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1.

A VÁLASZTOTT TÉMA INDOKLÁSA, CÉLKIT^ZÉSEK

Magyarország legnagyobb természeti veszélyforrása a víz, azon belül is az árvíz.
Ellenintézkedéssel az árvíz negatív hatásai - összehasonlítva más természeti
katasztrófával - talán a legnagyobb mértékben csökkenthetQk. Az ellenintézkedések
megtétele, a védelmi tervek kialakítása azonban a biztonság megfogalmazásától, a
„biztonságpolitikától” függ.
Az árvízvédelem Magyarország biztonságpolitikájának része, ami szerint az
árvízvédelem és az árvízvédekezés feladatainak ellátásához szükséges szervezeti és
eszköz rendszert is a biztonságpolitika rangján kell kezelni, vagyis a feladatok
ellátáshoz megfelelQ eszközrendszerrel és hatáskörrel rendelkezQ szervezeti és
m̲ködési rendet kell kialakítani (Váradi 1999).
Folyóink árterein 700 településen 2,5 millió ember él, a vasutak 32%-a, a közutak 15%-a,
mezQgazdasági területeink harmada itt helyezkedik el (Tóth 1993), összesen több mint 1600
milliárd Ft nemzeti vagyon halmozódott fel, a GDP csaknem 30%-át itt termelik meg. Az egyszeri
mértékadó árvízi elöntésbQl az adott öblözetben a teljes gazdasági érték 33%-át kitevQ kár
keletkezhet. Ez legkevesebb 5–6 milliárd Ft-ot érhet el, ami megegyezik az átlagosan 10 évenként
bekövetkezQ belvízkár értékével; de a rendkívüli árvíz okozta katasztrofális elöntés egy átlagos
gazdasági fejlettség̲ öblözetben 50–80 milliárd, különösen értékes területek elöntése manapság
pedig már 200–250 milliárd Ft feletti kárral járhat.

Az árvízvédelmi biztonság fogalma térben és idQben változó, ugyanakkor jelentQs
mértékben függ az egyén és a közösség fejlettségétQl, t̲rQképességétQl. Ahhoz, hogy a
biztonság kezelhetQ (számszer̲síthetQ, tervezhetQ, mérlegelhetQ) legyen, az elsQ és
legfontosabb szempont az árvízvédelmi biztonságpolitika megfelelQ szint̲
megfogalmazása.
A biztonságpolitika deklarálása, jóváhagyása, elfogadása kormányzati, parlamenti feladat, mely
politika megvalósulása intézményi, szabályozási és költségvetési eszközökkel történik. A
biztonságpolitika m̲szaki oldala egyrészt a különbözQ szabványokon, m̲szaki irányelveken
keresztül valósul meg, másrészt olyan elQírásokon, amelyek módszertani illetve eljárási szabályokat
rögzítenek (pl. tilos a fagyott talaj beépítése az árvízvédelmi gátakba, terület használati korlátozás
elQírása).

Az árvízvédelmi biztonság m̲szaki oldala – mely alkalmazza mind a szerkezeti, mind a
nem szerkezeti módszereket – számszer̲síthetQ és nem számszer̲síthetQ részekre
osztható.
A biztonság számszer̲síthetQ része például a töltés magasságának, a töltés rézs̲ hajlásának vagy a
gát biztonsági tényezQjének az elQírása. A biztonság nem számszer̲síthetQ (vagy nehezen
számszer̲síthetQ1) része például a riasztás, a védekezés intenzitása vagy a hullámtéri erdQk
telepítése, a mentett oldali 10 méteres sáv szabadon hagyása, stb. A hazai számszer̲síthetQ,
szerkezeti módszereken alapuló, jelenleg alkalmazott m̲szaki szabályozás elemeinek nagy részét az
MSZ 15292 az „Árvízvédelmi gátak biztonsága” tartalmazza.

Az árvízvédelmi rendszer hosszú távú fejlesztési tervének 1981. évi elkészültét és
jóváhagyását követQen hamarosan bebizonyosodott, hogy az ország egyre romló
gazdasági körülményei között a mégoly takarékosan összeállított fejlesztési
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elképzelések sem valósíthatóak meg a tervezett ütemben. Szükség volt ezért a
tervezett fejlesztések sorrendjének közgazdasági alapokon történQ ellenQrzésére (Ress
1983). A 90-es évek elején pedig minden fejlesztés le is állt. Ilyen gazdasági
környezetben 1994-ben kezdQdött a kockázat számítás magyarországi kidolgozása az
árvízvédelemben.
1.1 Új fogalomkör a kockázat
A mérnöki létesítmények megfigyelése, a károsodások elemzése és a gazdaságosságra való fokozott
törekvés az 1940-es években új szemléletet kezdett kialakítani. Az a felismerés, hogy a terhek és
hatások, valamint az anyagok szilárdsági és egyéb jellemzQi valószín̲ségi változók, alapjaiban
érintette az évtizedek óta kialakult determinisztikus méretezési eljárást. TermékenyítQleg hatott erre
az irányzatra az is, hogy az anyagok (termékek) minQségének ellenQrzéséhez ekkor már eléggé
elterjedten használták a matematikai statisztika módszereit.

Freudenthal (1947) megfogalmazása szerint "a biztonsági tényezQ inkább a
bizonytalanság, mint a tudatlanság mértéke". Ezzel azt akarja kifejezni, hogy az
utóbbi évtizedekben elért tudományos és technikai fejlQdés sem tette lehetQvé a
szerkezetek egzakt méretezését.
Az új szemlélet elQször a szerkezettervezésben kezdett tért hódítani (Freudenthal
1947, 1954, 1961; Brown 1960; Johnson 1953, Ditlevsen 1979), a geotechnikában
csak 8-15 évvel késQbb (Davis 1953; Levi 1958; Lazard 1961; Langejan 1965). Rézs̲
állékonysági szempontból a legtöbb publikáció a 70-es évek elején jelent meg.
Ebben az idQszakban a tervezés vonalán új - vagy legalábbis addig csak ritkán említett - fogalmak
jelennek meg, mint a "m̲szaki-gazdasági optimum", a "gazdaságos szerkezet", a "szerkezet
kihasználási foka", az "idQtényezQ" (a tervezett élettartam, az anyag fáradása, a biztonság változása
az idQben). Egyre nQtt azoknak a tábora, akik azt hirdették, hogy ezeket a kérdéseket nem lehet a
valószín̲ségelmélet tételei és módszerei nélkül megoldani. Így alakult ki az a helyzet, hogy a
számítási modellek és az anyagvizsgálati módszerek tökéletesítésével, az új anyagok és
technológiák bevezetésével párhuzamosan egyre több szó esett a tönkremeneteli valószín̲ségrQl,
arról a tervezési "paraméterrQl", amely a m̲szaki és gazdasági igények közös, számszer̲
jellemzQje.

A m̲szaki-biztonsági feltételek erQsödése, a gazdaságosságra való törekvés vezetett
el odáig, hogy a m̲szaki biztonságot ötvözték a gazdasági feltételekkel és kialakult a
kockázat számítás. A kockázat számítással sok új fogalom jelent meg, illetve régi
fogalom kapott pontos definíciót, úgymint veszély, várható kár, kockázat,
tönkremeneteli valószín̲ség, kitettség, sebezhetQség, veszély érzet, reziduális
kockázat, elviselhetQ kockázat, kockázat társadalom, kockázat térképezés, stb. Ezek
segítségével mondanivalónkat pontosabban, árnyaltabban fejezhetjük ki. De nem
használjuk többek között a rizikó, veszélyesség, esélyesség, kockázatosság
fogalmakat.
A hétköznapi életben többféle szót használunk, mikor kockázatról beszélünk és
némely ezek közül félrevezetQ. A kockázatot és a veszélyt gyakran felcserélhetQ
fogalomnak tekintik. Ahhoz, hogy a kockázatokról értelmes vitát lehessen folytatni,
ugyanazt a fogalom készletet ugyanúgy kell használni. A „veszély", a „kockázat" és a
„valószín̲ség" a beszédben egymáshoz közelálló fogalmak. Sok ember, újságíró, a
hétköznapi életben szinonimaként használja Qket, gyakran nyelvi nehézségek miatt
(Ayala 1990).
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Veszély: károkozási képesség, egy tárgy, anyag vagy helyzetben rejlQ képesség, mely káros
eredményhez vezet. Bármi lehet veszélyforrás: a hibás járda, a védQborítás nélküli gép, a jeges
úttest, t̲z, robbanás, vagy mérgezQ gáz hirtelen szabadba kerülése, árvíz, közlekedés, stb.
Veszély a kockázat forrása. A veszély nem más mint károkozás lehetQsége.
Veszélyérzet: Az egyénben kialakult álláspont a veszéllyel kapcsolatban (Nagy-Nagy 2003).
Várható kár: a károsodás fogadójánál milyen számszer̲síthetQ ás nem számszer̲síthetQ
veszteségek jelentkeznek. A potenciális fogadó jelenléte az adott területen és a veszélyforráshoz
viszonyított elhelyezkedése meghatározza a kár mértékét. T̲z vagy robbanás kárt okozhat egy
épületben, annak belsejében, járm̲vekben vagy berendezésekben, de nem okoz humán kárt, ha
az adott idQben nincs ember a közelben.
Tönkremeneteli valószín̲ség: tervezett m̲szaki létesítményeknél az évenkénti történések becsült
átlagos száma valamilyen populációra vonatkoztatva.
Biztonsági tartalék: az ellenállás és terhelés függvények különbsége.
Bekövetkezési valószín̲ség: természeti katasztrófáknál a katasztrófa évenkénti becsült átlagos
száma valamilyen populációra vonatkoztatva.
Kockázat: A m̲szaki életben a kockázat a tönkremeneteli valószín̲ség és a várható kár szorzata.
Dimenziója: Ft/év Magyarországon, illetve a humán kockázatnál fQ/év. A kockázat alatt mást ért
a közgazdász, a biztosítási szakember, a mérnök.
Kockázati térkép: a kockázat kartográfiai prezentációja (Tóth - Nagy 1994, Nagy - Tóth 2001,
Nagy 2000, Szlávik és tsai 2002).
SebezhetQség: emberek és tárgyak eltérQ viselkedése a veszély bekövetkeztekor. Egy vályog ház
sebezhetQsége nagyobb, mint egy kQ házé.

Hétköznapi életünkben körül vagyunk véve kockázattal. Ha tudat alatt is, de
folyamatosan értékeljük ezeket a kockázatokat, ilyen vagy olyan módon
automatikusan. Amikor eldöntjük, hogy átmegyünk-e az úton, hogy egészségesen
étkezünk-e, vagy miként gondoskodunk a családunkról, mindig a szóban forgó
veszélyforrásokat mérjük fel és a kockázatokat értékeljük, mielQtt cselekszünk.
Hasonlóan cselekszünk a természeti veszélyekkel kapcsolatban is.
Ahogy a kockázat jelen van a mindennapi életünkben, ugyanúgy elQfordul a
vállalatok tevékenységében, az államigazgatásban. A kockázat management egy
vezetQi (döntéshozói) irányítási eszköz annak meghatározására, hogyan és milyen
körülmények között léphet fel veszély és károsodás.

1. ábra Az árvízi kockázat számításnál figyelembe vett tényezQk

A kockázatszámításon alapuló vizsgálatok tehát nem csak a m̲szaki biztonságot
veszik figyelembe (1. ábra), hanem a gazdasági értékben és immateriális javakban
keletkezQ károkat (így a környezeti károkat) is. A kockázatszámításban a
veszélyeztetettség meghatározása, az események bekövetkezési valószín̲ségének
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becslése, a negatív események láncolata, a bekövetkezés kiterjedése, az esemény
következtében érintettek és sérülQk meghatározása a feladat (Nagy 1996, 2001).
A kockázat számítás egyszerüsített folyamat ábrája a következQ:
A veszélyek meghatározása
I
A tönkremeneteli mechanizmus becslése
I
A tönkremeneteli valószín̲ség számítása
I
A következmények számszer̲sítése
I
A kockázat meghatározása
A kockázat csak egy veszélynek kitett tárgyból vagy rendszerbQl származtatható. A
kockázat szociális, gazdasági, ökológiai és vegyes veszteségek (károk) valamint a
negatív jelenség visszatérési valószín̲ségébQl meghatározott érték. A
nagykatasztrófák (Nagy - Tóth 2003, Nagy 2003) kockázatánál elsQsorban történelmi
adatokra kell támaszkodni. A kockázat nagyságának meghatározásához adatokat kell
gy̲jteni
‚"a kedvezQtlen esemény bekövetkezésének valószín̲ségérQl, és
‚"a kedvezQtlen esemény esetén jelentkezQ kár nagyságáról, az áldozatok számáról.

2. ábra Természeti veszélyek következménye

A természeti veszélyeket, a természeti katasztrófákat visszatérési idejük és
súlyosságuk alapján értékelhetjük. Tekintettel, hogy ezekre hatással nem vagyunk, így
a m̲szaki beavatkozások is csak korlátozottak. A 2. ábrán (U.S. Nuclear Regulatory
Commission 1975) tornádó, hurrikán, földrengés és meteorok becsapódásának
kockázatát láthatjuk. A vízszintes tengelyen a gazdasági kár helyett a potenciális
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áldozatok száma, a függQleges tengelyen pedig a káros esemény éves elQfordulásának
gyakorisága szerepel. Megállapítható, hogy:
‚" földrengésbe, tornádóba és hurrikánba 1 000-10 000-szer annyi ember hal meg
évente mint, meteorit találatba,
‚" a földrengés 2-10-szer biztonságosabb az Egyesült Államok lakosságára nézve
mint a tornádó vagy a hurrikán az áldozatok számát tekintve,
‚" annak a valószín̲sége, hogy olyan földrengés lesz, melynek 1000 áldozata p =
0,01 évente. Hasonló módon a 10 áldozattal járó földrengés 10 évente várható.

3. ábra Civilizációs veszélyek kockázata

A egyes civilizációs katasztrófák gyakoriságát mutatja a 3. ábra. Néhány
(nemzetközi) kockázat-becslés a közlekedésre (Marx 1990):
Vonat 0,4 ·10-9/km
RepülQ 0,5 ·10-9/km
Autó 15 ·10-9/km
Kerékpár 85 ·10-9/km
Motorkerékpár 5 ·10-8/km

Például Budapest-Peking-Budapest útra
R=4 ·10-6
Például Budapest-Kalifornia-Budapest
R=2 ·10-6
Például Budapest-Balaton-Budapest
R=3 ·10-6
Például Budapest-Balaton és vissza
R=20 ·10-6
Például Budapest-Velencei-tó és vissza
R=50 ·10-6.

Egyéb típusú (életmóddal vállalt) kockázatok (Cohen-Lee 1979):
15 évet élni 30 km-re egy atomerQm̲tQl,
1,5 db cigarettát elszívni naponta,
0,5 liter bort meginni naponta,
két hónapot élni egy dohányzóval,
100 db faszénen sütött steak-et megenni, vagy
három órát eltölteni egy szénbányában.
Ezen adatokat a közvélekedéssel egybevetve látható, hogy az emberek az egy
milliomod humán kockázatot (10-6 fQ/év) elfogadhatónak tartanak (Rowe 1977).
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A zérus kockázat nem létezik. Kaliforniai jogászok abban állapodtak meg 1989-ben,
hogy R < 10-5 fQ/év a figyelmeztetés nélkül okozható kockázat mértéke. Ezért kell
minden doboz cigarettára rányomtatni a figyelmeztetést: ”A dohányzás ártalmas lehet
az Ön egészségére”2. A 10-5 kockázat önmagában kicsinek t̲nhet. De ha
bevezethetjük a kollektív kockázat ( R) fogalmát, mint a kockázatnak kitett népesség
létszáma (L) és a humán kockázat (R) szorzatát: R = L · R. Kaliforniában jogilag
megengedett R0 = 10-5 fQ/év maximális kockázat, ha az állam lakosság 10 millió fQ (L
= 107) és a veszély mindenkit egyformán érint, akkor R = L · R0 = 107 fQ · 10-5 fQ/év
= 100 várható halálesetet jelent évente. A 10-5 érték̲ korlátozás ebben a
megvilágításban nem is t̲nik olyan csekélynek (Marx 1990).
A kockázat-becslés bemutatása nagy kísértést kínál a közvélemény manipulálására:
A harrisburgi reaktor-üzemzavar alkalmával a radioaktivitást a megerQsített bezáró épület nem
engedte kiszabadulni. A használhatatlanná vált reaktor megtisztításakor azonban a kémiailag
megfoghatatlan aktív nemesgázok kikerültek a légkörbe. A környezQ hatmillió lakost érintQ plusz
sugárterhelést az egyik lap így kommentálta: A rákveszély megnövekedése nem több, mintha fél
cigarettát elszívna valaki naponta. (Ugye, milyen megnyugtató?) Egy másik újság így írt: A
felelQtlenség várhatóan két ártatlan polgár életébe kerül. (Ugye, milyen szörny̲?) Csak szorozni
kell tudnunk: a két közlés matematikailag egyenérték̲! (Marx 1990)

A társadalomban érzelmi félelem hatalmasodott el az ipari és m̲szaki forradalom
veszélyeivel kapcsolatban, annak ellenére, hogy az ipari forradalom kibontakozása óta
az iparosodott országokban az átlagos emberi életkor kétszeresére nQtt.
Magyarországon 2003-ban 10 millió fQbQl az 1. táblázatban felsoroltak következtében
haltak meg, összesen 135823 fQ.
szívbetegségek
daganatos betegségek
tüdQgyulladás
fertQzQ betegségek
cukorbetegség
májbetegségek

A halálesetek okának megoszlása 2003 évben Magyarország. 1. táblázat
59642
agyérbetegségek
18626
32262
öngyilkosság
2801
908
motoros járm̲ balesetek
1457
199
influenza
35
2608
repülQ közlekedés
9
6255
emberölés
336

KörnyezetvédQk a (kémiai természet̲) környezetszennyezés számlájára írnak
hazánkban évente összesen 30 000 áldozatot, az éves halandóság ötödét (Marx 1990).
A kockázatot esetenként célszer̲ életkor megrövidülés nyelvére lefordítani (CohenLee 1979, ld. Nagy 2001):
agglegényként élni
-3500 nap,
1 doboz cigarettát szívni naponta
-3250 nap,
alacsony szociális körülmények
-700 nap,
szénbányászként dolgozni
-1100 nap,
20 kg súlyfölösleget hordani
-900 nap,
30 kg súlyfölösleget hordani
-1300 nap.
Az életmódon kívül másik összetevQt az anyagiak képezhetik. Az adózó állampolgár
joggal kérdezheti: az általunk fizetett adóból e célra a rendelkezésre álló
pénzkereteket hogyan kell befektetnünk, hogy minél több emberéletet mentsünk meg?
2
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Egy emberélet megmentésének az „ára” (forintra átszámolva, nemzetközi megítélés
szerint) különbözQ módon a 2. táblázatban található (Siddall 1981):
Egy emberélet megmentésének költsége. 2. táblázat
Mód
Költség (Ft)
röntgenkészülékek fejlesztése árán
0,72 millió
új autópályák építésével
4 millió
házi füst érzékelQkkel
480 millió
orvosi sz̲rQvizsgálatokkal
6 millió
autóvezetQknél ütközéskor felfúvódó légzsákkal
64 millió
mentQ helikopterrel
14 millió
Az átlag honpolgár joggal kérdezi: milyen pontosak ezek az adatok? Ehhez 106 fQt kellene ennek az
ártalomnak kitenni, közben figyelni: meghal-e közülük 1 ennek a cselekedetnek a következtében?
De statisztikáról, valószín̲ségekrQl van szó, ahol N átlagesemény szórása N1/2. Ha tehát csupán 10
% valószín̲séggel akarjuk kimutatni, hogy R = 10-6, akkor 100 millió embert kell kitenni a
kockázatnak, és azt nézni, hogy meghal-e közülük 100±10. Ilyen kísérlet elvégzése gyakorlatilag és
erkölcsileg egyaránt megvalósíthatatlan. Az ember nem kísérleti alany. R = 10-5 értékekrQl beszélni
értelmetlen? A megoldás mind a nem szándékos eseteknél (dohányzás, röntgen sugárzás, fejlQdQ
világ stb.), mind katasztrófáknál (Hirosima, Csernobil, Bhopal) utólag rekonstruálni a hatásokat és
elemezni a következményeket. De a pontatlanság nyilvánvaló.
Két megoldás lehetséges:
‚"Egyes embereket súlyos baleset miatt erQs (halálos kimenetel̲) behatás ér, ebbQl lineárisan
extrapolálunk a gyenge behatások alacsony kockázataira. (Megvizsgálandó a linearitás
feltételezésének természettudományos jogosultsága.)
‚"Baktériumok milliárdjaival, fehéregerek ezreivel lehet kísérletezni, feltételezve az élQlény - ember
azonosságot, valamint a linearitást. (De tudjuk, hogy a csótány vagy a saláta sugár sérülékenysége
nagyságrenddel kisebb az emberénél.)

