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Vezetői összefoglaló
Az elmúlt időszak katasztrófális árvizei és a szél
sőséges időjárási helyzetek gyakoribbá válására 
vonatkozó várakozások a leggazdagabb országok 
számára is egyértelművé tették, hogy a kialakuló 
helyzetek kezelése végül kikényszeríti az állam sze
repvállalását a károk felszámolásában, miközben 
az éves költségvetés nem fog tudni elegendő puf
fert biztosítani a kárenyhítés eseti fedezésére.
Műszaki oldalról tekintve a Tisza mentén kiala
kított árapasztó tározók összhangban vannak 
az elmúlt évtizedekben formálódó európai gya
korlattal. 
Két jelentős különbség van azonban a hazai 
és a nemzetközi gyakorlat között, ami a pro
jektek tervezési szakaszában jelentkezik, ront 
va a későbbi működtetés feltételeit és a kö zös
ségi források felhasználásának haték ony ságát. 
Egyrészt nem kellően hangsúlyos a te rü
lethasználat átalakításából az érintettek meg
élhetési stratégiájára gyakorolt sokkhatás 
kezelése. Másrészt hiányzik az integráltság, a 
területhasználat átalakításával lehetőség nyílna 
más típusú közösségi hasznok előállítására is, 
ami azonban az eddigi tapasztalatok alapján 
nem valósul meg. 

Az árvízkockázat csökkentése érdekében szük
séges többlet területek biztosításának hazai jogi 
és közgazdasági megoldásai jelenleg a központi 
költségvetés forrásaira támaszkodó kompen
zációt jelentik. A szabályozás elmozdítása az 
egyoldalú viszonyrendszerből amit a kom
penzáció jelent  a kétoldalú viszonyt megtes
tesítő megállapodások felé a pénzügyi mellett 
a fenti két szempontból is javulást eredmé
nyezhet. 
A szabályozás átalakításának olyan megoldásokra 
kell irányulnia, amelyekkel kiválthatóak a későb
bi tervezhetetlen nagyságú és gyakoriságú kötele
zettségek. A cél érdekében két olyan hangsúlyos 
megközelítésre vannak példák, melyek eltérnek a 
jelenlegi hazai gyakorlattól: 

	a kockázatkezelés közösségi intézmény rend
szer ének kialakítására – pl. állami viszont
biztosító létrehozásával,

	az árvíz átmeneti tározásával érintett területe
ken a későbbi károk kialakulását megelőző ill. 
a károkat csökkentő területi egyezségek meg
kötése az állam és a terület tulajdonosai között 

Az anyag az EPI Water kutatási programban, az ár 
és belvízkezelés közgazdasági lehetőségeit vizsgá
ló (WP4.1es) esettanulmányok alapján készült.
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1.1 A kikényszerített innováció
Az ezredforduló környéki árvizek szembesí
tették Európában a kormányokat azzal, hogy a 
korábbi árvízvédelmi gyakorlat keretei között 
az árvízi kockázat olyan mértékben növekedett 
meg, ami új stratégia, az állami szerepvállalás új 
formáinak és területeinek a kidolgozását igényli. 
Az árvízvédekezés szempontjából ez a kormány
zati szinten is nyilvánvalóvá vált felismerés adott 
lendületet ahhoz a munkához, ami a korábban 
alkalmazott védekezési eszköztárak kibővíté
sét, a szükséges tervezési és egyeztetési munka 
elindulását, vagy magasabb sebességre váltását 
eredményezte. Ennek a folyamatnak lenyoma
tai pl. Ausztriában az árvízvédelem 10 stratégiai 
céljának a megfogalmazása (BMLF, 2006), Hol
landiában a „Teret a folyónak” program meg
hirdetése, amely a beavatkozások széles skáláját 
fogja össze. Németországban 2005ben vizsgál
ták felül az Árvízkezelés törvényét, amelynek 
alapját a 2002es elbai árvíz után megfogalma
zott 5pontos kormány program jelentette. Fran

ciaországban 2003ban a kockázatokról hozott 
törvény megerősítette az Árvízvédelmi Akció
tervek (Programme d’Action pour la Prévention 
des Inondation – PAPIk) státuszát. Az anyag az 
említett országok mellett az Egyesült Királyság 
és Olaszország gyakorlatát tekinti át a magyar 
árvízpolitika számára felmerülő kérdések szem
szögéből, amelyek aktualitását a Tisza mentén 
kialakított árapasztótározók jelentik.  

Szűken vett gazdasági szempontból három célt 
próbáltak a katasztrófális árvizek hatására ho
zott állami intézkedések ötvözni: (1) Az árvíz
kockázat csökkentése, (2) az állami kötelezettsé
gek jobb ütemezhetőségének biztosítása, (3) az 
állami kiadások ésszerűsítése  több ágazatot és 
problématerületet érintő uniós irányelvek előírá
sainak összehangolt megvalósításával. A véde
kezési stratégiákban különböző formát öltő új 
eszközként megjelent a korábban mentesített 
területek igénybevétele az árhullám számára. 

A társadalmi és természeti változásokból 
fakadó kihívások

Az ÁRVíz-CSúCS CSILLAPíTÁSÁNAK LEHETőSéGéT 
KözGAzdASÁGI OLdALRóL A GAzdASÁGI FEjLődéS 
TERüLETI KONCENTRÁCIójA HOzzA LéTRE.

Noha a védekezési stratégiák továbbfejlesztését a 
természeti jelenségek váltották ki, a korábbi ár
vízvédekezési gyakorlat által lehetővé tett gazda
sági fejlődés következményei is a mára kialakult 
helyzet irányába mutattak. A társadalmi változá
sok térbeli hatása az árterek fokozatos leszűkü
lése. A folyamat során egyes helyeken a korábbi 
mezőgazdasági hasznosítást felváltja a beépítés, 
ami az árvízkatasztrófáknak kitett értékek növe
kedésével jár. Ez ráadásul nem csak önmagában 
jár a kárkitettség növekedésével, hanem szűk ke
resztmetszetek kialakulásához járul hozzá (rend
szerint a városok környezetében), ami a kockázat 
másik elemét, a bekövetkezés valószínűségét nö
veli meg. 

A társadalmigazdasági fejlődésből fakadó érték
növekedés azonban területileg nem volt egyenle
tes. A beépített területeken jóval gyorsabb ütemű 
volt, mint a mezőgazdasági területek jövedelme
zőségének a növekedése. Kinyílt egy olló és egyre 
távolabb kerül egymástól a területegységre vetí
tett védett értékek alsó és felső szegmense. Ebből 
a növekvő különbségből fakad, hogy bekövetke
zik az az állapot, amikor a magas értékű terüle

ten a védekezés fejlesztésének (pl. gátmagasság 
emelés) a költsége meghaladja a máshol keletkező 
kár költségét. A folyamat mentén váltak gazdasági 
szempontból egyre életképesebbé azok a védeke
zési megoldások, amelyek a magas kárkitettségű 
területektől távolabb képesek az árhullámok 
csillapítására. Ezek a megoldások azzal hajtanak 
hasznot, hogy elkerülhetővé tesznek jóval ma
gasabb költségű védekezési beavatkozásokat ill. 
katasztrófákat. A gazdasági fejlődésből fakadó, 
területileg koncentrált értéknövekedés így ter
mészetes módon vezet ahhoz a helyzethez, hogy 
az alacsonyabb kárkitettségű területek árvízkoc
kázat csökkentési szolgáltatást tudnak nyújta
ni más területek számára. Ennek a helyzetnek a 
kialakulását csak gyorsították azok a folyamatok 
(pl. hordaléklerakódás miatti mederfeltöltődés), 
amelyek megemelték az árhullámok tetőző szint
jeit és ezzel felélték a szűk keresztmetszetekben 
még rendelkezésre álló lefolyási kapacitásokat. A 
beépítés lehetőségét korlátozó megelőző intézke
dések jellemzően nem nyújtanak többlet kapaci
tást, csak a lefolyási helyzet romlását tudják meg
akadályozni.

