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ÚÚj fejlesztj fejlesztééseksek

• VKI: A célok elérése kivételes esetben 
meghiúsulhat a felszíni víztest fizikai jellemzőiben 
vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében 
bekövetkezett új változások, illetve új emberi 
tevékenységek (pl. nagy infrastruktúrális projektek) 
hatására.

• Igazolni kell, hogy nincs jobb megoldás, 
ez elsőrendű közérdek, és/vagy a környezet és a 
társadalom számára a VKI célkitűzéseinek 
teljesítésével elérhető előnyöket felülmúlják az 
emberi egészség terén bekövetkező új változások 
vagy módosulások, valamint az emberek 
biztonságának megőrzésében vagy a fenntartható
fejlődésben jelentkező előnyök
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1. 2. 3. 4. 5. 
1..csapadék  radar-adatok 
2.földi mérésű hidrometeorológiai adatok 
3.talajtani adatok 
4.vízgyűjtőhasználati adatok 
5.távérzékelési adatok (NDVI,…) 
 

Éghajlat Trendek Hidromete-
orológiai 
generátor 

 
 

ADATBÁZIS 

Csapadék-lefolyás modell Mederbeli lefolyás modellje 

Aggregált terep-elöntési modell Dinamikus t.vízháztarási m. 

Árvédekezési alternatívák 
-gátemelés 
-intenzív védekezés 
-fokozatos elárasztás 
-külföldi tározás 
(műszaki-gazdasági 
paraméterek, 
kárfüggvények,hatásmátrixok) 

 
Árvízszabályozási 
döntéstámogató 

rendszer 
 

 
Kritikus árvizi 

forgatókönyvek 

Alternatívák kiválasztása 

Hidrológiai-vízgyűjtő modell 

Alternatívák 
értékelése 
-biztonság, 
-területhasználat, 
-ökológia 

A Tisza A Tisza áárvrvíízi szabzi szabáályozlyozáásasa
BME BME –– VVíízikziköözmzműű éés s 
kköörnyezetmrnyezetméérnrnööki tanszki tanszéék k 
NKFP NKFP –– 3/A 0039/2002 3/A 0039/2002 
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A forgatA forgatóókköönyvek eredmnyvek eredméényeinek nyeinek öösszevetsszevetéésese

Az árvízi védekezési rendszerek várható kárértékei, MrdFt 3% diszkontláb mellett
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Mélyártéri árapasztás MÁSZ+0,5

VTT11 MÁSZ 0

Mélyártéri árapasztás MÁSZ+1

VTT11 MÁSZ+0,5

MÁSZ+1

VTT6 MÁSZ+0,5

VTT6 MÁSZ+1

Mélyártéri árapasztás MÁSZ 0

VTT11 MÁSZ+1

MÁSZ+0,5

VTT6 MÁSZ 0

Beruházási költség

Védekezési
költség

Árvízi elöntés kár
értéke

A Tisza árvízi szabályozásának közgazdasági elemzése NKFP – 3/A 0039/2002 

MÁSZ 0
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Az Az áárterek rterek öökolkolóógiai rendszerszolggiai rendszerszolgááltatltatáásaisai

0,115295Mélyártéri árapasztás MÁSZ+1

311MÁSZ+1

1,6212242Mélyártéri árapasztás MÁSZ+0,5

454MÁSZ+0,5

10,41350397Mélyártéri árapasztás MÁSZ+0

1747MÁSZ+0 – alaphelyzet

Változás (örökértéken) 
az igénybevett 
mélyártéri terület 
1 hektárjára vetítve 
millFt/ha

Költség csökkenés a 
csak  töltés emelést 
tartalmazó
szcenárióhoz képest 
Mrd Ft

Összes költség 
Mrd Ft

A mélyártéri árapasztás hozzáadása a töltés növelést tartalmazó
forgatókönyvekhez – következmény:

Kedvezőbb eredmény 
A töltés emelés csökkenti az ökológiai rendszerszolgáltatás értékét –
multifunkcionális mezőgazdaság közösségi hasznaira példa
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• Magas vízállású területek és a 
modellezés mélyártéri területei

Mélyárterek    
elárasztása
Mélyárterek    
elárasztása
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A VKI cA VKI céélokat seglokat segííttőő gazdasgazdasáágszabgszabáályozlyozóó
eszkeszköözzöökre vonatkozkre vonatkozóó javaslatjavaslat

1. A Vízkészlet járulék célhoz rendelése, visszaforgatása a 
vízhasználatok felügyeleti és szabályozó hatósági 
tevékenységek finanszírozására (kiemelten monitoring)

2. A Vízkészlet járulék differenciálásának felülvizsgálata –
ágazati helyett készletszempontú meghatározás

3. Ahol a víztest igénybevételi korlátját meghaladja a vízkivétel, 
a korlátos készlet verseny elvű elosztása

4. A vízvédelmi zónák kialakítása az agrár támogatások (AKG) 
rendszerén keresztül - a szántó területek művelési ág 
váltásához cél arányok és határidők meghatározása, 
továbbá a folyamatot irányító területhasználati kvóta 
rendszer bevezetése

5. A duzzasztások kapcsán azonosított problémák 
felszámolását a megújuló energiaforrásból termelt villamos 
energia kedvezményes átvételi árának feltételéül szabni 
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