kerékpáros 
turizmusra / Ez egy jövőbeli lehetőség, ami vagy megtörténik, 
vagy nem, jelen elemzésben nem vizsgáljuk  

gyalogútra/kocogás     2 ↑ 2-3 ↑ / Érdemi változás nem várható, mivel a töltésáthelyezés túl 
messze van a településektől 

vadászat     3 - 3? ↑  / A természetes terület méretének növekedésével várhatóan 
nőni fog a vadállatok száma és így a vadászati potenciálja is. 
Az adatok hiánya miatt nem becsülhető. 

oktatás     3 ↑ 3 ↑ figyelemfelhívás / A projekt lehetőséget kínál az oktatási 
tevékenység bővítésére, ennek kihasználása azonban 
erőfeszítéseket igényel. Az elemzés keretében nem 
értékeljük. 

Victor Hugo kirándulóhajó     2 -     alkalmanként / Nincs összefüggésben a töltésáthelyezéssel 

kulturális események     0 0     Talán a PET kupa / Minimális jelentőségű a töltésáthelyezés 
szempontjából 

hétvégi házak 5 - 2 - 3-4 -  / A hullámtérben nem engedélyezett, a települések pedig 
távolabb vannak 

madárles     3 ?     / A természetesebb területek elvben több madárlesre érkező 
látogatóra számíthatnak, akik hosszabban időznek ott. Az 
adatok hiánya miatt azonban ezt a szolgáltatást nem 
vizsgáljuk. Hozzá kell tenni, hogy a madárles nem túl 
elterjedt hobbi a vidéki Magyarország nagy részén.  

fényképezés 3 - 3 ? de? 3-4 / A természetes területek növekvő nagysága vonzó lehet a 
természet fotósok számára, a Fokorúpusztai területen annak 
nehézked megközelítése miatt ugyanakkor minimális 
elmozdulásra lehet csak számítani. Ezt az ökoszisztéma 
szolgáltatást ezért nem tettük az elemzés részévé. 

  gombászás         1-2 ↑ Saját célra / Talán nő a gombászás jelentősége. Adathiány 
miatt nem kerül vizsgálatra. 
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4 A DÖNTÉSI FOLYAMAT 

Az eset kidolgozásával párhuzamosan elkészített módszertani dokumentum az alábbi döntési 

folyamatot dolgozta ki (6. ábra). A módszer átfogó, ökoszisztéma-szolgáltatás megközelítésű 

árvízkockázat csökkentési célú beruházások előkészítésében kaphat szerepet. A dokumentum 

következő fejezeteiben a módszertan lépéseit a Fokorúpusztai töltésáthelyezésre 

alkalmazzuk. Az 5. fejezet a fenntarthatósági előfeltételek teljesülését vizsgálja, a kibővített 

költség-haszon elemzés pedig a 6-9. fejezetekben kap helyet. A pénzzel ki nem fejezhető 

költség és haszon tételekről a 10. fejezetben lesz szó. A 11. fejezet úgy foglalja össze a 

vizsgálat eredményeit, hogy közben a hatásokat a fő érintetti csoportokra bontva is 

bemutatja, előkészítve a beavatkozás sikerességéhez nélkülözhetetlen megoldások 

kialakítását illetve rámutatva azokra a potenciális konfliktusokra, melyek rendezése 

elengedhetetlen a minden érintett számára megnyugtató beruházás megkezdése előtt. Az 

utóbbi két fejezet a Döntési folyamat ábrán az „Érdekelteket érő hatások semlegesítése” 

címszó alá tartozik.  

Azért hoztunk létre egy döntéstámogatási folyamatot, mert a költség-haszon elemzés 

kiterjesztésének objektív határai vannak. Az ökoszisztéma szolgáltatások egy része pénzben 

nem fejezhető ki. A döntéstámogatási folyamat ezeknek az információknak a rendszerezett és 

transzparens összehasonlíthatóságát nyújtja. A döntéstámogatási folyamat a beavatkozás 

nélküli (alap)állapot és a beavatkozással átalakított állapot összevethetőségére irányul. Ehhez 

a feladathoz egy excel alkalmazást készítettünk, ami forgatókönyvek összevetése mellett a 

tervezett beavatkozás megvalósításához szükséges megállapodások kereteinek 

rendszerezésére szolgál.  

A döntés-támogatási folyamatban a beavatkozás hatásai négy szempont szerint kerülnek 

értékelésre: 

1, A CBA elemzés keretében a beruházás, fenntartás költsége és az árvízkockázat 

változásának összevetése. Pozitív-e az egyenleg? 

2, A kiterjesztett CBA elemzés keretében annak vizsgálata, hogy az összes értékelésbe 

vonható hatás figyelembevételével a költségek és hasznok egyenlege pozitív-e? 

3, Vannak-e olyan csoportok, amelyeknek a helyzete romlik a beavatkozás hatására? 

Ez a negatív hatás kiegyenlítésre (kompenzálásra) kerül-e? 

4, A beavatkozás megfelel-e a fenntarthatósági elvárásoknak? 

 

A döntési folyamat ábrája ezeknek a kérdéseknek az egymásra épülését mutatja be.  
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6. ábra Elemzési lépések a döntéstámogatás javasolt folyamatában 

 

 

A döntéstámogatási folyamatban a fenntarthatósági elvárásokat egyfajta keretfeltételnek 

tekintjük, amelyeket a tervezés folyamatának minden fázisában lehet vizsgálni, ezért célszerű 

előzetes szűrésként is alkalmazni (részletezés később). Ezután az érintett ökoszisztéma 

szolgáltatások, a bennük érdekeltek azonosítása és a változások rendszerezése következik. Ez 

határolja le a költség-haszon elemzés terét. 
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A költség-haszon elemzés lehetséges kimenetei és a pénzben ki nem fejezett értékek 

viszonyát figyelembe véve a négy lehetséges kimenet közül kettő igényel fokozottabb 

figyelmet5, ezek jelennek meg az ábrán a helyspecifikus, az érdekelteket érő hatások 

semlegesítésére vonatkozó fázisban.  

Abban az esetben, ha a költség-haszon számítás egyenlege pozitív, lehetnek olyan érintettek, 

akiknek a pozíciója önmagában romlik, akár pénzügyileg kifejezhető, akár a pénzben nem 

kifejezhető hatások tekintetében. Szükség van azokra a pótlólagos megállapodásokra az 

érdekeltek között, amelyek a változás költségviselői és negatívan érintettek számára 

semlegesítik vagy kompenzálják ezeket a hatásokat. Mivel a pénzesíthető hatások egyenlege 

pozitív, erre a kompenzációra a beavatkozás összességében fedezetet nyújt, az állam szerepe 

a megállapodások létrejöttének elősegítése pl. a jelenbeli költségek és a jövőbeli hasznok 

közötti áthidalás formájában. 

Abban az esetben, ha a költség-haszon számítás egyenlege negatív, de a pénzben nem 

kifejezett hatások pozitívak, észszerű további szempontok figyelembevétele. A negatív 

egyenleg tekinthető úgy, mint a pénzben nem kifejezett pozitív hatások előállításának 

költsége. A kérdés az, hogy akár az állam, akár valamely helyi szereplő számára a pozitív 

hatások biztosítása megéri-e szükséges többlet forrást? (Természetesen, ha vannak 

koncentrált költségviselők, azokat ebben az esetben is kompenzálni szükséges.) 

Látható, hogy mindkét vázolt kimenet esetében az érdekeltek közötti helyspecifikus alkukra 

van szükség, amelyeknek pénzügyi kereteit a költség-haszon elemzés eredménye biztosítja, 

tehát a költség-haszon elemzésnek egy megállapodás előkészítő, feltérképező szerepe is van. 

Ezen alkufolyamatok és a rájuk támaszkodó döntés az, ami a pénzben nem kifejezett 

hatásoknak (ökoszisztéma-szolgáltatásoknak) értéket ad és beemeli azokat a döntési 

folyamatba. (Ennek a megoldásnak az alternatíváját nyújtják azok a módszertanok, amelyek 

valamilyen érték-transzformáció segítségével próbálják meg áthidalni és a költség-haszon 

egyenlegben megjeleníteni a más fajta értékeket, lényegében egy kevéssé nyomonkövethető, 

az érintettek preferenciáit nem feltétlenül tükröző értelmezést végeznek, amivel egyrészt a 

döntés előkészítők átveszik a megegyezésekben megnyilvánuló preferencia rendezés 

szerepét és ezzel a döntéshozás felelősségét is az arra felruházottaktól, másrészt nem alakul 

ki a költségviselők és a haszonélvezők között az a kompenzációra irányuló kapcsolat, aminek 

hiányában a teljes fejlesztési folyamat akadhat el a fel nem oldott érdekellentétek miatt.) 

Az alkuk eredményének visszacsatolása a döntési folyamatba mutatja meg, hogy a tervek 

megvalósíthatóak, a megállapodásokhoz szükséges módosításokkal megvalósíthatóak, vagy 

olyan érdekellentétek maradtak, amelyek miatt az elképzelések nem megvalósíthatóak. 

Ugyanakkor bármilyen központi-helyi alkunak akkor van létjogosultsága, ha nem csak 

társadalmi, hanem természeti oldalról is fenntartható alapokon nyugszik. Ennek a feltételnek 

a megvalósulását vizsgálják a fenntarthatósági kritériumok. Változnak-e (nem romlanak-e) az 

ökoszisztéma-szolgáltatásokból nyerhető jólét természeti alapjai? 

 

 

5 A pozitív egyenlegű CBA, javuló nem-pénzesíthető hatások és a negatív egyenlegű CBA romló nem-

pénzesíthető hatások kombinációi esetében egyértelmű, noha ellenkező irányú a beavatkozások sorsa. 
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5 TELJESÜLNEK-E A FENNTARTHATÓSÁGI 

KRITÉRIUMOK? 

A fenntarthatóság fogalmának számos társadalmi és természeti értelmezése van. A 

Millennium Ecosystem Assessment, MEA, 2006 meghatározása szerint: „Egy táj/térség 

jellemzője vagy állapota, amelynek keretei között a jelen, helyi generáció igényei úgy 

elégíthetőek ki, hogy az nem korlátozza a jövő generációk, vagy más területek népességét 

abban, hogy saját igényeiket kielégítsék”.  

A döntés-támogatási módszertan keretéül választott ökoszisztéma-szolgáltatások 

szemléletmódjában a társadalmi igények kielégítését szolgáló természeti folyamatok 

állapotára vonatkozó feltételt a Támogató Ökoszisztéma-szolgáltatás Csoport (Supporting 

Ecosystem-service Group) jellemzőivel lehet azonosítani, mivel az ebbe a csoportba tartozó 

természeti alapfolyamatok, szolgálnak az összes többi ökoszisztéma-szolgáltatás alapjául, 

mintegy tőke vagy készlet gyanánt érdemes tehát erre a csoportra tekinteni. 

7. ábra A táji vízkör, mint az ökoszisztéma-szolgáltatások alap-készletének indikátora 

 

Az alap ábrák forrása: (MEA 2005; Kravčík, Pokorny, Kohutiar, Kováč, & Tóth, 2008) 

 

Noha a Támogató ökoszisztéma-szolgáltatások csoportjában sokrétű folyamatok kerülnek 

felsorolásra (a tápanyag áramoltatás, az elsődleges produkció és a talajképződés képessége, 

a biodiverzitás szintje), ezek mind felfűzhetőek a táji vízkörforgás folyamatára, amelynek 

alakulásában az anyagáramlás mennyiségei mellett a vegetáció jellemzőinek (pl 

összetettségének) és a talaj állapotának is szerepe van. 