1. táblázat Az árvízkockázat növekedésének gazdasági fejlődésben gyökerező hajtóereje
Forrás: Project Valuri

ESEMéNY  “A” ESEMéNY  “A”

ESEMéNY  “B”



Egy gazdaságilag fejlett régióban található folyó 
mentén tehát jellemzően nem az a kérdés, hogy 
vane még a közfelfogás szerint alkalmasnak tekin
tett többlet terület az árvíz csillapítására, hanem 
az, hogy a folyamatok összessége mikor éri el azt a 
pontot, amikor a legalacsonyabb kár kitettségű te
rület igénybevétele válik a gazdasági szempontból 
is ésszerű megoldássá. Minél később válik a többlet 
terület biztosításának szem pontja az árvízvéde
kezési stratégia részévé, annál nagyobb költséggel 
lehet majd a szükséges területeket biztosítani. 

Noha az árvízi kihívásra műszakilag igen sokfé
le válasz született Európaszerte, közgazdasági 
szempontból nézve a megoldások közös jellem
zője, hogy az árvízi kockázat csökkentését úgy 
érik el, hogy magas kárkitettségű területek el
öntési valószínűségét csökkentik alacsony kár
kitettségű területek elöntési  valószínűségének 
szándékolt növelése által. A kérdés, amire ez az át
tekintés koncentrál, hogy a különböző országok mi
lyen megoldásokat alkalmaznak ennek, a koc kázat 
átterheléséből fakadó érdekellentétnek a fel oldására.

1.2 Az állami szerepvállalás korlátai
Az ezredforduló árvizei az érintett középeurópai 
országok kormányai számára közös tanulsággal 
jártak: a hatályos kárpótlási, kárenyhítési meg

old ások nem tudták előteremteni a szükséges 
erő forrásokat a károk fedezésére, a jelentős állami 
szerepvállalás elkerülhetetlen volt, miközben az 
árvízi károk egyre inkább olyan mértékűek, ami a 
katasztrófákra szánt költségvetési tartalékok szo
kásos szintjén túlmutat. 
Ausztriában az árvíz kockázat (károk) finan szír
ozását a nemzeti szolidaritási alap és kisebb rész
ben magánbiztosítások adják. Alapvetően az ál
lam nyújt pénzügyi segítséget. A katasztrófa eny
hítési alap az állami adókból kerül elkülönítésre 
egy megszabott formula szerint. A 2002es árvíz 
káraira az alapban el kül önített források nem voltak 
elegendőek. A közvetlen kárenyhítésen túl a kárt 
elszenvedettek adókedvezményt vehetnek igénybe, 
ami más formában, de szintén kárenyhítésnek felel 
meg (a jövedelemmel rendelkező adóalanyok kö
rében), miközben az állami terhek (kieső adóbevé
telek) egy részét késleltetni tudják.
Hollandiában a természeti csapások és komp
enzáció törvénye abban az esetben biztosít állami 
forrásokat, ha a természeti csapás jelentős hatással 
volt a köz biztonságára és jelentős összefogást igé
nyelt a résztvevő szervezetek és közszolgáltatások 
részéről. Ez egy utólagos kár enyhítési séma, amire 
nem különítenek el forrásokat pl. árvízi események 
előtt. Nem egyértelmű előre, hogy mely esetben 
kerülnek a károk és a költségek kompenzálásra és 

ez milyen mértékben történik majd meg. Az erre 
vonatkozó döntések a kormány expost döntései. 
Németországban az árvízvédelem és területi terve
zés a tartományok hatáskörébe tartozik. Hagyom
ányosan Németországban sem a szövetségi állam, 
sem a tartományok nem fizetnek kárenyhítést az 
árvizek által okozott károkért, de 2002es elbai ár
víz katasztrófa ezt megváltoztatta és életre hívta az 
árvízkatasztrófák áldozatainak megsegítéséről szóló 
törvényt, amely alapján a szövetségi állam jelentős 
katasztrófák esetén forrásokat biztosít a kárenyhí
tésre.
Franciaországban egy összetett rendszer mű ködik 
az állam, a biztosítók és az állam által lét re hozott 
nemzeti viszontbiztosító részvételével. A viszontbiz
tosító forrásául az ingatlankárokra kötött biztosítá
sok díjának egy fix százaléka (1999től 12%) szolgál. 
Ez az alapja a károsultak kárenyhítésének minden 
olyan esetben, amelyet az állam természeti kataszt
rófának minősít. A kárenyhítés mértéke a biztosí
tókkal kötött szerződéseken alapul. A szolidaritási 
alapnál a biztosítók is viszontbiztosíthatják magukat 
nagyon nagy katasztrófák esetére. 
Az Egyesült Királyságban a kormánynak nem 
feladata a földek és az ingatlanok árvíz elleni vé
delme. Az árvíznek való kitettség egy tervezési 
szempont. Az árvíz politika és finanszírozás kér
déseiben a különböző hatóságoknak enge dély

ezési jogköre van (a köz érdekében elvég zen dő 
árvízvédekezési beruházások kivi telezése esetén, 
amihez a központi kormányzat részben forráso
kat is biztosít). 
Olaszországban a régiók (province) szintjén keze
lik az árvíz problémát, mind szabályozási, mind 
finanszírozási oldalról. jellemző az utólagos, 
egyedi katasztrófák utáni jogalkotás.
Lengyelországban a kormány felelős az árvíz ke
zeléséért, de a kormány lehetőségei jóval vissza
fogottabbak, mint a gazdagabb európai országok
ban, ahogy az az 1997es árvíz után kiderült.

1.3 A biztosítások korlátozott szerepe
Az árvizek által okozott károkkal szemben alkal
mazott biztosítási megoldások országról országra 
igen eltérő jellemzővel bírnak. Három modellt ér
demes az európai gyakorlatból kiemelni. Ezeket a 
német, a francia és az egyesült királyságbeli példa 
írja le a legplasztikusabban. 

Az Egyesült Királyságban a kormányzat nem 
fizet kárenyhítést természeti katasztrófák ese
tén és nincs is erre a célra kárenyhítési sémájuk 
(Riza, 2002, p 45.). Ezt a stabil és erős biztosítási 
szektor és a hosszú tradícióval rendelkező biz
tosítási kultúra teszi lehetővé, kereskedelmi ala
pon nyújtva kockázatfedezetet. Az egyértelmű 



felelősségi helyzet következménye, hogy a terü
leti fejlesztéseknek maximális figyelemmel kell 
lenniük mind az árvízzel szembeni kitettségük
re, mind a saját árvízvédelmi intézkedéseik által 
okozott hatásokra. Lényegében ez a tisztázott 
jogi helyzet az, ami a kereskedelmi alapon nyúj
tott biztosításoknak az árvizek súlyossága szem
pontjából tekintett teljeskörűségét lehetővé teszi. 

Ott, ahol az állam valamilyen módon felelős
séget vállal az árvizek elleni védelemben, a fe
lelősségi viszonyok már nem azonosíthatóak az 
előző példához hasonló egyértelműséggel. Ezért 
a piaci megoldások nem lesznek teljeskörűek, 
emiatt megintcsak szükség van az állam szerep
vállalására. (pl. Az állami felelősségvállalás ke
retében kiépült védművek nem nyújthatnak vé
delmet bármilyen nagyságú esemény ellen. Ezzel 
viszont az államon marad az extrém nagyságú 
események hatására bekövetkező károk enyhíté
sének a terhe.) Ebből a helyzetből adódik, hogy 
az állami szerepvállalás megoldásai szabják meg 
a biztosítási piac által nyújtott szolgáltatásokat. 

Franciaországban az extrém helyzetek miatt be
következő károk fedezetére már 1982ben intéz
ményes megoldást alakítottak ki1. A katasztrófák 
érintettjeivel való francia nemzeti szolidaritást a 

francia közösségi viszontbiztosító intézet testesíti 
meg. Ez az alap szolgál az extrém természeti ka
tasztrófák kárenyhítéséhez szükséges közösségi 
források biztosítására. Pénzügyi erőforrásai a biz
tosítási piacon keresztül kerülnek összegyűjtésre. 
Minden ingatlanbiztosítás díjának 12%a a szoli
daritási elv alapján az alapba kerül.