1.2 Az értekezés célkit̲zései
Az árvízvédelem kulcseleme az árvízvédelmi gát állékonysága. Az árvízvédelmi
gát meghibásodása, tönkremenetele, mint veszélyforrás, magában hordozza a
katasztrófa lehetQségét. Ezért az árvízvédelmi gát biztonsága kiemelt fontosságú az
árvízvédelemben. Ezzel magyarázható, hogy a 2000 évi Közép-Tiszai árvíznél
csúcsidQben több mint 18000 ember dolgozott a gátakon3.
A disszertáció célja az árvízvédelmi gátak biztonságának elemzése, ezen belül:
‚" Hogyan változik a determinisztikus biztonsági tényezQ a hazai és a külföldi
mélyépítési mérnöki szerkezeteknél?
‚" A biztonság meghatározásának milyen semi-valószín̲ségi és megbízhatósági
módszerei alkalmazhatók a kockázat számításnál?
‚" Hogyan változott az árvízvédelmi biztonság megfogalmazása az elQzQ két
évszázadban Magyarországon, kifejezve a kor m̲szaki–társadalmi ismereteit?
‚" Milyen trendek alakultak ki az árvízvédelmi biztonság megfogalmazásában,
hogyan mutatható be a biztonság megfogalmazásának idQbeli változása?
‚" Az árvízvédelmi gát tönkremeneteli valószín̲ségének becslésére milyen számítási
módszerek alkalmazhatók?
‚" Hogyan számolható a tönkremeneteli valószín̲ség egy gát keresztmetszetben
különbözQ vízállásoknál?
3

Meg kell jegyezni, hogy az eltelt öt év alatt a kárelhárítás még nem fejezQdött be.
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‚" A talajfizikai paraméterek változékonyságát hogyan lehet a gát állékonyságának
számításánál figyelembe venni?
‚" Mi a számítás menete az alapadatok meghatározásától kezdve a kockázat
becsléséig?
‚" Milyen módszerek alkalmazhatók a magasság hiányos és/vagy kopott töltések
meghágási valószín̲ségének meghatározására?
‚" Hogyan becsülhetQ a meghágás valószín̲sége egy keresztszelvényre és egy
árvízvédelmi vonalra?
‚" A megbízhatóságon alapuló méretezéssel hogyan határozható meg egy
árvízvédelmi vonal tönkremeneteli valószín̲sége?
‚" Hogyan becsülhetQ meg az árvízvédelmi öblözet elöntés valószín̲sége?
‚" Milyen tönkremeneteli valószín̲ség határérték adható meg egy árvízvédelmi
rendszerre?
‚" Melyek azok a módszereket, melyek segítségével a kockázat számításnál a
biztonság értékelhetQ?

4. ábra A 07.02. árvízvédelmi szakasz hossz-szelvénye

Az értekezésben szem elQtt tartottam, hogy ellenállás oldalról (geotechnikai
valószín̲ség elméleti megfontolások), és nem terhelés oldalról (hidrológiai
valószín̲ség elméleti megfontolások) közelítsek a probléma megoldásához, mert
‚" a hidrológiai oldal valószín̲ség elméleti közelítése jobban kidolgozott, másrészt
‚" a geotechnikai oldal bizonytalanságai okozzák a töltés tönkremenetelét adott
vízterhelésre (4. ábra). Példaként bemutatom a 07.02 árvízvédelmi szakasz hosszszelvényét. A gáton 400 m-rel arrébb is gyakorlatilag ugyanakkora a vízterhelés és
mégis teljesen más a biztonsági tényezQ.
A geotechnikai oldal számítási modellje korábban jelentQs hiányosságokkal küzdött,
ennek okai közül a következQket emelném ki:
‚" a talajok statisztikai jellemzéséhez relatíve sok talajmechanikai vizsgálatra van
szükség,
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‚" a talajok különbözQ jellemzQi a legrosszabb relatív pontossággal mérhetQk illetve
adhatók meg minden más mérnöki szerkezet anyagával összehasonlítva is,
‚" a kérdés nemzetközi irodalma meglehetQsen sz̲k, mert az árvízvédelem más
országokban nem rendelkezik olyan hagyományokkal és adatbázissal (pl. az
árvízvédelmi töltések altalaj állékonyságára vagy az árvízi jelenségekre
vonatkozóan) mint hazánkban,
‚" hosszú a tervezési folyamat, mellyel eljutunk a biztonságos gát megépítéséig,
különösen az évtizedek alatt többször erQsített un. „hagyma szerkezet̲”
árvízvédelmi töltéseknél.
1.3 Kockázat történelem
A kockázat számítás és értékelés viszonylag rövid múltra tekint vissza. A hazai
alkalmazás pedig talán most növi ki a gyerekcipQt. A kockázat számítás külföldi
történelmérQl, eredményeirQl az 3. táblázatban szereplQ események emelhetQk ki.

IdQpont
1964
1971 február
1971 szeptember
1975 október
1976. június 5.
1978 június
1979 március 28.
1981 szeptember
1984 július
1987
1992
1994-96
2002 augusztus
2003 szeptember

3. táblázat Rövid kockázat történelem
Történés
Következmény
Casagrande ezt írja: "a kockázat minden projektben benne van " és "a gazdasági
szemlélet a m̲szaki gondolkozással szoros kapcsolatban van".
San Fernando földrengés, 65 halott, több
A kockázat mindenhol jelen van
mint 1000 felszínmozgás, 511 mUSD kár.
1st Int. Conf. on Aplication of Statistics and Valószín̲ség számítás fejlQdése a
Probability in Soil and Stuctural Engineering talajmechanikában
Reaktor biztonsági tanulmány az Egyesült Természeti veszélyforrások
Államokban
bekövetkezési valószín̲sége
Teton gát átszakadása 14 halott,
Gátak biztonsága a tönkremeneteli
800 mUSD kár,
valószín̲ség alapján
Döntéshozói felelQség felmerülése,
Canvay Island elsQ jelentés Angliában
kockázat csökkentQ projekt
AtomerQm̲ veszélyességének
Three Mile Island-i üzemzavar, Kínai
összehasonlítása a természeti
szindróma
veszélyforrásokkal
Canvay Island második jelentés
Kockázat csökkentQ projekt eredménye
Whitman elQadása: Megközelítési módszerek Összefoglalja a meglévQ ismereteket és
a tönkremeneteli valószín̲ség becslésére
hiányosságokat
"Ismeret Joga" törvény Kaliforniában
10-5 humán kockázati határ elfogadása
Health and Safety Executive jelentése a
ElviselhetQ kockázat meghatározása
parlamentben Nagy-Britanniában
ElsQ hazai kutatási jelentés az árvízi kockázat
Döntéshozói érdeklQdés felkeltése
elemzéssel kapcsolatban
Közép-Európai árvizek
EU közös szabályozás szükséges
Az EU árvízvédekezés legjobb gyakorlata
ajánlás a kockázat számítás
dokumentum
alkalmazására az árvízvédelemben

Minden m̲szaki projekt velejárója a tönkremenetel. Kérdés csak a tönkremenetel
valószín̲ség és a keletkezQ kár nagysága. A m̲szaki biztonsági követelmények
nagyságrendi értékeléséhez jó támpontot ad a mérnöki projektek tönkremenetele
alapján készített kockázat grafikon, ahol a tönkremeneteli valószín̲ség az anyagi
következmények (millió dollárban) és a potenciális áldozatok számának
függvényében van ábrázolva (5. ábra):
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‚" meglepQen nagy a mobil fúrásnál az áldozatok száma,
‚" megnyugtatóan alacsony a polgári légi forgalom baleseti következménye (bár itt
nem derül ki, hogy a viszonyítási alap a gépek száma, a repült kilométer, az
utaskilóméter vagy pedig a felszállások száma),
‚" a korabeli felfogásnak megfelelQen fel van tüntetve (Whitman 1984) az
elfogadható és a fenntartással elfogadható kockázat egyenese4.

5. ábra M̲szaki projektek tönkremenetele

A különbözQ mérnöki projektek (5. ábra5) és a természeti katasztrófák (2. ábra) a
kockázat diagramban összehasonlíthatók (Whitman 1984).
Vick és tsai. (1985) a tönkremeneteli valószín̲ségnek az élettartamra vetített értékét
vizsgálták, egyes mérnöki szerkezeteknél, és a következQ élettartamot javasolták
figyelembe venni:
‚" bánya rézs̲ 10 év,
‚" árvízvédelmi töltés 40 év,
‚" nagy gát 100 év.
Ducan és Houston (1981, 1983) a Californiai Alsó-Sacramento árvízvédelmi töltések
tönkremenetelének elemzésével foglalkozott gyakorlati szinten. TQzegen épült
töltéseknél évente 1-5 gátszakadás volt. Használni azonban mégsem tudjuk, mert
Bayes elmélet segítségével a korábbi szakadások (mint apriori események)
segítségével becsli a késQbbiekben bekövetkezQ töltés szakadásokat.
4

KésQbb ezek a határvonalak szigorodtak.
Az ábrával kapcsolatban kell megjegyezni, hogy
- a nyolcvanas évek elején elfogadott gyakorlat volt az életek ilyen jelleg̲ pénzben kifejezése a
különbözQ kockázat számításoknál, egy amerikai állampolgár életét 5. ábra szerint egy millió
dollárral vették számításba. Magyarországon akkor a közgazdasági számításoknál 4 mFt-al
számoltak.
- nem szerencsés azt a következtetést levonni, hogy egy amerikai többet ér mint egy kanadai, már csak
azért sem, mert Angliában a különbözQ tárcák számításaiban 500-800 ezer font közötti különbözQ
összegeket vettek figyelembe mint kárt egy emberi élet elvesztésénél.
5
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Magyarországon hosszú ideig politikailag nem volt szalonképes a kockázat számítás.
Itthon az árvízvédelem kockázati problémákat elsQként a 70-es évek elején Bogárdi
(1972, 1973) vetette fel.
Bogárdi elképzelése világviszonylatban is úttörQ volt az árvízvédelmi töltések megítélése
szempontjából. Több kutatási jelentés és publikáció jelent meg az árvízvédelmi földm̲vek
statisztikai értékelésével. Munkájának jelentQs része a terhelési oldal (a folyó vízállás)
valószín̲ségével kapcsolatos. JelentQsége, hogy olyan konkrét megoldást adott, ahol a veszélyek
mértékének megfelelQen javasolta az árvízvédelmi gát védQképességi magasságát figyelembe
venni. NövelQ illetve csökkentQ értékekkel vette számításba a meglévQ gát magasságnál a
következQ négy árvízi eseményt:
- meghágás,
- buzgárképzQdés,
- mentett oldali rézs̲csúszás,
- hullámzás.
A tönkremeneteli valószín̲ség bevezethetQségének abban az idQben még nem voltak meg a
feltételei.

A 80-as éveben és a 90-es évek elején hazánkban kevés érdeklQdés mutatkozott ebben
a témában. Nem így az Egyesült Államokban és az Európai Unióban, ahol a kockázat
csökkentQ elméleti és gyakorlati projekteket tömegesen hozták létre. A hazai és
nemzetközi fejlQdés több új szempontot vetett fel a társadalom és m̲szaki
tudományokban, az árvízi kockázat számítás és elemzés tudományággá nQtte ki
magát.
Az árvízi kockázati módszerek fejlQdésénél meg kell említeni az elsQ sorban a hidrológiai alapokon
álló ártéri öblözeti elöntési térképek elkészítését, amit a magyarországi folyók új mértékadó
árvizeinek 1976. évi közreadása után, annak eredményeit is hasznosítva 1977-ben adott ki a
VITUKI. Itt a gátak tönkremenetelével csak olyan szintig foglalkoztak, hogy a feltételezett
„leggyengébb láncszemeket” mint a gátszakadás potenciális helyeit m̲szaki becslés alapján
kijelölték.

A m̲szaki technikai fejlQdés eredményezte, hogy az árterületek elöntésével,
kockázatával kapcsolatos elveket és módszereket újra gondoljuk. Ezen munka
eredményeként alakult ki az árvízi kockázat számítás és árvízi kockázati térképezés
hazai bevezethetQségének igénye és lehetQsége (Nagy 1994; Tóth-Nagy 1994; Szlávik
és tsai 2002; Nagy 2000; Nagy-Tóth 2001). 1994-ben kezdQdött a kockázat számítás
magyarországi megalapozása az árvízvédelemben, melynek keretei között jelen
értekezés alapjait 1994-96 között dolgoztam ki (Nagy 1996).
1.4 Alkalmazott peremfeltételek
Annak ellenére, hogy a tönkremeneteli valószín̲ség meghatározásával lényegesen
több szempont vehetQ figyelembe, mint a hagyományos biztonsági tényezQnél, a
kezelhetQség érdekében a terhelés és a biztonság m̲szaki oldalának a
megfogalmazásánál a következQ peremfeltételekkel kell foglalkozni.
A földm̲vek (hasonlóan más m̲szaki szerkezetek) tönkremenetelénél két alapeset
állapítható meg:
- terhelés hatására és
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- fáradás hatására6
kialakuló tönkremenetel. Az elsQ a magas víz hatására történQ tönkremenetelt, az
utóbbi az árvízvédelmi töltések esetében a földm̲vek öregedését jelenti. A földm̲
öregedése mindezidáig a vízügyi szakemberek részére mennyiségileg megfoghatatlan
és m̲szakilag jellemezhetetlen fogalom. Így sem számítani, sem becsülni nem tudjuk
a fáradás hatására bekövetkezett változásokat. Jelen tanulmányban csak a terhelés
hatására bekövetkezett tönkremenetelekkel és az abból eredQ kockázattal
foglalkozunk.
A disszertációban károsodással nem foglalkozom csak tönkremenetelekkel7. Ennek
oka, hogy a gátak tönkremeneteli valószín̲ségével a kockázat számításhoz, a
kockázat térképezéshez kívánunk módszert és alapadatokat szolgáltatni. Tehát az
elsQdlegesen megválasztandó kérdés az, hogy milyen valószín̲séggel jön létre
gátszakadás.
Az "árvízi terhelés" alatt nem csak a vízállást, mint statikus terhelést, hanem a
vízállást, mint dinamikus terhelést is értjük, ami fárasztó igénybevételként
jellemezhetQ. Különösen fontos tényezQ ez a kisesés̲ folyószakaszokon. Ezt a
dinamikus terhelést még nem tudjuk kezelni, így csak a statikus terhelést és a statikus
ellenállást vizsgálhatjuk. Ugyanígy nem tudjuk figyelembe venni a talajok idQbeli8
(árvíz alatti) változását sem, ez külön dolgozat témája lehet.
1997-2002 között torlódtak az árvizek Magyarországon, de hasonló volt a helyzet
világszerte. Az a kérdés, hogy ez a trend így marad, javul vagy elmúlik, a következQ
években sem lesz pontosan megválaszolható, ugyanis sokoldalú egymástól részben
függQ tényezQk felelQsek az árvizek keletkezéséért és erQsségéért. Ehhez jön hozzá,
mint befolyásoló tényezQ a klímaváltozás hatása a meteorológiai folyamatokra és
ezáltal az adatok változására. Az árvízvédelmi biztonság tehát nem független az
idQtényezQtQl, ami több (éghajlat változási, hidrológiai, településpolitikai és település
fejlQdési) szempontból is fontos:
‚" Milyen idQtávlatra építjük az árvízvédelmi létesítményeinket? Ennek szerepe a
beruházási hatékonyság, a földm̲vek öregedése szempontjából is fontos.
‚" Mi várható 2050-ben, 2100-ban vagy más idQpontban:
- a globális éghajlat változás hatására,
- az emberi beavatkozások hatására,
- a kárpotenciál növekedése miatt a védett ártéren?
‚" A fejlesztések olyanok legyenek, hogy minimum 50 évig ne kelljen a létesítményen
változtatni. A biztonság cél szintjének megfogalmazásánál milyen mértékben kell a
távlati igényeket kielégíteni?
‚" Csak durván tudjuk becsülni, hogy az egyes területeken milyen gazdasági fejlQdés
várható ötven vagy száz éves idQtávlatban, ezért csak a várható károk
jelenértékének meghatározásával foglalkozhatunk.
6

Meg kell jegyezni azt, hogy mivel a fáradásos tönkremenetelt a földm̲veknél nem tudjuk jellemezni,
ezért elkülöníteni sem tudjuk egyértelm̲en a terhelés hatására tapasztalt tönkremeneteltQl.
7
Kivéve 3.3.2 fejezetet külföldi irodalmi adatait más adat hiányában.
8
Az árvízi terhelés hatására a talajvíz feletti rétegek telítQdhetnek, ezzel ott a helyszínen változhat a
talaj nyírószilárdsága, de mivel telített talajok nyírószilárdságával számolunk ez a gát számított
állékonyságánál nem jelent változást.
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‚" Milyen új biztonsági ideológia alakulhat ki a következQkben, amelyik elavulttá teszi
a jelen elképzeléseket? Valószín̲sége szélsQséges esetben akár annak is lehet, hogy
a „sötét zöld elképzelések” hatására az összes árvízvédelmi gátat elbontják.
1.5. Tönkremenetel meghatározása kizárólag hidrológiai alapon
Manapság már a kockázat számítást alkalmazzák tengerparti védm̲vek, természetes
rézs̲k és nagy gátak vizsgálatánál. A számítások elsQsorban hidrológiai,
meteorológiai és térinformatikai alapokon nyugszanak.
A kockázat számítás külföldi módszereit az "Árvízi kockázati térképezés" cím̲ „state
of the art” tanulmányban tettük közzé (Tóth-Nagy 1994). A kockázat számítást és
térképezést a nagy gátakkal kapcsolatban alkalmazták elQször. A nagy gátaknál a gát
konstans ellenállás oldallal rendelkezik, így ezek a vizsgálatok a teher oldaláról,
vízhozam-vízállás segítségével közelítették a kockázatot. Az árvízvédelmi gátaknál az
ellenállás oldal méterrQl-méterre változik, így a vizsgálatok módszerét, a
méretezéseket ehhez kell igazítani.
Töltésezetlen folyók kockázat térképezésének kutatása gyakorlatilag csak az Egyesült
Államokban és Angliában történt. Ezeknél a kutatásoknál a cél a különbözQ vízállás
valószín̲ségek elQállítása volt. A vízállás valószín̲ségek meghatározása mellett csak
elméleti megközelítést adtak a tönkremeneteli valószín̲ség becslésére9.
Töltésezetlen folyóknál a károsodás-gyakoriság függvény elQállításához az ún. one-to-one
transzformációt alkalmazzák. A széles kör̲ hidraulikai adatgy̲jtés alapján meghatározott
vízhozam görbékbQl az 6. ábra alapján jutunk a kár függvényhez. A különbözQ vízállásokhoz
tartozó kár függvénnyel lehet szemléletesen modellezni azt, hogy ha emeljük a töltés magasságát,
milyen módon tudjuk a kár gyakoriságát csökkenteni egy adott (gát magasság függQ) költség
határig.

6. ábra Az un. one-to-one transzformáció a nyílt ártéren a károk meghatározására.
Töltésezett folyóknál csak a gátszakadás10 valószín̲sége alapján beszélhetünk az elöntés
valószín̲ségérQl.

9

Ezen országok rendelkeznek elQírásokkal az elviselhetQ kockázat mértékére, ellenben nincs számítási
módszerük a tönkremeneteli valószín̲ség becslésére. Magyarországon a helyzet fordított.
10
Ide számítjuk a magasparton keresztüli átömlést is.
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2.

ÁRVÍZVÉDELMI GÁTAK BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI

Az emberiséget évszázadok óta érdekli, hogy mennyire biztonságos
természeti katasztrófák ellen az a terület, ahol él,
az a létesítmény, amelyet létrehozott.
A biztonság megfogalmazása a mindennapi ember számára nehéz, elvont fogalomként jelentkezik.
Az utóbbi években világszerte kiterjedt kutatásokat végeznek a biztonság definiálására és
számszer̲sítésére azért, hogy a biztonság minél inkább kezelhetQvé, tervezhetQvé és
ellenQrizhetQvé váljon. A biztonság olyan megfogalmazására van szükség, mely globálisan kezeli
a természeti veszélyeket, a munkahelyi biztonságot az egészségügyi problémákat, stb. Erre nagy
részben a lakosság biztonság iránti növekvQ igénye miatt van szükség.
Manapság általánosságban elmondható, hogy a természeti katasztrófák elleni védelem alapvetQen
állami feladat (bár az állami szerepvállalás csökkenése, csökkentése a cél több fejlett országban,
például az Egyesült Államokban és Japánban) ugyanúgy, mint a katasztrófák bekövetkeztekor a
gyors hatékony ellenintézkedések megtétele, a helyreállítások azonnali megindítása.
Az emberek nincsenek tudatában a valóságos veszélyeknek, ami különleges felelQsséget ró a
szakértQkre és a döntéshozókra. Az állampolgárok sokszor a hétköznapi élet nagyobb veszélyei
felett hajlandók elsiklani, de képesek túlértékelni nagyon ritkán jelentkezQ, relatíve nagyobb
intenzitású veszélyeket. Hasonló a helyzet az árvízvédelem megítélésénél is. A veszélyérzet
befolyásolható.

A biztonság kialakításánál szerkezeti és nem szerkezeti módszereket
különböztetünk meg. Szerkezeti módszerek, amelyek valamilyen építési fenntartási
tevékenységgel járnak, úgymint töltés, árvíz csúcscsökkentQ tározó, árvíz levezetQ
csatorna, stb. építése. A szerkezeti módszerek az árvízvédelem és árvízvédekezés
legfontosabb módszerei és a jövQben is azok maradnak.
A „nem szerkezeti módszerek”: úgymint elQrejelzés, riasztás, a védekezQ szervezet
gyakorlatoztatása, kutatás, védekezési tervek készítése, veszélyhelyzeti szimuláció, a
lakosság oktatása, védanyagok karbantartása, stb. minden kárelhárító szervezet fontos
feladata. Az EU az „Árvízvédekezés legjobb gyakorlata” dokumentuma szerint:
„Az árvízvédekezés és a nem-szerkezeti jelleg̲ intézkedések potenciálisan a vízzel
kapcsolatos problémák hatékonyabb és hosszabb távon fenntartható megoldásává
válhatnak, és azokat elQ kell mozdítani különösen az árvízi kockázatnak kitett
emberek és javak sérülékenységének csökkentése érdekében.”