A döntés-támogatási módszertan ebből a megközelítésből vizsgálja, hogy a vizsgált 

területnek, mint funkcionális egységnek változik-e (nem romlik-e) a táji vízkörforgás 

jellemzőiben megnyilvánuló ökoszisztéma-szolgáltatás alapkészlete, (tőkéje).  

▪ A tájszerkezet mintázata és a folytonossági kapcsolatok nem romlanak-e / 

javulnak-e? (Ami a sokféleség (biodiverzitás) megőrzésének feltétele.) 

 
The Supporting Ecosystem Service Group and 
the Terrestrial Water Cycle integration:
▪ Precipitation
▪ Infiltration
▪ Nutrient Cycling
▪ Primary Production – Transpiration - Cooling
▪ Soil Formation
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▪ Nem romlik-e/ javul-e az elsődleges (biomassza) produkció természeti 

erőforrás hatékonysága a területen? (A rendelkezésre álló vízkészlet és a 

besugárzás energiájának hasznosítása szempontjából nézve.) 6 

▪ Nem romlanak-e / javulnak-e a talajképződés folyamatának feltételei? 

5.1 TÁJSZERKEZETI FELTÉTELEK 

A szerkezeti feltételekre vonatkozóan a következő négy szempontot kerül vizsgálatra: 

▪ Nem sérül a természetes területek folytonossága, illetve összekapcsoltsága, és 

így az állat- és növényfajok vándorlása sem. Még jobb, ha új kapcsolatok 

jönnek létre. 

A szélesebb hullámtér, az előző, meglévő töltés részleges eltávolítása és az új 

halívóhely (egyben potenciális vizes élőhely) biztosítják a feltétel teljesülését, azzal 

együtt, hogy folyómenti élővilág sem kerül bolygatásra. 

▪ A nyílt vízfelület nagysága és a partvonal hossza nem csökken 

A vízfelület nagysága összességében nőni fog, a a partvonal hossza pedig nem 

csökken. Az újonnan kialakításra kerülő halívóhely mellett a hullámtérbe vont, 

legelőként hasznosított terület domborzati sajátosságai magas vízállásokat 

követően ideiglenes vízborítást eredményeznek. 

▪ A területhasználat sokszínűsége nő vagy állandó marad. 

Az eddigi szántóterületet legelővé, erdővé illetve halívóhellyé alakítják; a korábbi 

töltés el nem bontott szakaszából pedig árvíz idején sziget lesz, menedéket kínálva 

a vadaknak. Ez a feltétel tehát szintén teljesül. 

▪ A műveletlen (természetes) területek nagysága nem csökken, a terület nem 

válik töredezetté 

Növekszik a műveletlen terület mérete, egybefüggő ligetes rétek jönnek létre.  

A fentiek alapján a területhasználat elmozdulása teljesíti a szerkezeti feltételeket. 

 

 

5.2 FEJLŐDNEK-E AZ ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁS ALAPJAI?  

A természeti folyamatok funkcionális jellemzőinek összegzéséhez két szempontot vizsgálunk. 

Az alkalmazott indikátorok részletes indoklását a projekt keretében kidolgozott, kapcsolódó 

módszertani anyag tartalmazza (REKK, 2020). Ez a fejezet a módszertan alkalmazhatóságát, a 

számíthatósághoz használandó adatok rendelkezésre állását is tárgyalja.   

 

6 Részletes indoklás az angol nyelvű módszertani leírásban 
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A táji vízkörforgás folyamatában értelmezve az ökoszisztéma-szolgáltatások természeti 

alapjának mérését, a kérdés úgy tehető fel, hogy javul-e a terület erőforrás allokációs 

hatékonysága abból a szempontból, hogy éves szinten a véletlen időszakokban bekövetkező 

vízutánpótlást (csapadék és árvíz) javuló mértékben képes-e a terület elsődleges (biomassza) 

produkcióra fordítani a közvetlenül rendelkezésre álló mennyiségen túl? A vizsgált 

bevatkozás tekintetében, a kiinduló helyzet vízkészlet-elosztási hatékonyságához (Resource 

Efficiency Frontier) REF (t0) viszonyítjuk a változást, amelyet az ártéri beavatkozás gyakorolt 

az elosztási hatékonyságra REF (t1). Ha a REF (t1) / REF (t0) arány nagyobb, mint 1, akkor 

pozitív változás következik be az ökoszisztéma-szolgáltatás alapkészletében, a feltétel teljesül. 

Ha az arány kisebb, mint 1, akkor csökken az ökoszisztéma-szolgáltatás alapja, ami 

megköveteli a beavatkozás részleteinek újratervezését. 

Az alábbi két ábra az esettanulmány területére mutatja be a fő vízháztartási adatok 

modellezett havi léptékű alakulását a beavatkozás előtt és a területhasználat megváltoztatása 

után. Az ábrán feltüntettük a potenciális párologtatás nagyságát is a beeső sugárzás 

energiamennyisége által elpárologtatható vízmennyiség formájában, ugyanakkor nincs 

feltüntetve az átfolyó vízmennyiség, amely ebben a mennyiség léptékben nem ábrázolható, 

viszont rámutat arra, hogy van tere a készlet-allokációs hatékonyság további javításának 

8. ábra Az alapvető vízháztartási folyamatok kiinduló jellemzői az 

esettanulmány területen 
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9. ábra Az alapvető vízháztartási folyamatok jellemzői az esettanulmány 

területen a beavatkozás után 

 

 

Az allokációs hatékonyság adott mértékét mindkét ábrán a csapadék adott havi 

mennyiségét meghaladó párologtatási mennyiség mutatja. A változást a két ábrán 

eltérő nagyságú területek összevetésével lehet meghatározni. Látható, hogy a 

változást a gát áthelyezése és a területhasználat megváltoztatása okán megnövekvő 

beszivárogtatott, tárolt és felhasznált vízmennyiség vezérli. A módszertani anyagban 

részletezetthez képest egy egyszerűbb adat számítási módszer alkalmazását tudtuk 

megvalósítani7.  

▪ Nem romlik-e/ javul-e az elsődleges (biomassza) produkció természeti 

erőforrás hatékonysága a területen? 

A két ábra eltéréseiből látható, hogy az időszakok között tározott vízmennyiség és a 

párologtatott mennyiség is növekedett. A 8. ábra esetében a tenyészidőszaki párologtatás 80 

ezer m3, a beszivárgott mennyiségre minimálisan becsült érték 205 ezer m3, tehát az 

allokációs hatékonyság becsült értéke 39%, addig a 9. ábra által bemutatott állapotban a 

párologtatás számított mennyisége 166 ezer m3, míg a becsült tározott mennyiség 329 ezer 

m3, ami 50%-os allokációs hatékonyságot jelent. A magasabb értékek önmagukban is jobb 

állapotot vetítenek előre, de azonos alapra hozva a változásokat látható, hogy a 

párologtatásban jelentkező növekedés mértéke nagyobb, mint a becsült beszivárgásban 

bekövetkező változás mértéke (2.08/1.61=1.28). A vízháztartási adatok becsült változása 

 

7 Modellezett beszivárgási folyamatból számított időszakosan tározott mennyiség, helyett a 

szakirodalomban rendelkezésre álló információk alapján a párologtatott mennyiségek 

vízfelhasználásának az összetételét származtattuk (Móricz, 2011).  



Danube FP WP 4.3: Közép-tiszai költség-haszon vizsgálat 

18 

alapján tehát feltétlezhetjük az allokációs hatékonyság javulását, amit az ökoszisztéma-

szolgáltatásokat nyújtó támogató ökoszisztéma-szolgáltatások növekedésére utalnak 

▪ A talajképződés feltételeinek változása. Feltételezhető erózió, talajveszteség a 

változás hatására?  

A területhasználat megváltozásával lényegében szántóterületek kerülnek rét, erdő, vagy 

vizesélőhely kategóriába. Ezek esetében feltételezhető a folytonos növényborítás, így 

talajvesztést nem kell feltételezni. A rét területek esetében a megvalósított kezelési 

gyakorlattól függ, hogy hosszú távon lehet-e talajfejlődést feltételezni.  

Az ökoszisztéma-szolgáltatások természeti alapjának változását vizsgáló kritériumok alapján a 

fenntarthatósági kritériumoknak megfelel a beavatkozás.    

 

 

6 PÉNZBEN KIFEJEZETT KEZDETI KÖLTSÉGEK 

A töltésáthelyezés jelentős beruházás jellegű kezdeti kiadásokat igényel, amit a 2. táblázat 

részletez. A költségek nagy része építési tevékenységekhez kapcsolódik, különösen a töltés 

kérdéses szakaszainak elbontása, illetve az új nyomvonalon történő újraépítése, az 

anyagnyerő gödör helyén a halívóhely kialakítása, a Tiszát keresztező nagyfeszültségű 

vezeték átépítése. A földterület kivásárlása a jelenlegi magántulajdonosoktól szintén jelentős 

kiadás, bár közel sem olyan magas, mint az építési költségek. 

 

2. táblázat A töltésáthelyezéshez kapcsolódó kezdeti költségek 

Beavatkozás Kezdeti költség  

(millió Ft) 

Töltésépítés 2.200 

Töltés elbontás  400 

Véderdő létesítés 70 

Az anyagnyerő gödör rekultivációja, halívóhely kialakítása 750 

A folyón átívelő nagyfeszültségű vezeték átépítése 600 

Egyéb nem részletezett költségek 700 

325 hektár szántóföld kivásárlása a magántulajdonosoktól 540 

A földterület kivásárlásához kapcsolódó tranzakciós költségek 

(felmérés, jogi szakértők, értékbecslők, a KÖTIZIVIG munkatársainak 

célzott feladatai) 

21 

Összesen 5.281 

Forrás: Kötivizig (2019); * 2019. évi átlagos MNB középárfolyamon (1€=325,30 HUF). 

 

Van egy további költségtétel, ami nem szerepel a fenti számításokban. A mezőgazdasági 

földterület művelésből történő kivonása díjfizetési kötelezettséggel jár. A díj egy része 
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visszatérítésre kerül, ha a beruházások befejezése után a földet rét vagy erdő kategóriába 

sorolják át. Ennek ellenére az átminősítések miatt összesen körülbelül 100 millió forint nettó 

kifizetés várható. Mivel a projekt tulajdonosa, a KÖTIVIZIG állami szereplő, a művelésből 

történő kivonáshoz és az átminősítéshez kapcsolódó díjfizetések, visszatérítések mind az 

államháztartáson belül történnek és mint ilyet, nem tekintjük őket valós kiadásnak. 

 

7 PÉNZBEN KIFEJEZETT ÁRVÍZ KOCKÁZAT 

CSÖKKENÉS 

A Tisza magyar szakasza mentén fekvő területeket végig gátak védik. A töltések azonban nem 

mindig biztosítanak megfelelő védelmet, ezért is van szükség vonalmenti védekezésre, 

miközben még emellett is bekövetkezhet a katasztrófa, ha a vízszint meghaladja a 

védekezéssel emelt gátmagasságot vagy gátszakadás történik. Nagyobb árvizek esetén ezzel 

a kétféle eseményköltséggel lehet számolni: a védekezési (és helyreállítási) költségek, illetve a 

katasztrófa által okozott károk várható értéke. 