A viszontbiztosítási alap a biztosítási piac sze
replői számára is hozzáférhető. Ez lehetővé teszi 
számukra, hogy olyan ingatlanokat is a kockázat
fedezés körébe vonjanak, amelyek esetében a na
gyon magas kockázati felár miatt szerződés már 
gyakorlatilag nem valósulna meg. így viszont el
érhető a közösségi felelősségvállalás kiterjesztése 
és az állam számára elkerülhető a nem kalkulál
ható extrém terhek megjelenése. 

Németországban a régiók felelőssége az árvízvé
delem megszervezése, az extrém események ká
rait döntően az állam állja, eseti alapon. Az árvízi 
károkkal szembeni biztosítást más természeti ka
tasztrófákkal együtt csomagban, kiegészítő elem
ként lehet kötni. Noha az épületek biztosításának 
piacán magas, 90%os a biztosítások aránya, a ki
egészítő árvízvédelmi biztosítások aránya lakos
sági esetben 10%ot, közösségi épületek esetén 
4%ot ér el. A károknak leginkább kitett épületek 

Az ÁLLAMI FELELőSSéGVÁLLALÁS ESETI KöLTSéGEI 
MEGHALAdTÁK Az ESETI FINANSzíROzÁS KERETEIT

1  K. Erdlenbruch et al. Risk-sharing policies in the context of the French Flood Prevention
Action Programmes / Journal of Environmental Management 91 (2009) 363–369

biztosítása jellemzően nem történik meg és a biz
tosítás nem fedi a kivételesen nagy és nem egyedi 
katasztrófák kárait. (Pl.  a vihardagályok által oko
zott károkra Németországban és Hollandiában 
sem terjednek ki a szerződések) Németországban 
a 2002es árvíz után a mintegy 10 milliárd € kárt 
állami forrásokból és adományokból fedezték. A 
biztosítók költsége 1,8 milliárd € volt. 

A biztosítók alkalmaznak olyan megoldásokat is, 
amelyekkel a saját jövőbeni költségeik csökken
tését szolgálják. Erre Németországban van példa, 
ahol az árvízi kárkitettség csökkentése ellenében 
díjcsökkentést biztosítanak. Ez az eszköz azonban 
csak egyedi, az ingatlanon belüli elővigyázatossá
gi intézkedésekre vonatkozik. 

Az agrárterületek természeti katasztrófák miatti 
veszteségének enyhítésére is számos megoldást 
alkalmaznak, de ezeket fokozatosan felváltja az 
EU agrárkárenyhítési rendszere, amely állami 
forrásokból és a mezőgazdasági termelők kötelező 
befizetéseiből képez alapot. Az alap keretében az 
extrém időjárási helyzetek által 30%nál nagyobb 
terméskiesés esetén van lehetőség részleges (75
80%os) kárenyhítésre. Azt azonban tisztán kell 
látni, hogy ez a rendszer alapműködését tekintve 
nem alkalmas az árvíztározás által okozott károk 

kezelésére. Az árvíztározás érdekében elszen
vedett kár egyébként nem következett volna be, 
ezért ez egy költségcsökkentő szolgáltatás az ártér 
többi használója számára, emiatt nem részbeni 
kárenyhítést, hanem teljes kártérítést kell megva
lósítani. Továbbá a kárenyhítési alap finanszírozói 
nem reprezentálják azokat, akik az árvíztározás 
haszonélvezői, az alap más típusú agrárkockáza
tok kezelésére jött létre. (A célzott megoldásokkal 
a következő fejezet fog foglalkozni.) 

Összefoglalás
A tapasztalatok szerint az országok többségében 
a németországihoz hasonló intézményi szerkezet 
alakult ki, amelyben a katasztrófák egy meghatá
rozott súlyosságán felül az állam lép be a károk 
kompenzálásába (Hollandia, Ausztria, Olasz
ország, Lengyelország). Ennek strukturális oka 
az árvízvédelmi létesítmények kialakításában 
játszott közösségi szerepvállalásban keresendő, 
amely esetben mindig fennáll az a bizonytalan
ság, hogy egy katasztrófa bekövetkezésében mek
kora szerepe volt az infrastruktúra állapotának, 
ami a közösségi felelősségvállalás része és mek
kora  a szerepe a természeti folyamatok változé
konyságában megnyilvánuló véletlennek, amire a 
biztosítók kockázat megosztása irányul. Ebből a 

MINdENHOL A MEzőGAzdASÁGI TERüLETEK A KÁROK 
ÁTHELYEzéSéNEK ELSőSzÁMú CéLTERüLETEI



A fejezetben egyrészt röviden áttekintjük, hogy 
milyen műszaki megoldásokat alkalmaznak az 
árhullám csillapítás megvalósítására, másrészt a 
fejlesztésekből fakadó érdekellentétek kezelésére 
felállított intézményiszabályozási megoldások, 
tapasztalatok közül a leglényegesebbeket mutat
juk be. 

2.1 Műszaki változatok – stratégia 
kombinációk
A műszaki megoldások térségről térségre változ
nak a vízfolyás jellemzőitől, az árvízi víztöbblet 
mennyiségétől és az ártér területhasználatának 
intenzitásától, területi mintázatától függően. 

	A szükséges többlet terület biztosítható gátak 
áthelyezésével. Ez a megoldás nagyobb kereszt
szelvényt biztosít és lassítja a lefolyást. A hatá
sossága a rendelkezésre álló terület nagyságának 
és az árvízkor lefolyó vízmennyiség nagyságá

helyzetből adódóan a biztosítási piac szereplőinek 
tevékenysége korlátozott, a nem extrém helyzetek 
kezelésére terjed ki. A károknak kitett értékek egy 
jelentős része nem biztosított. A katasztrófák utá
ni közösségi szerepvállalás lényegében az egyes 
kormányok mozgósítható erőforrásainak nagysá
gától függ. Intézményes megoldást erre a problé
mára az állami viszontbiztosítók intézménye tud 
nyújtani, amire Franciaországban van példa.

Az árvízi kockázat csökkentése érdekében szán
dékosan elöntésre kerülő területeknek a standard 
biztosítási rendszerben való kezelésére nem ta
láltunk működő, nemzeti szintű szakpolitikát. A 
problémára a következő fejezetben és a Magyar
ország számára levonható konklúziókban is visz
szatérünk. 

2  Jellemző ugyanakkor az a megoldás is, hogy a mederszélesítés a keresztszelvényben lerakódott hordalék, kavics eltávolí-
tásával valósul meg. A szükséges többlet teret tehát nem az ártér szélesítésével, hanem mélyítésével állítják elő. Ezekben az 
esetekben azonban kérdéses a társított ökológiai hasznok létrejötte. A felgyülemlett hordalék eltávolítása a mederből emellett 
az al-vizeken vezethet problémákhoz a negatív hordalékmérleg kialakulásán keresztül.

nak viszonyától függ. Az ártérbe vont területek 
rendszeres elárasztásra kerülnek. Legnagyobb 
számban Ausztriában és Németországban talá
lunk erre példát 2.

	A folyó árterében keresztgátak elhelyezése a le
folyó vízmennyiség kontrollálása érdekében. Az 
intézkedésnek visszafelé árasztás (duzzasz tás) 
a következménye: gyakoribb áradásokat, vagy 
korábban ármentes területek elborítását ered
ményezi. Kisebb vízfolyásokon záportározó, de 
pl. Franciaországban nagyobb vízfolyásokon is 
alkalmazzák. Pl. Szajna

	Árvízcsúcscsökkentő tározók (száraz polder
ek)– a többlet terület a folyó számára rendel
kezésre álló ártéren kívül, a mentett oldalon 
található. Árvízi kapukkal, vagy csök kentett 
szintű gátmagassággal biztosítható az árhul
lám csúcsának levágása. Mivel a tározás az ár
hullám csúcsára koncentrál, emiatt a töltések 
áthelyezéshez képest kisebb területet igényel, 
nagyobb folyókon is alkalmazható. Példák: 
Tisza, Rajna 

	Természetes árvíztározók, korábban átalakí
tott területek visszatermészetesítése. Állandó 
vagy időszakos jelleggel a folyó rendelkezésére 
álló ártérhez kapcsolt terület. Elsősorban a te
rülethasználat átalakításának mértékében kü

lönbözik az árvízcsúcscsökkentő tározóktól. 
Noordwaard (Hollandia)

	A mentett oldalon kijelölt puffer területek, ame
lyek a vízelvezető csatornákon keresztül vissza, 
vagy eláraszthatók. Példák Olaszország, Bereg.

jellemzően az árvíztározás kiegészíti és nem 
felváltja az árvízvédekezés korábbi eszköz rend
szerét.