Magyarországon igen nagy hagyományai vannak a szerkezeti és nem-szerkezeti
módszerek alkalmazásának az árvízvédekezésben.
A biztonság szerkezeti módszerének megfogalmazása jelenleg eljárási szabályokból11,
és négy számszer̲síthetQ determinisztikus elembQl áll Magyarországon:
‚" mértékadó árvízszint meghatározása a 100 vagy 1000 éves visszatérési idQ alapján,
‚" a magassági biztonság értéke,
‚" elQírt korona szélesség és rézs̲hajlás,
‚" elQírt biztonsági tényezQ.
Ezeknek a determinisztikusan meghatározott elemeknek pontos alkalmazása azt a
hamis biztonság érzetet sugallja, hogy betartásuk esetén biztonságban érezhetjük
magunkat, pedig a tönkremenetelnek ekkor is van valószín̲sége. A valószín̲séget
csökkenthetjük például a szabályok szigorításával, de nullára nem redukálhatjuk.
11

Úgymint a tömörségi fok elQírása, mentett oldali 10 méteres biztonsági sáv, fagyos idQben történQ
földm̲építés megtiltása, tQzeg, szemét és diszperzív agyag beépítésének tilalma, stb.
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Ezért a biztonság növelQ projekteknél csak tönkremeneteli
csökkentésrQl, kockázat csökkentésrQl beszélhetünk.

valószín̲ség

A biztonság megfogalmazásánál nem szabad elfelejtkezni arról, hogy mindig
rendkívüli gazdasági döntésekrQl, állami és egyéni tulajdonok védelmérQl van szó. A
felelQsséget növeli, hogy rendszerint az érintettek nincsenek tudatában
veszélyeztetettségük mértékének. Másodlagos gazdasági szempontként jelentkezik,
hogy a nagyobb biztonság (magasabb védelmi szint) magasabb kiépítési költséget,
nagyobb fenntartási költséget és rendszerint alacsonyabb védekezési költséget jelent.
A biztonságot az 1920-as években kialakult értelmezés szerint legtöbb esetben a
biztonsági tényezQ határozza meg. A valószín̲ség számításon alapuló méretezés csak
az 1940-es években kezdett kialakulni, méretezésnél pedig az 1980-as évek eleje óta
használják. Míg az árvízvédelmi gátaknál a biztonsági tényezQt csak az 1960-as évek
eleje óta számítják, a valószín̲ség számításon alapuló méretezés az 1990-es évek
közepén köszöntött be.
2.1 A hagyományos biztonsági tényezQ
A hagyományos (vagy determinisztikus) biztonsági tényezQ (jelölése p, n, újabban k)
definíció szerint a szerkezet (vagy szerkezeti elem) tönkremenetelét elQidézQ (Q) és az
ezt akadályozó (R) hatások hányadosa
A geotechnikai alapon történQ tönkremenetel számítás a terhek és hatások, valamint
ellenállások és hatások határ egyensúlyán alapul. A határesetek megadására szolgáló
determinisztikus méretezési eljárások esetén a „terhelés” Q és „ellenállás” R
szembeállítása képezi (7. ábra) a méretezés alapját (Nagy 1996, 2000, 2001, 2004),
ahol az Q és R bizonytalanságai ill. azok egymáshoz való kapcsolódása nem
határozható meg. A determinisztikus eljárás alkalmazásánál egy építmény
biztonságánál követelmény, hogy az R/Q arány minden építményrészletre (és
tönkremeneteli módra) és minden mértékadó határesetre kielégítQen nagy legyen.
k=R/Q

(1)

MegfelelQ a biztonság, ha k @ 1,0 és nem megfelelQ ha k > 1,0 . Elméletileg a k = 1
érték egy stabilis-labilis állapot közötti átmenetet jelent, de jól tudjuk, hogy ez az
átmenet inkább egy szélesebb tartománnyal jellemezhetQ a különbözQ
bizonytalanságok miatt. Ezért a biztonsági tényezQ értékét talajoknál minden esetben
1,2-nél nagyobbra veszik fel.
A centrális biztonsági tényezQ a tönkremenetelt akadályozó és elQidézQ erQk
átlagának hányadosa:
R
.
(2)
kc =
Q
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7. ábra A „terhelés” Q és „ellenállás” R szembeállítása a biztonság alapja

A geotechnikai gyakorlatban alkalmazott centrális biztonsági tényezQk
nagyságrendjének arányát jól érzékeltetik a 4. táblázatban szereplQ értékek (Terzaghi,
Peck 1967). A felsQ értékek szokványos üzemi állapotokra vonatkoznak, az alsók
pedig
- a maximális terhekre méretezett szerkezetekre és
- az ideiglenes létesítményekre, valamint
- azokra az esetekre, amikor
‚" kiterjedt helyszíni vizsgálatokat végeznek, vagy
‚" a méretezésben az azonos altalajviszonyok mellett bekövetkezett károsodások
elemzésére támaszkodnak.

Károsodási típus
Nyírás
Szivárgás

Centrális biztonsági tényezQ értékei. 4. táblázat
Tárgy
Biztonsági tényezQ
Földm̲vek
Megtámasztó szerkezetek
Alapozás
FelhajtóerQ
Buzgár

1,3-1,5
1,5-2,0
2,0-3,0
1,5-2,5
3,0-5,0
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Rézs̲állékonysági vizsgálatokhoz a különbözQ, elfogadott minimális biztonsági
tényezQket a 5. táblázatban kerülnek bemutatásra.
Rézs̲állékonysági vizsgálatoknál alkalmazott minimális biztonsági tényezQk. 5. táblázat

Forrás

Biztonsági tényezQ

Bjerrum (1973)
Bowles (1979)
Weber (1980)
Hansen (1967)
Meyerhof (1970)
Sowers (1979)
Terzaghi (1943)
U.S. Tengerészet (1962)

1,30
1,25
1,25-1,50
1,50
1,30-1,50
1,30-1,40
1,50 vagy 1,25-1,30
1,50

Megjegyzés
helyszíni szárnyas nyírószonda esetén
nagyobb kár esetén magasabb biztonsági tényezQ

a kissebb érték ideiglenes terhelési állapot esetén
tartós viszonyok esetén

A konvencionális biztonsági tényezQtQl abban különbözik a centrális biztonsági
tényezQ, hogy az ellenállást egy RN > R , a terhet pedig egy QN @ Q értékkel vesszük
figyelembe:
kN =

RN
> kc .
QN

(3)

A hagyományos biztonsági tényezQ a biztonsági tartalékok gyakran átláthatatlan
halmozódásához vezet, aminek következtében a tervezett objektum gazdaságtalan
méretezése jöhet létre. Ezt a méretezést, mely a globális biztonsági tényezQk
figyelembevételén alapul determinisztikus elven alapuló eljárásnak (DM I.)
nevezhetjük. A biztonsági tényezQ felvétele eleinte m̲szaki érzéken alapult, késQbb a
„back step”12 analízisek eredményeit is felhasználták. A determinisztikusan felvett
biztonsági tényezQkre mutat példát a 4. és 5. táblázat.
Vannak esetek, amikor a hagyományos biztonsági tényezQt nem is tudjuk
egyértelm̲en definiálni. A 7. ábrán látható esetben a biztonsági tényezQ
kétféleképpen írható fel a
k=
alakban, ahol

v s ( AB) · r
W1a1 / W2 a 2

,

vagy a

k=

vs ( AB) · r - W2 a2
W1a1

(4)

ks a talaj nyírószilárdsága,
AB az A és B pontok között fekvQ ív hossza,
r
a csúszólap sugara.

A bizonytalanságra jellemzQ, hogy Terzaghi és Peck könyvük elsQ kiadásában (1948)
az elsQ, második kiadásában (1967) a második kifejezés szerint javasolják a
biztonsági tényezQt számítani, illetve felvenni. Ez a probléma a valószín̲ség
számításon alapuló méretezésnél könnyen feloldható.

12

„Back analysis” analízissel megtörtént káreseményeknél a terhek és ellenállások utólagos
felmérésével határozzák meg a biztonsági tényezQt.
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8. ábra Terzaghi és Peck rézs̲állékonysága.
Árvízvédelmi gátak altalaj vizsgálata
Az árvízvédelmi gátak altalajának vizsgálata 1984-ben kezdQdött és geoelektromos
méréssel csaknem méterrQl-méterre meghatározásra került az altalaj rétegzQdés, ami
alapján kit̲zött fúrások segítségével a biztonsági tényezQ értéke számolva lett többek
között hidraulikus talajtörés ellen (Szepessy 1985, Hrehuss - Fehér 1985). Egy-egy
árvízvédelmi öblözeten belül az MI 10422-85 alapján kijelölésre kerültnek az azonos
viselkedés̲ típus szakaszok és a jellemzQ keresztszelvények altalaj állékonyság
szempontjából. A több mint tíz évig tartó munka során az ország 4200 km
árvízvédelmi gátja lett átvizsgálva. Az altalaj vizsgálat alapján a késQbbi kockázat
számítások szempontjából a következQ részleteket lehet kiemelni:
‚" Az altalaj vizsgálatokból olyan adathalmaz jött létre, mely 7200-7400 db
állékonysági vizsgálatot tartalmaz a 4200 km gátrendszerre.
‚" Az altalaj vizsgálatnál a szivárgási tényezQk átlag értékét használtuk. Ez
szerencsés, mert ezáltal a valószín̲ség számítási alapon történQ további
számításnál ezen értékek felhasználhatók. Természetesen ki kell egészíteni a szórás
számításával, így mód nyílik késQbb a megbízhatóságon alapuló feldolgozásra.
‚" Az altalaj vizsgálatot egy ember fogta össze, minek szerencsés következménye a
„homogenitás”. A késQbbi feldolgozások, és az öblözetek védtöltésének
tönkremeneteli valószín̲ség számítása szempontjából ez elsQdleges fontosságú.
Árvízvédelmi gátak altalaj vizsgálata alapján megállapítható, hogy a nem kielégítQ
biztonsági tényezQj̲ szakaszok száma meghaladja az 1500-at, és teljes hossza kb. 700
km azon szakaszoknak, ahol a biztonsági tényezQ nem éri el a k = 1,0-t, vagyis a
határegyensúlyi állapotot, L 90 km-ben lehet megállapítani. A teljes gátrendszer
hosszára vetítve azt mondhatjuk, hogy a nem kellQ biztonsági tényezQj̲ szakaszok
hossza a gátrendszer 15-16 %-ban adható meg, míg a határegyensúlyi állapotban lévQ
szakaszok hossz-aránya kb. 2,2 % (Fehér - Nagy 1997). Ez az érték jellemzQ
statisztikai számként kezelendQ, annak ellenére, hogy durván átlagolja az adatokat.
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2.2 Parciális (osztott) biztonsági tényezQ
Az ötvenes évektQl erQfeszítések történtek arra nézve, hogy a méretezési elQírásokat
finomítsák, osztott biztonsági koncepciót vezessenek be, a szükségtelen
túlméretezések elkerülésére. A parciális biztonsági tényezQk felvételénél szempont
volt a terhelések és ellenállások megbízhatóságának mérnöki becslése. A kialakított
parciális biztonsági tényezQk kizárólag tapasztalati, nem pedig (akár) részben
valószín̲ségi elven nyugszanak. Az ilyen parciális tényezQk a megbízhatóságon
alapuló eljárással racionálisan is megadhatók.
Tekintettel arra, hogy a nyírószilárdsági paraméterek nem függetlenek egymástól, de
nem tudjuk, még viszonylag nagy számú mérés esetén sem, hogy a kis belsQ súrlódási
szöghöz (és nagy kohézióhoz) tartozó mérési eredmény vagy a nagy belsQ súrlódási
szöghöz (és kis kohézióhoz) tartozó eredmény a mértékadó, ezért alakult ki a parciális
biztonsági tényezQ a centrális (vagy totális) biztonsági tényezQ helyett.
A parciális biztonsági tényezQt elsQként javasolta alkalmazni Brinch - Hansen (1956),
amit a dán szabványok is átvettek. Ez alapján a szerkezetet úgy kell méretezni, hogy
az ún. nominális állapotban egyensúlyban legyen, vagyis
k1Q1 + k2Q2 + ... ~ f (
ahol Q1 , Q2 , ...
k1 , k2 , ...
f( )
k| , k

tg H c
, ,, , ...) ,
k,
k

(5)

a tönkremenetelt elQidézQ egyes erQk
a tönkremenetelt elQidézQ erQk biztonsági tényezQi
az ellenállás függvénye
az ellenállások biztonsági tényezQje.
6. táblázat Determinisztikus és valószín̲ségi terhelés és ellenállás
Ellenállások

Árvízvédelmi gátaknál a
terhelés és ellenállás
figyelembe vétele

Terhelések

Determinisztikus
A tervezési vízszintet
egy kiválasztott
értékkel adják meg.
Valószín̲ségi
A teljes vízállás
valószín̲ségi
tartományt figyelembe
veszik.

Determinisztikus
A gyakorlat alapján egy
értékkel kerül figyelembe
vételre a talaj jellemzQje.

Valószín̲ségi
A talaj jellemzQk a teljes
eloszlás tartományát
figyelembe veszik.

Szabvány töltésszelvények
alkalmazása. Az LNV vagy
a MÁSZ figyelembe
vételével az MSz 10429.

A mértékadó árvízszint
alapján az altalaj
állékonysági vizsgálatok.
MSz 15292

Nagy gátak biztonsága.
Nyílt ártér elöntési
valószín̲sége.
Bogárdi (1973)

Árvízvédelmi gátak
tönkremeneti valószín̲ség
meghatározása.
Nagy (1996, 2000)

Azokat a méretezéseket, melyek parciális biztonsági tényezQk figyelembevételén
alapulnak, szintén determinisztikus elven alapuló eljárásnak (DM II.) nevezhetjük. A
determinisztikus elven alapuló számítások az I. szint̲ méretezési eljárások (7.
táblázatban).
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7. tábla
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A kedvezQtlen bekövetkezési események szempontjából vizsgálva a hagyományos
biztonsági tényezQt és a parciális biztonsági tényezQt felmerül a kérdés, hogyan
jellemezhetünk egy rendszert. Jellemezhetjük a tapasztalt vagy ismert
legkedvezQtlenebb eredmény bekövetkezésével. Ez a leggyengébb láncszem elve,
ahol nem tudhatjuk egyrészt, hogy a meg nem határozott kedvezQtlen eredmények
közül nincs-e a meghatározott legkedvezQtlenebbnél rosszabb, másrészt a
determinisztikusan meghatározott biztonsági tényezQ az alapadatok szórása miatt
jelentQsen eltérhet. Ugyancsak ellentmond a leggyengébb láncszem alkalmazása a
rendszer szemléletnek.
Biztonsági tényezQ a hazai árvízvédelmi töltéseknél
Magyarországon az árvízvédelmi gátak biztonságánál MSz 10429-84 szerint az
ellenállás és a teher oldali biztonsági tényezQk a 8. táblázat szerinti módon alakultak.
Azt, hogy hol mekkora érték szerepel úgy állapították meg, hogy a pontosabban,
kisebb szórással meghatározható pl. víznyomás biztonsági szorzója is kisebb (és
viszont).
A 8. táblázatban szereplQ értékek visszatükrözik a nyírószilárdság két összetevQjének
eltérQ változékonyságát, az így meghatározott biztonsági tényezQk a
valószín̲ségelméleti alapon való méretezés egyik elQfutárának tekinthetQk.
A biztonsági tényezQ értéke függ az állékonysági vizsgálatba bevont szerkezettQl és
annak feltételezett tönkremenetelétQl, valamint attól, hogy
- mértékadó árvízszintre vagy korona szinttel színelQ árvízszintre készül a számítás
(k1),
- történt-e részletes talajfeltárás (k2),
- van-e Qsmeder keresztezés a vizsgált szelvényben (k3).
A biztonsági tényezQk értékei az MSz 10429-ben. 8. táblázat
k1
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vizsgálati esetek

k2

Mértékadó
árvízszintre

ElQírt
koronaszintre

1,6

1,5

Részletes
feltárás után
MI-10-268
szerint
1,0

1,6
1,5

1,5
1,3

-

A töltés elcsúszása
Az altalaj hidraulikus
talajtörése
Töltésrézs̲k állékonysága
Árvízvédelmi és parapetfal
állékonysága
Árvízvédelmi és parapetfal
alatti szivárgás
A szivárgó csatorna
felületének állékonysága

k3
Részletes
feltárás
nélkül

Psmeder13
keresztezés

1,3

1,2

1,0
1,0

1,3
1,2

1,3
1,0

2,0

1,0

1,2

1,0

-

1,8

1,0

1,2

1,3

1,5

1,3

1,0

1,3

1,2

A biztonsági tényezQ nagysága a 8. táblázat alapján (MSz 10429-84) a következQ:
k

13

k1×k2×k3

Ahol nincs Qsmeder keresztezés, ott n3 = 1,0

(6)
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Magassági biztonság
A magassági biztonság definíciója az MSZ 10429 szerint egy ábra, melyen a gát
korona magasságának és a mértékadó árvízszintnek a különbségeként kerül
meghatározásra. Tehát negatív szám is lehet. Két dolgot kell megkülönböztetni, ami az
MSZ 10429 szövegében összemosódik, illetve keveredik és kimarad:
‚" MeglévQ magassági biztonság az, ahogy az MSZ 10429 szövegében van kis
változtatással: "A mértékadó árvízszint és a töltéskorona vagy árvízvédelmi fal víz
felQli élének magassági különbsége méterben kifejezve”,
‚" ElQírt magassági biztonság: a mértékadó árvízszint feletti elQírt gátmagasság.
Ennek a definíciójánál rögzíteni kell, hogy a magassági biztonság milyen (többlet)
hatásoktól véd, illetve mely bizonytalanságok kiküszöbölésére való tekintettel
határozták meg. Tekintettel arra, hogy a magassági biztonság értéke egy m̲szaki
fogalom és számolható érték, célszer̲ ezért nagyságát rögzíteni (például
táblázatosan) folyónkénti vagy folyó szakaszonkénti részletezéssel.
A magassági biztonság értéke jogszabály által rögzített, a jogszabály pedig több más
dokumetum (például határvízi egyezmény14) alapján került összeállításra. JellemzQ
értékek:
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"

1,0 méter a magassági biztonság az országban a legtöbb helyen,
0,5 méter a magassági biztonság a Lajta két ága közötti vésztározó töltésénél és még néhány
visszatöltésezett kisebb mellékfolyónál,
1,0 méternél nagyobb a magassági biztonság olyan gátaknál, ahol a folyó határvíz, illetve a határ
elQtt vagy után (folyásirány szerint) ahol államközi szerzQdések írják elQ a méter a magassági
biztonság értékét,
1,5 méter a magassági biztonság a Kiskörei VízlépcsQ böge töltéseinél, az állandó vízszint tartás
miatt,
1,3 méter a magassági biztonság Budapest fQváros védvonalain,
1,5 méter a magassági biztonság GyQr és Szeged védvonalain15.

A magassági biztonság értékénél tehát keverednek a m̲szaki és politikai elemek,
ugyanakkor nincs szó arról, hogy mi ellen nyújt védelmet. Ha egy terület nagyobb
biztonságban részesül az politikai (biztonság politikai) döntés, a magassági biztonság
pedig m̲szaki fogalom. A nemzetközi gyakorlatban az alakult ki, hogy a magassági
biztonság m̲szaki bizonytalanságok csökkentésére van. Tehát helyesebb, ha a
mértékadó árvízszintnél szerepel a 0,3 illetve a 0,5 méteres magasság, mert nem
m̲szaki szempontból lett definiálva16.

14

Az országhatárnál a szomszédos országgal kötött egyezmények alapján csaknem mindenhol nagyobb
a magassági biztonság mint a hazai átlagosan elQírt egy méter. Például az országba belépQ Berettyó
töltése az elQírt magassági biztonsági biztonság értéke 1,2 méter, a Dráva bal parton az elQírt magassági
biztonság 1,2 méter, vagy az országból kilépQ Duna töltésnek magassági biztonsága 1,5 méter, mint
amennyi az országból kilépQ Tisza töltésre is elQ van írva. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szomszéd
országnak nagyobb biztonságot nyújtunk, mint a hazai területeknek. Más szóval az ország belsQ területei
kijelölt vésztározóként szerelnek.
15
A városra elQírt 1000 éves visszatérési idQt így konvertálták. Történetesen az a szerencsés helyzet
alakult ki, hogy a 100 éves és 1000 visszatérési idQhöz tartozó árvízszint között körülbelül 0,5 méter a
különbség, amit a magassági biztonsághoz adtak hozzá.
16
Bár így nem lehet folyamatos vonallal megrajzolni a mértékadó árvízszint hossz-szelvényét, de ez
csak másodlagos szempont lehet a fogalmak tiszta és egyértelm̲ kezelése után.
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A magassági biztonság konkrét értékben történQ megadása a folyótól függetlenül több
szempontból is egyenlQtlenségekhez vezet:
‚" A folyó vízjárásának függvényében ugyanaz az 1,0 méteres magassági biztonság
különbözQ biztonságot jelent (ld. 2.5.5 fejezet), mert a folyók vízjárás
valószín̲ségei eltérQek (a Túron a 100 éves és az 1000 éves közti különbség más,
mint a Tiszán Szolnoknál).
‚" Külföldi példák alapján a magassági biztonság jelentQs része a hullámfelfutás,
aminél a meghajtási hosszak különbözQsége miatt jelentQs eltérések lehetnek.
A magassági biztonság m̲szaki fogalom, egy-egy gát szakaszra részben számolható,
részben becsülhetQ érték. A Monticello, Minnesota 1991-ben tartott konferencia
témája a magassági biztonság volt (Tatham 1995). A magassági biztonság a
konferencia ajánlása szerint a következQ bizonytalanságok ellen nyújt védelmet:
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"

hidrológiai és hidraulikai bizonytalanságok,
hullámfelfutás értéke,
folyó kereszt irányú vízlengésébQl származó többlet vízszint,
a gátkorona süllyedése,
ár-apály hatása,
hidraulikus ugrás,
vízfelszín többlet magassága a folyó kanyarulata miatt,
lebegtetett hordalék hatása,
növekvQ meder ellenállás vagy hordalék lerakódás miatt létrejött helyi vízszint emelkedés,
mérési pontatlanságok.

