,c
• ..

Tha-V=W:
PEA. ±AVei
-‘e'

tf.f

•

A kbrnyezetvedelem hatissinak itlagos becsiilt merteke az
egyes vallakti cAokra 1996-ban es 2003-ban

ti'a

.''. - "r.

.

-...!;

.

a vilialat kirnevert

bt Iytk

::r-

- -.

magtartisara

. .9..e"
"

.........

hosmativon a pro Ultra

.:
•

:,...:,:,, --•,•,,,
-::.; if 1 :4:,•:, ... ,,...,,,e.,
.:•_ •
-,,...4p
,,,, ,__...„ - ::.,....r:.,:.:, .., .•

ierraeleknys6gr

e-.
.

N.-.

....s.
. k.. .; 3

4: •
P:

....
piaci risatsedesrt

l'
;

''

.

•

.Z.- . . . .
4:1U'iri. 'E

-:c

A?"'

`.. .

--.•

I

W.,,gA. ''
ioltsegelre

n54idtivon a pr of it ra

•
...

.......:: .;:74_

forgalorir

.. - -

•

'
••,

•

-4
,. .,,M= rn"9
.4:11
IMMTOIME2101.
. -44:1
1111111M
• :.:,• ., ,..
A-r1;•--..----:-::"..::

•.

-2

• 1,5

-1

■

-0,5

2003

0

0,5

❑ 1996 ,

Forrris: Szolnoki Gyozone tanulmanya

,

;

:

1

1,5

2

ARViZVEDELMI TOLTESEK GYEPTAKARoINAK HASZNA
FELLA[ BEATA OLGA
Kulcsszavak: arvizvedelem, kockazat, gyepfelidet, vagyon, gazdasagi haszon.
OSSZEFOGLALO MAGALLAPiTASOK,
KOVETKEZTETESEK, JAVASLATOK
Az arvizvidelmi toltesek vedelmiben, az arvizek levonulaSahan, ezaltal magaban az arviivedelemben a gyepesitesnek jelentos szerepe van. Gazdasagossagat nem lehet egzakt mOdon hizonyitani, biszen mfg a letesitesi es fenntartisi
koltsegeket egyertelm tien meghatirozhatju lc, a beveteli olds' Osszetett es nehezen
szamszertisithet&
Az arvizvidelmi feldgatak gyepesitesenek tirsadalmi hasznossaga es gazdasagi elonye megis vitathatatlan:
- kbzvetlen gazdasagi haszon: pl. futermes ertekesitisehtil szarmazo bevetel;
- kozvetett gazdasagi haszon: a kockaz -tatott vagyonertek sikeres videlme,
emberelet vedelme (nehezen szamszeriisithetd, merese a mikrorizike (pr) fogalmanak hevezete,sevel valt kivitelezhetovi);
- a tarsadalom szamara is tobb szempontbol kedvezO hatassal van:
• rek.reacies lehetoseget nylljt a terrneszethe kiranduliknak;
• megfelelo fenntart.is eseten a gyornosodas visszaszoritisaval egeszsegiiui jelenthsege is vitathatatlan;
• a kOrnyezetvideirni szerepe sera elhanyagolhato.
Problem& jelent egyelore, bogy a gatak is a hozzajuk tartozo gyeptakaro
fen ntartasaval foglalkoze allami szerveknek nem all rendelkezesiikre deg forras,
bogy tOkeietesen vigezhessek munkijukat (fenntartasi munkalatolckal, mint peldaul kaszalassal, vagy vegyszeres Wevenyzetszabilyozassal ezen gyepfeliiletek
esetiben is kaIkulAini ken), de a tarsadaImi szemielet fokozatos valtozasa talan
ennek kedveze alakulasat is eredmenyezi a j6voben.
BEVEZETES
Magyarorszig terilletenek jelentos
resze tartozik az arvizveclelmi szemponthe' veszelyeztetett teraletek kOze, Eurepaban a terilleti aranyokat fwelembe
veve csak Hohandia van hozzank hasonloan kedvezotien helyzetben. Az orszag
23%-a arter, ennek pedig 3%-a hullamter. Ez az a teralet, amely az arvizek biztonsagos levezeteset szolgalj a (akar
evente, vagy evente tObbszOr is ki van
teve a tastes vizboriDattsagnak), az arter