Az árvízkockázat csökkentése mindegyik vizsgált 
országban egy sokelemű célrendszer részévé vált. 
A jellemző részelemek a biztonságon túl: a környe
zeti minőség, az éghajlat védelem és a rekreáció 
szempontja. Az összetett célok érvényesítése ér
dek ében alkalmazható intézkedéscsomag kiala kít
ásához a költséghaszon elemzés eszközét ve szik 
igénybe. Az alábbi példa ezt a megközelítést mu
tatja be és jól illusztrálja a problémákat is, amivel a 
döntéshozó szembesül.

A víztöbblet számára szükséges többlettér 
biztosításának főbb megoldásai



Az Elbán Lenzen térsége egy sokat emlege-
tett német példa az ártér rehabilitációval 
egybe kötött árvíz-kockázat csökkentésére. A 
tér ség ében egy gát felújításának előkészítése 
során készítették el ezt a vizsgálatot. A töl-
tés megerősítése mellett vizsgált megoldások 
a gát áthelyezése, valamint polder (árvíz-tá-
rozó) kialakítása két területhasználati opció-
val. Az alábbi két táblázat a költség-haszon 
elemzés keretében elvégzett vizsgálatok ered-
ményeit foglalja össze. 

Az eredményekből egyrészt látszik, hogy a 
polderek kialakítása hatásosabb megoldás 

árvíz-védelmi szempontból, mint az ártér 
szélesítése, mivel célzottan a problémát oko-
zó árhullám csúcsra van hatással, másrészről 
az eredmények rávilágítanak a többlet terü-
let lehetőségéből nyerhető haszonvételek kö-
zötti érdekellentétre. Ha a területet nem csak 
az árhullám csúcsa önti el, hanem az alacso-
nyabb árhullámok is, akkor az itt található 
növényzet magasabb asszimiláló képességgel 
rendelkezik (tápanyag visszatartás), azon-
ban ennek az az ára, hogy nincs helye az 
árhullám csúcsával érkező vízmennyiségnek. 
A két hatást együttesen csak az egyedi maxi-
mum értékük szintje alatt lehet biztosítani. 

Az eredmények azonban a döntéshozatali 
foly amat és a finanszírozási konstrukció sze-
repe szempontjából is szolgálnak tanulság-
okkal. A beruházás árvízi szem pontból vett 
haszna egy, a jövőben bekö vet kező direkt 
költség elkerülése, ami egyébként az állam 
(tartomány) számára jelentkezne. A táp-
anyag visszatartásának javítása szintén egy, 
a jövőben felmerülő költség elkerülése (amit a 
tisztítóművek fejlesztése igényelne). A két tétel 
között a különbség az, hogy ez utóbbi költsé-
get nem egy természeti szélsőség, hanem egy 
jogszabály kényszeríti ki (Víz Keretirányelv), 
ami maximálja a vizet érő tápanyagterhelés 
nagyságát. A harmadik vizsgálat, a fizetési 
hajlandóság mérése, noha pénzben kifejezett 
végeredményt ad, nem értelmezhető közvetlen 
bevételként. Lényegében a változatok közötti 
preferencia sorrend arányos megjelenítése-
ként lehet értelmezni. Ha az alternatívákat 
a közvetlen hasznok - de nevezhetjük akár 
(pénzügyi) fenntarthatóságnak is - szem-
pontjából értékeljük, akkor első lépésben az 
árvízkockázat csökkentés és a tápanyag-visz-
szatartás hatása alapján indokolt rangsorolni. 
Ami alapján a két polder alternatíva egyér-
telműen kedve zőbb, mint a töltés áthelyezése. 
A fizetési hajlandóság mérését, mivel egy más 
típusú értékre vonatkozik, a két egymáshoz 
közeli eredményt hozó alternatíva megítélése 
közötti különbség feltárásaként lenne indokolt 
értelmezni. E tekintetben a fizetési hajlandó-
ság mérése igen robusztus eredményt hozott 
a polder többcélú használatának javára. Eb-
ben az esetben egyértelmű, hogy a két, közel 
hasonló eredményt nyújtó alternatíva közül 
az került kiválasztásra, amelyik esetében az 
érintettek összességében a legnagyobb hasz-
nossággal rendelkeznek és a közösség jövőbeni 
költségeinek a csökkentése is megvalósul. 

A töltés áthelyezése a fizetési hajlandóság 
vizsgálata alapján messze a legnépszerűbb 
opciónak bizonyult a megkérdezettek köré-
ben, azonban kérdés, hogy ennek fényében 
valóban össze lehetett volna-e szervezni az 
érintetteknek azt a koalícióját, amelyik akár 

kompenzál a költségcsökkentés elmaradásá-
ért, akár kifizeti a magasabb beruházási költ-
ségből adódó különbséget. Gyakori ellenvetés 
ugyanis a fizetési hajlandóság felméréssel (és 
más elméleti  módszerekkel) szemben, hogy 
a megkérdezettek egy elvi összeget fizetnének 
csupán, a valóságban lehet, hogy nem adnák 
olyan könnyen a kérdezőbiztosnak lelkesen 
előre bemondott összeget. Bár a kutatók ezt 
tudják és igyekeznek ennek megfelelő korrek-
ciókat építeni a felmérésbe, a környezetgazda-
sági szakemberek egy része ennek ellenére sem 
tartja elég hitelesnek a módszert. A vizsgált 
esetben a drágább megoldás költségét fele rész-
ben a szövetségi kormány fizette. Itt sommá-
san tekintve egy igen népszerű, de a közvetlen 
érintettek számszerűsíthető hasznait tekintve 
nem a leghatékonyabb megoldás került meg-
valósításra

A dilemma rámutat arra a különbségre, ami a kör
nyezetvédelem jóléti megközelítése és a természeti 
erőforrások megőrzését célzó (ezért környezetvé
dő), de az erőforrásokkal való gazdálkodás logiká
ját előtérbe helyező megközelítés között fennáll. 

A hasonló helyzetek kialakulásának elkerülésé
re szolgál az Egyesült Királyságban alkalmazott 
gyakorlat. Eszerint a központi kormányzat csak 
olyan árvízvédelmi fejlesztéshez biztosít közössé
gi forrásokat, amelynek a hasznai meghaladják a 
költségeket, de a számítás során figyelembe lehet 
venni azokat a kötelezettségvállalásokat, amelye
ket egyegy érintett csoport (helyi koalíció) vállal 
annak érdekében, hogy egy, a számukra kedvezőbb 
beruházási megoldás valósuljon meg.