A magassági biztonság értéke országonként, illetve folyónként eltérQ magasságban
került megállapításra, kifejezve mindenhol az ott élQ emberek elvárásait:
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"

a Loire mentén
a Mississippi mentén
USA
Hollandiában tengerparton számítani kell, de
Nyugat-Ausztrália városi területén
Nyugat-Ausztrália külterületen
Németország lakott területen
Németország külterületen
Japánban ha a folyó vízhozama Q<200 m3/s
Japánban ha a folyó vízhozama Q>1000 m3/s
Angliában és Walesben „kemény védm̲vekre”
Angliában és Walesben „puha védm̲vekre”

0,3-0,4 méter,
1,0 méter,
minimálisan 0,9 méter,
minimálisan 0,5 méter,
0,5 méter,
0,15-0,3 méter,
1,5 méter,
0,8 méter,
0,6 méter,
2,0 méter,
0,3 méter,
0,6 méter.

A biztonsági magasságnak a Holland árvízvédelmi biztonság megfogalmazásánál is
fontos feladata van:
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"

megakadályozza a komoly hullám átcsapást;
kompenzálja a tervezési (mértékadó) vízszint analízisének bizonytalanságait;
kompenzálja a szél tevékenység hatására megemelkedQ vízszintet;
kompenzálja a gáttest összenyomódását;
kompenzálja a gáttest alatti összenyomható talajrétegek ülepedését;
biztosítja a gátkoronán a közlekedés lehetQségét a tervezési körülményekkel megegyezQ
helyzetben is. Ez fontos a gát ellenQrzés, az uszadékfa és más úszó tárgyak (amik károsíthatják a
gátat) eltávolítása és a fenyegetQ gátszakadás esetén az anyag szállítás céljából.

Valójában a magassági biztonság nem jelent többlet biztonságot, mert a fent említett
m̲szaki bizonytalanságok ellensúlyozására szolgál. Így a neve is kicsit félrevezetQ.
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Helyesebb a külföldi szóhasználat: freeboard (GB, USA) vagy freibord (D) ami
fordításban „szabad magasságnak” nevezhetQ.
A minimálisan szükséges biztonsági magasságnak a létezését mindig feltételezik: ez a
biztonsági magasság elégíti ki a fent említett elsQ három és hatodik követelményeket
legalább 0,5 m-nek kell lennie. Ha hullám felcsapás is várható, akkor a minimálisan
szükséges biztonsági magasságot olyan szintre kell emelni, amit a hullám átcsapás
megfelelQ korlátozása megkövetel. Ez eseti tervezést igényel.
A minimálisan szükséges biztonsági magasságot meg kell emelni, ha az építkezés
vagy javítás alatt a gátkorona süllyedése várható. Ezt a túlemelést a gát várható
süllyedése szabályozza oly módon, hogy a gátkorona ne essen egy bizonyos
idQszakon belül a minimálisan szükséges biztonsági magasság alá. A gát magasítás
magas kezdeti költsége miatt javasolt, hogy a túlemelést úgy határozzák meg, hogy 50
évig az építés után ne legyen szükség további magasításra az ülepedés miatt. Ha
szükséges, kivételt lehet tenni az ülepedésre vagy instabilitás elQfordulására
különösen érzékeny altalajok esetében.
A magassági biztonság értéke Kelet-Németországban az 1986-ban a DVWK által
kiadott ’szakmai levél’ szerint a következQ három tényezQbQl tevQdik össze:
‚"
‚"
‚"

a hullámfelfutás nagyságától,
a szél okozta vízszint emelkedésbQl, és
a ráadásból, mely tartalmazza a jég duzzasztó hatásából származó többlet vízszintet, a kivitelezés
magassági egyenetlenségeit, a mértékadó árvízszint meghatározásának bizonytalanságát, a
tömörítés elégtelenségének következtében fellépQ süllyedéseket valamint azt a többlet magasságot,
melyre azért van szükség, hogy elkerüljék a védekezéskor tapasztalható korona eljárást és
felpuhulást.

Ugyanitt a magassági biztonság értékét a gátmagasság függvényében az 8a. táblázat
alapján határozzák meg.
8a. táblázat DVWK által elQírt magassági biztonság
Mértékadó vízállás a terepszint felett
Magassági biztonság
2,0 m-ig
0,5 m
2,4 m-ig
0,6 m
2,8 m-ig
0,7 m
3,2 m-ig
0,8 m
3,6 m-ig
0,9 m
4,0 m-ig
1,0 m

A magassági biztonság értéke Magyarországon is eltérQ volt különbözQ m̲szaki
színvonal mellett (a teljesség igénye nélkül):
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"

az összefüggQ töltések építésének a kezdetén nem különböztettek meg magassági biztonságot,
1,5 méter az elsQ világháború elQtt a Tisza középsQ és alsó szakaszán,
1,0 méter a Tisza felsQ szakaszán,
1,5 méter a Körösökön az elsQ világháború után,
1,2 méter a Maros mellett az 1932-es árvíz után stb.

Megállapítható, hogy az árvízi biztonság jelenlegi meghatározása nem korszer̲,
keverednek benne a determinisztikus és a semi-valószín̲ségi elemek, ugyanakkor
nem veszi figyelembe a kiindulási adatok megbízhatóságát és a védett terület
jellemzQit. Különösen vitatható a magassági biztonság megfogalmazása, mely nem ad
választ arra, hogy mi ellen jelent biztonságot.
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Javasolom, hogy Magyarországon a magassági biztonság értéke definíció szerint
foglalja magába a következQ bizonytalanságok elleni védelmet:
‚" hidrológiai és hidraulikai bizonytalanságok (így például a mértékadó árvízszint
meghatározásának bizonytalanságát),
‚" hullámfelfutás értékét,
‚" folyó kereszt irányú vízlengésébQl származó többlet vízszintet,
‚" a töltés koronájának magassági csökkenést (ami magába foglalja a töltés kopását,
az altalaj összenyomódását és a töltés tömörödését)
‚" mérési pontatlanságot.
2.3 Karakterisztikus érték figyelembe vétele
Az MSz 15292 nemcsak a terheket és biztonsági tényezQket tárgyalja, hanem a
terhelésekkel szemben jelentkezQ ellenállásokat is. A biztonság így nem korlátozódik
csak a biztonsági tényezQre (Nagy 1997, 2000, 2004). Az MSz 10429 semmilyen
információval nem szolgált arra vonatkozóan, hogy a meghatározott talajjellemzQket
milyen módon kell a számításnál figyelembe venni. Volt, aki átlagos talajfizikai
jellemzQt vett figyelembe, más a mért legalacsonyabbat (Nagy 2000). Ez utóbbinál
alakult ki az a paradox helyzet, hogy minél több vizsgálatot készült annál nagyobb
valószín̲séggel találtak még kedvezQtlenebb értéket, vagyis minél többe került a
talajmechanikai vizsgálat annál nagyobb túlbiztonsággal épült meg a m̲, és annál
többe került a kiviteli költség17.
‚" A gátak tönkremenetelét akadályozó hatásoknál bevezetésre került egy új fogalom,
a karakterisztikus érték, ami az EU szabványokban ismert és elfogadott. A
talajfizikai jellemzQk karakterisztikus értékét talajrétegenként kell meghatározni.
‚" A szabvány megtartotta a determinisztikus méretezésnél a megszokott osztott
biztonsági tényezQket, és egyben megteremtette a lehetQséget a jövQre nézve a
tönkremeneteli valószín̲ség alapján történQ méretezésre illetve ellenQrzésre.
‚" JelentQs újdonság az elQírt biztonsági tényezQknél, hogy a korábbi három-tényezQs
szorzat, k1× k2× k3 két-tényezQsre redukálódott. Kimaradt a talajmechanikai
feltártságra utaló szorzótényezQ, abból a meggondolásból, hogy a 21. században
nem
készülhetnek
gáterQsítések
megfelelQ
m̲szaki
elQmunkálatok,
talajmechanikai vizsgálatok nélkül.
‚" Változott néhány biztonsági tényezQ is. NQtt az altalaj hidraulikus talajtörése ellen
elQírt biztonsági tényezQ 1,6-ról 1,7-re. Ez az érték jobban kifejezi azt a sok
bizonytalanságot, ami az árvízvédelmi gátjainknál veszélyt okozhat. Bár a változás
értéke alig több mint 6%, a biztonsági tényezQ olyan irányú változtatásáról van
szó, amely a mértékadó árvízszintre, mint a biztonság politikailag deklarált értékre
történQ megfelelQségét jobban biztosítja az árvízvédelmi gátaknak. Ezzel
összhangban csökkent az elQírt korona szinttel színelQ árvízszintre elQírt biztonsági
tényezQ 1,5-rQl 1,3-ra.
‚" TervezhetQbbé vált a szabvány új elQírásai alapján a hullámteher (ld. 3.5.5 fejezet).
‚" Fontos újdonság a szabványban az érzékenység vizsgálat. Az érzékenység
vizsgálat egyfajta átmenetet képez a determinisztikus méretezés és a valószín̲ség
számítás alapján történQ méretezés között. A determinisztikus méretezésnél a
17

EbbQl persze nem azt a következtetést kell levonni, hogy egyáltalán nem készíttetünk
talajmechanikai vizsgálatot, mert lehet, hogy úgy kerülhet a tervezett m̲ a legtöbbe.
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talajfizikai jellemzQt átlagos értékével vesszük figyelembe és a vizsgált talajfizikai
jellemzQ változékonyságának hatását keressük a számítási eredményben. Olyan,
mintha az egyszeres vagy kétszeres szórással csökkentett átlagos értékeket
helyettesítenénk a vizsgált talajfizikai változó átlagos értékének helyére.
„A szivárgási tényezQ meghatározásának bizonytalansága miatt az altalaj hidraulikus talajtörés
elleni biztonságának számításakor a szivárgási tényezQ(-k)re vonatkozóan érzékenység
vizsgálatot kell végezni. Az érzékenység vizsgálat során a szivárgási tényezQ(-k) várható értékét:
- a k < 2,0*10-5 m/s (1,7 m/d) értéktartományban ötszörös,
- a 2,0*10-5 < k < 6,0*10-5 m/s (5,2 m/d) értéktartományban pedig háromszoros mértékben meg
kell növelni. Amennyiben az így kapott biztonság lényegesen alatta marad a meghatározott
biztonsági tényezQ alapértékének, akkor az altalaj biztonságát elégtelennek kell tekinteni.
- a k > 6,0*10-5 m/s (5,2 m/d) szivárgási tényezQvel végzett számításoknál az érzékenység
vizsgálat elhagyható.”

Sajnos semmilyen irodalmi hivatkozásból nem derül ki, hogy miért ezeknél a
szivárgási tényezQknél lett a választóvonal meghúzva, és miért öt illetve
háromszoros a vizsgálandó tartomány. Ez úgy t̲nik megint determinisztikusan lett
kijelölve.
‚" Hosszabb idQ távlatában a korona szintjére jelentQs befolyással lehet
Magyarországon például az Alföld süllyedése és az árvízvédelmi töltések kopása.
Bár ez utóbbira nincsenek adataink, de végezhetünk rá becsléseket. A nagy
pontosságú helymeghatározási módszerekkel kimutatták, hogy az Alföld egyes
részei évente 2-3 millimétert süllyednek. Ez 100 év távlatában 20-30 centimétert
jelent mai tudásunk szerint. Belefér ez is a biztonsági magasságba? Nem tudjuk,
mert a biztonsági magasságot úgy kellene definiálni, hogy mely „többlet” hatások
ellen nyújt védelmet (Tímár 2003).

2.4 Semi-valószín̲ségi méretezés
A természeti folyamatoknál, a m̲szaki méretezésnél mind a terhelés, mind az
ellenállás változik. A korszer̲ méretezési módszerek a tönkremenetelt idQidézQ (Q)
és az ezt akadályozó (R) hatásokat valószín̲ségi változóknak tekintik. Ebben a
vonatkozásban két esetet különböztethetünk meg:
- ha csak az egyik hatásról tételezzük fel, hogy valószín̲ségi változó,
- ha mindkét hatásról azt tételezik fel, hogy valószín̲ségi változó (ld. 2.5 fejezet).
Ha terhelés és ellenállás közül csak az egyikrQl tételezzük fel, hogy valószín̲ségi
változó akkor két lehetQség van:
- a terhelési oldal valószín̲ségi változó, vagyis a vízállás az árvízvédelmi
töltéseknél (7.a ábra). Ekkor a gát ellenállása állandó (R = konstans), a biztonság
csak a vízállástól függ. Gyakorlatilag ezt a módszert alkalmazzák nagy gátaknál a
különbözQ valószín̲ség̲ árhullámok levezetésénél (Nagy 1997, 2000). A hazai
árvízvédelmi gyakorlatban a vízállás valószín̲ségi változóként történQ kezelése
közismert. Ebben az esetben a gátat egyenszilárdságúnak és elégségesen nagy
szilárdságúnak tételezik fel. Egyetlen tönkremeneteli mód, amit ezzel a közelítéssel
kezelni tudunk az a meghágás, de azt sem teljes kör̲en;
- az ellenállási oldal valószín̲ségi változó (7.b ábra), vagyis a terhelési oldalon egy
állandó vízterhelést tételezünk fel (Q = állandó). A Magyarországi árvízvédelmi
gátaknál régebben az MSz 10429, jelenleg az MSz 15292 szerint ilyen számítást
kell készíteni az altalaj állékonyságára két különbözQ vízterhelés figyelembe
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vételével. A tervezési vízszinthez, mint statikus vízszinthez végezzük el a
számítást. Az ellenállási oldal valószín̲ségi változóként történQ kezelése ezidáig
mostoha területe volt a hazai árvízvédelmi gátak vizsgálatának. Nem sikerült annyi
talajfizikai jellemzQt az árvízvédelmi gát egy rövidebb szakaszáról összegy̲jteni,
hogy a méretezést végre lehessen hajtani.
Abban az esetben, ha a Q, R párosból az ellenállás értékét, mint valószín̲ségi
változót kezeljük és a terhet állandó értékkel vesszük figyelembe, a méretezési (vagy
ellenQrzési) feladatnál ez a leggyakrabban felmerülQ probléma, meg kell határozni azt
a p valószín̲séget, hogy a tényleges ellenállás kisebb a tehernél (R < Q = konstans).
Ezt a módszert követve leggyakrabban a következQ két alapeset valamelyikével
találkozhatunk:
‚" Ha a vizsgált talajfizikai jellemzQt nagyszámú kísérletbQl határozták meg, és
eloszlása bizonyíthatóan normális, a 7.b ábrán látható vonalkázott terület
nagyságát kell megállapítanunk. Az elsQ lépésként megkeressük a
h (n) = 1 – p

(7)

értékhez tartozó -t. A keresett x c küszöbérték

x c = m - nu ,

(8)

ahol m a fizikai jellemzQ várható értéke, pedig a szórása.
‚" Ha a vizsgálatok száma korlátozott (n > 30), az alsó küszöbértéket a Studenteloszlásból határozzuk meg:

x c = x - tp s,

(9)

ahol x a mérési eredmények átlaga, s a szórás, tp a Student eloszlásból n-1
szabadságfokhoz tartozó érték, n pedig a mérések száma.
A fenti feladat – értelemszer̲en – ugyanígy oldható meg, ha a fizikai jellemzQk más
(pl. gamma-) eloszlást követnek. Hasonló a számítás módja, ha az ellenállásról
tételezzük fel, hogy konstans. A semi-valószín̲ségi számítást II. szint̲ méretezési
eljárásnak nevezzük és DM I-nek jelöljük (7. táblázat).
2.5 Megbízhatóság alapján történQ méretezés
A mérnöki létesítmények megfigyelése, a károsodások elemzése és a gazdaságosságra való fokozott
törekvés a 40-es években új szemléletet kezdett kialakítani. Az a felismerés, hogy a terhek és
hatások, valamint az anyagok szilárdsági és egyéb jellemzQi valószín̲ségi változók, alapjaiban
érintette az évtizedek óta kialakult determinisztikus eljárást. TermékenyítQleg hatott erre az
irányzatra az is, hogy az anyagok (termékek) minQségének ellenQrzéséhez ekkor már eléggé
elterjedten használták a matematikai statisztika módszereit (Nagy 1996).

A hagyományos biztonsági tényezQvel szemben az elmúlt évtizedekben számos
észrevétel hangzott el. Freudenthal (1947) szerint a korszer̲, kifinomult tervezés és a
meglehetQsen önkényesen felvett biztonsági tényezQ közötti ellentét megakadályozza
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a biztonság és gazdaságosság egyensúlyát tükrözQ hatékony tervezési módszerek
elterjedését. A biztonsági tényezQ valódi jelentése és tulajdonságai rejtve maradnak.
Lévi (1958) számszer̲en bizonyítja, milyen gazdaságtalan megoldásokra juthatunk:
az elektromos vezetékek oszlopaira felvett biztonsági tényezQk (k = 3-5) pl. olyan
események bekövetkezése ellen védenek, amelyek csak 106-109 évenként
fordulhatnak elQ. Freudenthal (1956, 1961) rámutat arra, hogy a tervezQknek nem
egyszer olyan irreális feltételeket szabnak, mint a végtelen élettartam vagy a zérus
tönkremeneteli valószín̲ség. A szerzQk legnagyobb része abban látja a hagyományos
biztonsági tényezQ hátrányait, hogy nem veszi megfelelQ módon figyelembe a
felhasznált adatok megbízhatóságát, valamint a gazdasági hátteret tükrözQ kockázatot.
A hagyományos biztonsági tényezQnek (1), egy elQre meghatározott számnál nagyobbnak kellett
lennie, függetlenül attól, hogy a tönkremenetelt elQidézQ és akadályozó erQk hány adatból, milyen
módon kerültek meghatározásra. A korszer̲ méretezési módszerek a tönkremenetelt elQidézQ (Q) és
az ezt akadályozó (R) hatásokat valószín̲ségi változóknak tekintik (Nagy 1996, 1998). A terhelés
ellenállás síkon a 45 °-os egyenes jelenti a törési feltételt (9. ábra).

9. ábra Tervezési pont a terhelés-ellenállás síkon

A terhelés és védQképesség együttes stohasztikus figyelembe vételét mutatja a 7.c.
ábra. Az állékonyság szempontjából kedvezQtlen a terhelés és az ellenállás minden
olyan kombinációja, ahol R < Q (7.c. ábrán vonalkázott területe). A 7.a ábrán
tüntettük fel az (2) és (3) képletekhez tartozó teher és ellenállás értékeket is. Az (1),
(2) és (3) kifejezésekkel definiált biztonsági tényezQnek három hátrányos
tulajdonsága van:
- nem ad információt a tönkremeneteli valószín̲ségrQl,
- a számlálóhoz rendelt (egyezQ vagy különbözQ) valószín̲ségi szintek
megválasztása eléggé önkényes, és
- együttes hatásuk irreálisan kis valószín̲ség̲ esemény feltételezéséhez, tehát
gazdaságtalan méretezéshez vezethet (Whitman, 1984).

Biztonsági tartalék
A fent leírt hátrányokat a biztonsági tartalék (safety margin, rövidítése: SM)
fogalmának a bevezetésével küszöbölhetjük ki. A terhelés és védQképesség közötti
kapcsolatot a biztonsági tartalék (SM) fejezi ki. A sztochasztikus terhelés és
védQképesség miatt csak bizonyos valószín̲séggel állítható, hogy a gát megbízható.
A biztonsági tartalék értelmezhetQ egy keresztmetszeti szelvényre, egy adott
hosszúságú töltésre, egy árvízvédelmi szakaszra, egy igazgatóságra vagy akár a hazai
teljes árvízvédelmi rendszerre (Nagy 1996).
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A biztonsági tartalék nem más, mint az "ellenállás" és a "teher" különbsége:
SM = R - Q ,

(10)

tehát maga is valószín̲ségi változó. A biztonsági tartalék várható értéke:
SM ? R / Q ,

(11)

Biztonsági tartalék szórása (ha Q és R független):

sSM ? sQ2 - sR2 ,
ahol sR
sQ

(12)

az ellenállás szórása,
a teher szórása.

A biztonsági tartalék valószín̲ségi változó, melynek értékét (10) alapján számoljuk.
Értéke R és Q-tól függQen negatív is lehet, ami azt jelenti, hogy Q @ R vagyis a
terhelés nagyobb a teherbírásnál (védQképességnél). Ez fizikailag a teherbírás
kimerülését jelenti.

Tönkremeneteli valószín̲ség
A tönkremeneteli valószín̲ség azt mutatja meg, hogy mi annak a valószín̲sége, hogy
a terhelés nagyobb mint az ellenállás
p f = P (Q @ R) ,

(13)

p f = P ] ( R-Q) ~ 0 ̲ ,

(14)

vagyis más módon

vagy a (11) képlet felhasználásával
p f = P (SM ~ 0) .

(15)

Tehát annak a valószín̲ségét keressük, hogy a biztonsági tartalék (SM) eloszlás
függvénye egy bizonyos értéknél kisebb, vagyis
m - du ~ 0 ,

(16)

az a szám, amivel a szórást (u) meg kell szorozni, hogy a várható értéket (m)
nullánál kisebbre csökkentse, vagyis a tönkremeneteli valószín̲ség
pf ?

h (d )
2

,

(17)

(a kettes osztó arra utal, hogy a s̲r̲ség vagy eloszlás függvény csak egyik végével
foglalkozunk).
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Megbízhatósági index
A értéket megbízhatósági indexnek nevezik, normális eloszlás esetén a értékhez
tartozó tönkremeneteli valószín̲séget a 9. táblázat mutatja. A megbízhatósági index
hasonló szerepet tölthet be, mint a determinisztikus méretezésnél a biztonsági
tényezQ.
d
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
1,0
1,5

f(d)
0,50
0,46
0,42
0,38
0,34
0,31
0,16
0,067

A megbízhatósági index értékei. 9. táblázat
d
f(d)
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0

0,23×10-1
0,62×10-2
0,13×10-2
0,30×10-3
0,72×10-4
0,34×10-5
0,29×10-6
0,99×10-9

A tönkremeneteli valószín̲ség értelmezhetQ egy keresztmetszeti szelvényre, egy adott
hosszúságú töltésre, egy árvízvédelmi vonalra, egy árvízvédelmi szakaszra, egy
igazgatóság töltéseire, vagy akár a hazai teljes árvízvédelmi rendszerre (Nagy 1996).
A terhelés (Q) és a védQképesség (R) közötti kapcsolatnak a valószín̲ségét tehát a
tönkremeneteli valószín̲ség fejezi ki. A stohasztikus terhelés és védQképesség miatt
ugyanis csak bizonyos valószín̲séggel állítható, hogy a töltés megbízható. Mit
jelentenek a különbözQ tönkremeneteli valószín̲ségek:
pf =1,0
biztos törés (elméleti érték).
pf =0,5
vagy eltörik, vagy nem, átmenet a stabil-labil állapot között. Megfelel
az n=1,0 biztonsági tényezQnek (d = 0).
pf =0,00..01 túl nagy a biztonság, túlméretezett a szerkezet, nem gazdaságos a
beruházás (d < 5).
Az árvízvédelmi gátaknál nincs általánosan elfogadott érték a tönkremeneteli
valószín̲ségre, nagysága várhatóan
kell legyen (d < 3,3).

pf > 0,005

Mit jelent az, hogy egy gátnak például pf = 0,01 a tönkremeneteli valószín̲sége. Az
jelenti, hogy felvéve az összes különbözQ teher és ellenállás kombinációt az esetek 1
%-a vezet töréshez, az esetek 1 %-nál Q @ R18.