Az árvízi vésztározók kiépítésének és üzemeltetésének költség-hatékonyságát vizsgálandó a 

Tisza Üzemirányítási projekt keretében (2017-2019) kifejlesztettünk egy hidrológiai 

modellezésen alapuló közgazdasági döntéstámogató modellt. Míg az eredeti modell 

kifejezetten a tározók igénybevételének gazdaságosságát vizsgálta, az ebből továbbfejlesztett 

verzióval meg lehet vizsgálni a Tisza mentén más típusú árvízvédelmi célú beruházások és 

beavatkozások, beleértve a Fokorúpusztai töltésáthelyezés közgazdasági hasznait is. 

Az elemzés mögötti elgondolás szerint a megváltozott ártéri viszonyok hatással vannak az 

árhullámok levonulására, ezáltal a védekezési szükségletekre és a katasztrófa kockázatra is. A 

közgazdasági modell a vízszintek, a védelmi költségek és a töltésszakadás valószínűsége 

közötti kapcsolaton alapul. Bármely árhullám esetén két forgatókönyvet hasonlítunk össze: 

hogyan vonulna végig az árhullám a folyón az eredeti és az új, megváltozott hidromorfológiai 

esetben, mikoris nagyobb hely áll a víz rendelkezésre. A forgatókönyveket először a HECRAS, 

hidrológiai modellben futtatják, majd a eredmények átalakításra kerülnek a közgazdasági 

modell számára értelmezhető bemeneti adatokká. Így végső soron bármilyen lefolyás-

módosító hatással bíró beavatkozás közgazdasági következményei is felmérhetők az egyes 

szcenáriók eredményeinek összehasonlításán keresztül. 

Még a viszonylag kisebb, 2-5 éves visszatérési gyakorisággal jellemezhető árhullámok is 

megkövetelnek bizonyos intézkedéseket, pl. a töltések állapotának napi ellenőrzését, míg a 

nagyobb árhullámok fokozódó rákészülést igényelnek, például a töltés oldalirányú 

megerősítését vagy a gát homokzsákokkal történő magasítását. A közgazdasági modellben 

az árvíz jellemzői és a védekezési költségek közötti összefüggést a Tiszán és mellékfolyóin 

2000 és 2013 között levonult árhullámok adatainak regressziós statisztikai elemzésével 

állítottuk fel. A költségbecslés bemeneti adatai tartalmazták az árhullámok fizikai jellemzőit (a 

tetőző vízszintet, harmadik fokozatú védekezéssel töltött napok számát, a védelmi szakasz 
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hosszát) és rendkívüli fokozattal jellemezhető időszak alatti védekezési tevékenység adatait. A 

kapott statisztikai kapcsolat megbízhatónak bizonyult, viszonylag nagy szórással. 

A közgazdasági modell rávilágít az árhullámok és a katasztrófa károk közötti kapcsolatra is. A 

modellnek ez az eleme jelentős részben az EU Árvízi irányelvéből fakadó árvízkockázat 

térképezési munkára, az ÁKK projekt (Árvíz Kockázat Kezelési projekt) eredményeire épít8. Az 

ÁKK során a gátak teljes hazai állománya felmérésre került és meghatározták a hasonló 

kockázati jellemzőkkel leírható töltésszakaszokat (szakadási szelvényeket). Minden ilyen 

szelvényre kijelölték azokat a vízszinteket, ahol állékonysági problémák jelentkezhetnek. 

Ezeknek az értékeknek a felhasználásával az ÁKK projekt mérnökeivel folytatott konzultációt 

követően minden egyes szakadási szelvényre meghatároztuk azokat a vízszint-függő 

szakadási valószínűség függvényeket, melyek aztán a közgazdasági modellbe beépítésre 

kerültek. A magasabb vízszint nagyobb katasztrófa valószínűséget eredményez. Ha a magas 

vízszint hosszabb ideig fennmarad, akkor a katasztrófa valószínűsége is tovább nő. Az ÁKK 

projekt megvizsgálta azt is, hogy egy-egy szakaszon a töltésszakadás adott vízszintek mellett 

milyen elöntéssel és ehhez kapcsolódóan milyen katasztrófa károkkal járna, ami szintén 

beépítésre került a közgazdasági modellbe. 

A közgazdasági modell Monte Carlo szimuláción alapuló valószínűségi modell. A Monte 

Carlo-megközelítés alkalmazásának fő oka ebben az esetben az, hogy a gátszakadás és az 

ebből adódó árvízi katasztrófa valószínűsége ugyan csekély, de ha bekövetkezik, akkor 

hatalmas gazdasági károkkal jár. Az átlagos eset – amikor nem történik katasztrófa – 

vizsgálata önmagában félrevezető. Az árhullámot jobban jellemzi a teljes eseményhorizont 

várható értéke, amely magában foglalja a katasztrófa valószínűségét is. A teljes 

eseményhorizont meglehetősen bonyolult lehet. Még egy rövid folyószakasz is tartalmazhat 

több szakadási szelvényt, és ha egy szelvényen átszakad a töltés és onnan nagy mennyiségű 

víz távozik a mentett oldalra, akkor a folyómederben annyira lecsökken a vízszint, hogy egy 

második gátszakadás másutt már nem történhet meg. Ezenkívül a gátszakadás különböző 

vízszinteken történhet (magasabb vízszint mellett nagyobb valószínűséggel), amiből 

következik, hogy az elárasztott terület és így a katasztrófa kár is eltérő lesz. Annak érdekében, 

hogy az eseményhorizont nagy részét lefedjük, minden modell forgatókönyvet legalább 

10.000-szer kell futtatni. 

A hidrológiai szimuláció és a közgazdasági modell közötti kapcsolatot a 10. ábra szemlélteti. 

A hidrológiai szimuláció (kék doboz) vízszint idősorokat generál minden egyes 

folyószakaszra. Ezen adatok felhasználásával a közgazdasági modell (piros doboz) 

meghatározza, hogy történt-e töltésszakadás (=katasztrófa) vagy sem. Katasztrófa esetén az 

elöntött terület nagysága és a területhasználat (→ potenciális károk) alapján kerülnek a károk 

 

8 Az esettanulmányhoz kapcsolódóan a hazai projektpartnerek (WWF, KÖTIVIZIG) között 

véleménykülönbség jelentkezett a tekintetben, hogy vajon az ÁKK projekt kockázat értékelési 

eredményei megfelelő alapot biztosítanak-e a további árvízvédelmi stratégiák kialakításához, mivel a 

partnerek eltérően vélekednek az ÁKK projekt társadalmi egyeztetési folyamatának helyénvalóságáról 

és a kockázati térképek által lefedett területek kiterjedéséről. A véleménykülönbség fenntartása mellett 

a partnerek elismerik, hogy az ÁKK adatbázisból rendelkezésre álló adatok ezzel együtt is az elérhető 

legjobbak és megfelelőek a költség-haszon elemzés céljaira. 
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számításra. Ezzel párhuzamosan a védekezési költségeket is becsli a modell az árhullám 

adataira és a modellbe épített statisztikai összefüggésekre támaszkodva. A modell sokszor 

egymás után lefut, az eredmények pedig a katasztrófa kockázatnak megfelelő eloszlást 

mutatnak majd. 

A modelleket le kell futtatni mind az alap forgatókönyvre, mind pedig a töltésáthelyezés 

hatásait tartalmazó forgatókönyvre. A két forgatókönyv várható összköltségét 

összehasonlítva látni fogjuk, hogy a töltésáthelyezés összességében nettó hasznot 

eredményezett-e, tehát csökkentette-e a várható teljes költség nagyságát. 

10. ábra A hidrológiai szimuláció és a közgazdasági modell közötti kapcsolat 

 

Megjegyzés: elemzésünkben az árvíz okozta károkat ugyanúgy költségnek tekintjük, mint a védekezési 

költségeket és a töltésáthelyezéshez kapcsolódó költségeket. A károk várható értéke így a várható 

teljes költség része. 

A fenti eljárást egy konkrét árhullámra lehet alkalmazni, az eredmények (a töltésáthelyezésből 

származó gazdasági hasznok) pedig szintén erre a kiválasztott árhullámra fognak vonatkozni. 

A töltésáthelyezés ugyanakkor nyilvánvalóan nemcsak egy árhullámra, hanem egy hosszabb 

időszak összes árhullámára vonatkozóan költség- és kockázatcsökkentő hatással jár. Ésszerű 

ezért elemzésünket egy hosszabb időszakra (pl. 100 évre) és az ez alatt potenciálisan 

előforduló minden árhullámra elvégezni. Alternatív megoldásként megvizsgálhatjuk az egyes 

árhullámok bekövetkezésének éves valószínűségét is. Az árvízeket „visszatérési gyakoriságuk” 

határozza meg, amely az egyes események közötti becsült átlagos időtartam. Például egy 10 

éves árvíz olyan árvíz, amelynek vízszintje egy tetszőlegesen kiválasztott évben 10%-os 

valószínűséggel kerül meghaladásra. Hasonlóképpen, egy 50 éves árhullám esetén 1/50 = 2% 

az esélye annak, hogy a hozzá tartozó vízszint adott évben túllépésre kerül. 

Az árhullám éves várható költségeit úgy tudjuk kiszámolni, ha különféle visszatérési 

gyakoriságú árhullámokat futtatunk, ezek mindegyikére kiszámoljuk a költségeket 

(védekezési költségek és katasztrófa károk együttesét), vesszük az éves várható értéket (az 
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egyedi árvíz költségét és az éves előfordulás valószínűségét összeszorozva) és végül 

összegezzük az összes vizsgált árhullám éves várható értékeit, így lefedve a teljes 

eseményhorizontot. Ha szeretnénk látni a töltésáthelyezés hatásait, akkor ezt a lépéssort meg 

kell ismételnünk a módosított árhullámmal is. Ezt meg is tettük, az eredményeket a 3. táblázat 

foglalja össze. 

 

3. táblázat A Fokorúpusztai töltésáthelyezés hatása az árvízi költségek éves várható 

értékére 
  

Az árvízi esemény 

költsége a közgazdasági 

modell alapján (millió Ft) 

Az árvízi esemény várható éves 

költsége (millió Ft) 

Visszatérési 

gyakoriság 

sáv (év – év) 

Az árvíz 

valószínűsége 

Jelenlegi 

helyzet 

Töltés-

áthelyezés 

után 

Jelenlegi 

helyzet 

Töltés-

áthelyezés 

után 

Különbség 

0-10 0,9000 0 0 0 0 0 

10-30 0,0667 2,437 2,442 162 163 0 

30-50 0,0133 25,749 23,461 343 313 -31 

50-100 0,0100 69,710 62,917 697 629 -68 

100 és 

nagyobb 

0,0100 91,704 82,707 917 827 -90 

Az összes 

árvíz együtt 

1,0000 
  

2,120 1,932 -188 

Megjegyzés: Az árvízkockázatot gyakran az éves várható kárértéknek feleltetik meg. Ebben az 

elemzésben a költségek nem csupán a károkat tartalmazzák, hanem a védekezési költségeket is, 

amelyeket a kár elkerülése (várható csökkentése) céljából hajtanak végre. Az éves várható költség 

(2.120 és 1.932 millió forint) tehát az árvízkockázat az árvízi védekezés várható költségével korrigálva. 