Beruházási 
költség*

Az elkerült 
átlagos éves 

kár

Tápanyag 
visszatartás **

Az ártéri 
ökoszisztéma 

rehabilitálásának 
értéke ***

Töltés áthelyezése 407 177 488 926

Polder kialakítása 42 415 0 0

Polder rendszeres elöntéssel 
és korlátozott töltés 

áthelyezéssel

124 427 54 202

2. táblázat Védekezési opciók összehasonlítása, 90 éves időszak nettó jelenértéke millió 
Euróban, 3%os kamatláb mellett

Megjegyzés:* a töltés fenntartási költségek megtakarítása mellett, ** potenciális költség-
meg takarítás a szennyvíztisztítók műszaki fejlesztésének kiváltása miatt, *** fizetési 
hajlandóság a biodiverzitás javítása érdekében. Forrás: Grossmann, 2010

Árvízi 
részeredmény

Tápanyag
visszatartással 

bővített 
részeredmény

Eredmény a fizetési 
hajlandósággal bővítve

Töltés áthelyezése 407 177 488

Polder kialakítása 42 415 0

Polder rendszeres elöntéssel és 
korlátozott töltés áthelyezéssel

124 427 54

3. táblázat A költséghaszon eredmények értelmezése millió Euró



A költséghaszon elemzések a döntéselőkészítés 
segédeszközei. Rendszerezett összehasonlítását 
tudják adni az intézkedési / fejlesztési alternatí
vák megvalósításától várható hatásoknak. A pót
lólagos területek bevonását igénylő intézkedések 
esetében a költséghaszon elemzés feltárja azt az 
információt is, hogy gazdasági szempontból mi 
az ésszerű tere a területtulajdonosokkal való meg
egyezésnek. Mennyit ér meg a közösség számára 
a területek biztosítása az árvízi védekezés és más 
közösségi szolgáltatások számára. A következő 
alfejezetben azt tekintjük át, hogy milyen tapasz
talatok vannak a cél érdekében alkalmazott jogi, 
szabályozási megoldásokkal kapcsolatban.

2.2 Az átterheléses kockázatcsökkentés 
megoldásai. 
Az alapvető probléma, amire minden országban 
megoldást kellett találni, az az, hogy a kockázat 
átterhelésével a közösség számára összességében 
előnyös helyzet egy szűk csoport fokozott érdek
sérelmével jár. Ennek az érdekellentétnek a felol
dására nincs egyöntetűen alkalmazható optimális 
gyakorlat. Minden országban másmás eszközt 
alkalmaztak, melyek a következő nagyobb cso
portokba sorolhatóak. 

	A víztöbblet számára szükséges terület meg vá
sárlása

	Az elárasztás lehetőségének megvásárlása

	Kompenzáció a terület használatának korlátoz
á sáért

	Kompenzáció az árasztás esetén bekövetkező 
kárért. 

Az eszközök értelmezéséhez hozzátartozik, hogy 
különböző jogi megoldásokkal, de végső esetben 
minden országban kikényszeríthető a területek 
igénybevétele. Azért keresnek mégis más eszkö
zöket, mert a jogi út alkalmazása (kisajátítás) a 
legdrágább és a terület későbbi kezelése is többlet 
feladatokat jelent, amelyre a védekezésért felelős 
szerveztek nincsenek felkészülve. 

2.2.1. A területek megvásárlása
A területek kiváltását vásárlás vagy csere útján 
jellemzően a gátak áthelyezésével, mederszélesí
téssel járó megoldások esetén alkalmazzák, amely 
esetekben a rendszeres elöntések miatt a terület 
korábbi hasznosítása nem folytatható. Ausztriá
ban a kisebb vízfolyásoktól a Rába felső folyásáig 
különböző vízfolyásokon alkalmazták. A megvá
sárolt területek a „vízgazdálkodási célú közösségi 

A KözöSSéG SzÁMÁRA ELőNYöS VÁLTOzÁS EGY 
SzűK CSOPORT, A GAzdÁLKOdóK SzÁMÁRA 
FOKOzOTT KIHíVÁST jELENT

területek” alapjába kerülnek. A legtöbb esetben a 
projekteket természetvédelmi (pl. Life) projektek 
társfinanszírozásával valósítják meg és sor kerül a 
területre jellemző vegetáció re ha bi litálására. 
Egy adott helyszínen a területek megvásárlása 
mellett egyszeri kompenzációval biztosítják a ké
sőbbiekben potenciálisan, alacsony gyakoriság gal 
érintett területek esetenkénti igénybevételét. A 
meg oldás lényege, hogy így minimalizálni lehet a 
projektek lezárása után jelentkező költségeket. A 
megvásárolt vagy kompenzált terültek nagysága 
egyegy hely színen a 10100 hektár közötti nagy
ság rendben mo zog, de volt példa 5600 hektár 
méretre is. 

Németországban is gát áthelyezésekhez kapc s o ló 
dik az ártérbe vont területek meg vásárlása. A te
rület vásárlás mellett a területcsere megoldását is 
al kalmazzák. A projekt leírásokból kiderült, hogy 
nem csak az árvízi kérdések kapcsán, hanem tá
gabb összefüggésrendszerben vesz részt az állam 
a földterületek újraosztásában annak érdekében, 
hogy a közérdek számára szükséges területeket 
a tu lajdonosok érdeksérelme nélkül, pl. cserék
kel, pótlólagos vásárlásokkal lehessen biztosítani. 
(RIzA 2004)

Franciaországban a vízgyűjtő alapon szerveződő 
árvíz megelőzési akciótervek keretében lehető

ség van a területek megvásárlására, amihez állami 
for rások is igénybe vehetőek. összességében a te
rületvásárlás a legkritikusabb részterületek meg
vásár lására korlátozódik. Az indokok, amiért ez a 
megoldást nem tartják általánosíthatónak: (1) az 
árvízvédelemért felelős szervezetnek nin csen meg 
az eszköze és tapasztalata a terület ke ze lésére, (2) 
a tulajdonosok nem szívesen adják el a területü
ket, (3) a terület túl nagy és ezért a megvásárlás túl 
nagy költség lenne. Az alkalmazott áthidaló meg
oldások egyike például, hogy a megvásárolt terü
leteket a piaci ár alatt visszabérli a korábbi tulajdo
nos (Erdlenbruch, 2009). 
Ilyen visszabérléses konstrukciókat az Egyesült 
Királyságban már az 1930as, 40es években al
kalmazott a Környezeti ügynökség elődjeként a 
Folyó Tanács (River Board). A gazdálkodók szá
mára bérbe adott területekről szóló szerző dések 
tartalmazták, hogy az árvíz miatt nincs kártérítés, 
a gazdálkodó viseli a kockázatot (jBA, 2005). Eb
ben a megoldásban az elöntés várható gyakorisá
gának ismeretében kalkulálható a terület jövedel
mezősége, így ez a bizonytalanság meg tud jelenni 
a bérleti díjban. 
Az elmúlt évtizedek gyakorlatában a föld megvá
sárlását a környezetvédelmi, rehabilitációs törek
vések felértékelődése erősítette.

A KÁR ÁTTERHELéSéBőL FAKAdó HELYzET 
MEGFELELő KEzELéSE HELY éS AdOTTSÁG FüGGő 
ESzKözT KíVÁN



3  Ezt támasztja alá az Európai Emberi Jogi Bíróság több határozata is, ld. pl. Case-law of the European Court of Human 
Rights: summary of selected judgments and decisions on property restitution/compensation. Directorate General of 
Human Rights and Legal Affairs.  10 February 2011. 

4  információ a MU-FHRC, esettanulmány Defra-EA háttérbeszélgetés alapján
5  Az alfejezet alapjául az EPI-Water kutatás WP4.1 munkafázisában a Middlesex University – Flood Hazard Reasearch 

Centre által készített esettanulmány szolgált

A terület megvásárlására a föld piaci ára a mér
ték3. Ugyanakkor előfordul, hogy a megvásárolt 
föld terület az érintett gazdaság működése szem
pontjából ésszerű távolságon belül nem helyette
síthető másik területtel, így a terület kivásárlása 
ellehetetleníti az érintett gazdaság működését. 
Ebben az esetben nem a földterület, hanem a 
teljes gazdaság kivásárlása (szanálása) indokolt. 
Erre eseti példák előfordultak az Egyesült Király
ság gyakorlatában4. A holland „teret a folyónak” 
program keretében létesített Overdiepse polder 
területén az előkészítő munka hangsúlyos eleme 
volt, hogy biztosították az érintett gazdálkodók 
megélhetési lehetőségének a folytonosságát. Ez 
jelentette gazdaságok sza nál ását, de átszervezését 
és más területen való újrain dításának folyamatse
gítését és a szükséges források biztosítását is.

2.2.1. A szolgáltatás megvásárlása
Az árhullám csillapításához szükséges terület úgy 
is biztosítható, hogy a terület helyett csak az elön
tésre való jogot vásárolja meg a közösség a terület 
tulajdonosától. Ezt a megoldást kiérlelt formában 
az Egyesült Királyságban alkalmazzák5 (McCar
thy 2013). 