azonban mar eu vedeni kivant resz,
ameiyen a tudatos vizkar elharitasi 'nunkalatok megkezdese eta jelentos vagyonertek halmozedott fel, igy ezek megevasa kiemelt fontossagia.
Az arinentesites egyik hatekony modszere az arvizvedelmi tOltesek epitose A
t61t6sek feltilete az dpites Man nem maradhat fedetlentil, mert a hullarnzas, a
csapadek, a szel es coal k-iilse komyezefi tenyezok karos hatasa kOvetkezteben
ostikken a toitesek vedokepessege. A frilllet vedeimdre legszolesehh kbrhen alkal-

Gazdalkodts XLfX. dvfolyam 6. sin
mazott biolOgiai rersavedelem a gyep,
inert arnellett, hogy jobban illeszkedik a
temidszetes kornyezetbe a ]colt burkolOanyagokkal szemben, a beruMAsi kOltsdge is kisebb, kedvezo az altAla nyajton
esztdtik.ai hatas, es az 1990-es evek vdgeig a felbaszualhat6 fatermds jelentasege is
nagy volt (ez utObbira az allatallomany
osszeteteldben bektivetkezett valtozasok
miatt ma mar nines jelentos kereslet).
Magyarorszag telj es egeszeberk a Duna vizgyiljtojen helyezkedik el.
Az orszag kit meghatarozo jelent6segii vizfolyisa a Duna es a Tisza. A
Duna magyarorszagi szakaszanak hossza
417 kin, melyboi 142 km magyarszlovak hatarfoly6. A Tisza magyarorszagi szakaszanak hossza 596 km, melybell 52 km hatarfoly6. A magyarorszigi
foly6116.IOzat teljes hossza 2417 km. Az
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orszagba belepO viziolyasok atlagos hozama Ejsszesen 114 kna 3/ev, az orszagot
elhagyoke 120 km 3/dv, tehat az orszagon
bellil keletkez8 vtzkdszlet mindossze 6
km3lev. Ez a iakossag lelekszamara vetitve europai szinten is rencikivad kevds,
viszont az orszag rnedence-jellegdbol
kovetkeztien a hazankon atrolyo atlagos
vizrnennyiseg egy lakosra vetitett erteke
- a vilag osszes orszagat figyelemb-e veye ualunk a Iegmagasabb. (17) Vizeinket illetaen jelentos tranzitorszag vagyunk, vizkeszleteink mind mennyisegileg, mind rninbsegileg donti5 mertekben
faggnek a szomszeclos orszagokban ten
beavatkozsoktOl. Az osszehangolt es
eredrnenyes tevekenysegek erdekdben
mar dvtizeclekkel ezelott sztilettek szomszedainkkal eaezmenyek (1. tablazat).

1. ta biazat
Ketoldaiii vizugyi intezrnenyek
Partner orszal
Jugoszlavia
Ausztria
Szlovakia
Romania
Horvatorszag
Szlovenia
Ukrajna
Forras• (18) alapjan

Mairas hel e
Belgt-ad
Bees
Budapest
Bukarest
Pdcs
Ljubljana
Budapest

Mivel hazank a Karpat-medenee
legrneiyen fekvo, eprndben silt tertiletil
orszag, ezert a kornyezo hegyvideki vizgyttekrol erkez o- , nalunk levonulo arhullamok, a boolvaclasbal, vagy nagy
csapaddkokbol keletkezo belvizi elantesek miatt vizkar vesztlyeztetettsdgtink
Europaban igen nagy. Vizkarok altal az
orszag teraletenek 52%-a veszelyeztetett,
es csaknem egynegyedet arvizek fenyegetik. Hazankban a vizekkel valO foglalkozas saksdgessdgdt kdt tenyezo indokolj a: a kontinentalis dghajlat, valamint a
medencejelleg. Mindketto szelsosegeket

Alairas ide - e
1955. 08. 08.
1956. 04. 09.
1976. 05, 31.
1986, 06. 25.
1994. 07. 10.
1994. 11.21.
1997, 11. 11.