 

A visszatérési gyakoriságra tartományt állítottunk fel. Például a 10-30 éves visszatérési 

gyakoriság esetén a 10 és a 30 éves árhullámot is futtattuk és az elemzésben a két árhullám 

átlagos költségét használtuk. 

Amint az a táblázatból látható, a 10 évnél rövidebb visszatérési gyakoriságú, kisebb árvizek 

nem okoznak költségeket. A 10 és 30 év közötti visszatérési gyakoriságú árhullámok esetén a 

töltésáthelyezés nem változtatja meg jelentősen az árvízhez kapcsolódó költségek szintjét. 

Minden ennél nagyobb árvíznél a gátak áthelyezése csökkenti az árvíz költségeit. Az éves 

várható költségeket tekintve a töltésáthelyezés árvízvédelmi haszna 188 millió forint. Ennek a 

haszonnak a túlnyomó része olyan ritka, nagy árvizekből származik, amelyek átlagosan 50 év 

alatt kevesebb, mint egyszer fordulnak elő. 
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8 PÉNZBEN KIFEJEZETT ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZ 

KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS ÉS MEGKÖTÉS 

Ebben a fejezetben az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának változásait és a szén-

dioxid megkötést vizsgáljuk, mint a projekt által életre hívott ökoszisztéma-szolgáltatást. 

Felmérjük a földhasználat változás ÜHG hatásait, de figyelmen kívül hagyjuk a gátak 

áthelyezéséhez kapcsolódó építőipari tevékenység kibocsátásait a kapcsolódó erőforrás (pl. 

üzemanyag) felhasználásra vonatkozó adatok hiány miatt.  

8.1 AZ ESETTANULMÁNY TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTÁSA ÉS A 

KAPCSOLÓDÓ ÜHG EGYENLEG 

A töltésáthelyezés 325 hektár földterület érint. Ennek a területnek a túlnyomó része 

eredetileg szántóföld volt, apró erdőrészletekkel, legelőkkel, burkolt területekkel vagy 

nádassal (kevesebb mint 1% az egyes kategóriákban). Elemzésünk során feltételezzük, hogy 

az érintett terület egészét szántóföldi növénytermesztésre használták. Az új földhasználat 270 

hektár legelőből, 35 hektár halívóhelyből és 20 hektár erdőből áll. 

A Danube Floodplain projekt klímás elemzései a TESSA eszköztár elemeire építenek. A TESSA 

eszköztár tovább hivatkozik az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület (IPCC) 1. 

szintű módszereire. Ugyanakkor még ezek a módszerek is olyan adatokat igényelnek, melyek 

nem álltak a rendelkezésünkre, ezért más, tovább egyszerűsített számításokra 

támaszkodtunk, melyek azonban szintén az IPCC módszertan alapján készültek. 

Becslésünkhöz a Magyarország által a UNFCCC-hez benyújtott 1985–2016-os nemzeti 

nyilvántartási jelentést (NIR, 2018) és annak mellékleteit használtuk. Az ágazat és 

területhasználat specifikus ÜHG értékeket elosztottuk a KSH által publikált területnagyság 

adatokkal, így jutottunk hozzá a hektáronkénti átlagos ÜHG kibocsátásokhoz. Ezek az 

eredmények országspecifikusak és mivel az egyes területhasználati kategóriák ÜHG 

egyenlegében is számottevő eltérés lehet az egyes országrészek között, ezért az 

eredményeink valószínűleg kevésbé pontosak annál, mintha közvetlenül az IPCC 1. szintű 

módszereit alkalmaztuk volna. 

A NIR (2018) szerint a művelt szántóföldek 2016-ban 379 kt szén-dioxidot nyeltek el. Ez az 

érték azonban annyiban megtévesztő, hogy a szántóföldi gazdálkodás komoly emisszió-

forrás is (pl. mezőgazdasági gépek, műtrágyák, növényvédőszerek alkalmazása). Az összes 

hazai mezőgazdasági ÜHG kibocsátás 2016-ban elérte a 6878 kt CO2e-t (CO2-egyenérték), 

aminek legfontosabb alkotóelemei a kérődzők emésztése, a trágyakezelés és a 

mezőgazdasági talajok kibocsátása, utóbbi a műtrágyák használatához kapcsolódik. Ha 

hozzáadjuk a mezőgazdasági talajból származó kibocsátásokat - 2016-ban 3472 kt CO2e - a 

megkötött CO2-hoz, akkor 3093 kt CO2e nettó kibocsátást kapunk. Ezt a számadatot elosztva 

a 2016. évi 4.332.400 hektár szántóföldi területtel, 0,714 tonna/hektár/év fajlagos kibocsátási 

értékhez jutunk. A továbbiakban ezt a számot fogjuk használni. 

2016-ban 783.200 hektár gyepterület volt Magyarországon, míg a NIR (2018) szerinti 

kapcsolódó nettó kibocsátási érték 14 kt CO2e. A fajlagos kibocsátás tehát 0,018 tonna 

CO2e/hektár/év. A halívóhely lényegében egy alacsony fekvésű nedves rét, szezonális 

vízborítással, ezért itt is a legelőre vonatkozó fajlagos kibocsátási értéket használjuk. 
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A magyarországi erdők 2016-ban 1.940.700 hektáron 3.141 kt széndioxidot kötöttek meg, ez 

1,618 tonna CO2/hektár/év fajlagos értéket jelent. Ez egy átlagos érték, újonnan telepített 

erdő kevesebbet, idősebb erdő többet köt meg. Az egyszerűség kedvéért mi ezzel az átlagos 

értékkel számolunk. 

Amint azt a 4. táblázat bemutatja, a területhasznnálat változása számottevően javítja a 

vizsgált terület karbon egyenlegét, mivel a nettó kibocsátással járó szántóföldi termelés 

megszűnik, míg a helyébe lépő területhasználat fajták alacsonyabb fajlagos kibocsátással 

(legelő és halívóhely) vagy egyenesen CO2 nyeléssel (erdő) jellemezhetők. 

 

4. táblázat A területhasználat váltás nettó CO2e kibocsátás/megkötés egyenlege 

Területhasználat Területhasználat 

váltás  

(hektár) 

Fajlagos CO2e 

kibocsátás (+) ill. 

megkötés (-) 

(tonna/hektár/év) 

Teljes CO2e 

kibocsátás (+) ill. 

megkötés (-) 

(tonna/év) 

Szántóföld -325 0,714 -232,1 

Gyep/legelő 270 0,018 4,9 

Erdő 20 -1,618 -32,4 

Halívóhely 35 0,018 0,6 

Nettó egyenleg 
  

-258,9 

 

8.2 A CO2 KIBOCSÁTÁS ÉS MEGKÖTÉS GAZDASÁGI ÉRTÉKE  

A CO2 kibocsátás és megkötés gazdasági értékének számításakor az EBRD által kidolgozott és 

alkalmazott megközelítést követjük, mivel azt módszertani szempontból megalapozottnak 

tekintjük, mint az az alábbi leírásból megállapítható, megfelelő részletességgel becsüli a szén-

dioxid-kibocsátás valós költségeit (és a szén megkötés hasznát). 

Az EBRD (2019) elfogadott egy olyan, „árnyékár” alapú karbon árazási módszert, melyet a 

projektek CO2 hatásainak az értékelésére alkalmaznak. Az árnyékár minden társadalmi 

költséget figyelembe vesz, szemben a piaci alapú szén-dioxid-kibocsátási egységek áraival, 

amelyek a szén-dioxid-piac működését tükrözik, ami viszont jelentős mértékben a kiosztott 

kibocsátási jogok számán múlik. A karbon piaci árak jelentősen ingadoznak, az árak alakulását 

a kínálat és a kereslet vezérli, függetlenül a kibocsátott CO2 által okozott költségek 

nagyságától.  Egy új beruházás költségeinek és hasznainak az értékelése során az árnyék 

szén-dioxid-árat beépítik a döntéshozatalba, az ÜHG kibocsátás így felvesz egy értéket, így 

korrigálva azt, hogy a piaci egyébként nem veszi figyelembe az emissziók által okozott 

negatív externáliákat.  

A költségszint vonatkozásában az EBRD a High-Level Commission on Carbon Prices 

(https://www.carbonpricingleadership.org/) ajánlásait követi. Ezt a bizottságot 2016-ban 

hozták létre azzal a kifejezett céllal, hogy a kibocsátás költségeire vonatkozó tanulmányok 

eredményeit összevessék, szintetizálják. Az ajánlott érték 2020-ban a 40–80 USD/tonna CO2 

sávba esik, ami 2030-ra az 50–100 USD/tonna szintre emelkedik. 2030 után a karbon ár 

évente 2,25%-kal nő. Reál értékekről van szó, 2017-es árakon, az amerikai dollár esetleges 

inflációja tehát nominálisan tovább emelné ezeket az árakat. Az EBRD érzékenység vizsgálatot 

https://www.carbonpricingleadership.org/
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is végez, az árkategória alsó és felső szélét egyaránt alkalmazva a költség-haszon elemzés 

során. 

Annak érdekében, hogy összehasonlíthassuk az árnyékárat és a szén-dioxid tényleges piaci 

árát, meg kell vizsgálnunk az EU ETS piacát, amely a leghitelesebb karbon piac az Európai 

Unióban. A 11. ábra egyértelművé teszi, hogy az EU szén-dioxid-kibocsátási ára alacsonyabb 

a társadalmi költségeket tükröző 40–80 USD/tonna árnyékárnál (36–72 EUR/tonna a jelenlegi 

EUR/USD árfolyamon). Érdemes leszögezni továbbá, hogy az EU ETS piacon az árak 

jelentősen ingadoznak és a kibocsátási jogok túlságosan bőkezű kiosztása miatt éveken át 10 

EUR/tonna alatt tartózkodtak, miközben a CO2 kibocsátás társadalmi költsége nyilvánvalóan 

nem változik ilyen mértékben. 

11. ábra Karbon árak alakulása az EU ETS piacon 

 

 

 

 

8.3 A TERÜLETHASZNÁLATHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜHG 

KIBOCSÁTÁSOK ÉS MEGKÖTÉSEK VÁLTOZÁSÁNAK 

PÉNZESÍTETT HATÁSA 

A légkörből eltávolított CO2 mennyiségének és a szén-dioxid adott évre vonatkozó 

árnyékárának a szorzatából megkapjuk a területhasználat váltás klímaváltozáshoz kapcsolódó 

éves hasznát, ahogy ezt az 5. táblázat mutatja. A minimum és maximum értékek az árnyékárra 

vonatkozó becslés bizonytalanságából fakadnak. 