A) Az Egyesült Királyságban 
alkalmazott gyakorlat

A konstrukció lényege, hogy a területtulajdonos 
egy egyösszegű megállapodás keretében eladja 
annak a lehetőségét, hogy az árvízvédelmi fejlesz
tések hatására megváltozó körülmények között a 
területét a jövőben az árvizek elárasszák. A meg
állapodás célja, hogy elkerüljék a köz ponti költ
ségvetés későbbi terhelését és elejét vegyék konf
liktusok kialakulásának. Az alkut a Környezeti 
ügynökség (EA) erre a feladatra szakosodott cso
portja végzi. Egyenként alkusznak meg a terület
tulajdonosokkal (vagy ahogy az számos esetben 
lenni szokott, a tulajdonosokat képviselő ingatlan 
ügynökökkel). Az ajánlat meghatározó elemei a 
terület jövedelmezősége és az elöntés gyakorisá
ga. Noha az alkuk egyediek és a megállapodások 
térségrőltérségre mutatnak különbségeket, a ta
pasztalatok alapján kialakult már egy nagyság
rendi aránylista, ami a földár függvényében, a 
várható elborításgyakoriság alapján tájékoztat a 
tartományról, amelybe a meg állapodások esnek. 
Ezeket az értékeket mut atja be az alábbi táblázat. 

Az eláraszthatóság jogának megvétele mellet az 
ügynökség eszköztárának része a föld megvásár
lása és kisajátítása is. Területcserére állami tarta
lékterületek hiányában úgy van lehetőség, ha azt 
előzőleg a környéken máshol megveszik. Emellett 
az egyedi megállapodások lehetőséget biztosíta
nak arra, hogy a területtulajdonosok saját hely
zetéhez lehessen igazítani a megállapodásokat, 
amelyek kiegészítő elemeket is tartalmazhatnak 
(pl. a tulajdonos számára, a beruházás eszközeivel 
végrehajtott munkálatok elvégzése).
Az ügynökségnek jogában áll az is, hogy a terület 
eladására kényszerítse a tulajdonost, azonban ez 
a megoldás lenne a legdrágább számukra. A tár
gyalások lényege, hogy a szükséges ráfordításokat 
minimalizálni lehessen. 
Az alku folyamata az árvízvédelmi fejlesztés terve
zési folyamatának része. A tervek jelölik ki az alku 
gazdaságilag ésszerű terét is. A felhasználható ma
ximális összeget a tervek ismeretében határozzák 
meg. 

A beruházás akkor részesülhet állami támogatás-
ban, ha pozitív a költség-haszon egyenlege. Új dön-
tési kritérium, hogy a pénzügyi egyenlegben figye-
lembe lehet venni a kormányzattól független szerve-
zetek hozzájárulását. Például, ha egy civil szervezet 
megveszi a terület egy részét. A Royal Society of Bird 

Protection számos árvízvédelmi megállapodásban 
vett részt, ha lehetőséget látott arra, hogy a fejlesz-
tés keretében a céljaiknak megfelelő élőhelyeket lehet 
létrehozni. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy ez a cél számos esetben nem integrálható a 
fejlesztésekbe, az ökológiai feltételek általános javu-
lása nem feltétlenül jelenti konkrét ökológiai feltéte-
lek kialakulását. (FHRC 2013)

Az alkufolyamat humán erőforrás költsége (tran
zakciós költsége) az alku költségvetésének nagy
ságrendileg 15%a. Az alku folyamata jelentős 
időt vesz igénybe, akár több évet is, de ez a kisajá
títás végső lehetősége miatt nem hátráltatja kiszá
míthatatlanul a kivitelezést. 
A Környezeti ügynökség munkatársaival folyta
tott interjúban hangsúlyosan megjelent, hogy a 
tárgyalások feladatát ellátó szervezeti egység fon
tosnak tarja a saját szakmai megalapozottságát 
és etikai alapállását, ami biztosítja az egyensúlyt, 
hogy egyszerre legyenek tisztességek és szaksze
rűek. (Being fair and being professional.) 
A Környezeti ügynökség felügyelete alatt 197 árvíz 
tározó terület van. Az összkapacitásuk 317 millió 
m3. 114 kapacitása 25.000 és 200.000 m3 között 
van, 15 terület kapacitása haladja meg a 3 millió 
m3t. A legnagyobb terület 90 millió m3 kapaci
tású.

Elárasztás visszatérési gyakorisága A tőke értékcsökkenése

2 évenként 100%

5 évenként 75%

10 évenként 60%

25 évenként 35%

50 évenként 20%

75 évenként 15%

100 évenként 10%

4. táblázat Példa a terület számított értékcsökkenésére  
Forrás: EPI-Water WP4.1 Mirror Case study Az 1998-ban a Lincoln árenyhítési séma 
keretében alkalmazott értékek



B) A Közös Agrárpolitika alkalmazása
Az árhullám csillapítása agrár területek igénybe
vételével egy olyan megoldás, ami számos ponton 
tükrözi azokat a célokat, amelyeket a Közös Ag
rárpolitika agrárkörnyezetvédelmi célkitűzései 
megfogalmaznak (helyben nyújtott közösségi szol
gáltatások). A KAP keretében ebből következően 
megjelennek azok a kifizetések, amelyek az ártéri, 
az időszakos vízborítást tűrő művelési módokat, 
tájfenntartási formákat támogatják. Ugyanakkor a 
KAP rendszerében a kifizetések alanya a gazdálko
dó, akinek részvétele önkéntes a különböző agrár 
programokban. Ebben a szemléletében nem jele
nik meg a térbeli összefüggések kezelése, ami elen
gedhetetlen, ha egy területen vízmozgásokat felté
telezünk. Elöntés csak a területhasználók együttes 
részvétele esetén valósítható meg.
Ennek a problémának a kezelésére Skóciában tör
tént próbálkozás a KAP agrárkörnyezeti prog
ramjának keretén belül (jBA, 2005). Az ártéri/
vizesélőhely fenntartást célzó kifizetési csomag
ban (Prescriptions for Wetland Features) külön 
lehetőségként szerepel az ártéri gazdálkodás (Ma
nagement of Flood Plain), amelynek célja, hogy 
olyan ártéri mozaikos tájhasználatot alakítsanak 
ki, amely lehetővé teszi a vízfolyások kiöntését a 

természetes árterükre. A kifizetésre a gazdálko
dók akkor jogosultak, ha az egész ártér eláraszt
ható, nincsenek a víz szabad folyását gátló létesít
mények, vagy ha voltak, elbontásra kerültek. Ez a 
kifizetés egy addicionális elem a többi, a területen 
megvalósított műveléshez kapcsolódó kifizetés 
mellett. Annak, aki bejelentkezik erre a kifizetés 
csomagra biztosítania kell, hogy más gazdálkodó 
érdeke ne sérüljön  lényegében minden érintett 
gazdának csatlakoznia kell. A kifizetés összege 
25 GBP/ha/év (2012es áron 14 ezer Ft/ha/év). A 
2004ben készült összesítés alapján 142 helyszín, 
1140 ha területtel vett részt, ami a skóciai árterü
letek 0,4%a. A nagyon alacsony részvételből le
vonható az a következtetés, ogy az ösztönzésnek  
ez a szintje nem volt elegendő, hogy kompenzál
ja a kieső bevételeket és a szervezés tranzakciós 
költségeit.