A hagyományos biztonsági tényezQ, mint valószín̲ségi változó
A centrális biztonsági tényezQ értéke (kc) a terhelési oldal és az ellenállási oldal
átlagából kerül meghatározásra (2). Az alapadatok szórása miatt az ellenállási és
terhelési oldalnak is van szórása, így a biztonsági tényezQnek is meghatározható a
18

Semmi esetre sem jelenti azt, hogy minden 100-dik árvíz katasztrófát hoz vagy minden kilométer
töltésbQl 10 méter a nem megfelelQ.
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szórása. A biztonsági tényezQ átlagának és szórásának értékébQl is szerkeszthetünk
eloszlás függvényt és értékelhetjük az eredményeket valószín̲ség elméleti
módszerekkel egy keresztszelvényben, vagy egy árvízvédelmi vonalon.

Tönkremeneteli valószín̲ség és a centrális biztonsági tényezQ kapcsolata
A tönkremeneteli valószín̲ség a kc centrális biztonsági tényezQvel is kifejezhetQ.
Normális eloszlás esetén
kc / 1
̲,
(18)
pf ? 1 / H ]
2 2
2
kc CkR - CkQ
ahol kc = R / Q , CkR és CkQ pedig az ellenállás és a teher variációs tényezQje.
Ha pf viszonylag nagy (>0,005-0,01), Höeg és Murarka (1974) szerint az
eloszlásfüggvény típusának nincs túlzott jelentQsége. A kis valószín̲ségek
tartományában elQfordul, hogy a szokásos eloszlás függvény táblázatok nem
tartalmazzák a keresett értékeket. Ilyen esetekben a normális eloszlás "farka" más
módszerrel határozható meg (Feller 1957).

11. ábra A centrális biztonsági tényezQ és a tönkremeneteli valószín̲ség kapcsolata

A pf - kc kapcsolat azért fontos, mert a hagyományos és a korszer̲ biztonság fogalmát
hasonlítják számszer̲en össze. Igen szemléletes képet kaphatunk a (18) kifejezés
grafikus megfelelQibQl (11. ábra) A koordináta-rendszerben a geotechnika jellegzetes
feladatinak megoldása során eddig használatos értékeket is feltüntethetjük. EbbQl
levonható érdekes következtetés az, hogy a hagyományos geotechnikai biztonsághoz
a beton- és vasbetonszerkezetek pf értékeinél nagyobb tönkremeneteli valószín̲ség
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tartozik (Meyerhof 1970). Legszembet̲nQbb a földm̲vekhez rendelt nagy
valószín̲ség, különösen abban az esetben, ha a fizikai jellemzQk variációs tényezQje
0,3 körüli érték. Sajnos, a vízterhelésnek idQszakosan kitett árvízvédelmi gátjainknál
még a 0,3-nál nagyobb variációs tényezQ is számításba jöhet, az alapadatok (és
elsQsorban a szivárgási tényezQ) meghatározásának pontatlansága miatt.
Normális eloszlást és pf = 0,02-t feltételezve, a variációs tényezQ Cv = 0,2 esetén is
kb. k = 1,7-es biztonsági tényezQvel kellett volna számolni a hazai árvízvédelmi
töltéseknél (Meyerhof 1970). Ha pf = 0,01-el és Cv = 0,25-el számolunk a biztonsági
tényezQ k > 2,5-re adódik.
Joggal merül fel a kérdés, miért célszer̲ a tönkremeneteli valószín̲séget használni, a
biztonsági tényezQ helyett. A valószín̲ségi elven (megbízhatóságon) alapuló eljárás
további elQnyei a közismert determinisztikus eljárással szemben a következQk:
‚" egy rendszert tudunk jellemezni;
‚" választ kapunk eredményeink megbízhatóságára, vagyis kezelni tudjuk a
bizonytalanságokat;
‚" a valóságot jobban megközelítQ eredményt kapunk;
‚" lehetQség nyílik a kockázat értékelésére;
‚" minden bizonytalanság (mellyel képlet, modell, beleértve numerikus és fizikai
modellek is, valamint azok, amelyek a kiindulási paraméterek származékaival
vannak kapcsolatban) explicit módon szerepel a megbízhatósági elven alapuló
analízisben;
‚" a hibás emberi tevékenység is figyelembe vehetQ a számításoknál;
‚" további adatok, információk, melyek üzemi tapasztalatokból (árvíz alatti
viselkedés) és egyéb vizsgálatokból származnak, mint a méretezés folyamatos
aktualizálása felhasználható. MeglévQ gátak biztonsági tartalékainak ellenQrzése
közvetlenül belefolyhat a valószín̲ségi elven alapuló elemzésbe. Ennek
aktualizálása segítség a tényleges biztonsági tartalék meghatározásához.
Segítségével az esetleges fejlesztési intézkedések (kockázat csökkentQ projektek)
idQpontja, mibenléte és mérete megadható. Ezért a valószín̲ségi elven alapuló
eljárás hasznos és célravezetQ eszköze az állékonyság ellenQrzés, a fenntartás és a
katasztrófa elhárítás stratégiájának;
‚" a valószín̲ségi elven alapuló eljárás alkalmazása különösen ott elQnyös, ahol
ismereteink korlátozottak és a kiindulási adatok vagy a modellek sok
bizonytalanságot tartalmaznak. Az árvízvédelemben, ahol a bizonytalanság sok
szempontból is elQtérben van, ez a számítási módszer nagy jelentQség̲;
‚" a valószín̲ségi elven alapuló eljárásokkal kimutathatók a determinisztikus és a
parciális biztonsági tényezQk mellett meglévQ bizonytalanságok, illetve
megfordítva a meglévQ eljárások alapján felvett méretezési szabványok és normák
részbiztonsági tényezQi is kalibrálhatók. Így a valószín̲ségi elven alapuló
méretezési eljárások is egyszer̲en, kezelhetQ formában válnak alkalmazhatóvá.
Az MSz 10429-84 szabvány determinisztikusan felvett biztonsági tényezQit vizsgáltam felül
megbízhatósági módszer segítségével. Altalaj vizsgálat esetén koronával színelQ árvízszintre n =
1,5 ((1) index̲ eset) míg mértékadó árvízszintre n = 1,6 ((2) index̲ eset) elérését írja elQ a
szabvány. Annak valószín̲sége, hogy a fenti vízállások kialakulnak a 10.07. árvízvédelmi szakasz
96+670 szelvényében
és
q2= 0,01
q1 = 0,001
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Ezen szintekhez tartozó tönkremeneteli valószín̲ség rendre
pf1 = 0,50

és

pf2 = 0,30.

Mivel a vízállás és a talaj ellenállása független eredménynek vehetQ a közös bekövetkezés
valószín̲sége d = q· p, vagyis
és
d2 = 0,003
d1 = 0,0005
A vizsgált szelvényben a mértékadó árvízszintre színelQ vízszintre meghatározott valószín̲ség
hatszor akkora bekövetkezési valószín̲séget adott, mint a koronával színelQ árvízszintre
meghatározott érték. Bebizonyítottam, hogy a két különbözQ vízszintre elQírt két eltérQ biztonsági
tényezQ arányára nem a biztonsági tényezQk hányadosával, a 1,5/1,6 értékkel vehetQ figyelembe.
Ezt a tapasztalatot az MSz 15292 készítésénél figyelembe vettük.

A sokat ígérQ elQnyök ellenére a megbízhatóságon alapuló méretezési eljárások is
rámutatnak a korlátokra és hiányosságokra, melyek bizonytalanságot eredményeznek,
mint pl.:
‚" ElQrejelzés egy pf valószín̲séggel fellépQ várható káresemény pontos idQpontjáról
nem lehetséges; ami azt jelenti, hogy azok felléphetnek másnap, vagy akár a
mérnöki mértékkel mért tervezett használati idQtartam után.
‚" Az eredmények ellenQrzése más módszerekkel csupán korlátozottan lehetséges. A
vizsgálati rendszernek olyannak kell lennie, hogy elvi hiba ne forduljon elQ.
‚" A katasztrofális károkat kiváltó árvizek csak nagyon kicsiny elQfordulási
valószín̲séggel jellemezhetQk. Minél kisebbek a valószín̲ségek annál nagyobb a
bizonytalanság a meghatározás pontosságával kapcsolatban, ezért foglalkozni kell
az eredmények megbízhatóságával.
‚" Árvízvédelmi gátaknál a kiépítettség alapján bizonyos tönkremeneteli
valószín̲séggel mindenképpen kell számolnunk. Azonban ez az érték egy
valószín̲ségi elven alapuló analízis végeredménye, egy tisztán technikai fogalom,
mellyel sem az ártéren élQk, sem a közvetlenül érintett személyek, sem a
tulajdonképpeni felelQs döntéshozók (hivatalnokok, politikai és gazdasági világ)
nem tudnak mit kezdeni.
Általános esetben Q és R egymástól függetlenek. Ha nem ez lenne a helyzet, a feladat
valószín̲ségelméleti megoldása nehézségekkel járna. (Ide sorolható pl. amikor az
egyik alaptest süllyedése megváltoztatja a terhek - és ezzel a süllyedések - eloszlását.)
Árvízvédelmi gátaknál azt tételezzük fel, hogy a gát ellenállása független a
vízállástól. FeltételezhetQ volna, hogy valamilyen szint̲ korreláció kimutatható,
hiszen tartósan magas vízállás esetén a töltés és altalaj telítQdik vízzel, így a várható
nyírószilárdsági értékek is változnak, vagyis változik az ellenállási oldal. Azonban a
laboratóriumi kísérleteket telített mintán végezzük, így a számításban a vízállás
változás miatt különbség nem jelentkezik, vagyis a függetlenség feltételezhetQ.
A megbízhatósági elven alapuló méretezés figyelembe veszi a felhasznált
paraméterek változékonyságát, vagyis ismerni kell a kiindulási adatok
megbízhatóságát, az eloszlás típusát, a várható értéket és a szórást. A
megbízhatóságon alapuló méretezési eljárás lehetQvé teszi az esetleges alul- vagy
túlméretezésnél - a m̲tárgy élettartamára vagy használati élettartamára vonatkoztatott
- a költségek meghatározását.
Bár a tömeges alkalmazás még nem terjedt el, a módszertani hiányosságok
áthidalhatók a kockázatanalízis módszereinek továbbfejlQdése segítségével, különös
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tekintettel a kockázatértékelésre és kockázatkommunikációra. Ugyanígy a várható
károk nem jellemezhetQk csupán számszer̲síthetQ károkkal, bizonyos esetekben a
nem vagy nehezen számszer̲síthetQ károk (evakuálások, halálesetek száma, emberi
szenvedés, tanítás kiesése, stb.) is jelentQsek lehetnek.
A valószín̲ségi elven alapuló méretezési eljárásokat nem mint a determinisztikus
eljárás kiegészítQjét, ill. kibQvítQjét javasolta Oumeraci-Kortenhaus (1999). Ezzel
szemben az élet bizonyította, hogy a megbízhatósági elven alapuló méretezés
önmagában is megáll.
A megbízhatóságon alapuló számítást III. szint̲ méretezési eljárásnak nevezhetjük (8.
táblázat).
Ahhoz, hogy az állampolgárok megfelelQ információval rendelkezzenek az árvízi
kockázatokról és azok mértékérQl a védm̲vek tönkremeneteli valószín̲ségét kell
meghatározni. Ezek az adtok segítenek az érintetteknek, hogy
‚" a
tönkremeneteli
valószín̲séghez
illeszkedQ
területhasználati
és
településfejlesztési megoldásokat válasszanak,
‚" a védelem racionális mértékét megállapíthassák,
‚" az árvízvédelmi fejlesztéseket gazdaságosan megtervezhessék, elbírálhassák és
sorolhassák,
‚" a támogatásokat odaítélhessék,
‚" hatékony biztosítási terveket készíthessenek,
‚" a lakosság figyelmét az Qket érintQ kockázatokra irányítsák.
2.6 Az árvízi biztonság fejlQdése Magyarországon
Az utóbbi 160 év folytonos küzdelme az árvizekkel a töltések magasítását, a
megbízhatóság egy szintjének elérését eredményezte. Örök vita tárgya a biztonság
megválasztása, vagyis az, hogy a megfelelQnek ítélt töltés mennyire biztonságos. Az
ismeretek fejlQdésével a biztonság megfogalmazása is változott, fejlQdött, akárcsak a
nyelv, melynek segítségével a biztonság sokkal pontosabban, árnyaltabban
fogalmazható meg. A biztonság és a biztonsági filozófia fejlQdése hasonló a
töltésrendszer fejlQdéséhez, ezek párhuzama nyomon követhetQ (Nagy 2000).
2.5.1 Lokális töltések építése
Az árvédelem kiépítésének kezdeti idQszakában (1846-ig) az érdekeltségi viszonyok
egy-egy hosszabb-rövidebb szakaszon a víz útjának eltorlaszolását jelentették. Már
viszonylag kis akadályt is megépítve, a széles ártéren másfelé folyt a víz.
JellemzQ példa a Mirhó-fok19 elzárása, ahol rövid töltés építésével viszonylag nagy területet
mentesítettek. A biztonságot (bármilyen kis) töltés léte jelentette. Az ármentesítések eddig vázolt,
elsQ szakaszában a Duna völgyében összesen 464 km, a Tisza völgyében 328 km (Lászlóffy 1982)
hosszban épültek töltések (az újabb vizsgálatok alapján azt lehet mondani, hogy az 1840-es évek
közepére a lokális töltések hossza megközelítette a 1500-2000 km-t a Kárpát-medencében),
mintegy 6-8 millió m3-re becsülhetQ földmozgatással (Nagy 2000).
19

Sajnos a Mirhó-gát fennállása alatt többször is átszakadt, így feladatát csak részlegesen tudta ellátni.

35

2.5.2 Azonos magasságú töltések
Az 1846. augusztus 27-én a dob–szederkényi átmetszés és a – késQbb SzéchenyirQl
elnevezett (12. ábra.) – tiszadobi töltés építésének elsQ kapavágásával megkezdQdött az
átfogó Tisza-szabályozási munka, az összefüggQ töltések építése. A nevezetes esemény
és az azt követQ munkálatok, az árvízvédekezés szervezettebb formáinak kialakítása
irányába hatottak. Ezekben az idQkben a töltések magassági méretét igyekeztek
egységesen kialakítani. A töltés méreteit az addig észlelt legnagyobb víz (Hmax)
figyelembe vételével határozták meg.

12. ábra. A többször erQsített Széchenyi-töltés mintakeresztszelvénye
A Tiszán az 1855-ös árvízig az 1830-as víz volt a legmagasabb, késQbb pedig az 1888-as árvízhez
igazodtak a töltések magasságával. Vásárhelyi az Hmax feletti 2,5 lábban (0,79 méterben) javasolta a
magassági biztonságot felvenni. Paleocapa Tiszaújlakig 3 láb (0,95 m), alatta a Körös-torokig 5 láb
(1,58 m), a Maros-torokig pedig 4 láb (1,22 m) figyelembevételét javasolta. Megoszlottak a
vélemények a töltés korona szélességével kapcsolatban is. Vásárhelyi Tiszafüred felett 8 lábban (2,5
m), alatta 12 lábban javasolta a korona szélességet felvenni, míg Paleocapa minimális elQírásnak a 9
láb (2,8 m) szélességet tartotta, de inkább 12 láb (3,8 méter) felvételét javasolta. Az 1879. évi
szegedi árvíz után hívott külföldi szakértQk 7 méteres korona szélesség kialakítását tanácsolták.

A Tisza szabályozásának megkezdésekor az összefüggQ töltések építésével a biztonság
megfogalmazása is változott. A biztonságot ekkor hosszú ideig a magaspartok közötti
folyamatos, azonos korona magasságú töltések jelentették. A töltés elQírt magasságát a
korábban tapasztalt legnagyobb árvízhez igazították helyenként eltérQ magassági
biztonság hozzáadásával (Nagy 2000).
2.5.3 Azonos keresztmetszet̲ töltések
A kezdeti sikertelenségek ráébresztették a szakembereket és az érdekelteket arra, hogy
a töltések csak magassági mérettel történQ megadása nem elégséges.
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A szegedi katasztrófa utáni az (ún. Ordódy-féle) 1880-as miniszteri elQterjesztés
megállapítja, hogy a korábban alkalmazott töltés méretek nem elégségesek és
javaslatot tesz a Tisza völgyében azonos töltésméretek kialaktására:
Magassági biztonság
1,0 méter
Korona szélesség
4,0 méter
Vízoldali rézs̲hajlás
1:3
Mentett oldali rézs̲hajlás
1:2.
Ezek a töltés méretek kis változtatásokkal csaknem száz évig érvényben voltak, és a
mentett oldali rézs̲hajlás kivételével a mai minimál szelvények elQírását is jelentik.
A tiszai töltéseken kialakult a hagyományos padkás szelvény. A két méternél
alacsonyabb töltések padka nélkül épültek. Az elsQ padka a korona alatt két, a második
a korona alatt 3,5 méterre volt. A padkák szélességét 4,0 méterben határozták meg,
lejtésük 25 centiméter volt a négy méteren.
A szabványszelvények kialakultak a Duna mentén is, azzal a különbséggel, hogy a
dunai töltéseknél rendszerint nem készült padka.
A fejlQdéssel tehát egy-egy árvízvédelmi társulatnál kialakultak a jellemzQ, ún.
szabvány- vagy típusszelvények, vagyis kialakultak az azonos keresztmetszet̲ töltések,
amelyek gyakorlatilag a huszadik században a hatvanas évek elejéig jelentették a
biztonság numerikus megfogalmazását (Nagy 2000).
2.5.4 Azonos biztonsági tényezQre kiépített töltések
A biztonság számszer̲síthetQ és nem számszer̲síthetQ részekre osztható. A
számszer̲síthetQ tényezQk m̲szaki szempontból eleinte a biztonsági tényezQben
kerültek megfogalmazásra. ElsQsorban a talajmechanika fejlQdésével, a méretezési
módszerek kialakulásával a biztonság, a biztonsági tényezQ értéke tehát számíthatóvá
vált, a töltéseket minimálisan elQírt, azonos biztonsági tényezQre kell kiépíteni. A
Magyarországi árvízvédelmi gátaknál az elérendQ biztonsági tényezQ értékét régebben
az MSz 10429, jelenleg az MSz 15292 szabályozza.
A biztonsági tényezQ értéke függ az állékonysági vizsgálatba bevont szerkezettQl és
annak feltételezett tönkremenetelétQl, valamint attól, hogy
- mértékadó árvízszintre vagy korona szinttel színelQ árvízszintre készül a számítás,
- történt-e részletes talajfeltárás,
- van-e Qsmeder keresztezés a vizsgált szelvényben (Nagy 1996, 2000).