Hatil ha lei- s ide - e
1956. 05. 19.
1959. 07. 31.
1978. 07. 28.
1986. 11.25.
1995. 03. 03,
1995. 05. 27.
1999. 05. 15.

horcloz inagaban, A szaraz es csapaddkos
evek valtako7sa, az evszakonkdnt lehul115 csapadek jelentosen elter6 nagysagrendje, a kornyezo hegyekbal lezudulo, s
nalunk neha heinapokig Osszetorlod45 arvizek hatArozzak meg alapvet6en a Karpat-medenee vizviszonyait. (16)
A magyarorszagi folyOk vizkeszlete
csaknem teljes egeszeben kalfOldrol
szarmazik (96%-ban), a vizfolyasainkbol
felhasznalhat6 vizek mennyisege nagyon
valtozo, s a vizkdszletek az orszagban
neat egyenietesen oszlanak el. Gyakran
az orszag mintegy felet veszelyeztetik j e-
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lentos ar- vagy belvizek. Ezell van kiernelkedo jelentasege a hatekony es korszerti vIzga.zdalkodsnak., melynek
arvizek elleni vedekezds csak egy kicsi,
de nem elhanyagolhato resze.
Az arvizkarok rnegeliozese erdekeben
az 1800-as evek ata tudatos armentesitesi munkak folynak, ennek kereteben mar
4220 lan hosszilsagu drvizvedelmi takes
ami kiemelked6-en niagas ertek. A
magyar arvizvedelmi elairisok szerint a
veclmiiveket a 100 evenkent el6fordulo
jegmentes arviz okorta magassagi es tartlissagi igenybeveteire kell meretezni,
1,0-1,5 m magassigi biztonsaggal. A Tisza-volgyeben kivetelt kepeznek Szeged
es az algy6i olajmeze• vedvonalai, amelyeket az 1000 ev visszatere,si idOre mereteznek. (16)
A megepult toltesek eseteben elsodIeges eel, hogy valamilyen burkolat segitsegevel a hullamzastal, szelt61, illetve
barmilyen kOrnyezeti karosita hatastal
megovjak. A burkolas tObb madszer segitsegevel is megoldhatO, a lehet6sege-

-

ket tObbfelekeppen is csoportosithatjuk,
a legegyszerubb anyaguk szerint
- biologiai burkoloanyagok (rOzse,
gYeP);
- koburkolatok (szaraz... betonba ra_kott);
—monolit burkolatok (beton, vasbeton, talajbeton, aszfalt);
—fern- es miianyaghalas elemek;
—milanyagok (szovetek, lapok,
Ezekbal a lehetosegekb151 peldaul a
kovet csak mederrendezesnel alkalmazzak, de aria az a legjobb megoldas. A beton es vasbeton burkolatok kivitelezhetoseg szempontjabol egyszer6 megolda51 jelentenek, de ca a megoldist is inkabh mederburkolat keszitesekor alkalrnazzRlc A
gyepburkolat a2, amely a jellegenek megfeleloen a tbkitntivek felszinenek megkotesere, vedelmere alkalmas, emellett illeszkodik a termeszeti kOrnyezetbe. (10)
Ha megvizsgaijuk, hogy jelenleg milyen burkolatokkal talaikozhatunk, a leginkabb eiterjedt a gyepfeltilet, amelynek
nagysagarOl a 2. tablazat ad kepet.
2, tAblizat

irvlzvedelmi fovedvonalak gyepfeliilete, izugyi igazgatasigonkent
I • az . atesa
Eszak-dunantfili
2.
Koze -Dun a-val i
Also-Duna-volgyi
3.
4.
Kozey-dundritIlli
5.
Del-dunanttili
Nyugat-dimantali
6.
7.
FeTso--Tisza-kiideki
Eszak-magyarorszagi
8.
Tiszantali
9
10. Ko - • Tisza-videki
11. Also-Tisza-videki
12. , KOrOs-videki
Osszesen