2.2.3. Kompenzáció 
Míg a földterület vagy az árhullámcsillapítás 
szolgáltatásának megvásárlása megegyezés, ad
dig a kompenzáció egyoldalúan megteremtett vi
szony. A kompenzációt az árvíztározást célzó be
ruházás megvalósítója biztosítja a megnövekedett 
árvízkockázattal szembesülő érintettek számára. 
A kompenzáció kezelheti a tőkeértékben bekövet

kező értékcsökkenést egy összegben vagy a terü
let elöntése esetén bekövetkező károkat eseti ala
pon. Franciaországban a vízgyűjtő szintű árvíz
védelmi akciótervek (francia rövidítése alapján: 
PAPIk) keretében számos helyen alkalmazzák a 
magyarországihoz hasonló megoldást, mindkét 
kompenzációs elem használatát, aminek az indo
ka, hogy elterjedt a területek bérbeadása ezért a 
tulajdonost és a használót célszerűnek tartják kü
lön kezelni (Erdlenbruch, 2009)6. 
A föld tőkeértékében bekövetkező változás egy
szeri kompenzálása azt a problémát hordozza 
magában, hogy az csak a jövőbeni elöntési gya
koriság feltétezett értékén alapulhat. A tényleges 
folyamatok ettől nagy valószínűséggel el fognak 
térni. Noha ez elvileg akár a gazdálkodó, akár a 
közösség szempontjából kedvező kimenetet ered
ményezhet, a gazdálkodók számára a kedvezőtlen 
kimenetnek lényegesen nagyobb a súlya, mint 
a sémában vele szembenálló közösségnek. Ezt 
a helyzetet elkerülendő például az Eye folyón, 
Melton Mowbray térségében a kompenzációt 
időről időre hozzáigazítják a megnövekedő gya
koriságú elöntések alapján számítható jövőbeni 
mezőgazdasági kiesésekhez (jBA 2005).  
Az esetenkénti kompenzáció sémája a közösség/
állam számára az eszkalálódó költségek koc

kázatát jelentheti. Francia tapasztalat szerint 
(Erdlenbruch, 2009) ha a kompenzáció nem 
teljeskörű, a gazdákkal nem lehet alkut kötni az 
árvízvédelmi akciótervek keretében. Teljeskörű 
kártérítés esetén viszont fellép a túlzott kockázat
vállalási hajlandóság problémája (moral hazard). 
Erre a magatartásra külön ösztönzést jelenthet, 
hogy ez a séma jobb feltételeket biztosít, mint az 
Unióban fokozatosan egységes formát öltő idő
járási szélsőségek okozta károkkal szemben kár
enyhítést nyújtó nemzeti kárenyhítési alapok. Ha 
nem különíthetőek el azok az esetek, amikor ezek 
a területek tényleges szolgáltatást nyújtanak, az 
növeli annak a kockázatát, hogy a vízgazdálko
dási szervezetre előre nem kalkulálható módon 
pénzügyi lehetőségeinél nagyobb teher hárul.
A véletlen időpontban jelentkező kiugró költsé
gek időbeli szétterítése érdekében a kompenzáció 
mindkét típusa esetében felmerülhet valamilyen 
biztosítási séma alkalmazásának a kérdése.
A kompenzáció mindig feltételez egy általánosan 
elfogadott viszonyítási helyzetet. Ez a jelenlegi 
közfelfogást tükrözi, ami jellemzően a jelenkorra 
kialakult, megszokott árvízvédelmi szintet hatá
rozza meg viszonyítási alapul és nem pl. a föld
rajzi fekvés alapján lehatárolható területet. Hol
landiában, a „Helyet a folyónak” (Ruimte voor de 

6  A hivatkozott cikk az árvízvédelmi akcióterveket működtető vízgazdálkodási irányító szervezetek vezetőivel készített 
kérdőíves felmérésen alapul.

öNMAGÁBAN SEM Az ESETI, SEM Az éVENKéNTI 
KOMPENzÁCIó NEM NYújT EGYSzERRE KIELéGíTő ME-
GOLdÁST A TERüLETHASzNÁLó éS A KözöSSéG SzÁMÁRA

Az ÁRHULLÁM CSILLAPíTÁSÁHOz SzüKSéGES TERüLET úGY 
IS BIzTOSíTHATó HOGY, CSAK Az ELöNTéSRE VALó jOGOT 
VÁSÁROLjA MEG A KözöSSéG A TERüLET TULAjdONOSÁTóL



7  A tározókialakítás a fővédvonal hátrébbhelyezésével és megerősítésével történik. A korábbi gát szintjének megtartása 
miatt a tározóba került területek árkitettsége nem változik lényegesen, de ha a kiépített magasságot eléri a vízszint azt a 
korábbi helyzettel ellentétben hagyni fogják, hogy átbukva elöntse a területet.  

8  Az érdekkonfliktus ugyanakkor átmeneti, mivel a tározó területe a tartomány tulajdonában van. A haszonbérleti 
szerződések megújításakor az új helyzet megítélése meg fog jelenni a bérleti díjban és tükrözni fogja a gazdálkodók 
várakozásait.

rivier) program keretében megvalósított védelmi 
és árhullám csillapító beavatkozások miatt a gá
tak védőgyűrűjén kívülre került mezőgazdasági 
területek használói számára biztosítanak kártérí
tést, így például a program keretében kialakított 
Overdiepse polder területén, ahol lényegében egy 
korábban védelemmel ellátott szigetet alakítot
tak át átbukón keresztül elárasztható árvízcsúcs
csökkentő tározóvá. Franciaországban is, noha 
vízgyűjtőnként más és más megállapodások szü
letnek, a kártérítés viszonyítási alapja jellemzően 
az (akárcsak néhány évtizede kiépített) árvízvé
delmi biztonság szintje és nem az ártér beavatko
zások nélküli elöntési gyakorisága. 
Azonban ez a megközelítés is vezethet nézetel
térésekhez. A Rajnán, Köln felett, Worringennél 
tervezési fázisban lévő (száraz) árvízi tározó (dry 
polder) esetében a tartomány nem szándékozik 
kártérítést fizetni az állami területet bérlőként 
használó gazdálkodóknak a tározó igénybevétele 
esetén. Ennek indoka, hogy a tározó beruházás 
megvalósítása nélkül a gát jelenlegi állapotában 
a terület ugyanúgy elöntésre kerülne, mint ahogy 

tervezetten elöntésre fog kerülni a beruházás 
után7. A bérlők kártérítést tartanak indokoltnak8. 
Kiépített, árvízkapukkal ellátott tározók esetében 
az árapasztási célú igénybevétel kérdése egyértel
mű, más műszaki megoldások esetében azonban 
problémát okoz, hogy nem lehet egyértelműen 
szétválasztani, hogy egy árvízi káresemény az 
árhullám csillapítás érdekében megvalósított be
avatkozások miatt történte, vagy az árhullámok 
szintjének egyéb okokból történt növekedése mi
att. Ennek eldöntése viszont meghatározó a kárté
rítés kérdésében. 
Ez a bizonytalanság meghatározó oka annak, hogy 
mindenhol problémás az árvízkockázat csökken
tése érdekében magasabb gyakorisággal elöntött 
területek integrálása a piaci alapú biztosítási rend
szerekbe. A piaci alapú biztosíthatóság szempont
jából ugyanakkor az árvízkapuk alkalmazása is 
problémás, mivel alkalmazásuk esetén a kár be
következése nem egy természeti esemény, hanem 
egy természeti jelenségre adott kalkulált válaszlé
péstől következik be. Franciaországban a nemzeti 
viszontbiztosító intézménye ellenére a piaci bizto

sítók nem kötelesek az árvízvédelmi akciótervek 
keretében szándékosan elárasztásra kerülő terüle
tek számára biztosítást nyújtani. Ennek oka való
színűleg abban keresendő, hogy nagyon sok fajta 
műszaki megoldás van használatban, amelyek ese
tében az egyes esetek megítélése költséges utólagos 
vizsgálatok nélkül nem állapítható meg.
A tapasztalatokból levonható tanulság, hogy ön
magában sem az eseti, sem az éves szinten kifi
zetésre kerülő kompenzáció nem tud egyszerre 
kielégítő megoldást nyújtani a területhasználó és 

a kockázat csökkentésben érdekelt közösség szá
mára. A két séma ötvözése azonban jellemzően 
olyan konstrukciók kialakulásához vezet, amelyek 
magasabb költségeket eredményeznek mintha 
vagy az egyik, vagy a másik fajta séma került vol
na alkalmazásra. Ebben a helyzetben megoldást 
jelenthet, ha az éves kifizetés olyan feltételekhez 
van kötve, amelyek más típusú közösségi hasznok 
előállítását eredményezik (pl. tápanyagvisszatar
tás, szénmegkötés). Ilyen típusú összetett megol
dásra azonban nem találtunk példát. 