5. táblázat A területhasználat váltáshoz kapcsolódó szén-megkötés pénzben kifejezett 

haszna 

Év Nettó CO2 

megkötés 

Minimum CO2 

árnyékár 

 (EUR/tonna) 

Maximum 

CO2 árnyékár 

 (EUR/tonna) 

A terület-

használat 

váltás CO2-

A terület-

használat 

váltás CO2-
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hoz kötődő 

minimális 

haszna (millió 

Ft) 

hoz kötődő 

maximális 

haszna (millió 

Ft) 

2020 258,9 36,0 72,0 3,1 6,2 

2021 258,9 36,9 73,8 3,2 6,3 

2022 258,9 37,8 75,6 3,2 6,5 

2023 258,9 38,7 77,4 3,3 6,6 

2024 258,9 39,6 79,2 3,4 6,8 

2025 258,9 40,5 81,0 3,5 6,9 

2026 258,9 41,4 82,8 3,5 7,1 

2027 258,9 42,3 84,6 3,6 7,2 

2028 258,9 43,2 86,4 3,7 7,4 

2029 258,9 44,1 88,2 3,8 7,5 

2030 258,9 45,0 90,0 3,8 7,7 

2031 258,9 46,1 92,3 3,9 7,9 

2032 258,9 47,3 94,6 4,0 8,1 

2033 258,9 48,5 96,9 4,1 8,3 

2034 258,9 49,7 99,3 4,2 8,5 

2035 258,9 50,9 101,8 4,4 8,7 

2036 258,9 52,2 104,4 4,5 8,9 

2037 258,9 53,5 107,0 4,6 9,1 

2038 258,9 54,8 109,7 4,7 9,4 

2039 258,9 56,2 112,4 4,8 9,6 

2040 258,9 57,6 115,2 4,9 9,8 

2041 258,9 59,0 118,1 5,0 10,1 

2042 258,9 60,5 121,0 5,2 10,3 

2043 258,9 62,0 124,1 5,3 10,6 

2044 258,9 63,6 127,2 5,4 10,9 

2045 258,9 65,2 130,3 5,6 11,1 

2046 258,9 66,8 133,6 5,7 11,4 

2047 258,9 68,5 136,9 5,9 11,7 

2048 258,9 70,2 140,4 6,0 12,0 

2049 258,9 71,9 143,9 6,1 12,3 

2050 258,9 73,7 147,5 6,3 12,6 
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9 EGYÉB PÉNZBEN KIFEJEZETT HASZNOK ÉS 

KÖLTSÉGEK 

9.1 SZÁNTÓFÖLDI TERMELÉS 

A hullámtérbe vont kb. 325 hektár nagy része jelenleg szántóföld. Nem kifejezetten 

kiemelkedő minőségű földekről van szó, az 1980-as évekig legelőként használták a területet, 

mielőtt szántóvá alakították volna. A földminőség az átlagosnak tekinthető 18-20 

aranykorona alatt van, a búza kb. 3,5-4 tonnát terem hektáronként, ami a 2014-2016 közötti 

országos átlagnak csupán 60-70%-a (Szili és Szlovák, 2018). Az EU agrártámogatásai nélkül a 

területet nemigen érdemes megművelni. A búzatermesztés kb. nullszaldós lenne, míg a 

napraforgó termesztése önmagában jövedelmező, de erre jellemzően csak minden ötödik 

évben kerülhet sor, ugyanakkor ez az öt éves ciklus időjárási és piaci kockázatokkal terhelt, 

nincs garancia arra, hogy valóban sikerül az öt év egészét nyereséggel zárni. A földtulajdonról 

szóló jogszabályi korlátok miatt a termelés nagy része bérelt földön történik, a 

tulajdonosokat és a bérlőket érő hatások pedig eltérőek. A kapcsolódó kérdéseket a 

számítások során kezeljük, itt az alkalmazott módszer lényegi elemeit vesszük sorra. A 

felhasznált adatok részben gazdálkodókkal folytatott interjúkból (Járvás, 2019, Tarkó, 2019, 

Katona, 2019), részben a tesztüzemi rendszerből. 

A szántóföldek hullámtéri legelőkké történő (vissza)alakítása, valamint a földterület 

kisajátítása/kivásárlása az alábbi gazdasági hatásokkal jár: 

1) A földhasználók jövedelemkiesésének / megélhetésének rendezése a kisajátítási áron 

keresztül. 

A föld, mint termelési tényező értéke tükrözi a terület által a jövőben nyújtott 

jövedelmek jelenértékét. A tesztüzemi rendszer (Szili és Szlovák, 2018) 2014-16. 

időszakra vonatkozó adatai szerint a búza/napraforgó vetésforgó adózás utáni éves 

jövedelmezősége kb. 110 ezer Ft/ha, aminek mintegy 70%-a az agrártámogatásokból 

származik. A kisajátítási földár 20%-os prémiumot tartalmaz a mezőgazdasági 

termelők és az állam közötti együttműködés elősegítése érdekében, ezáltal többek 

között hozzájárulva az alacsonyabb tranzakciós költségekhez (pl. kevesebb alku és 

jogi eljárás) és feltehetően kompenzálva a gazdálkodók számára okozott járulékos 

kellemetlenségeket is. 4%-os diszkontláb alkalmazásával a földár (a kisajátítási 

prémiummal még nem számolva) körülbelül 35 év jövedelmezőségét fedezi. Úgy 

véljük, hogy a kisajátítási ár kellő fedezetet nyújt a termelés felhagyásából eredő 

elvesző jövedelmekre. 

Magyarországon a mezőgazdasági termelés nagymértékben épít a földbérlésre. A 

kisajátítási vagy kivásárlási ár tartalmaz egy olyan elemet is, amit a bérlők kapnak, 

segítve őket a bérlet felmondásából fakadó új helyzethez történő alkalmazkodásban, a 

kapcsolódó költségek elviselésében.  

2) Csökkenő kereslet a növénytermesztéshez kapcsolódó mezőgazdasági szolgáltatásokra a 

szántóművelés felhagyásával összefüggésben. A parcella-használat felől nézve a 

mezőgazdasági termelés elmaradása pénzügyi veszteségként merülhet fel, azonban nem 

erről van szó. A termelés pénzügyi erőforrásokat igényel (becslésünk szerint évente kb. 50-60 

millió forint értékben), ezek az erőforrások pedig a területhasználat váltást követően is 

rendelkezésre állnak. A gazdálkodók várhatóan másfajta jövedelemtermelésre fogják 
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használni ezeket a forrásokat, amik így a jövőben is gazdasági hasznot fognak termelni. 

Elvben persze átmenetileg csökkenhet a gazdasági aktivitás, mivel az átállás, a kapcsolódó 

döntéshozatal időt igényel, de ez a jelenség túlmutat vizsgálatunk keretein. 

A búzatermelés költségszerkezete (Szili és Szlovák, 2018) azt mutatja, hogy a 

költségek 30% -át műtrágyákra (19%) és növényvédőszerekre (11%) fordítják. Ezen 

agrokemikáliák használatának abbahagyása környezeti haszonnal jár, csökken a 

talajvíz és a felszíni víz szennyeződése. Ennek eredményeként külső költségek (negatív 

externália hatások) kerülhetőek el. Az átállás végső hatása nyilvánvalóan azon is múlik, 

hogy milyen új tevékenységeket fognak a felszabadult források finanszírozni. 

3) A mezőgazdasági termelők átlagos termelékenysége valamelyest csökkenni fog a művelt 

terület csökkenése, mint méret hatás miatt (minden más változatlansága mellett). Azok a 

parcellák, amelyek egyébként csak nullszaldóval művelhetők, valójában hasznot hajtanak 

azzal, hogy a drága gépek és egyéb berendezések költségeit szélesebb bázison lehet 

szétteríteni, több hektár között felosztani. Egy gazdaság méretének a csökkenésével ez a fajta 

méretgazdaságosság gyengül. Ezenkívül a támogatási szabályok megkövetelik a terület egy 

részének pihentetését, erre jellemzően a legkevésbé termelékeny parcellákat szokás kijelölni. 

Ha az állam épp ilyen parcellákat vásárol ki a töltésáthelyezés miatt, akkor a termelők 

kénytelenek lesznek más, termékenyebb területeket pihentetni, ami nyilvánvalóan pénzügyi 

hátrányokkal jár. Tudomásunk van legalább egy olyan nagyméretű mezőgazdasági 

vállalkozásról, melynek 1,5%-nyi, 6 hektár nagyságú területe fekszik itt. A többi parcella 

jellemzően kisebb, a leírt hatás nem nyomon követhető. Az esettanulmányban ezt a fajta 

terhet nem tudjuk pénzben kifejezni. 

4) A vízügyi igazgatóság munkatársainak tapasztalata szerint a területen meg szokott jelenni 

a belvíz. Nincs azonban pontos adat arról, hogy a vízborítás milyen gyakran csökkentette 

vagy károsította a mezõgazdasági termelést. Ez arra enged következtetni, hogy a kieső 

termelés, az előzőekben becsült értéke, túlbecsültnek tekinthető, de nem áll rendelkezésre 

megfelelő információ a visszaesés mértékének a meghatározására. Ezen túlmenően a 

területen 4 km hosszan vízelvezető csatornák találhatóak. A projekt által kezdeményezett 

földhasználat-váltás szükségtelenné teszi a csatornák további karbantartását, ezáltal évente 

kb. 450 ezer forintot meg lehet takarítani. Nincs azonban arról információnk, hogy a belvízi 

csatornák előnyeiben részesülő termelők valójában hozzájárultak-e a csatornák fenntartási 

költségeihez, sőt az sem egyértelmű, hogy milyen mértékben voltak a csaotornák 

karbantartva. 

Az újonnan ártérbe vonandó területen egy kisebb, 5 hektáros földterület van jelenleg 

legelőként nyilvántartásba véve, az állattenyésztés itt összhangban van az új területhasználati 

követelményekkel. Érdemes lehet a tulajdonosokkal, a számukra a terület további 

használatának lehetőségét biztosító, kölcsönösen előnyös megállapodás feltételeiről 

egyeztetni.  

9.2 HALÍVÓHELY 

Ha az új hullámtéri területen lévő halívóhely elárasztásra kerül – és ez az évek kb. 80%-ában 

legalább néhány napig megtörténik -, akkor az ott rekedt halak ikrát raknak, szaporodnak.  

Később, amikor a vizet a tóból egy zsilipen és csatornán keresztül kiengedik, a halak a folyóba 

kerülnek, ahol így bővül az állomány, ami hozzájárul a horgászat lehetőségének 

fenntartásához. Ez a folyamat a hagyományos halgazdálkodás módszeréhez hasonlít, jelenleg 
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a horgászegyesületek halastavakból vásárolnak ivadékot a folyó halállományának 

újratelepítésére. 

A mesterséges telepítéssel szemben a halívóhely bizonyos előnyöket kínál: 

• Hatékonyabban meg tudja őrizni a halállomány (és így a kapcsolódó ökoszisztéma) 

biológiai sokféleségét 

• Mindezt alacsonyabb költséggel (Bíró és társai, 2006) 

Az újonnan épített és fenntartott halívóhelyek helyettesíthetik és/vagy kiegészíthetik az éves 

telepítést, amely a terület tulajdonosának/fenntartójának a feladata. A tiszai halállomány 

szabályozása (beleértve annak pótlását is) jelentős költségeket jelent ezeknek a 

szervezeteknek, általában a horgászszövetségeknek, ezeket azonban a halívóhely 

számottevően csökkentheti. Az alábbiakban részletesen ismertetjük, hogyan 

számszerűsítettük ezeket, a költségcsökkenés formájában megjelenő hasznokat. 

Az ívóhely sikere és termelékenysége mindig a terület jellemzőitől függ, ám Bíró és társai 

(2006) becslése szerint egy hektár ívóhely tíz hektár folyóterület természetes fenntartását 

biztosítja. Ez az arány a becslési módszerünk egyik sarokköve. Az említett arány 

alkalmazásával a javasolt halívóhely 35 hektáros területével 350 hektáron kiválthatja a 

mesterséges újratelepítést. 