I.. koziont a
Gyar
Buda, est
Ba'a
Szekesfehervar
Pecs
Szombathely
Nyirsyhaza
Miskolc
Debrecen
Szolnok
Sze ed
Gyula
-

2001
2 036
830
622
914
441
218
1 499
2 118
1 333
1 983
2 016
1 575
15 585

Farrel's. (17)

A gyepes feluletek alkalmazasa nem
az elmult evtizedekben kezd6dOtt. A

vizgazdalkod'asi letesitmenyek gyepesitesenek mar a 19, szazadban nagy szere-

Gazdalkodas XLIX. evfolyarn 6. szam
pe volt. Az alapvet6 cel (a foldrnii feltiletenek meglOtese, stabilizAlasa) mar egy
1897-ben megjelent rencieletben is megfogalmazodott:
A vizoldal es a mentett oldal eltero
gyapesitdsi igenye kelemtisen hangsffr
lyos. A vizoldalra a nedves ei6helyet
kedvela, vizboritast is tiro filfelek keraInek, mentett oldal eseteben a szara7sagriir6 kepesseg is fontos szempont. A vizoldali gyeptakaroval kapcsolatos kOvetelmenyek leszuktilnek a toltestest fehlletenek megkotesere, erre leginkabb alkalmas taraekos gyepalkotok alkalma.zaAmi a rnai teehnolOgiak rnellett
furcsanak tfinhet, hogy ezeket a farnagokat nem keverekben, hanem 25-30 centimeter sidles csikokban ajanljak telepfteni, A herefelek alkainnazasat61 tilt a
rendelet a hatramaradi gyokerek korhadasa miatt. A gyepapolas fontos mtiveletenek tekintettek a hengerezest es a gereblyezest, 2-3 evenkent peclig a tragyast. (4)
Egy 1964-es szakirodalom a fiivesitessel szernbeni legfontosabb kOvetelrnenynek szinten a toltesek felaletenek
megkotdsdt tartja, valamint az elhabolasi
karok megel6z6set. Gyepkeverek osszeallftasnal szintdn eltdra az elvara.s vizoldal,
mentett oldal eseten. Ami a
korabbiakhoz kepest fijdonsag, hogy kis
mertekben helyet kaport nern melyen
gyokerezo herefaj is a keverekben, mert
itt mar keverdkekrol van szo. es nem savos telepitesrol. A gyepesitett teralet
basznositasa kaszalassal tortenik, mivel a
legelo nagy testa allatok tiprasa eroziOt
okozhat. (3)
A gyepburkolatokkal szembeni kovetelmenyek 1987-re mar bM1tek. Az
elozoekben ismertetetteken
- esOkkentse a hanek a fOldmil
letere gyakorolt kedvezotlen hatask,
- okologiai szemporktb61 segftse el6 a
foldmilvek talajeletenek kifejlacidset;
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- bolygatast, taposast, arnyeket a
gyep elviselje;
- gyeptakar6 ellenallokdpessege nauobb legyen a hullarnok sodrAsi erejenel, (6)
Ami ebben az iranytnutatasban a
gyepesitossel szemben kijdonsagkent hat,
nemcsak vizoldal es mentett °Mal szerint
kiliOnalnek el az alkalmas gyepalkot6k,
de a vizoldal tovabbi bontasa is felfedezheto, az also reszre a vizbaritist jet niirO
fajok kerCilnek, mig a felso savba a vizkedvel6k.
A 2002-ben megjelent magyar szabvany is az elozoekben ismertetett harrnas
bontist veszi alapul. Az altala ajanlott
keverekek egyarant alkalmazhat6ak tottesek es esatornak videlmere, halal- es
egyeb tavak, felszini tarozak, gyepes
vizelvezetok es surrantOk menten, vizkezelo, szennyviztisztita es egyeb vizgazdalkodasi celd letesitmenyek felliletertek
gyepesitesere. (7) Mindenkeppen stem
elOtt kelI tortoni azonban, hogy a szabvany nem torveny, esak iranymutatas!
A jelenlegi, gyepesitessel szembeni
kavetelmenyekben az eddig megismertekhez kepest nem sok valto77s van, a
gyepburkolat elsodleges rendeltetese a
vizga.zdalkodasi letesitmenyek rersinnek
a viz es szel okorta erOzi6 elleni vedelme, a foldmil alakjanak es allaginak
megOvasa. A masodlagos kovetelmeny:
—karba-ntarthatos4;
- hasznositilatO atomassza termelese;
esztetika stb. csak 02 elozoekben
emiitett szempontoknak alarendelten veheto szarnitasba,
A kulOrkbOzb idoszakok nellany kevereket a 3. tablAzat rnutatja be reszletesen.
Ez utobbi kategoriaba altalaban azok a
fajok tartoznak, amelyekre nines nagy
sztik.seg, de jelenldtiik artani UM art, illetve vetornagjuk nincs kereskedelmi
forgalomban, vagy kijuttatasuk nem
megoldott a mag kalOnleges alakja vagy
kepz6dmenyei rniatt,