Az azonos biztonsági tényezQre kiépített töltéseknél a biztonság megfogalmazása
magában hordozta a társadalmi igazságtalanságot. Ugyanabban a biztonságban
részesült egy lakatlan öblözet, mint például Szolnok belterülete.
2.5.5 Azonos tönkremeneteli valószín̲ség̲ töltések
Az azonos (minimálisan elQírt) biztonsági tényezQ nem ad pontos választ a biztonságra
a talajok jellemzQinek változékonysága miatt. A kellQen hosszú vízállás adatsorok a
magyar gyakorlatban lehetQvé tették a különbözQ valószín̲séggel visszatérQ
árvízszintek meghatározását. Ennek ellenére a módszer bevezetése és uralkodóvá
válása a központi tervutasításos rendszerben csak a hatvanas évek végén vetQdött fel a
politikai vezetés fogadó készségének hiányában. Az ekkor elrendelt részletes vizsgálat
eredményei szerint a 80, 100 és 150 éves visszatérési idQhöz tartozó vízszintek
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különbsége nem volt szignifikáns, ezért országosan a 100 éves visszatérési idQt vették
alapul. Továbbra is problémaként jelentkezett, hogy a valószín̲ségi elven
meghatározott mértékadó árvízszintre ráhalmoztak egy determinisztikus módon felvett
1,0 méteres magassági biztonságot20. A mértékadó árvízszint 1976 évi közreadásával a
terhelési oldal valószín̲ség elméleti alkalmazása elfogadottá vált.
A matematikai statisztika fejlQdésével a hetvenes évek elejére kialakultak a
valószín̲ség számítási elveken alapuló méretezési eljárások alapjai. A módszer
figyelembe veszi, hogy a talajjellemzQk nem adhatók meg egy konkrét értékkel
(statisztikai paraméterek), így a gát állékonysága is valószín̲ségi változó. Így vált
egyértelm̲vé, hogy az azonos biztonságot az jelenti, ha az árvízvédelmi gátakat
azonos tönkremeneteli valószín̲ségre méretezik és építik ki. Ez a kiépítés is csak a
m̲szaki biztonsággal foglalkozik és nem veszi figyelembe a mentett oldal társadalmi
igényeit, gazdasági fejlettségét (Nagy 1997, 1998, 2000, 2001).
2.5.6 Azonos kockázatra kialakított árvízvédelmi rendszer
A GyQrt, Budapestet és AlgyQt magába foglaló három öblözetben a gátak
méretezésénél az 1000 éves visszatérési idej̲ árvizet kell figyelembe venni a
kifejezetten magas védett gazdasági érték miatt. Ezzel a kockázat elemzés alapjait
teremtették meg Magyarországon. Ez az elképzelés még gazdasági értékek vagy a
várható kár meghatározása nélkül determinisztikusan jelölte ki azokat a területeket,
ahol magasabb visszatérési idQt kell a mértékadó vízállásnál figyelembe venni. A
determinisztikusan meghatározott különbözQ 100 vagy 1000 éves visszatérési idQnek
megfelelQ védelmi szint kialakítása állami feladat, amit a vízügy a költségvetésben
biztosított keretekbQl folyamatosan végez. A lehetQsége ma is fennáll annak, hogy egy
öblözetben (vagy annak egy részén) az érintettek magasabb biztonságot, nagyobb
védelmi szintet érjenek el, azonban ez már nem képezi jelenleg az állami kötelezettség
teljesítését.
Azon öblözetek esetén, ahol az 1000 éves visszatérési idej̲ árvíz szintje a tervezési
vízszint a többlet biztonság oka tehát a kifejezetten nagy védett érték, ami egy esetleges
gátszakadás során jelentQs kárral jár:

nagyobb védett gazdasági érték = nagyobb biztonság.
Ez az álláspont szakít azzal az igazságtalan dogmával, hogy minden terület
ugyanabban a biztonsági tényezQben vagy tönkremeneteli valószín̲ségben részesül. A
differenciált védelmi szintek, az azonos kockázat megfogalmazása tehát alapjaiban
meg van Magyarországon az árvízvédelmi biztonság megfogalmazásban.
20

Fel merül a kérdés, hogy az országosan 1,0 méterben meghatározott biztonsági magasság hol,
mekkora visszatérési idQre ad biztonságot? Valószín̲síthetQ, hogy helyenként az 1,0 m-nél kisebb
biztonsági magasság is szóba jöhet, hiszen a vízállás-valószín̲ség görbét extrapolálva az
ÁgerdQmajori vízmércére 1,0 m-es biztonsági magasságához csaknem 30000 éves visszatérési idQ
tartozik, míg a Csengeri vízmérce esetén az 1,0 m-es biztonsági magasság csak kb. 640 éves
visszatérési idQnek felel meg. Ezt az anomáliát küszöböli ki a Holland árvízvédelmi szabályzat, a 100
éves visszatérési idQ és a biztonsági magasság együttes használata helyett az 1250 éves visszatérési idQ
önmagában történQ alkalmazásával a gát korona szintjére.
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A nyolcvanas évek közepétQl különbözQ tudományok fejlQdésével mind finomabb és a
valóságot jobban megközelítQ módszerek alakultak ki (Nagy 1996):
‚" geotechnika:
talajjellemzQk
egyre
pontosabb
meghatározása,
egyre
érzékenyebb
állékonyságszámítási módszerek,
‚" hidrológia: árvízi veszélyeztetettség egyre pontosabb elQrejelzése,
‚" közgazdaságtan: döntési tudomány megjelenése, kárszámítási módszerek fejlQdése, egyre pontosabb
gazdasági értékbecslés,
‚" geofizika: sekélymélység̲ geofizikai módszerek alkalmazása,
‚" matematika: valószín̲ség számítás a m̲szaki tudományokban (Hahn - Shapiro 1967),
‚" távérzékelés és térinformatika a számítástechnika fejlQdésével, stb.

A biztonság megfogalmazásával kapcsolatos ideológiák a kockázati számításokon
alapuló rendszer-fejlesztés irányába fejlQdtek, így alakult ki az azonos kockázati
szintek figyelembe vétele az árvízvédelmi rendszernél is. Az azonos kockázat azt
jelenti, hogy azok, akik ártéren élnek biztosak lehetnek benne, hogy a kockázat
bármelyik öblözetben ugyanaz, vagy más szavakkal: egyik öblözet sincsen
elQnyben/hátrányban a másikkal szemben. Kockázat számítás esetén az azonos
kockázat és a gazdasági értékbQl kell az elöntési valószín̲séget meghatározni, aminek
a reciproka a védelmi szint. A védm̲veket erre a valószín̲ségre kell kiépíteni. A
kockázatszámítás tehát felhasználja és ötvözi a tönkremeneteli valószín̲ség és a
differenciált védelmi szintek elQnyeit.
A gátak állékonysága a jövQben is nagy mértékben függ a biztonság
megfogalmazásától. A biztonság megfogalmazásában paradigma váltásra van
szükség. A megbízhatóságon alapuló tönkremeneteli valószín̲ség számításra épülQ
kockázat számítás alkalmazásával tovább csökkenthetQ a gátszakadások száma és
csökkenthetQ a gátszakadások következménye is.
Megállapítható, hogy a legmodernebb biztonsági elemzés valószín̲ség elméleti
alapokon áll és figyelembe veszi a mentesített területen a gazdasági viszonyokat is.
Az azonos kockázatú árvízvédelmi rendszer kialakítása az árvízi biztonság
megfogalmazásának a legjobb elérhetQ gyakorlata.
A kockázatszámításon alapuló vizsgálatoknál a fentiek szerint nem csak a m̲szaki
biztonságot lehet figyelembe venni, hanem a védett (gazdasági) értékben keletkezQ
károkat (így a környezeti károkat) is. Ezen módszer segítségével lehetQvé válik a
veszélyek és a veszélyek bekövetkezéséhez kapcsolódó károk jobb megismerése.
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3.

ÁRVÍZVÉDELMI GÁTAK TÖNKREMENETELE

3.1 Talajmechanikai jellemzQk változékonysága
A biztonság számításához alapadatként szolgáló nyírószilárdsági paraméter vagy
áteresztQképességi együttható rendszerint kevés adattal illetve vizsgálattal áll
rendelkezésre. Általános gyakorlat a vizsgálati eredmények átlagából számolni a
centrális biztonsági tényezQt. Különösen gondosan járt el az a tervezQ, aki a mérési
eredmények közül a legkisebbet, a terhelés oldalon pedig egy kedvezQtlen
teherkombinációt vett a számításnál figyelembe. Így az átlagokkal számolt biztonsági
tényezQnél kisebb ellenállás értéket kapunk. Ha még így is megfelelt a rendszer az
elQírt biztonsági tényezQnek, feltehetQen gazdaságtalanul nagy szerkezetet terveztek.
Tehát az a paradox helyzet állt elQ, hogy minél többet költöttek a feltárásra és így
minél több vizsgálatot végeztek, egyre nagyobb valószín̲séggel kaptak kisebb és még
kisebb ellenállás értékeket és így terveztek egyre nagyobb és nagyobb biztonsággal,
vagyis egyre nagyobb összegbe került a kivitelezendQ m̲.
A talaj jellemzQk mint statisztikai értékek vizsgálatával nagyon sok kutató
foglalkozott, úgymint a talaj jellemzQk eloszlása, variációs tényezQje (10. táblázat). A
szakirodalmat áttekintve nem található az áteresztQképességi együttható vizsgálatával
és az eloszlás típusával kapcsolatos adat.
10. táblázat talajjelemzQk eloszlása
TalajjellemzQk

Víztartalom

E
NORMÁLIS
Corotis 66 % (1975)

l

o

s

z l

á

LOGNORMÁLIS
Corotis 33 % (1975)

Davidson (1969)

s
EGYÉB
Pearson IV és VII.
Rétháti (1984)

Variációs tényezQk
0,15-0,19 Rétháti (1978)
0,02-0,2 Borus-Rév
(1970)

Holtan (1968)
Morse (1971)
0,011-0,028 Borus-Rév
(1968)
0,03-0,05 Evangelista
(1975)

Brust (1968)
Nedves s̲r̲ség

Ike (1968)
Prince (1968)
Rourke (1968)

Anyag s̲r̲ség

Shultze (1971)

HézagtényezQ

Shultze 80 % (1971)

Telítettség

Rétháti (1984)
Corotis 33 % (1975)

Folyási határ

Shultze 80 % (1971)
Corotis 66 % (1975)
Lumb (1970)

Plasztikus határ

Lumb (1970)

Corotis (1975)

Plasztikus index

Lumb (1970)
Hooper (1966)
Insley (1965)
Wu (1967)
Shultze 50 % (1971)
Lumb (1970)

Egyirányú ny.sz
BelsQ súrlódási szög
Kohézió

Rétháti (1984)

Rétháti (1984)

0,11-0,38 Rétháti (1978)

0,04-0,10 Borus-Rév
(1970)
0,26-0,54 Rétháti (1978)
0,15-0,31 Morse (1971)
0,17 Weber (1980)
0,05-0,14 Schultze (1975)
0,06-0,11 Harr (1977)
0,42 Weber (1980)
0,26-0,68 Lumb (1970)

A talaj, mint teherviselQ és mint építQ anyag homogenitását tekintve a legváltozékonyabb
anyag. Amíg a betonnál a Cv = 10 %-os variációs tényezQ már rossz minQséget jelent,
bizonyos talajjellemzQknél meg kell elégedni a Cv = 0,4 variációs tényezQvel (ld. 13. ábra).
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0,8
0,7

variációs tényezQ
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0
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s̲r̲s.

folyási
határ

egyirányú
nyírás

kohézió

surlódási
szög

sziv. tény.

13. ábra TalajjellemzQk variációs tényezQje

A köröszugi öblözetben végzett vizsgálatnál a feltárt homok és kövér agyag talajok
belsQ surlódási szögére végzett 54 és 91 db nyírószilárdsági vizsgálat eredményét
mutatja a 14. ábra. Az eredmények jól mutatják a homoknál a viszonylag kis variációs
tényezQt.
25
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Homok - súrlódási szög (fok)

15 16 17 18 19 20 21 22 25 26
Kövér agyag belsQ súrlódási szög (fok)

14. ábra A köröszugi öblözetben feltárt talajok belsQ surlódási szöge

3.2 Árvízvédelmi gátak tönkremenetele
Az árvízvédelemben a veszély a magas víz. A közvetlen árvízi veszélyforrást a gát
tönkremenetele jelenti. Az árvízvédelem sajátossága, hogy a várható károk
lényegesen magasabbak, mint a szerkezet tönkremenetelének és újra építésének
költségei.
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Ha az árvízvédelmi gátak biztonságáról beszélünk, akkor ez alatt a gát részeinek
biztonságát értjük, vagyis a töltés, az altalaj és a gátba épített m̲tárgy állékonysági
problémáit. Ez utóbbi tartalmazza a gát keresztezéseket is, melyek együttes száma
1998-ban 2453 volt a 4200 km árvízvédelmi gáton (Bara 1999). Ha egy árvízvédelmi
öblözetben az árvízvédelmi gát tönkremenetelének valószín̲ségérQl (pgát) beszélünk,
akkor ez a töltés (ptöltés) –magába foglalva az un. magaspart - és az altalaj (paltalaj),
valamint a m̲tárgy és közvetlen környezetének (pm̲tárgy) tönkremeneteli
valószín̲ségének függvényében meghatározott érték jelenti:
pgát = f (ptöltés , paltalaj , pm̲tárgy)

(19)

A szeletelés tovább folytatható a tönkremeneteli elemek, az okok szerint, vagy az
állékonyság vesztés módja, a tönkremenetel mechanizmusa alapján.
3.2.1 Tönkremeneteli elemek
A tönkremeneteli elemek az árvízvédelmi gát tönkremeneteli valószín̲ség
számításának „építQ kockái”. A tönkremeneteli elem a legrövidebb önállóan
kezelhetQ gát hossz egy árvízvédelmi vonalon belül, melynek a keresztmetszete,
szerkezete, árvíz alatti viselkedése és talaj adottságai az adott hosszon azonosnak
vehetQ. Az árvízvédelmi gát tehát hossza mentén azonos viselkedés̲ részekre,
tönkremeneteli elemekre bontható. Egy tönkremeneteli elem egy mértékadó
keresztszelvénnyel jellemezhetQ. A mértékadó keresztszelvény tönkremeneteli
valószín̲ségét a tönkremeneteli mechanizmusok alapján számolhatjuk, mint
párhuzamos rendszert (3.4 fejezet).
3.2.2 Tönkremeneteli módok
Árvízvédelmi gátaknál különbséget kell tenni a tönkremenetel mechanizmusa21, a
gátszakadás oka22, és az árvíz kialakulás oka23 között. A gátszakadásnál több féle ok
(pl. nem megfelelQ tömörítés, vagy hibás tervezés) is eredményezheti ugyanazt a
tönkremeneteli mechanizmust. Tekintettel arra, hogy a történelmi feljegyzések a
tönkremeneteli mechanizmusra vonatkoznak, ezek szerint célszer̲ eljárni.
Nem foglalkozunk két vagy több tönkremeneteli mechanizmus egyidej̲ségével,
illetve az egymást erQsítQ hatásával. Egy elhabolt vízoldali töltés rézs̲nél lerövidül a
szivárgási úthossz, megnQ a hidraulikus gradiens, könnyebben jön létre talajtörés,
vagy mentett oldali rézs̲csúszás. A vizsgálatoknál a tönkremeneteli módokat
egymástól függetlennek vesszük.
Árvízvédelmi gát szóba jöhetQ tönkremeneteli mechanizmusait mutatja a 15. ábra.
Természetesen a természet találékony, ennél több tönkremeneteli mechanizmus is
elképzelhetQ. A válogatás és a csoportosítás is önkényes, de teljességre törekszik a
hazai árvízvédelmi gátaknál.
21

A talajban lejátszódó makro folyamatok, amelyek gátszakadáshoz vezetnek.
Rendszerint valamilyen tevékenységhez, vagy annak elmaradásához kapcsolódik.
23
Magyarországon három ok létezik, amelyek kombináltan is felléphetnek egy-egy folyón: jeges árvíz,
hóolvadásból származó árvíz, esQbQl származó árvíz.

22
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15 ábra
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3.3 Tönkremeneteli valószín̲ség becslése különbözQ módszerekkel
A tönkremeneteli valószín̲ség több módon becsülhetQ. Ezek pontossága eltérQ, így
ha több módszert használunk párhuzamosan ügyelni kell azok homogenitására.
3.3.1 M̲szaki becslés
A tönkremenetel m̲szaki becsléssel történQ meghatározása abban az esetben fontos,
ha nem rendelkezünk alapadatokkal, illetve az alapadatok elQállításának valamilyen
akadálya van. A vezérelv a veszély – mechanizmus – következmények vizsgálata.
A kritikus tönkremeneteli mechanizmus meghatározásával kapcsolatban két módszer
alakult ki. Mindkét módszernél az elsQ lépés a lehetséges tönkremeneteli
mechanizmusok meghatározása:
‚" A lehetséges tönkremeneteli mechanizmusokból az elQfordult törések felmérését
(hely, ok, stb.) kell elvégezni. Becslést kell adni a tönkremeneteli értékekbQl
minden egyes mechanizmusra. Meg kell határozni a kritikus tönkremeneteli
valószín̲séget.
‚" A tönkremeneteli mechanizmusokból meg kell határozni a kritikus mechanizmust,
majd becsülni kell a legvalószín̲bb mechanizmust. Ez alapján a legvalószín̲bb
tönkremeneteli érték meghatározható, amibQl a tönkremeneteli valószín̲séget
becsülni kell.
‚" A tönkremeneteli mechanizmus lehet esemény láncolat is. Olyan eseményláncokat
szerkeszthetQk, amelyek alapján követhetQ a tönkremenetelhez vezetQ
üzemzavarok, rendkívüli körülmények. Meghatározhatók továbbá a felelQsségi
viszonyok az eseménylánc egyes elemeire vonatkozóan, visszakövetkeztetve a
lánc "kezdQ” eseményére.
‚" ElQfordulhatnak olyan hibás tevékenységek, amelyek a rendszer meghatározott
részeihez, illetve az ott dolgozók tévedéseihez, mulasztásaihoz kapcsolhatók.
Ezekhez az eseményekhez is számszer̲en meg kell határozni a bekövetkezés
valószín̲ségét, továbbá azt, hogy az egyes eseményláncok milyen gyakorisággal
fordulhatnak elQ.
A tönkremeneteli mechanizmus becslésébQl a tönkremeneteli valószín̲ség számításáig
a következQ módon jutunk el:
Lehetséges törési mechanizmus
I
Potenciális tönkremeneteli mechanizmus
I
I
BekövetkezhetQ
Kritikus
tönkremeneteli mechanizmus tönkremeneteli mechanizmus
I
I
I
I
BecsülhetQ törés
BecsülhetQ legvalószín̲bb
minden mechanizmusra
mechanizmus
I
I
I
Legvalószínübb törési arány
I
I
Tönkremeneteli valószín̲ség becslése
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Mindkét módszer végeredménye árvízvédelmi elem becsült tönkremeneteli
valószín̲sége (Nagy 1996). A gátszakadás m̲szaki becsléssel történQ meghatározása
abban az esetben fontos, ha nem rendelkezünk alapadatokkal, illetve az alapadatok
elQállításának valamilyen akadálya van.
A m̲szaki becslés gyakran átlagoláson és/vagy kiegészítQ mérnöki számításon
nyugszik.
3.3.2 Megtörtént események statisztikájának alkalmazása
A megtörtént események statisztikájának alkalmazása hasznos segítség a
tönkremeneteli valószín̲ség becsléséhez. Alkalmazásánál problémaként jelentkezik:
‚" Vannak-e statisztikailag értékelhetQ adatok hasonló eseményekre?
‚" Elég nagynak tekinthetQ-e az adatsor?
‚" Van-e trend az adatsorban?

szerzQ

Sametz

év

1981
db
43
12
40

meghágás
mechanikai törés
buzgár
hidraulikus talajtörés
töltés szivárgás
m̲tárgy
süllyedés
belsQ erózió
szivárgás
tömörítés
rézs̲csúszás
rézs̲védelem
földrengés
buzgár
kontúr szivárgás
hibás kivitelezés
altalaj szivárgás
egyéb
összesen

11. táblázat KülönbözQ szerzQknél a gátszakadás megoszlása
ICOLD
ICOLD
Krol
Middlebrooks
Nagy
szakadás
kár
1974
1983
1953
1984
1993
%
%
db
%
%
25
24
*
32
61
*
66

5
25
6
8

14

13
28
27
5
9

29
16

11

36
206

7
100

31
3

10
105

7
25
8
100

3
8
13
25
4
9
9
2

27
100

12
9
3

10
100

Az árvédelmi gátakra jutó terhelések folyamatosan nQnek. A terhelés növekedésének
oka egyrészt a folyó töltésezettségével, másrészt a folyószabályozási munkákkal,
harmadrészt (talán ez a legfontosabb) a folyók felsQ folyásán a lefolyási viszonyok
változásával magyarázható. A terhelések növekedése egyrészt az árvízszint
növekedésében26 jelenik meg, másrészt ezzel párhuzamosan nQ az árvizek tartóssága.
24

Meghágás nélkül.
Meghágás nélkül.
26
A Tisza árvízmentesítése óta 1830-1970 között Csongrádnál 3,3 m-t, Szegednél 3,5 m-t emelkedett
az észlelt árvízszint.
25

45

A terhelések növekedése a hidraulikus talajtörés, buzgárosodás és töltés átázás okozta
tönkremenetelek számának növekedését valószín̲síti. Ez a tendencia már rövidebb
idQszak vizsgálata alatt is szembet̲nQ.
Az 1945 utáni években a levonuló árvizek idején 84 db töltésszakadásról van
információ27 (Nagy 1993). A legjellemzQbb tönkremenetel az 59 db töltés meghágás
(ebbQl 52 db az 1956-os jeges árvízi) volt (11. táblázat).
Lengyelországi árvízvédelmi gátaknál tapasztalt károsodások megoszlását mutatja az .
táblázat (Krol 1983), amivel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet, hogy a táblázat
csak károsodásokat tartalmaz, és a mechanizmusokat keveri az okokkal.
Összesen 115 ausztriai gátszakadás eredményét dolgozta fel Sametz (1981), vegyesen
van benne a völgyzárógát, árvízvédelmi gát és csatorna töltés (11. táblázat).
Az elsQ „nagy gátak” szakadását elemzQ tanulmány (Middlebrooks 1953) az Északamerikai gátkárosodások összefoglalását mutatja be (11. táblázat).

16. ábra Nagygátak tönkremeneteli százaléka

Az ICOLD (Nagy Gátak Nemzetközi Szövetsége) 1984-ben adta közre a gátak
tönkremenetelével és károsodásával (11. táblázat) kapcsolatos összefoglalóját. Meg
kell jegyezni, hogy az összefoglalásból hiányzik a meghágás, ami az okok mintegy 40
%-át képviseli. A nagy gátak tönkremenetelének életkor szerinti megoszlását mutatja
a 16. ábra, a gátakat három csoportba sorolva:
az 1850-1899 között épült,
az 1900-1939 között épült és
az 1940-1959 között épült gátak;
A fontosabb tapasztalatok a gátszakadások statisztikájával kapcsolatban a
következQkben foglalhatók össze:
- az átadás pillanatáig (a 0 idQpont a gát átadásának pillanata, tehát negatív elQjellel
az építési idQszak évei szerepelnek) a múlt évszázad második felében épült gátak
27

A történelmi adatok gy̲jtése még ilyen rövid idQtávlatban is sok meglepetéssel szolgál, semmi esetre
sem mondható az, hogy ennyi vagy annyi gátszakadás volt.
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-

csaknem 2 % (majdnem minden 50-dik) szakadt el, míg az 1940-59 között
épülteknél csak kb. 0,1 %;
a tudomány és a technika fejlQdésének eredményeként a károsodások százaléka
(17. ábra), de különösen a tönkremeneteli százalék (16. ábra) jelentQsen csökkent;
a legújabb idQben épült gátakról elmondható, hogy amelyik az elsQ 5-10 évben
nem károsodik, az igen nagy valószín̲séggel megmarad;
a XIX. században épült gátaknál ez a stabilizálódásra utaló hajlam nem jelentkezik
még a károsodásoknál;
a várható tönkremeneteli százalék a múlt században épült gátaknál utólag kb. 5 %ban, a XX. század elsQ negyven évében épült gátaknál 3 %-ban az 1940-1959
között épült gátaknál 0,5 %-ban28 (5×10-3) adható meg (ld. 16. ábra).