Sajnos a halpótlás fajlagos költségeire vonatkozóan az esettanulmány környékére nem állnak 

rendelkezésre adatok, azonban a Tisza egyik mellékfolyójára, a Körösre igen. A Körösvidéki 

Horgász Egyesületek Szövetsége nyilvánosságra hozta haltelepítési adatait. 2019-ben az 

egyesület hektáronként 45,4 kg pontyivadékot telepített (Körös Hírcentrum, 2019).  Egy másik 

forrás a folyókba történő újratelepítés céljára halastavakból vásárolt ponty árát tartalmazza, 

ami kilogrammonként 790 forint + ÁFA volt 2018-ban (kozep-tisza.hu, 2018). 

Számításainkban mi is ezt az árat alkalmazzuk. 

Az összegyűjtött információk és a becslési módszer alapján várakozásunk szerint a javasolt 

ívóhely évi 16 millió forinttal csökkenti a halállomány szintentartásához kapcsolódó 

költségeket. Emellett a szervezetnek természetesen fenn kell tartania a projekt során 

kialakított halívóhelyet is. Bíró és társai (2006) becslése szerint ennek éves költsége mintegy 

60 ezer forint/hektár. A KSH fogyasztói árindex adatainak a segítségével folyó árakra 

számolva 88,4 ezer forint/hektár adódik, vagyis 3,1 millió forint a 35 hektár egészére. Így a 

halívóhely által biztosított nettó éves megtakarítást 12,9 millió forintra becsültük. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy a költségmegtakarítás becsült értéke csak azokban az években 

alkalmazható, amikor a folyó vízszintje elég magas ahhoz, hogy napokig víz alá kerüljön a 

halívóhely. Ez igaz volt az elmúlt 20 év 80 százalékában. Így lényegében az éves megtakarítás 

várható értéke alacsonyabb: 16 millió Ft * 0,8 - 3,1 mFt = 9,7 millió Ft/év. Feltételeztük, hogy a 

halívóhely fenntartási költsége minden évben felmerül. 

Becslésünkben az adatok hiánya miatt nem számoltunk a pontyon kívül más halfajok pótlási 

költségeivel. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a halívóhely sok más faj szaporodását is elősegíti, 

és további, de pénzben nehezen kifejezhető előnyökkel jár a horgászok és az ökoszisztéma 

számára. Így a költségmegtakarításra vonatkozó becslésünk inkább konzervatív. 
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9.3 LEGELŐGAZDÁLKODÁS 

A területhasználat váltást követően 270 hektár legelő kerül a KÖTIVIZIG kezelésébe. A 

területen történő megfelelő gazdálkodás elengedhetetlen, ha az a cél, hogy a legelőterület 

alacsony érdességű maradjon, a víz akadálymentes lefolyását biztosítva árhullám idején. A 

KÖTIVIZIG szempontjából a legegyszerűbb megoldás a terület bérbeadása olyan 

mezőgazdasági vállalkozásoknak, amelyek azt legeltetésre és/vagy szénatermesztésre 

használnák. Ilyen területek iránt azonban nehezen előrejelezhető a kereslet (Katona, 2019), 

gyakran már az is eredmény, ha valaki egy szimbolikus, pl. 1000 Ft/ha/év bérleti díj ellenében 

bérbeveszi. Felmerült egy olyan konstrukció is, melyben a Hortobágyi Nemzeti Park ingyenes 

használatba kapná a területet szürkemarhák legeltetésére. Egy ilyen megállapodás annak 

ellenére vonzó lenne a KÖTIVIZIG számára, hogy nem látna belőle bevételt, mivel így a legelő 

gondozására, a kaszálásra vonatkozó kötelezettséget is át tudná ruházni a nemzeti parkra. Ha 

a területen cserjék is megjelennek, a tisztítási költség magasba szökhet, a felelősségi 

viszonyokat egyértelműen meghatározó bérleti vagy használati megállapodás ezektől 

mentesítené az igazgatóságot. 

A másik alternatíva a saját kezelés és a betakarított széna értékesítése. A szénapiac nem túl 

likvid, a bevétel szerény és nehezen előrejelezhető. A legelőgazdálkodás költsége ezzel 

szemben jelentős lehet. Külső vállalkozások kb. 40–70 ezer Ft/hektár áron kaszálnak és évente 

általában kétszer érdemes kaszálni (Lipták, 2019). Ha a KÖTIVIZIG saját gépeivel maga kaszál, 

akkor a közvetlen költség csak 10 ezer Ft/ha körül van, de ebben még nincs benne a 

munkaerő költsége és a gépek amortizációja. Ha az igazgatóság műveli a területet, jogosulttá 

válik a területalapú támogatásra, ami – a széna értékesítési bevételével együtt – komolyan 

javítja a legelő kezelésének pénzügyi eredményét. Mivel a töltésáthelyezést magába foglaló 

projektet uniós források támogatják, a projekt végrehajtását követő első öt évben a 

KÖTIVIZIG nem jogosult a terület használatából bevételszerzésre, ideértve az 

agrártámogatásokat is. 

Tudjuk, hogy legeltetés vagy kaszálás céljára nehéz kiadni a területet, mivel az állattenyésztés 

nyeresége alacsony, így a gazdálkodás piaci alapú kiszervezésének pénzügyi viszonyai 

nemigen számíthatók. Feltételezzük, hogy a KÖTIVIZIG akár szerződtetett külső vállalkozáson 

keresztül, akár saját eszközeivel kezeli a területet, ennek éves nettó költsége – két kaszálással 

és a kaszálékból származó szerény bevétellel is számolva – 80 ezer Ft/ha/év. Ugyanakkor a 6. 

évtől kezdve 70 ezer Ft/ha/év uniós támogatásból származó bevétellel is lehet számolni. 

Ezeket az értékeket használjuk a költség-haszon elemzés során. Amennyiben a megváltozó 

piaci viszonyok miatt a KÖTIVIZIG mégis előnyösebb bérbeadási szerződést tudna kötni, 

akkor az éves költség nullára esne, míg az agrártámogatás a bérlőt illetné, a végső 

egyenleget tekintve tehát nem lenne nagy különbség. 

9.4 ERDŐGAZDÁLKODÁS 

Az erdősítés költsége - amelyet már bevettünk a kezdeti költségek közé - 70 millió forintra 

becsülhető. A telepítést követően is gondozni kell az erdőt, eleinte az ültetés cserjéktől, 

gyomoktól történő tisztítására, később az állomány ritkítására kell költeni. Néhány évtized 

elteltével bevételt is termel az erdő, kezdetben a gyérítésből származó faanyag hozhat 

szimbolikus bevételt, ami idővel, a kihozható famennyiség növekedésével emelkedik. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy az erdőtelepítés kezdeti költségein túl a gondozás költségeit 
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többé-kevésbé fedezik a gyérítésből kikerülő faanyag értékesítési bevételei, legalábbis 

hosszabb idő átlagában. 

A fakitermelés tekintetében két lehetőség áll rendelkezésre: 1) A vágásérett, kb. 60 éves erdő 

teljes kitermelése (tarvágás) (Ficzere, 2019) és 2) folyamatos szálaló gazdálkodás. Mivel ez egy 

védőerdő, amelynek fő célja árvíz idején a gát óvása, az utóbbi, a szálaló fakitermelési 

stratégia alapján számolunk. Ebben az erdőművelési gyakorlatban már a vágásérett kor előtt 

megkezdődik az állomány szakaszos, lassú kitermelése. Elemzésünkben feltételeztük, hogy a 

telepített erdő elegyes tölgyes, a szálaló vágás pedig a 30 éves állományban kezdődik, onnan 

kezdve tízévente történik. Ahogy nő az erdő, a 10 évente kitermelt faanyag mennyisége is 

egyre több lesz. Végül eljutunk egy 90 éves vágásérett erdőrész letermeléséhez és innen 

kezdve minden következő, 10 évenkénti fakitermelés ugyanígy egy 90 éves vágásérett 

erdőrészt fog érinteni – 100 év múlva tehát beáll az egyensúly a növekedés és kitermelés 

között. Ez a fajta szálaló kitermelésen alapuló erdőgazdálkodás biztosítja, hogy az erdő 

természetes módon megújuljon, nincs szükség a jövőben újratelepítési költségekre. 

Elemzésünk eredményeit a 6. táblázat foglalja össze. Az első 50 év során 10,4 millió forint 

értékű faanyag kerül kitermelésre. 

 

6. táblázat A faállomány, a fakitermelés és a kitermelt fa értékének alakulása a 20 hektár 

egészére együtt 

Év Faállomány a 

kitermelés előtt 

(m3) 

Kitermelt fa 

mennyisége (m3) 

Faállomány a 

kitermelés után 

(m3) 

A kitermelt 

faanyag értéke 

(Ft) 

10 0 0 0 0 

20 1,040 0 1,040 0 

30 1,540 154 1,386 2,464,000 

40 1,944 216 1,728 3,456,000 

50 2,344 280 2,064 4,480,000 

60 2,666 344 2,322 5,504,000 

70 2,886 402 2,484 6,432,000 

80 3,034 456 2,578 7,296,000 

90 3,114 504 2,610 8,064,000 

100 3,144 548 2,596 8,768,000 

110 3,128 586 2,542 9,376,000 

120 3,080 504 2,576 8,064,000 

130 3,108 504 2,604 8,064,000 

Megjegyzés: A faállomány értéke a tölgy fatermési tábláin (Ficzere, 2019) alapul és 16.000 Ft/m3 

fajlagos árbevétellel számoltunk. 

 

.  
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10 PÉNZBEN KI NEM FEJEZETT HASZNOK ÉS 

KÖLTSÉGEK 

10.1 MÉHÉSZKEDÉS 

A töltésáthelyezés révén kialakuló természetes területen nagyobb számú méhcsaládot lehet 

legeltetni, ami a méhészek szempontjából a korábbiakhoz képest egy pótlólagos lehetőség. 

Ficzere (2019) szerint a hullámtér bővítése 2-3 méhésznek is biztosítana területet. Az újonnan 

nyíló lehetőség pénzbeli értékének a becslése ugyanakkor nem egyszerű, mivel a méhészek a 

töltések környezetét általában olyan bázisként használják, ahonnan a méhek mezőgazdasági 

területeket (pl. repceföldeket) érnek el, az ártéri legelők és erdők kevésbé vonzó célpontként 

jelennek meg. Ma is számos méhész rendelkezik a vízügy által ingyenesen kiállított 

területfoglalási engedéllyel a gátak mentén és egyelőre a további engedélyek kiadásának 

sincs kapacitásbeli korlátja. A méhészkedés céljából rendelkezésre álló terület tehát nem kerül 

teljes mértékben kihasználásra, további ingyenes engedélyeket lehetne kiadni. Mivel nincs 

szűkösség, ezért nehéz a jövőbeli bővülő használat lehetőségéhez pénzértéket rendelni. Ettől 

mi is eltekintünk. 

Ez a megközelítés nem jelenti azt, hogy a területnek méhészeti szempontból nincs értéke, 

vagy hogy a terület kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatási potenciáljának jobb kihasználása 

ne lenne tanácsos. Elemzésünk a pótlólagos hatásokra összpontosít, amelyek értéke csekély. 

További kutatásokban érdemes lenne ugyanakkor azt megvizsgálni, hogy mik a nagyobb 

volumenű méhészkedést akadályozó gazdasági korlátok, amelyek a jelenleg kihasználatlan 

kapacitásokat okozzák és miként lehetne őket felszámolni. 