FELKAI: Az arviz-viklehm
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takarok haszna
3. tablazat

alkalmazott gyepkeverek tis.szeteteie
■•■•••■■•■■■■•■■■■■■•■•■■•■••■••••■•■•■+■•

■•■■••.■

Mentett (Mal

Vizoldal

Idtiszak

1897

Festuca pratensis
Poa trivialis
Agrostis stolonifera
Cynosures cristatus
Festuca rubra

Reti csenkesz
Sov any
' perje
Tarackos tippan
Tardjos cincor
VOn5s csenkesz

Brornus iriennis
Fos pratensis
Alopecurus pratensis

Magyar rozsnok
Rai perje
Reti ecsetpazsit

1964

Alopecurus praterisis
Phleurri pratense
Trifolium hybriclum

Rdti eosetp47sit
Rai komOcsin
Koreshere

Bromus ine:rrais
Festuca pratensis
Lotus con2iculatus

Magyar rozsnoki
Rai csenkesz
Szarvaskerep

1998

Agrostis sw/onifera
Poa pratcnsis
Festuca mbra
Loliurn perenne

Tarackos tippan
Reti perje
Wads csenkesz
Angol perje

Festuca ovina
Pna pratensis
Loliurn perenne

Fonalas csenkesz
Reid perje
Angoi perje

Forras: Sajat utijWs

Fontos azonban hangsillyozni, bogy
ezek a keverek osszeallitisok csak iranymutatoul szolgalhatnak telepitesnei, hiszen keves csak azt figyelembe venni,
hogy az adott kevertk vizoldalra vagy
mental oidalra keriil. Ezen kivill tekintettel kell lerini:
— talaj adottsagra;
— az adott terillet vizgazdalkodasi
viszonyaira (ezt nagymertekben befolyasolja a tiiites r6zsilhajla.sa);
- fekv6sre;
- tapanyagellatonsagra;
- az adott tertilet kernyezeteben talalhato erdek elhelyezkeddsdre (arnytkolas miatt) stb.
Tgaz azonban, hogy rninden tenyezat
nem lehet figyelembe venni, eleg, ha a
Witesek kanyargOssagara g ❑ndolunk.
Eiblordnlhat, hogy az adott keverek csak
egy rovid szakaszra megfele16, hiszen
egy kanyar utAri mar mas a tertilet kitettsdge. (2)
ANYAG, MODSZYR Es EREDMENYEK

