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Az árvízi kockázatkezelésről (ÁKK)
 Mi a vagyoni kockázat?

Az elöntésből származó vagyoni kár várható értéke
(veszély x kár).
 Az egyik alapkérdés:

milyen stratégiát kövessünk a kockázat csökkentése
érdekében?
 Két fő út kínálkozik:

a veszély csökkentése – pl. töltésfejlesztéssel
a kár csökkentése – pl. területhasználat váltással



Az előadás csak az elöntési
veszély csökkentése érdekében

történő töltésfejlesztési
változatokkal foglalkozik



Stratégiai tervezési változatnak tekintjük a
továbbiakban az azonos elvek szerint tervezett
töltésfejlesztéseket az alábbi feltételek mellett:

 csak a meglévő töltések fejlesztéseivel foglalkozunk
 a földmunka számításnál a meglévő

mintakeresztszelvények profilját változatlannak
tekintjük
 tározó hatásokkal nem számolunk



A vizsgált stratégiai tervezési
változatok:
 Jogszabály követő
 Differenciált
 Lokális gyengeségek („egyenszilárdság”)



Jogszabály követő
A töltésfejlesztések a jelenlegi MÁSZ és magassági biztonsági
előírásoknak megfelelően történnek. A projektben kezelt összesen
4138 km védvonalból 3588 km-t érint a változat



Hatékonysága:

Az 1.1 alatti (nem költséghatékony) öblözeteket védő vonalak
hossza 2217 km, azaz az összes védvonalhossz több mint fele.



Differenciált
 a/ a magassági biztonságot csak műszaki szempontok

alapján határozza meg (a MÁSZ rendeletben
keverednek a műszaki szempontok a védett
értékekkel).
 b/ a mértékadó árvízi terhelést differenciáltan kezeli

(nem mindenütt azonosan 1%-os szint) és



A magassági biztonságot két
szempont szerint differenciáltuk:
 A hullámtér szélessége és
 Az átlagos töltés magasság





A mértékadó árvízi terhelési szintet
öblözetenként – túllépési valószínűséghez
rendelve – az alábbi szempontok szerint

határoztuk meg:

 Éves országos kockázati alap mértéke, MrdFt/év
 Öblözet védett fajlagos vagyonértéke, mFt/m2



Kockázati alap:
10 MrdFt/év
20 MrdFt/év







A lokális gyengeségek –
egyenszilárdság – változat lényege:
 Az öblözet jelenlegi kiépítettsége szerint a hossz 90

%-ának megfelelő szintre emeljük a gyengébb 10 %-ot
(csak 30 cm-nél magasabb fejlesztéssel foglalkozunk)
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Főbb megállapítások
 a maradó kockázat és az összköltség – a várakozásnak

megfelelően – az egyes változatoknál fordított arányban van
 a differenciált változat kiinduló éves kockázati alapjához képest

(10 MrdFt/év) a 30 éves maradó kockázat jóval kisebb (139
MrdFt), tehát a kockázati alap növelésével az összköltség
csökkenthető

 a jogszabály követő és differenciált változatok országos szintű
hatékonyságát a nagy értékű öblözetek kiugró értékei okozzák

 költséghatékonyság szempontjából a lokális gyengeségek
megszüntetése („egyenszilárdság”) látszik leginkább racionális
megoldásnak

 az öblözeti részletes adatok arra utalnak, hogy az optimális
megoldást a változatok területenkénti kombinálása jelentheti.