A hazai és külföldi károsodásokra és tönkremenetelekre készült tanulmányok, így a
11. táblázatban sem ugyanazokat a megnevezéseket és fogalom csoportosításokat
használják, így az eredmények összevetése csak nagy vonalakban lehetséges.

17. ábra Nagygátak károsodási százaléka

Az árvízvédelmi töltések tönkremenetelével kapcsolatos legfontosabb megállapítások
a statisztika alapján a következQk:
‚" meghágásból eredQ tönkremenetelek száma csökkenQ részarányt, csökkenQ
tendenciát mutat,
‚" elsQ sorban a kis vízgy̲jtQ terület̲, a kis vízhozamú, heves vízjárású folyó
szakaszokon lehet számítani (tehát Dunán, alsó Tiszán valószín̲leg csak nagyon
kis mértékben) meghágásból eredQ tönkremenetelre,
‚" az altalaj eredet̲, tehát buzgárosodásból és talajtörésbQl származó tönkremenetel
valószín̲sége várhatóan nQ,
‚" várhatóan nQ a m̲tárgy és környékén bekövetkezQ tönkremenetelek száma is a
karbantartási munkákra jutó pénz csökkenése miatt.
28

Valaki 1940-ben azt mondhatta volna, hogy a következQ 20 évben épült gátaknál a tönkremeneteli
valószín̲ség csak 0,5 % lesz vagyis kb. 200 gátból csak egynél lesz szakadás.
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Megállapítható, hogy a tönkremeneteleknél legnagyobb valószín̲séggel a gát
szintmeghaladási (meghágási) valószín̲sége szerepel. Megállapítható, hogy mind a
nagygátaknál, mind az árvízvédelmi gátaknál a nem megfelelQ vízhozam és vízállás
meghatározás volt a legtöbb gátszakadás oka, így az esetek 32-66 %-ban nem volt
megfelelQ magasságú a gát. 7-27% kivételével az összes többi gátszakadásnál 24-60
%-ban a töltés talajával, vagy az altalajjal összefüggQ geotechnikai problémák
jelentették az okot.
3.3.3 Döntési fa alkalmazása
A döntési fa alkalmazása elsQ sorban a 80-as évek elején látszott megfelelQ
módszernek, segítségével történQ tönkremeneteli valószín̲ség meghatározás
felhasználhatja a m̲szaki becslést és a megtörtént események statisztikai értékelését
is. A döntési fa alkalmazásánál két egymást kiegészítQ módszer szükséges a
tönkremeneteli valószín̲ség közelítésére:
- fa struktúra, ami szerkezetet ad az osztályozási eljárásnak,
- kritérium készlet, ami útmutatást ad a döntési fa minden elágazásánál a választási
lehetQséghez.

18. ábra Nagygátak vizsgálatához kidolgozott döntési fa.

Az Egyesült Államokban a nagy gátakra kidolgozott döntési fát (Whitman 1984)
mutat a 18. ábra. Ennek a nagyon egyszer̲ fának minden elágazási pontja a gát olyan
jellemzQjét reprezentálja, aminek nagy hatása van a biztonságra. A „fa részeit” a
következQ módon kell értelmezni:
‚" A törés kifejezés magába foglal minden olyan történést, ami annyira mozgásba hozza vízáramlást,
hogy a belsQ erózió elkezdQdik a gáton, az alapozásban vagy az altalajon belül.
‚" A sz̲rQ magába foglal minden intézkedést, ami a belsQ erózió növekedésének megelQzésére
irányul.
‚" A drén szóba tartozik minden tervezési részlet, ami az alvízi részen belüli pórus nyomás
csökkentésére irányul, azaz mind a külsQ, mind a talpdrén.
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‚" A buzgár vagy a magas pórusvíz nyomás támadásának felfedezésére tett intézkedések nem csak a
fizikai mérési rendszert jelentik, hanem a gát fizikai állapotát érintQ megfigyelésekre ható tetteket,
értelmezéseket és cselekedeteket.
‚" A "nem" ág a magas pórusvíznyomás felfedezésénél (18. ábra) azt jelenti, hogy olyan magas
pórusvíznyomást, ami törést okozhatna, nem észleltek vagy nem volt az ellenintézkedés ahhoz elég
korán, hogy megakadályozzák az állékonyságvesztést.
‚" Az "igen" ág azt jelenti, hogy lépéseket tesznek, tehetnek a pórusvíz nyomás csökkentésére, mielQtt
a tönkremenetel bekövetkezik.
‚" A stabil rézs̲ kifejezés a rézs̲csúszás lehetQségére utal, ha a pórusvíz nyomás lényegében egyenlQ
azzal, mit a tervezés során becsültek.

Ilyen széles értelmezéssel egy egyszer̲ döntési fát lehet használni azoknak a fontos
jellemzQknek a meghatározásához, melyeket meg kell becsülni a biztonság jellemzése
érdekében. Ez szisztematikus megközelítést nyújt a tönkremenetel elleni védekezés
kiszámításához. Elágazási pontokon a valószín̲ségeket (18. ábra) részben analízissel
lehet megbecsülni, de meghatározható szubjektív becsléssel vagy ami nagyon fontos,
korábbi tönkremenetelek feldolgozásával (ld. 3.3.2 fejezet) nyert adatok alapján.

19. ábra Segédlet a döntési pont valószín̲ségének becsléséhez I.

A 18. ábrán mutatott döntési fa a biztonságnak azon szempontjait szándékozik
lefedni, melyek a magával a gáttal foglalkozó geotechnikus mérnök hatásterületébe
tartoznak. Nincs benne például a meghágás árvíz idején, valamint nem tartalmazza a
tározótérbe való földcsúszás lehetQségét és a földrengés hatásait. Ezeket is bele lehet
venni, ha az elágazási pontok lehetQségeit kibQvítjük. A valószín̲ségek a becslésére a
19. és 20. ábra felsorol pár tényezQt, ami a gát magjának tönkremeneteli
valószín̲ségét befolyásolja. Az alapozás és az altalajnak a vizsgálatba történQ
bevonásával más tényezQket is hozzá lehet adni a listához, beleértve a geológiai és
felszín alatti vizsgálatok alaposságát, a feltárás gondosságát stb. A 19. ábra azt a
valószín̲ségi tartományt mutatja, ami Whitman (1984) szerint érvényes a
gátszakadásokra. Szerinte valószín̲, hogy nem lenne értelme 10-2-nál kisebb
tönkremeneteli valószín̲ségrQl beszélni. A legalább ilyen mérték̲ veszély még a
legjobb mérnöki munkával is velejár. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a
gátszakadás tolerálható tönkremeneteli valószín̲sége ennél lényegesen kevesebb.
Az elágazási pont valószín̲ség becslésére a 19. ábra a valószín̲ségnek hasonló
tartományát nyújtja a sz̲rQ viselkedését illetQleg a buzgár felfedezése utáni
intézkedések alapján (Whitman 1984). Az elQzQekben bemutatott lehetQségek azt
hangsúlyozzák, hogy az emberi és szervezési tényezQket ugyanúgy figyelembe lehet
és kell venni, mint a tervezési részleteket a tönkremeneteli valószín̲ség becslésénél.
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A döntési fa alkalmazása több helyen szubjektív elemektQl, szubjektív döntésektQl
függ, mai lehetQségeink és szemléletünk alapján a m̲szaki becslés magas szintjének
minQsíthetQ.

20. ábra Segédlet a döntési pont valószín̲ségének becsléséhez II.

3.3.4 Monte Carlo szimuláció
A Monte Carlo szimuláció egy számítási segédeszköz, amit csak akkor lehet
eredményesen használni, ha van megfelelQ mennyiség̲ és minQség̲ alapadat a
megbízhatóságon alapuló számításhoz és létezik matematikai összefüggés a feladat
determinisztikus megoldására.
3.3.5 Számítás
A tönkremeneteli valószín̲ség számítása a becslés legmagasabb színvonala. A
számításhoz megbízható alapadatokkal és pontos végrehajtással kell rendelkezni,
azért, hogy a feladat végre hajtható legyen.
1976-ban a Teton gát és még néhány kisebb gát tönkremenetelét követQen az Egyesült Államokban
az országos aggódás közepette a szakértQk azt javasolták, hogy a tönkremenetel valószín̲ségét
félreérthetetlenül vegyék számításba az új projektek költség-haszon tanulmányainál. Továbbá azt
javasolták, hogy 10-4 éves kijelölt valószín̲ségi értéket használjanak a projekt biztonságával
kapcsolatos egyéb információ hiányában. Ezt a 10-4 értéket egy megfelelQ cél értéknek tartották.
Szükségtelen mondani, hogy ez a javaslat számos vitát és ellenkezést kavart. Minden nagyobb
gáttervezQ szervezet biztos volt benne, hogy a projektje biztonságosabb az átlag gátnál, de kialakult
módszer hiányában nem volt benne biztos, hogy ezt a határértéket hogyan tudná bemutatni,
bebizonyítani.
A szabály szemlélet̲ Egyesült Államokban a tervezQk között volt olyan félelem, hogyan lehet azt
bizonyítani, hogy valakinek a gátja biztonságosabb mint a 10-4 éves tönkremeneteli valószín̲ség
vagy valami más szigorúbb kritérium. De a döntéshozók sem voltak meggyQzQdve arról, hogy egy
szubjektív elemeket is tartalmazó minQsítési rendszert hogyan lehet országosan bevezetni.

A tönkremeneteli valószín̲ség számítása két módon történhet:
‚" a rendelkezésre álló talajfizikai adatokból, a teljes számítási rendszer valószín̲ség
elméleti úton történQ alkalmazásával, valamint
‚" a hagyományos módon számolt biztonsági tényezQ statisztikai értékelésével a 3.7
fejezet alapján.
Míg az elsQ számítási módszer a klasszikus Freudenthal-i iskola, a második lehetQség
a Cornell (1969, 1971, 1976) és Lind (1958, 1969) iskolájához tartozik. A
megbízhatóságon alapuló módszer lehetQvé teszi az optimális méretezést, ahol
explicit módon figyelembe lehet venni az alkalmazott modellek és a kiindulási
értékek bizonytalanságát. Utóbbiak igyekeztek megtartani a jelenlegi determinisztikus
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méretezési eljárás egyszer̲ségét és valószín̲ség-elméleti alapon meghatározott
módosításokat javasoltak a biztonsági tényezQre, vagyis a keresztszelvényekre
meghatározott biztonsági tényezQket kell értékelni a valószín̲ség számítás
segítségével (ld. altalaj vizsgálat eredményeinek értékelése az árvízvédelmi vonalon,
3.6 fejezet).
A valószín̲ségi elven alapuló méretezési eljárásokat nem mint helyettesítQ eljárást,
hanem kifejezetten mint a determinisztikus eljárás kiegészítQjét, ill. kibQvítQjét
javasolta Oumeraci-Kortenhaus (1999). Ezzel szemben az élet bizonyította, hogy a
megbízhatósági elven alapuló méretezés önmagában is megáll.
A tönkremeneteli valószín̲ség számítással történQ becslésének a menete a következQ:
‚" meg kell határozni a szükséges talajmechanikai jellemzQket,
‚" matematikai statisztikai módszerekkel ki kell sz̲rni az extrém értékeket (A
vizsgálati alapsokaságba nem illQ vizsgálati eredmények kisz̲rése az eloszlás
mindkét oldaláról.)
‚" meg kell határozni az eloszlás típusát,
‚" ki kell számítani a szükséges talajmechanikai jellemzQk várható értékét, szórását és
variációs tényezQjét,
‚" meg kell határozni a biztonsági tartalékot,
‚" ki kell számítani a tönkremeneteli valószín̲séget.
A tönkremeneteli valószín̲ség szempontjából érdektelen, hogy milyen hibát
követtünk el a tervezés során, vagyis a magas tönkremeneteli valószín̲ség olyan
indikátor, amelyik szükségessé teszi a keresztmetszet felülvizsgálatát. Ugyanarra a
helyre tervezett gátnál ugyanakkora tönkremeneteli valószín̲séggel jelentkezhet két
eset, csak az egyik gát valószín̲leg meghágásra, a másik pedig talajtöréssel megy
tönkre.
A hazai árvízvédelmi gátak tönkremenetelének meghatározásával kapcsolatban a
következQk állapíthatók meg:
‚" az altalajtörésbQl származó tönkremenetel számításához az elvégzett altalaj
vizsgálati program (2.1 fejezet) alapján relatíve nagy mennyiség̲ adat áll
rendelkezésre, jó megbízhatósággal. A meglévQ módszer pontosítása lehetQvé
teszi, hogy az elérhetQ legjobb technikával meghatározzuk az altalajtörésbQl
származó tönkremeneteli valószín̲séget (3.5.1 fejezet),
‚" a töltésrézs̲ tönkremeneteli valószín̲ségével kapcsolatban megfelelQ mennyiség̲
és minQség̲ alapadatunk nincs, ellenben sok egymást helyettesítQ matematikai
formulával rendelkezünk az állékonyság számítására (3.5.2 fejezet),
‚" a töltés átázásával, gát keresztezések (m̲tárgy) tönkremenetelével, humán
tevékenységgel, vízoldali elmosással a tönkremenetel becslését történelmi
események statisztikája alapján határozhatjuk meg,
‚" a földm̲ elhabolásával (korona és/vagy rézs̲), koronán történQ átcsapással
kapcsolatosan talajmechanikai tapasztalatokkal ugyan nem rendelkezünk, de a
hidraulikai oldal megfelelQen ismert. A tönkremenetel becslését döntési fa és/vagy
történelmi események statisztikája alapján alkalmazásával határozhatjuk meg,
‚" a meghágással való tönkremenetel megfelelQ módon számítható (3.5.4 fejezet), bár
a vízállások konfidencia intervalluma nagy.
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Egy keresztszelvényre a tönkremeneteli valószín̲ség számítása geotechnikai alapon a
3.5 fejezetben található. Árvízvédelmi vonal tönkremeneteli valószín̲ségével a 3.6
fejezet, öblözet elöntési valószín̲ségével a 3.7 fejezet foglalkozik.
3.4 Soros és párhuzamos elemek tönkremenetele
Minden rendszer (valamilyen szintig) alkotó elemeire bontható. Az alapján, hogy az
alkotó elemek egymáshoz való viszonya, rendszeren belüli elhelyezkedése milyen,
megkülönböztetünk soros vagy párhuzamos elem̲ rendszert. A rendszer
tönkremenetelét a rendszer elemeinek tönkremenetelébQl számítjuk. Ez alapján
értelmezhetjük a rendszer biztonsági tartalékát és tönkremeneteli valószín̲ségét, mint
a rendszer elemeibQl levezetett mennyiségeket.
Egy öblözetet egy árvízvédelmi rendszer véd. Vannak esetek, amikor ez az
árvízvédelmi rendszer csak egy árvízvédelmi vonalból áll, azonban a legtöbb esetben
lokalizációs vonal, magaspart kapcsolódik az árvízvédelmi vonalakhoz. Árvízvédelmi
rendszer tönkremeneteli valószín̲sége sorosan és párhuzamosan árvízvédelmi
vonalak, lokalizációs vonalak stb. tönkremeneteli valószín̲ségébQl számítható.
3.4.1 Soros elrendezés̲ elemek rendszere
Soros rendszernél a rendszer egyetlen elemének tönkremenetele az egész rendszer
tönkremenetelét jelenti (21. ábra). Ilyenek a szerkezetépítésben a statikailag
határozott rendszerek, de ilyen például a távvezeték is.

21. ábra Soros rendszer

Soros elemek az árvízvédelmi töltéseknél az árvízvédelmi elemek (az azonos
viselkedés̲ szakaszok), melyeket a mértékadó keresztszelvényekkel jellemezzük. Az
egyes mértékadó keresztszelvényekre meghatározott állékonyságot a 3.5. fejezetben
megadottak szerint számoljuk.
Minden soros rendszer visszavezethetQ két elem többszörözésére. Így a rendszer
felépíthetQ, ha ismerjük két elem kapcsolatát és tönkremeneteli valószín̲ségét. Ezek
alapján az együttes tönkremeneteli valószín̲séget meg tudjuk határozni. A rendszer
tönkremenetelét két elem esetén a kisebb megbízhatóság, amit a kisebb biztonsági
tartalék (SM) jelent:
T(rendszer megbízhatósága) = T[(min (SM1, SM2)] ,

(20)

ahol SM1 és SM2 az elsQ és második elem biztonsági tartaléka (2.5 fejezet). A két
elem̲ soros rendszer esetén elsQ közelítésben a tönkremeneteli valószín̲séget
legegyszer̲bben úgy közelíthetjük, ha a nagyobb tönkremeneteli valószín̲séget
vesszük:

52

p(rendszer tönkremenetele) = p[max (P1,P2)] ,

(21)

ahol P1 és P2 az elsQ és második elem tönkremeneteli valószín̲ségét jelenti. Ez
hasonlít a jól ismert leggyengébb láncszem (vagy legsz̲kebb keresztmetszet)
elmélethez. Így azonban egy hosszú, n elem̲ rendszernél a leggyengébb láncszem
határozná meg a teljes rendszer megbízhatóságát, mintha a többi elem nem is létezne.
Ez nyilvánvaló tévedéshez és a tönkremeneteli valószín̲ség felülbecsléséhez vezet,
ami túlméretezést okoz. Különösen jelentQs eltérésekhez vezet, ha a rendszerben csak
egy-két kiugróan magas érték található.
A (13) szerint a tönkremeneteli valószín̲séget a kedvezQ és az összes esemény
aránya határozza meg. Ez a számítás csak kevéssel bonyolultabb, mint a maximális
tönkremeneteli valószín̲ség meghatározása, azonban a kevés kiugróan rossz érték
(csak néhány magas tönkremeneteli valószín̲ség) esetén látszólag a rendszer
kondícióit javítja. Ez a tönkremeneteli valószín̲ség nagyságának alulbecsléséhez
vezet, ami alulméretezést okoz.
Példaként válasszunk egy hat elembQl álló rendszert, melyben egy elem tönkremeneteli
valószín̲sége 0,07 és öt elem tönkremeneteli valószín̲sége pedig 0,01, akkor a kedvezQ és
kedvezQtlen események aránya alapján a rendszer tönkremeneteli valószín̲sége 0,02-ben adható
meg, míg a leggyengébb láncszemmel számolva 0,07 jönne ki.

Ditlevsen szerint a soros rendszer tönkremeneteli valószín̲sége alsó és felsQ korláttal
közelíthetQ:

Â(pi-maxpij)

j<i

p[rendszer tönkremenetele]

(pi-Âpij) ,

(22)

j<i

ahol pij= p(SM1<0 vagy SM2<0). A Ditlevsen formula tehát lényegesen pontosabb
közelítést nyújt a rendszer tönkremeneteli valószín̲ségére, de nem ad konkrét
eredményt, hanem csak egy intervallum elég sz̲k. Az alsó és felsQ korlát különbsége
az elemek számának növekedésével nQ.
3.4.2 Párhuzamos rendszer
Párhuzamos rendszernél lehetséges egy-egy elem tönkremenetele, melyet más elemek
teherbírás változása kompenzál, vagyis egy elem tönkremenetele nem jelenti szükség
szer̲en a rendszer összeomlását, illetve nem jelenti közvetlenül a rendszer
tönkremenetelét. Párhuzamos elem̲ rendszert leggyakrabban biztonsági
megfontolásokból készíthetnek. Ilyenkor a párhuzamos elemek egyenérték̲ek. Sok
esetben azonban az egyenérték̲ség nem volt igény, illetve nem lehetett azt
meghatározni.
A párhuzamos elemekbQl álló rendszernél megkülönböztetünk kapcsolt és független
elemeket a 22. ábra alapján. A kapcsolt elemeknél a rendszer elemei között fizikai
kapcsolat van, az egyes elemek erQjátéka függ a kapcsolódó elemek terhelésétQl
illetve ellenállásától. (Kérdésként merül fel, hogy ugyanakkora teher jut-e az egyes
elemekre, milyen a kapcsolat jellege stb.) Párhuzamos elem̲ rendszernél tehát az elsQ
lépés az elemek függetlenségének eldöntése. Ennek ismeretében a számítási eljárás
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különbözQ, de mindkét esetben az alrendszer elemeinek az ellenállását kell
meghatározni, és az ellenállások meghatározása után kell a tönkremeneteli
valószín̲ségeket számolni.

22. ábra Párhuzamos rendszerek

Kapcsolt elemekbQl álló rendszernél az összes elem egyszerre kapja a terhelést, a
rendszer ellenállása a részellenállások összegeként határozható meg:
R=R1+R2+.....+Rn= Ri ,

(23)

ahol Ri az egyes elemek ellenállása. Ha az ellenállások között kiugróan alacsony érték
van (amihez vélhetQen magas tönkremeneteli valószín̲ség tartozik), akkor az
meghatározó az eredQ számításában. Elméletileg javítható a rendszer ellenállása az
elemek számának növelésével. Kapcsolt elemekbQl álló rendszerek például a
statikailag határozatlan többtámaszú szerkezetek.
Független elemeknél elsQ közelítésben a rendszer ellenállása a legkisebb ellenállású
elem ellenállásával adható meg:
R = min (R1, R2, ...Rn).

(24)

A rendszer ellenállása gyakorlatilag független az elemek számától és az eredQ
ellenállás csak a legkisebb ellenállású elemtQl függ.