Vizsgaiatainn soran attekintettern a Tendelkezesre allo Mad es nernzetkozi s,zak-

irodalinat a gyepgazdalkodas, a vizgazdalkodas es a termaszeti tenyezokhOz k-apcso16(16 kockazatkezelds temakiireiben_
Botanikai vizsgalataimat a Balizsfele kvadrat mOdszer segitsdgevel vegeztern ndgy kijeltdt mintateraleten, amelyek megvalasztasakor fontos szerepet
jatszott az adott gyepfehiletek ldtesitestnek idapontja., valarnint a gyepesitett teriiletek fekv6se, kitettsege is.
Megvizsgaltam a gyepesitett teraletek anapotat, valamint hogy a veliik
szemben tamasztott felteteleknek mennyire tudnak megfelelni. Hiszen a szerepilk 5sszetert, elsOsorban nem a fatermes
biztositasa a cel, harem azt erdemes
vizsgalni, kozvetetten rnekkora 6rtekeket
is v6d egy megfelekken karbantartott
gyepfelffiettel rendelkezO arvizvddelmi
fbidgat.
Az elmelet es a gyakorlat termeszetesen ritican talalkozik. A 4. tablazat adatai
az elmCleti iranyrnutatas alkotOit allitjak
szembe az altalam vizsgalt teriiletek jelenlegi allomanyanak Osszetevoivel.
Vizsgalatairnat a Kozep-Tisza teraletdn
vegeztem, mert az a teralet f6Tdrajzi
adottsagai rev6n kalOnleges figyelmet

Gazdalkodas XLIX. evfoiyam 6. szam
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igenyel. A Tiszat Mag-yarorszig tertileten a vizjaras alakulisat61 faggoen k6t
szakaszra: a Fels- es Kozdp-Tiszara
oszti-katjuk A Szamos torkolata feletti
Felso-Tiszark harom -riaffriibb arhullarn
szokott kialakulni: a hoolvadasbOl szarmazio tavaszi, a majusi es az oszi

Jam, A Szamos-torkolat
alatt azonban a
- - - _
ket elso arhullam osszeolvad es a Tisza
ket nagy mellekfolyOjanak, a Korosnek
es a Marosnak az arbullamaval altalaban
talalkozik. Ezert a KOzepjiszan igen
hesszan elnytilo magas arvizek lehetsegesek. (16)

4. ta b Lizat
Gyepalkota ffifajtak

Megnevezis (1)
alba
Festuca arundinacea
Poa Ballast-Is
Poa trivialis
Alopecurus pratensis
Loliurn perenne
Poa eratensis
Festuca pratensis
?hie= pratense
Arrhenatherum elatior
Bromus mermis
I Festuca. rubra
Festuca ru I Kola

viz

E/GY
E
E
E
GY
GY

AgrOStiS

--

korona

En e riteti

oidai

E
E/GY
E
E/GY
E/GY
E

GY

E/GY
EiGY

MIMI
E
IIIIIIMIiaaM

Forrds: (6) alapjan es sajat kutatis

A tablazatban megjeiennek a szakirodalmak altal megnevezett gyepalkotek
(E-elmeleti), illetve a sajat kutatasban a
BalAzs-fele kvadratmOdszer alkalrnazasa
saran rneghatarozott fifelek is (GYgyakorlat). Az elvegzett botanikai
res saran vizsgaltam tij (2000-es) es regi
(tobb evtizedes) telepitest is. A felmdres
saran termeszetesen nagyobb fajtagazdagsagot figyelhettem meg, mint az
iranyado szakirodalmi leirisban.
A gondosan tervezett, kivitelezett es
fenntartott gyeptakar6 jelentosege vitathatatlan, biszen nemcsak megkoti a toltdsek