 

10.2 VADÁSZAT 

A természetes terület méretének növekedésével a vadak száma is nőni fog. Ficzere (2019) 

szerint a vadállomány növekedése inkább érinti a vízimadarakat, mint a vadon élő emlősöket. 

Összességében nőhet a vadászat értéke, a változás mértéke ugyanakkor nehezen 

előrejelezhető. 

Egy másik kapcsolódó hatás, hogy a földhasználat megváltozása miatt az érintett terület nem 

lesz kitéve vadkárnak. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár adatai szerint Jász-Nagykun-

Szolnok megyében a helyi vadásztársaságok által fizetett kártérítés összege 2014 és 2018 

között éves átlagban 6,2 millió forint volt a megye egészére. Az esettanulmány 300 hektáros 

területe ugyanakkor túlságosan kicsi ahhoz, hogy arányosítással érdemi vadkár értékekhez 

jussunk.  

 

10.3 SZABADIDŐS, SPORT, HOBBY ÉS OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK  

A természetes területek nagyságának gyarapodása növekvő számú embert ösztönözhet 

szabadidejének természetben töltésére. Futáshoz, sétához az esettanulmány helyszíne túl 

távol van a településektől, számottevő változást nem várunk; kerékpárosoknak, 

gyalogtúrázóknak, vízitúrázóknak ugyanakkor könnyebben elérhető. Az új ártér kiváló 
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helyszín lehet a madarak tanulmányozásához, de a madárlesre érkezők számának a 

becsléséhez nincs adatunk. A természeti terület oktatási potenciállal is rendelkezik, 

lehetőséget biztosítva tanösvények kialakításának, helyszíni biológiai és ökológiai óráknak, 

iskolai kirándulásoknak, táboroknak, erdei iskoláknak. 

10.4 AZ ÖKOSZISZTÉMA JAVULÁSA 

Mivel körülbelül 300 hektár termőföldet természetesebb területhasználat vált fel, az élőhelyen 

kiteljesedik az állat- és növényvilág, várhatóan nő a biodiverzitás és javul a külső hatásokkal 

szembeni ellenállóképesség. 

A halívóhely kialakítása növelni fogja az élőhelytípusok sokféleségét, ezentúl táplálék forrást 

biztosít különféle madár és emlős fajoknak. Az efféle vizes élőhelyek által nyújtott számos 

összekapcsolódó pozitív hatást a folyó más környékbeli szakaszain is meg lehet figyelni. Az 

élőhely természeti erőforrásainak kezelése során egyensúlyt kell teremteni a madarakhoz 

kapcsolódó célok (az értékes madárfajok táplálkozásának maximális kielégítése) és a 

horgászati célú halállomány fenntartása (a folyóba engedhető halak fajtáinak, mennyiségének 

maximálása) között. 

10.5 A FELSZÍN ALATTI VIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK JAVÍTÁSA  

A hullámtér nagyobb felszíne miatt a felszín alatti vizek a felszíni beszivárgás révén jobban 

pótlódnak, így a térség egészének javul a vízmérlege. Az emelkedő talajvízszint mind a közeli 

gazdáknak, mind a környékbeli ökoszisztémáknak kedvező. Ezt a hatást az elemzés a 

fenntarthatósági feltételek keretében részletezi az 5. fejezetben. 

Habár az esettanulmány területén nem üzemeltek belvíz elvezető csatornák, a terület 

elméletileg mégiscsak vizet bocsátott az egyébként szeparáltan működő regionális 

vízelvezető rendszerbe. Ez innen kezdve megszűnik, tovább javítva a vízháztartást.  

11 A KÖLTSÉG-HASZON EGYENLEG ÉS ÉRTÉKELÉSE 

11.1  RENDSZEREZÉS, EREDMÉNYEK 

11.1.1 EXCEL ALAPÚ ESZKÖZ 

A döntés-támogatási folyamat tartozéka az az excel alapú eszköz, amely segíti a hatások 

rendszerezését, a költségek és hasznok egyenlegének kiszámítását (CBA Tisza pilot.xlsm). Az 

előző fejezetekben ismertetett összes haszon- és költségtétel bekerült ebbe a számításba, 

feltüntetve az is, hogy az egyes tételek melyik évben merülnek fel. A nem pénzesített hasznok 

is rögzítésre kerülnek. Minden tétel és hatás, a pénzben nem kifejezett elemek esetében is fel 

kell tüntetni a költségviselők és a haszonélvezők csoportját, így készítve elő a hatások 

megoszlásának és a negatív hatásokat kiegyenlítő kompenzációs mechanizmusoknak a 

struktúrált tárgyalását. 



Danube FP WP 4.3: Közép-tiszai költség-haszon vizsgálat 

34 

Az eszköz segítségével kiszámításra kerül minden pénzben kifejezett költség és haszon tétel 

jelenértéke a felhasználó által megadott reál diszkontláb9 felhasználásával. Az 

esettanulmányhoz 2%-os diszkontlábat használtunk és érzékenység-vizsgálatot végeztünk az 

1% és 3% értékekkel is.  

11.1.2 A KÖLTSÉG-HASZON EGYENLEG 

A 2%-os reál diszkontlábat és 50 éves időhorizontot használó vizsgálat részletes eredményeit 

a 7. táblázatban mutatjuk be. Elemzésünkben minden, az elkövetkező 50 év során jelentkező, 

pénzben kifejezett hasznot és költséget jelenértékre hoztunk.  

 

 

 

 

 

 

 

9 A reál diszkontláb a (nominális) diszkontláb inflációs ráta feletti része, tehát az inflációtól megtisztítva 

mutatja a jelenbeli és jövőbeli pénzáramok értéke közötti százalékos különbséget. 
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7. táblázat A töltésáthelyezés költségei és hasznai 2%-os reál diszkontláb mellett 

Érintett szereplő Költség / Haszon Megnevezés Leírás Jelenérték (millió Ft) 

Állam (árvíz) Költség Töltésépítés Tervezés, kivitelezés stb. -2,200 

Állam (árvíz) Költség A régi töltésszakasz elbontása 
 

-400 

Állam (árvíz) Költség Véderdő létesítés Telepítési költség  -70 

Állam (árvíz) Költség Halívóhely Az anyaglelőhely rekultivációja, halívóhely kialakítása -750 

Állam (árvíz) Költség Magasfeszültségű vezeték A magasfeszültségű vezeték átépítése -600 

Állam (árvíz) Költség Minden más kezdeti költség 
 

-700 

Állam (árvíz) Költség Területvásárlás A parcellákért kifizetett összeg -540 

Állam (árvíz) Költség Területvásárláshoz kapcsolódó 

tranzakciós költségek 

Földmérés, jogi szakértelem, értékbecslés, a KÖTIVIZIG-en 

belüli időráfordítés 

-21 

Állam (árvíz) Költség Legelő kezelése Legelő fenntartás, kaszálás -692 

Állam (árvíz) Haszon Agrártámogatás Agrártámogatás a legelőgazdálkodáshoz 515 

Állam (árvíz) Haszon Faanyag termelés Szálaló fakitermelés a véderdőn  5 

Állam (árvíz) Pénzben kifejezett nettó haszon (+) vagy költség (-) 
 

-5,453  
     

Társadalom (árvíz) Haszon Csökkenő árvíz kockázat A hidromorfológiai változások miatt alacsonyabb árvízi 

kockázat 

6,026 

Társadalom (árvíz) Pénzben kifejezett nettó haszon (+) vagy költség (-) 
 

6,026 
     

Társadalom Haszon CO2 megkötés A megkötött CO2 átlagos értéke az első 10 évben 47 

Társadalom Haszon CO2 megkötés A megkötött CO2 átlagos értéke a 11-30. évben 101 

Társadalom Haszon CO2 megkötés A megkötött CO2 átlagos értéke a 31-50. évben 111 

Társadalom Haszon Szabadidős, sport, hobby és 

oktatási tevékenységek 

Túrázás, futás, fényképezés, madárles, oktatás Nem pénzesített 

Társadalom Haszon Az ökoszisztéma javulása Nagyobb természetes élőhely, emelkedő biodiverzitás, 

ellenállóbb ökoszisztéma 

Nem pénzesített 

Társadalom Haszon Mezőgazdasági vegyszerek 

visszaeső használata 

A víztestek csökkenő szennyezőanyag terhelése Nem pénzesített 
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Társadalom Haszon A felszín alatti vizek 

utánpótlódásának javítása 

A hullámtér nagyobb felülete miatt Nem pénzesített 

Társadalom Haszon A vízelvezető csatornák 

fenntartásának megszüntetése 

A tájhasználat váltás miatt nem kell a területről a vizet 

elvezetni 

15 

Társadalom Pénzben kifejezett nettó haszon (+) vagy költség (-) 
 

274 
     

Helyi lakosság Haszon Méhészek Többlet hely nagyobb számú méhcsalád részére Nem pénzesített 

Helyi lakosság Haszon Vadászok Több vízimadár és potenciális nagyobb számú vad Nem pénzesített 

Helyi lakosság Pénzben kifejezett nettó haszon (+) vagy költség (-) 
 

0 
     

Gazdák Költség Termelékenységi veszteség Az alacsonyabb méretgazdaságosságból származó 

termelékenységi veszteség, a vertikálisan integrált termelés 

csökkenő lehetősége 

Nem pénzesített 

Gazdák Pénzben kifejezett nettó haszon (+) vagy költség (-) 
 

0 
     

Horgászok Költség A halívóhely éves fenntartása Fenntartás -99 

Horgászok Haszon Halívóhely A folyó halállományának csökkenő pótlási költségei 410 

Horgászok Pénzben kifejezett nettó haszon (+) vagy költség (-) 
 

311 
     

Minden érintett 

szereplő együtt 

Pénzben kifejezett nettó haszon (+) vagy költség (-)   1,157 
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A nettó haszon értéke kb. 1,16 milliárd Ft. 1%-os reál diszkontláb esetén ez az érték 2,71 

milliárd forintra nőne, 3%-os diszkontláb esetén pedig 0,02 milliárd forintra csökkenne. Az 

eredmények nyilvánvalóan nagyon érzékenyek a reál diszkontláb szintjére. Egy magas 

diszkontláb jelenértéken számolva lecsökkenti az időben távoli tételek súlyát, erősen 

diszkontálva azokat, míg egy alacsony diszkontláb a jövőben távolabbi tételeknek is 

viszonylag nagy szerepet biztosít. Mivel a vizsgált költségek közül a jelenbeli beruházási 

költségek dominálnak, míg a hasznok nagy része a jövőben többé-kevésbé egyenletesen 

elosztva jelentkezik, az alacsonyabb diszkontlábak esetén könnyebben alakul ki pozitív 

egyenleg. 

Számos pénzben ki nem fejezett tétel tovább módosíthatja ezeket az eredményeket, de nem 

valószínű, hogy a jelenlegi pozitív várakozások megfordulnának, mivel a pénzben ki nem 

fejezett tételek között is a hasznok a hangsúlyosabbak.  

A fő költségelem az állam10 által a projekt kezdetén kifizetett beruházási költség (összesen 5,3 

milliárd forint), míg a fő haszon a társadalomban szétterülő árvízkockázat csökkenés (6 

milliárd forint). Más szempontból ez is állami haszon, mivel csökkenti az állam más típusú 

árvízi védekezési költségeit. Az állam szempontjából tehát a töltésáthelyezés vonzó 

befektetés, amelyet már önmagában az árvízkockázat csökkentése is igazol. 