A Magyarországra 
levonható 
tapasztalatok. 
Műszaki oldalról tekintve a Tisza mentén kiala
kított árapasztó tározók összhangban vannak 
az elmúlt évtizedekben formálódó európai gya
korlattal. 
Két jelentős különbség van a hazai és a nemzet
közi gyakorlat között, ami a projektek tervezési 
szakaszában jelentkezik, és rontja a későbbi mű
ködtetés feltételeit és a közösségi források felhasz
nálásának hatékonyságát. Egyrészt nem kellően 
hangsúlyos a területhasználat átalakításából az 
érintettek megélhetési stratégiájára gyakorolt 
sokkhatás kezelése. Másrészt hiányzik az integ
ráltság, a területhasználat átalakításával lehetőség 
nyílna más típusú közösségi hasznok előállítására 
is, ami azonban az eddigi tapasztalatok alapján 
nem valósul meg. 
Az árvízkockázat csökkentése érdekében szük
séges többlet területek biztosításának hazai jogi 
és közgazdasági megoldásai jelenleg a központi 
költségvetés forrásaira támaszkodó kompenzá

ciót jelentik. A szabályozás elmozdítása a kom
penzáció formáját öltő egyoldalú viszonyrend
szerből a kétoldalú viszonyt megtestesítő meg
állapodások felé a pénzügyi mellett a fenti két 
szempontból is javulást eredményezhet. 
A hazai gyakorlat továbbfejlesztéséhez levonható 
következtetések:
Európában mindenhol prioritás a központi költ
ségvetés kitettségének tervezhető keretek közé 
szorítása. Az elmúlt időszak katasztrófális árvizei 
és a szélsőséges időjárási helyzetek gyakoribbá 
válására vonatkozó várakozások a leggazdagabb 
országok számára is egyértelművé tették, hogy 
a kialakuló helyzetek kezelése végül kikénysze
ríti az állam szerepvállalását a károk felszámo
lásában, miközben az éves költségvetéseik nem 
fognak tudni elegendő puffert biztosítani a kár
enyhítés eseti alapú fedezésére. A szabályozás át
alakításának olyan megoldásokra kell irányulnia, 
amelyekkel kiválthatóak a későbbi tervezhetetlen 
nagyságú és gyakoriságú kötelezettségek. A cél 
érdekében két hangsúlyos megközelítésre vannak 
példák: 

	a kockázatkezelés közösségi intézményrendsze
rének kialakítására,

	az árvíz tározásával érintett területeken a későb
bi károk kialakulását megelőző, minimalizáló 
megegyezések megszervezésére. 

A kockázatkezelés intézményesítésében a francia 
tapasztalat lehet hasznos: ott létezik egy állami vi
szontbiztosító, amelynek pénzügyi hátterét azon
ban nem a központi költségvetés, hanem a kedvez
ményezettek, az ingatlanbiztosítással rendelkezők 
adják. Egy állami viszontbiztosító működése lehe
tőséget nyújthat az árvíz tározásából fakadó több
let kockázat fedezésére. Magyarországon, a Tisza 
mentén alkalmazott műszaki megoldás – árvízka
puk használata – e tekintetben igen szerencsés, mi
vel ebben az esetben egyértelmű, hogy egy tudatos 
döntés értelmében került sor a tágabb közösség ér
dekében a terület igénybevételére. 
A tározó megnyitásának megítélése nem kell, 
hogy vita tárgyát képezze egy piaci szereplő és 
az állam között, mert a nyitás okán egyértelmű, 
hogy mely kockázat körébe tartozik az eset. A te
rülethasználó számára ez lehetővé teszi a biztosí
tási piac egyébként rendelkezésre álló szolgáltatá
saihoz való hozzáférést, mintha a területén nem 
jelentkezne a többlet kockázat. 

Emellett létrejön egy közszereplő, amelynek el
sődleges intézményi érdeke, hogy a megelőzésen 
keresztül gazdaságilag ésszerű fejlesztések, kárki
tettséget csökkentő alkalmazkodási konstrukciók 
kialakításával csökkentse a katasztrófák idején je
lentkező költségeket. 
A kárkitettséget csökkentő, vagy a kártérítésre 
való jogosultságot korlátozó, megszüntető meg
állapodások bemutatott fajtái között nem lehet 
egy adott helyszín konkrét körülményeinek fi
gyelembevétele nélkül alkalmassági rangsort 
beállítani, eltekintve az eleve környezetrehabi
litációs fókusszal rendelkező beavatkozásoktól, 
amikor megszűnik a mezőgazdasági hasznosí
tás lehetősége. A többi esetben, amikor a több
szempontú használat kialakítása a cél, az alkal
mazott eszköz elfogadhatósága sokkal inkább 
múlik magán a tervezési és döntéselőkészítési 
folyamaton, amelynek keretében az árvíztározó 
kialakításából fakadó érdekellentéteket az állam 
/ a közösség kezeli. Noha végső soron a területek 
kisajátítására mindenhol meg lehet teremteni a 
lehetőséget, a megegyezéseket nem ez kénysze
ríti ki, hanem az a kölcsönös érdek, hogy a ki
sajátítást el lehessen kerülni, mivel azzal a maga 
szempontjából mindkét fél rosszabbul járna, 
mint a megegyezéssel.

TISzA MENTéN KIALAKíTOTT ÁRAPASzTó TÁROzóK 
MűSzAKILAG öSSzHANGBAN VANNAK Az ELMúLT 
éVTIzEdEKBEN FORMÁLódó EURóPAI GYAKORLATTAL.

A Fő KüLöNBSéG A GAzdÁLKOdóK HELYzETéNEK 
KEzELéSéBEN éS Az Adódó TöBBLET LEHETőSéGEK KI 
NEM HASzNÁLÁSÁBAN NYíLVÁNUL MEG.



A területek megvásárlását jellemzően a magas 
költségek miatt próbálják mindenhol elkerülni. 
Mivel azonban a hazai mezőgazdasági termelés 
jövedelmezősége jelentősen elmarad mind az 
adottságai alapján, mind az európai átlag alapján 
számítható jövedelmezőségtől, hosszú távon, a vé
dekezési infrastruktúra időléptékében a földárak 
emelkedésére célszerű számítani. Ez indokolhat
ja, pl. azoknak a tározóterületeknek a közösségi 
tulajdonba vonását, amelyek esetében az árapasz
tás miatt az elöntések gyakorisága várhatóan ma
gas lesz. A terület megvásárlása mellett erre a te
rületek cseréje is lehetséges megoldás, amihez az 
állami tartalék területek jelenthetnek hátteret. Ez 
utóbbi megoldással elkerülhető, hogy az érintett 
mezőgazdasági vállalkozások működésére gya
korolt hatásokkal kelljen foglalkozni. Megfonto
landó példa az Ausztriában létrehozott „vízgaz
dálkodási célú közösségi területek” rendszere. A 
területek kezelésének tevékenységét ugyanakkor 
sehol sem tartják az állami szervek tevékenységi 
körébe illesztendőnek, hanem a szükséges kor
látozásokkal bérbe, vagy eleve természetvédelmi 
kezelésbe adják. 

Azokban az esetekben, pl. záportározók, melyek
ben az árvízcsúcs csillapítása kisebb területet 
érint és az igénybevétel ténye nem köthető egy 

olyan egyértelmű eseményhez, mint az árvízi ka
puk kinyitása, az elöntés lehetőségének megvá
sárlása / megváltása tekinthető a hosszabb távon 
legjobb megoldásnak az árvízkockázat csökken
tése, a jövőbeni állami kiadások megelőzése és a 
területhasználat ésszerűsítése szempontjából egy
aránt. A területi alkukra alapozott alkalmazko
dás intézményesített működtetésére az Egyesült 
Királyság gyakorlata a legjobban hasznosítható 
példa. 
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