felletet, de ellenaliobba is teszi aket a viz
karteteieivel szemben (1 abra).
A legellenallobb megoidas termeszetesen a betonburkolat, de az esztetikai,
taj- es komyezetvedelrni elvarisoknak
nem felel meg. A gyeptakaroval kapcsolatban az abra adataibel kitunik, erdemes
karbantartani, megfeieloen apolni a
gyeptakarot, mert tobb mint I 50%-kal
gyorsabb viztomeg aramlasanak is kepes
tartOsan el]enallnL Egy rendkivali veszhdyzetben einberdietek es solanilliardos
vagyon sorsa akar perceken is mUlhat.

FELKAI: Az arvizvedeirni gveptakar6k haszna
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1. abra
Az elter6 burkolatok vizvisszatartO kepessege elterd vizsebesseg awned
9
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Forrcis,- University of the Federal Armed Forces Munich
Az 4rvizek elleni vddeiern fontossaga vitathatatlan, bar globalisan tekintve
a helyzetet nem csak ezzel kell megktizd_eni. A leggyakrabban elofordula es

a legtobb kart okoz6 katasztronk (mind
ga_zdasagilag, mind emberelet szempontjAbol) vilagviszonylatban a ki5vetkezok:
tabLizat

Egyes termeszeti katasztrofil teuyleges kockizatitnak tAjekortato ertekei
Karesem0iy
Hai Alos
megnevezes
Alidozat (f5)
Fiildrenges
— 2800
Szdivihar
2750
Arviz
5350
Egyeb
1704
Forr as. (9)

Gazdasirgi kar
{milliard UM))
2,5
10,1
12,9
23

Temarn szempontjabol ,az arvizhez
tartoz6 6rtekek az iranyadok. Az 5. tab-

tazat adatai atlagos drtaek, orszagonk6nt es idiSpontonkent elteri5 adatokbal
szarmaznak. A tablazatban talalhat6 adatok jellegzetessege, hogy nehezen, vagy
egyaltalan nem szamszerdsithetOk. Az
ilyen jellegil kockazati tenyez5k kezelesehez vezettek be a Marx Gyorgy nevehez ftizado mikrorizikOt (Mr), arnelynek
nagysaga 1*10 -6 . Ha embereletet feje-

'Coe kazlis jp.triev)
Gazdasig
Emberelet
37
0,23 _
150
0,23
1[ 43 ,85
191
34
I
0, 14

z-Eink ki vele, akkor ez az 6rtdk azt jelenti, hogy egyrnillio ilyen kockazatnak kitett ember kOzill varhatoan egy hai meg.
Magyarorszag terilleten az 1800-as
evek kOzepetol megkezdett drmentesitesi
munktiatok revers az ezt megelaza idaszakban rendszeresen aradaskor viz di
keralo teruletek jelentosege megnott, a
lakossag biztonsagdrzetenek fokoz6dasaval egyUtt a foly6vOlgyekben 16vo
kockaztatott vagyonertek (6_ tablazat) is
jelentosen megnott.

GazdaIkoclas XLIX. evfolyam 6. szam
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A kockaztatott vagyon nagysiga mellett figyeiembe ken venni az emberi elet
veszelyeztetesa is, hiszen lvlagyarorszagon a lakossag kozel fele 61 vizkarok Altai veszelyeatetett terilleteken. Ennek

szaInszerils
' sit se mar nehezebb, annals e1leriere, bogy mar tortentek probalkozasok az emberi 6let 6rtdkdnek meghataro-

zasara (7. tablazat),
6. tablazat

PoteneiAlis telepilIesi es mezbgazdasigi kir 1996. evi iron
Potendilis kit.. (Mrd F9
Teleptilesi kar
IRari vaunn-k6.r
Lakas IcAr
Egy,61) kar
Osszes telepidesi kar
Mezogazdasigi kir