Más érdekelt feleket tekintve a társadalom (számos részcsoportja) sokféle előnyben részesül 

majd, amelyeknek csak egy részét lehetett pénzben is kifejezni. Ezzel szemben egyetlen nem 

pénzesített költség-tétel rontaná az egyenleget, a szántóföldi növénytermesztés 

megszűnéséhez kapcsolódóan. Bátran feltételezhetjük, hogy a társadalom egésze számára a 

projekt előnyös. 

A helyi lakosság érintett része hasznosnak találja majd a vadászat, méhészet, horgászat és 

egyéb elfoglaltságok bővülő lehetőségeit. Összességében a változások számukra kedvezőek. 

A horgász egyesület – feltételezve, hogy az ívóhely fenntartása az ő feladatuk lesz - új éves 

kiadásokkal szembesül, ám cserébe jelentősen csökken a halállomány utánpótlás költsége, 

így a horgászok egyesületükön keresztül összességében jelentős pénzügyi előnyökhöz jutnak.

 

10 A kiadások szempontjából a központi költségvetést illetve a KÖTIVIZIG-et értjük állam alatt. 
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12. ábra Az egyes érintett csoportok pénzügyi egyenlegének változása 
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11.2 A NETTÓ HASZON ÉRZÉKENYSÉG-VIZSGÁLATA 

Az előző alfejezetben bemutatott költség-haszon elemzésünk 50 éves időhorizontot és 2%-os 

reál diszkontlábat használt. Ezekkel a paraméterekkel a nettó haszon 1.157 millió forint lett. 

Azért ezekből a számokból indultunk ki, mert a hosszú életciklusú infrastruktúrába történő 

állami beruházások esetén az 1%–3% diszkontráta-intervallum elfogadható tartománynak 

tekinthető (Drupp et al. 2015). A diszkontlábak ilyen alacsony tartományában az időhorizont 

döntő jelentőségűvé válik. Ha túl hosszú, az azt sugallja, hogy a körülmények hosszú távú 

változatlanságát feltételezzük, miközben a túlságosan rövid időtáv a releváns hatások egy 

részének mellőzésével jár. A töltésfejlesztés hosszú távú állami beruházás, nyugodtan 

élhetünk a legalább 50 éves hasznos élettartam feltételezésével. Ahogy az alábbi táblázat 

mutatja, ez az időtáv kellően hosszú ahhoz, hogy az elérhető hasznok a projekt indítását 

alátámasszák.  

Hogy jobban megértsük a nettó haszon érzékenységét az időhorizont, illetve a diszkontláb 

elmozdulására, a két változó különböző kombinációira is kiszámoltuk a költségek és hasznok 

egyenlegét. 30 és 100 év közötti időtávot vizsgáltunk 10 éves lépésközzel, a diszkontlábat 

pedig 0% és 10% között mozgattuk, 1%-onként emelve az értékét. Az eredményeket a 8. 

táblázat foglalja össze. 

8. táblázat A töltésáthelyezés nettó haszna különböző reál diszkontláb és időtáv 

értékpárokra (millió Ft) 

 

 

Mint látható, az 1%–3%-os diszkontráta-tartományban a projekt pozitív nettó eredményt 

mutat, ha legalább 40–50 éves időtávot feltételezünk. A 4%-os vagy annál magasabb reál 

diszkontláb bármelyik vizsgált időhorizonton veszteségessé tenné a projektet, ugyanakkor 

nem indokolt ilyen magas diszkontláb alkalmazása, részben, mert társadalmi célokat szolgáló 

beruházásról van szó, részben pedig mert magasabb diszkontláb olyan mértékben 

zsugorítaná a jövő generációkra eső hasznokat, ami nincs összhangban a generációk közötti 

szolidaritás társadalmilag elfogadott mértékével. Jellemzően az állami kiadások hosszútávú 

finanszírozási költsége (állampapír kamat) sem haladja meg 4%-nál nagyobb mértékben az 

inflációt. Úgyszintén nem ésszerű 40-50 évnél rövidebb időtáv alkalmazása árvíz kockázat 

A vizsgálat időhorizontja (év)

Diszkontláb 30 40 50 60 70 80 90 100

0% 699 2774 4849 6926 9003 11082 13161 15241

1% -100 1373 2706 3914 5008 5998 6895 7708

2% -753 296 1157 1864 2444 2920 3311 3631

3% -1291 -540 19 435 745 975 1147 1275

4% -1737 -1197 -833 -586 -420 -307 -231 -180

5% -2109 -1720 -1481 -1334 -1244 -1189 -1155 -1134

6% -2422 -2140 -1983 -1895 -1846 -1818 -1803 -1794

7% -2686 -2482 -2378 -2325 -2298 -2284 -2277 -2273

8% -2912 -2762 -2693 -2661 -2646 -2639 -2636 -2635

9% -3105 -2995 -2949 -2930 -2921 -2918 -2916 -2916

10% -3271 -3191 -3160 -3148 -3143 -3141 -3141 -3141
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csökkentő beruházásokra, a társadalom jogos elvárása, hogy a fejlesztések több évtizedes 

időtávon biztonságot szolgáltassanak.  

 

12 ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK 

A Fokorúpusztai töltés áthelyezés komplex, kiterjesztett költség-haszon vizsgálatának 

eredményei alátámasztják, hogy a beavatkozás hasznos társadalmi beruházás lenne mind 

pénzügyi, mind természetvédelmi szempontból. Az elemzés alapján feltételezhető, hogy a 

projekt eredményeképp egyetlen érintett csoport sem járna rosszabbul, az egyes szereplők 

esetleges pozíció romlása kezelve van. 

Noha a hasznok legnagyobb része az árvízkockázat csökkenéséből fakad, a számítások azt 

mutatják, hogy az ökoszisztéma szolgáltatások megvalósulását szem előtt tartó 

megállapodások kialakítása szintén jelentős mértékben hozzájárul a hasznokhoz. Elsősorban 

a halívóhely fenntartása, gondozása és így a horgászati célú halivadék utánpótlás biztosíthat 

számottevő hasznot, aminek az előfeltétele a horgász egyesülettel kötött ezirányú 

megállapodás.  

Noha a szén-dioxid megkötés haszna viszonylag alacsony a projekt teljes nettó hasznához 

képest, érdemes figyelembe venni, hogy ez a haszon egy aránylag kis területről, összesen 20 

hektárnyi véderdőből származik, ami a teljes átalakított terület mindössze 6%-a. Mivel a töltés 

állagát védő erdősávról van szó, számításaink során folytonos erdőborítást feltételeztünk. 

Eredményeink azt is megerősítik, hogy a folytonos erdőborítás (örökerdő) megfelelő 

földhasználatot jelent az árvízvédelmi célból az állam által kivásárolt területen. A szén-

dioxidot megkötő erdők szerepe abból a szempontból is fontos, hogy ha egyszer újra lehet 

tervezni egy állami használatba kerülő terület ökoszisztéma szolgáltatásait, a CO2 tárolás 

révén az erdősítés egyértelmű és pénzben is kifejezhető hasznokat teremt. 

Ahogy az a halívóhely példáján látszik, a pótlólagos ökoszisztéma-szolgáltatások esetében 

döntő fontosságú, hogy sikerüljön egyezségre jutni a fejlesztés feltételeiről. Ehhez 

helyspecifikus információkra és az érdekelt felek közötti alkura van szükség, hogy azok 

eredményét hiteles módon a döntés-előkészítő számítások részévé lehessen tenni. Ellenkező 

esetben az ökoszisztéma szolgáltatás emelt szintje csak egy elméleti potenciált képvisel, nem 

pedig valós hasznokat. 

Az alkalmazott módszertan segítségével sikerült a beavatkozást olyan fejlesztési elemek 

összességeként vizsgálni, melyek gazdasági és nem pénzesített környezeti előnyei 

meghaladták a kapcsolódó költségeket. Az elemzés továbbá arra is rávilágít, hogy a költség- 

és haszonkomponensek külön-külön történő értékelése kiemelheti azokat a tételeket, ahol a 

tervezés továbbvitelével a nettó haszon értéke javítható. Az excel alapú támogató eszköz 

hasznosnak bizonyult e téren.  

A gazdasági elemzés pozitív eredménye csak egy komponense az árvízkockázat-csökkentő 

beavatkozáshoz szükséges jóváhagyásnak. Az általunk követett és egyben tesztelt 

módszertan egy olyan döntési folyamatot alkalmazott, melynek szerves része (1) a 

fenntarthatóság ellenőrzése, (2) a kiterjesztett költség-haszon elemzés és (3) az érdekelt 

feleket érő negatív hatások semlegesítése. Eddig a (2) és (3) szempontot értékeltük. A 

fenntarthatóság ellenőrzése két lépésből áll. Az első lépés megmutatta, hogy a 

területhasználat mintájából következő környezeti minőség döntő paraméterei a beavatkozás 
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következtében nem romlanak (valójában javulnak). A második lépés a terület funkcionális 

kapacitásának változását vizsgálja, tehát, hogy az milyen feltételeket nyújt ökoszisztéma-

szolgáltatásokból nyerhető hasznok megvalósítására. (Változnak-e a természeti folyamatokra 

alapozott haszonélvezetek alapfeltételei? Változott-e az ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtó 

természeti tőke nagysága?) A Danube Floodplain projekt számára kidolgozott 

módszertanban (REKK, 2020) egy olyan elméleti keretet dolgoztunk ki, amely összekapcsolja 

az ökoszisztéma-szolgáltatások alapját adó „támogató ökoszisztéma-szolgáltatás csoport” 

nagyságát, ezt értjük a természeti tőke állomány nagyságán és a vizsgált terület vízháztartási 

alapfolyamatait. A kapcsolat annak mérésére irányul, hogy a terület, mint ökológiai rendszer 

mennyire sikeres a rendelkezésére álló vízkészletek felhasználását az évszakok között a 

biomassza produkció másik korlátozó feltételéhez, a napsugárzás éves dinamikájához 

igazítani. A töltésáthelyezés hatását ebben a sikerességben bekövetkező változás 

tekintetében értékeljük. A rendelkezésre álló adatok alapján kijelenthetjük, hogy a 

beavatkozás ebben a tekintetben javulást hozott. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy nem 

sikerült előállítani azt az adatbázist, ami ennek az elmozdulásnak a precíz számítását lehetővé 

tette volna. Ennek az elemnek a további fejlesztésére lesz tehát szükség, egybeépítve a 

vízhozam, a beszivárgás és a párologtatás önálló modelljeit, mindezt olyan felbontásban, 

mely a vizsgált beavatkozáshoz tartozó területhasznált váltás léptékével kompatibilis. 

Véleményünk szerint az esettanulmány megerősítette a módszertan alkalmazhatóságát. A 

döntési folyamat egészére vonatkozó, az ökoszisztéma szolgáltatások alapjául szolgáló 

természeti tőke változását mérő mutatót a jövőben tovább kell fejleszteni annak érdekében, 

hogy a terület fenntarthatósági jellemzőit érő, a beavatkozás révén kialakuló kockázatok 

teljes spektrumát kezelni lehessen. De a módszertan továbbfejlesztés nélkül is kellő 

megalapozottsággal segít a komplex árvízikockázat csökkentő beavatkozások értékelésében. 
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