Osszesen

Duna-01

Tisza-vol

34,64
53,24
41,36
129,24
13,10
142,34

142,49
361,00
228,67
732,27
4 L82
774,09

Osszesen
177,13
414,24
270,03
861.51
54,92
916,43

Forrjs: (5)

7. tablazat
Egy emberelet Ara (cloilarban)
Fejletts6si stint alaeian
Szalesi hi idnia fe .lesztdsevel 0. vila ban
Fertotlenitessal (nOlc iskolAzisa, Lndonezia)
ROntgenkeszulekek fejlesztese aran
q autOpalyak epiasevel
Orvosi szfiri5vizs Oat° kkal
AutOvez,etoknel titkOzeskor legzsaldcal
Alacsonyszintt atomIndladek iivegesiteseveI

Emberelet Ara (LTSD)
50
100
4000
20 000
50 000
320 000
10 milliO

Forrea: (8)

A kockazat kezelesere mindenIceppen
szukseg van, men a Ialcossag is cselekvest
var. Egy 2001-ben, az lvITA megbizAsabol a
lakossag koreben vegzett felmerds eredmenyekent a kovetIcezoket aliapftottak meg.,
- a megkerdezettek nilnyorno resze
(73%) Cigy gondo]ja, a gamic karbantartasanak elhanyagolasa miatt nOittek meg az
arvizkarok, de az erdok pusztitasa es a
megfelelo gata.k epitesenek elmulasztasa
is a fobb okok ki5zOtt szerepel, de olyanok is voltaic, akik a szomszed orszagokat, illetve a Fi5Id eghailatahan bekovetkez6 valtoMsokat okoltak;
- az Anriz legsfilyosabb kovetkezmenyekdnt legtobben a lakethazak, iidulok
megongaloclasit (58%), a mezogazdasigi
munkak ellehetetleneddset jeloltek meg;

- az arvizicarok csOkkentesenek leghatekonyabb eszkoze lenne a lakossag
szerint a ga.tak magasitasa es megerbsitese (74%), erdotelepftes a vizgy[kitO terLileteken, illetve a veszelyeztetett tertileteken az epitkez6sek mega.kaddlyozasa;
- arra a k6rdesre, hogy kinek kellene
leginkAbb tennie az arvizkarok csakkentese erdekeben, a lakossag tObbs6ge
(92%) a kormanyt jelolte meg, emellett
eldg sokan gondoltak iigy, bogy a szomszdclos orszagok, illetve az 6n.kormanyzatok szerepvalialasa is elengedhetetlen;
• az aldozatok kartalanitasaval kapcsolatos kdrclesnel elegge megoszlottak a
valaszok aszerint, bogy a valaszadok az
orszag mely — arvizv6delini szernpontb61
vesz61yeztetett vagy sem T terUlearn el-
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FELKAI: Az arvizvedelini gyeptakarok haszna

tek, igy az egyeni fele16sseget a kisebb
kockazatnak kitett regiOk lakai valasztottalc, mig az allami kartalanitasi tamogatasi rendszert a veszelyeztetett teriiIeteken elak reszesitettek elonyben;
- a biztositokkal, biztositasokkal kapcsolatos kerdesekben is ertelemszeruen a
veszelyezbetettebb regiokban 616k hangsiiIyortak a biztositOk szerepet a kartalanitasban, es biztositaskOtesi lehetbsegek
igenybevitelevel a megelazesben. (14)

Egyszeri arvizi elantesbol egy -egy
kisebb oblozetben minimalisan 5-6 milliard Ft kar keletkezhet, de egy nagyobb
oblozet e,seten 30-40, illetve 150 milliard
Ft-os kar is elofordulhat.
Annak ellenere, bogy az arvizi vedekezes koltsegei egy-egy katasztrefahelyzetben akar a milliard Ft-os nagysagrendet is elerhetik, a kockaztatott vagyonertekhez viszonyitva — es figyelembe veve
ezen koltesek felrneriilesenek idoszakossagat — elenyesza a nagysa.g-uk.
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