23. ábra Párhuzamos árvízvédelmi rendszer

Az árvízvédelmi gátaknál a párhuzamos elemek nem kapcsoltak (23. ábra). A
független elemek esetén két módszer közül kell választani a helyi viszonyoknak
megfelelQen:
‚" az elsQ védvonalat jelentQ gát átszakadása után a második gátra ugyanaz a
valószín̲ség̲ terhelés jut mint az elsQ gátra. Ez csak akkor következhet be, ha a
két gát közötti területet az öblözetet vagy rész-öblözetet a folyó hamar feltölti. A
feltöltQdés függ a folyó vízhozamától és árvízi vízjárásától, az öblözet méretétQl
(magába foglalva a topográfiai viszonyokat is), a szakadás nagyságától, stb. Ilyen
volt az 1991. évi surányi gátszakadás (24. ábra) vagy az 1995 évi Gyula I.
szivattyútelepi gátszakadásnál (Dénes-Nagy 2003). Ebben az esetben a
párhuzamos elemek közül a nagyobb ellenállású árvízvédelmi vonal (3.7 fejezet)
jelenti majd a rendszer ellenállását.
‚" az öblözet vagy rész-öblözet (kazetta) feltöltQdése csak részben játszódik le.
Ekkor a második gátra (ami lehet lokalizációs vonal is) meg kell határozni a

54

várható vízállás valószín̲ségeket. Csak ezen valószín̲ség ismeretében
értékelhetjük az árvízvédelmi vonal (3.6 fejezet) megbízhatóságát.

24. ábra A 02.07 árvízvédelmi szakaszon a biztonsági tényezQ alakulása

3.5 Tönkremeneteli valószín̲ség meghatározása egy keresztszelvényben
A tönkremeneteli valószín̲ség becslésénél Descartes, a nagy francia filozófus második és harmadik
posztulátumát lehet követni, mely szerint:
‚"Ha egy szerte ágazó feladatot nem lehet egyben megoldani, akkor rész problémákra kell bontani.
‚"Azzal a problémával kell foglalkozni, amelyiknél már tudjuk a megoldáshoz vezetQ utat.

Milyen módon jellemezhetünk egy töltés keresztszelvényt hidrológiai és geotechnikai
oldalról. Hidrológiában megadhatjuk a vízállást (abszolút magasságban és vízmérce
szerint) az elQfordulási valószín̲séget valamint a visszatérési idQt (ld. 25. ábra).
Geotechnikában megadhatjuk a biztonsági tényezQt és a tönkremeneteli
valószín̲séget. A hidrológiai és a geotechnikai adatok függetlenek egymástól29.
A kockázat analízis elvégzéséhez szükséges, hogy az egyes árvízvédelmi elemek
tönkremeneteli mechanizmusa megbízhatósági elv alapján legyen meghatározva,
vagyis kiindulásként meg kell határozni az egész rendszer egyes elemeire a
tönkremeneteli mechanizmusok valószín̲ségének (pfi) becslését, ami elsQ sorban
geotechnikai módszerek segítségével történik. Ezen elvek alapján árvízvédelmi
rendszer minden eleméhez rendelhetQ egy tönkremeneteli valószín̲ség, ami a további
számítás alapja. Azáltal, hogy a különbözQ tönkremeneteli mechanizmusok a
geotechnikai, állékonysági számítási módszerekkel meghatározhatók - keresztmetszeti
valószín̲ségek mint eredmények rendelkezésre állnak, az egyes tönkremeneteli
mechanizmusok hozzájárulása a teljes rendszer tönkremeneteléhez becsülhetQ. Az
29

Ha eltekintünk attól, hogy a rossz talajminQség miatt a gátszakadás alvízi oldalán megváltozik a
vízállás statisztika.
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árvízvédelmi gát, vonal és öblözet tönkremeneteli valószín̲sége így könnyen
meghatározható, a beruházási keretek célzottabban és hatékonyabban használhatók
fel.

25. ábra Terhelési és ellenállási oldal jellemzQ adatai.

A létesítmények megbízhatósági elven alapuló méretezése az építési eljárástól
függetlenül folyamatában adható meg. Ennek egy lehetséges megoldása szerint a
méretezés tíz lépésbQl áll:
(i) A méretek felvétele és a létesítmény további tulajdonságainak megállapítása
hagyományos determinisztikus eljárás alapján történik.
(ii) Azonos viselkedés̲ szakaszokra (árvízvédelmi elemekre) kell osztani az
árvízvédelmi vonalat a meglévQ információk alapján. Csak így tudunk hosszú
vonalas földm̲vet kezelni.
(iii) Az árvízvédelmi elemen belül ki kell jelölni a mértékadó keresztszelvényt a
terhelések és ellenállások várható hatása alapján.
(iv) Minden számottevQ tönkremeneteli mechanizmust meg kell állapítani (14. ábra)
az árvízvédelmi elemre.
(v) Meg kell határozni a tönkremeneteli mechanizmushoz tartozó becslési módszert.
Ennél a lépésnél minden lehetséges információforrást (iratok, adatbankok,
interjúk, történelmi adatok, stb.) és közelítési lehetQséget igénybe kell venni,
hogy a valószín̲ségek lehetQ legrészletesebb elemzése elvégezhetQ legyen. Fel
kell használni minden elérhetQ történelmi adatot, hogy összeállításra kerüljön a
jelentQsebb káresetek listája. A számítással történQ becslésnél a határállapotok
két lehetséges esetét kell figyelembe venni: a terhelhetQség és a használhatóság
határesetét.
(vi) Becsülni kell a különbözQ tönkremeneteli mechanizmusok valószín̲ségét (pfi) a
mértékadó keresztszelvényben (3.5.1-3.5.9 fejezetek).
(vii) A mechanizmusok tönkremeneteli valószín̲sége alapján meg kell határozni az
elemet jellemzQ keresztmetszet eredQ tönkremeneteli valószín̲ségét (pfm).
Külön kell értékelni azokat a tönkremeneteli mechanizmusokat, amelyek idQbeli
párhuzamosságuk alapján részben átfedést jelentenek (például mentett oldali
rézs̲csúszás és meghágásból származó mentett oldali elmosás egy idQben),
illetve azokat, amelyek több tönkremeneteli mechanizmushoz vezethetnek
párhuzamosan (például a hullámzás okozhat vízoldali elmosást, a korona
elhabolását, meghágást vagy koronán átcsapás következtében mentett oldali
elmosást). Egy keresztmetszet tönkremeneteli valószín̲sége (pfm) alatt
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tönkremeneteli mechanizmusok valószín̲ségébQl számolt tönkremeneteli
valószín̲ségét kell érteni, amit Ditlevsen formulával határozhatunk meg.
(viii) Az egyes elemek valószín̲sége (pfm) alapján számoljuk az árvízvédelmi vonal
(3.6 fejezet) tönkremeneteli valószín̲ségét (pfl).
(ix) Árvízvédelmi vonal tönkremeneteli valószín̲sége alapadat az öblözet, mint
rendszer tönkremeneteli valószín̲ség számításához (pfs). Árvízvédelmi rendszer
tönkremeneteli valószín̲sége (3.7 fejezet) az árvízvédelmi rendszer részeinek
(mint pl. gátaknak, árvízvédelmi falaknak, nyári gátaknak, lokalizációs
töltéseknek, stb.) mint nem kapcsolt elemek tönkremenetele alapján számítható.
(x) Az öblözet elöntési valószín̲ségét (pfö) az öblözetet védQ teljes rendszer
tönkremeneteli valószín̲sége (pfs) alapján határozzuk meg a vízállás
valószín̲ség figyelembe vételével (3.8 fejezet). Figyelembe kell venni az
öblözetben és a kazettákban a vízmozgást és feltöltQdést.
3.5.1 Altalaj állékonyság számítása
Az R és Q oldal együttes, valószín̲ség elméleti figyelembe vételével a számítást a
10.07 árvízvédelmi szakasz 96+670 szelvényére végeztük. A töltés keresztmetszeti és
feltárási adatait sematikusan a 26. ábra mutatja. A korábbi töltésépítéseknél a felszíni
agyag réteg egy részét a mentett oldalon beépítették a töltésbe, így a finomszemcsés
átmeneti rétegek és a szemcsés talajok felszín közelébe kerültek.

26. ábra Töltés altalaj rétegzQdés

Az MI 10422-85 szerinti háromréteg̲ talajnál a biztonsági tényezQ számítását
átalakítottam a biztonsági tartalék meghatározásához
SM = 0,5 /

ahol Bm
Bo
B
dk
da
kk
ka
H

Bm
H
Bo d - d k k
k
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ka

a mentett oldalon az altalaj szivárgási hossza,
az altalaj teljes szivárgási hossza Bo= B+ Bm ,
a 29. ábra alapján,
a kötött fedQréteg vastagsága,
az átmeneti réteg vastagsága,
a kötött fedQréteg szivárgási tényezQjének átlaga,
az átmeneti réteg szivárgási tényezQjének átlaga,
változó árvízszint a mentett oldali terepszint felett.

,

(25)

57

27. ábra Altalajban kialakuló nyomásvonal

Az altalaj állékonysági vizsgálatot félméterenkénti vízállásokra végeztük. A számított
vízoldali és mentett oldali jellemzQket a 28. ábrán mutatom be. A biztonsági tényezQ
és tönkremeneteli valószín̲ség a koronaszinttQl lefelé 0,5 méterenként csökkenQ
vízszintekre lett meghatározva.
12. táblázat alkalmazott jelölések és számítási paraméterek
JELÖLÉS
ÉRTÉK

ALAPADAT

M

s

cv

m

cv

B

sB

cvB

-

0,02

I. réteg

mk1

sk1

cvk1

10

0,4

k2 (m/nap) II. réteg

mk2

sk2

cvk2

200

0,35

k3 (m/nap) III. réteg

mk3

sk3

cvk3

60

0,4

magassági és távolsági adatok
k1 (m/nap)

28. ábra Számítások eredménye

A töltés keresztszelvényének feltárásakor meghatározott altalaj réteghatárokat és talaj
jellemzQket a 12. táblázatba foglaltam össze. Tekintettel arra, hogy a szivárgási
tényezQ értékének szórására nincs adatunk (ld. 3.1. fejezet), ezért minden egyes
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rétegnél Cvk = 0,4-t tételeztünk fel. Ez az érték viszonylag nagynak látszik (ld. 12.
táblázat), de tekintettel az áteresztQképességi együttható meghatározásában rejlQ
bizonytalanságokra, úgy gondolom, hogy Cvk értékénél 0,5-t is fel lehetett volna
venni. A különbözQ vízszintekhez különbözQ SM és pf értékek meghatározhatók (ld.
28. ábra). Az eredmények grafikus feldolgozása a 29 ábrán látható.

29. ábra Meghatározott tönkremeneteli valószín̲ség

A 30. ábra a stilizált töltés keresztmetszet mellett tartalmazza a hidrológiai adatokból
származó vízállások elQfordulási valószín̲ségét, valamint a tönkremeneteli
valószín̲séget.

30. ábra Bekövetkezés valószín̲sége

Elméletileg mind a két leggyakrabban elQforduló – az altalaj törés és a meghágás valószín̲séget értelmezhetjük a töltés koronánál magasabban vízszintekre is:
- feltételezve egy késQbbi töltés magasítást, vagy
- árvíz alatti nyúlgát építést prognosztizálva.
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A tönkremeneteli valószín̲ség és a vízállás független események a (25) képletben
szereplQ mennyiségek ugyanis nem függnek a vízállástól, együttes bekövetkezésük a
két valószín̲ség szorzatával számolható (30. ábra zöld görbéje). Magas vízállás
valószín̲sége kicsi, ugyanakkor a magas vízálláshoz tartozó tönkremeneteli
valószín̲ség nagy, és igaz fordítva is. A bekövetkezés valószín̲ségének maximuma
nem a rendkívül magas ritkán elQforduló tartományban várható a 30. ábra szerint,
hanem annál lentebb, ahol a két valószín̲ség egyenlQ. Javaslom a bekövetkezési
valószín̲séget a szorzat görbe legnagyobb értékével számításba venni.

31. ábra Töltések megbízhatósága

Négy különbözQ megbízhatóságú gátkeresztmetszehez tartozó tönkremeneteli
valószín̲ség görbe látható a 31. ábrán. A megbízható töltést az R(1) görbe, a
legrosszabb állékonysággal rendelkezQ keresztmetszetet az R(4) görbe mutatja.

32. ábra Tönkremeneteli valószín̲ség mint változó

Felmerül a kérdés, hogy a vízállással és tönkremeneteli valószín̲séggel együttesen
hogyan értékelhetjük a töltés keresztszelvényt. Mind a terhelési, mind az ellenállási
oldalt együttesen figyelembe véve a töltés keresztszelvényt az R(x)×Q(x) szorzatnak a
legnagyobb értékével és mélységével is jellemezhetjük. Az együttes
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bekövetkezésének valószín̲ségének maximuma csaknem két nagyságrendet változik
a 31. ábrán.
Fontos megjegyezni, hogy bár a vizsgált Tisza bal part 96+670 szelvényben a koronával színelQ
árvízre a biztonsági tényezQ csak n = 0,94 és a tönkremeneteli valószín̲ség p= 63 % (a
talajjellemzQk bizonytalansága miatt) a vízállás valószín̲ség mégis olyan alacsony, hogy az R és Q
oldal együttes bekövetkezés valószín̲ségének maximuma csaknem három méterrel van a korona
alatt. Ez az eredmény, hogy kisebb vízmagasság, nagyobb elQfordulási valószín̲séggel okozhat
szakadást csak elsQ ránézésre furcsa. Nem mindenható tehát a statikus vízmagasság.

Fel kell hívni a figyelmet, hogy mind a vízállás, mind a tönkremeneteli valószín̲ség
változók, melyeknek értékei csak bizonyos konfidencia tartományokon belül adhatók
meg adott valószín̲séggel (ld. 32. ábra).
3.5.2 Rézs̲állékonyság számítása
Az utóbbi negyven évben több módszert dolgoztak ki a gátak rézs̲jének ill. természetes rézs̲k
valószín̲ség elven történQ méretezésére: Cornell (1971), Alonso (1976), Evangelista és társai
(1975), D'Andrea és tsai (1981), Chowdhury (1980), Lo (1965), McGuffey és tsai (1982), Wu és
Kraft (1967, 1970), Catalan és Cornell (1976), Wu (1974), Tang és Yucemen (1976), Vanmarcke
(1977), Veneziano és Antoniano (1979), Matsuo és Asaoka (1983), Calle (1985) Catalan és Cornell
(1976), Grivas (1979), stb. Ezek egy része a hagyományos biztonsági tényezQnek valószín̲ségi
változóként való kezelésére nyújt példát, másik része a teljes számítási rendszert valószín̲ség
számítás alapján építi fel.

A rézs̲k tönkremenetelével kapcsolatos valószín̲ség számítási módszerek sajnos a
hazai árvízvédelmi töltéseknél az árvízvédelmi töltések sajátos jellege miatt (több
ütem̲ építés, inhomogén szerkezet, nem izotróp talaj stb.) jórészt nem alkalmazhatók.
A hagyományos biztonsági tényezQ értékének, mint valószín̲ségi változónak a
bemutatására egy egyszer̲ rézs̲állékonysági probléma a 33. ábra alapján ítélhetQ meg
(a rézs̲ magassága (H) és hajlása (t) adott, és állékonyság szempontjából a kisebb
jelentQség̲ térfogatsúlyt pedig átlagos értékével lehet figyelembe venni. Az
összetartozó c és tg nyírószilárdsági paraméter értékpárok tartományának súlypontját
az origóval összekötve, számítani tudjuk a

k = OB / OA

(26)

hányadost, amit Lazard (1961) a "Fellenius-féle konvencionális biztonsági
tényezQnek" nevezett el.
A pontseregnek a k = 1 görbéhez viszonyított helyzete már önmagában is érzékelteti a
biztonsági tényezQ eloszlását. Pontos képet errQl azonban csak akkor kapunk, ha
meghatározzuk az azonos biztonságok görbéit, amint azt pl. Singh (1970) tette. A 34.
ábrán látható grafikonsereg segítségével minden c, tg értékpárhoz leolvashatjuk a
biztonsági tényezQ k értékét, majd meghatározhatjuk ezek eloszlását és a k < 1 érték
elQfordulásának valószín̲ségét, azaz a tönkremeneteli valószín̲séget.
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33. ábra Fellenius-féle biztonsági tényezQnek

34. ábra Biztonsági tényezQ számítása

A rézs̲ állékonyság számítását teljesen valószín̲ségi alapon vizsgálták McGuffey és
tsai (1983). Az alapadatok statisztikai paramétereinek meghatározására 145 db fajsúly
mérést, 66 db plasztikus index meghatározást, 157 db víztartalom és ugyanannyi
nedves s̲r̲ség mérést végeztek. A kohéziót és belsQ surlódási szöget 64 mintából
határozták meg. Vizsgálták a rézs̲hajlás és rézs̲ magasság hatását a biztonsági
tényezQre és a tönkremeneteli valószín̲ségre három eloszlás típus (normális,
lognormális és béta eloszlás) esetén. A számítások eredményeként többek között az
adható meg, hogy a rézs̲állékonyságra elQírt
k = 1,25-ös
biztonsági tényezQrQl bebizonyították, hogy a helyi körülmények között a pf = 0,02-es
tönkremeneteli valószín̲ségnek felel meg.

35. ábra Két lamellára ható erQk a SLOPE módszernél

A rézs̲ állékonyság számításhoz egy lehetséges módszer a SLOPE program, mely a
rézs̲ biztonsági tényezQ és tönkremeneteli valószín̲ség meghatározásához nyújt
segítséget. A számítást a program több lamellás módszerrel végzi és a különbözQ
módszerek eredményeit (egyszer̲sített Bishop, Bishop, Janbu) a módszer nevének

62

feltüntetésével jeleníti meg. A számításhoz szükséges a keresztmetszeti jellemzQk és a
talajfizikai paraméterek megadása, valamint a vízszint helyzete.
A feladat megoldására Monte Carlo szimuláció alapján a program 2000-szer határozta
meg a rézs̲állékonyságot. A számítás végén a programtól lekérdezhetjük az
eredményeket grafikus és numerikus formában egyaránt, úgymint a biztonsági
tényezQt, ennek szórását, a maximális és minimális biztonsági tényezQt,
tönkremeneteli valószín̲séget, a megbízhatósági indexet.
MegtekinthetQk a számítás során az adott lamellára ható erQk, az ott m̲ködQ kohézió
és belsQ súrlódási szög, a pórusvíznyomás, az adott helyre érvényes biztonsági
tényezQt, stb. Két lamellára ható erQket mutat a 35. ábra. A számítási eredmények a
Tisza bal part KQröszugi töltések elsQ tíz kilométeres szakaszára korona szintre, a
mértékadó árvízszintre és az alatti vízszintekre fejlesztés elQtti és fejlesztés utáni
állapotra a 13. táblázatban találhatók összefoglalva.
13. táblázat fejlesztés elQtti és fejlesztés utáni állapotok összehasonlítása
Fejlesztés elQtti
állapot vizsgálata
Átlagos biztonsági
tényezQ
Tönkremeneteli
valószín̲ség
Szórás

Koronaszint
86,50 m B.f.

MÁSZ
86,25 m B.f.

MÁSZ-1,0m
85,25 m B.f.

MÁSZ-2,0m
84,25 m B.f.

MÁSZ-3,0m
83,25 m B.f.

1,381

1,403

1,361

1,436

1,452

8,537 %

7,835 %

3,829 %

0,506 %

0,034 %

0,279

0,285

0,275

0,285

0,287

Próbák száma
Fejlesztés utáni
állapot vizsgálata
Tönkremeneteli
valószín̲ség

2000
Koronaszint
87,25 m B.f.

2000
MÁSZ
86,25 m B.f.

2000
MÁSZ-1,0m
85,25 m B.f.

2000
MÁSZ-2,0m
84,25 m B.f.

2000
MÁSZ-3,0m
83,25 m B.f.

7,65 %

3,03 %

0,66 %

0,04 %

0,009 %

89,00
88,00

magasság (m B.f.)

87,00
86,00
85,00
84,00
83,00
82,00

vízállás valószín̲ség
rézs̲ tönkremeneteli valószín̲ség

81,00
80,00
0,0001

pf=0,0011
0,0010

0,0100

0,1000

valószín̲ség

36. ábra Rézs̲csúszás bekövetkezési valószín̲sége

A rézs̲csúszás bekövetkezési valószín̲sége a vízállás valószín̲ség és a rézs̲csúszási
valószín̲ség szorzatából adódik amit semilogaritmikus koordináta rendszerben a 36.
ábrán mutatok be.
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A fejlesztés során rézs̲csúszásból a tönkremenetel valószín̲sége is, a MÁSZ-t
figyelembe véve 7,85 %-ról 3,03 %-ra, azaz kevesebb mint a felére csökkent (37.
ábra).
89,00
88,00
87,00

m B.f.

86,00
85,00
84,00
FEJLESZTÉS EREDMÉNYE

83,00

vízállás valószín̲ség

82,00
Púj= 0,033%

régi gát

Prégi= 0,11%

81,00

fejlesztett gát

80,00
0,0001

0,0010

0,0100

0,1000

valószín̲ség
37. ábra Fejlesztés eredménye a rézs̲csúszás valószín̲ségére

3.5.3 Hidraulikus altalajtörés
Az altalaj állékonysági számítás MI 10422-85-ben alkalmazott képletet (k = It / Imax)
úgy kell átalakítani, hogy a valószín̲ség számítás számára alkalmazható legyen. A
biztonsági tartalék várható értéke

SM = It - Imax

,

(27)

egyenlettel adható meg, ahol It és I max a vizsgált rétegsor törési határgradiense és a
vizsgált rétegsorban várható maximális szivárgási gradiens értéke. Így a
tönkremeneteli valószín̲ség a (27) képlet alapján:
p f = p ] (It - Imax ) ~ 0 ̲ .

(28)

Mivel I t táblázatból kivett állandó, a feladat az R = konstans esetre vezethetQ vissza
és a 2.4 pontban leírt problémává egyszer̲södik, keresni kell az Imax értékek
eloszlását.
3.5.4 Meghágás valószín̲sége
Meghágás valószín̲ség szempontjából a terhelési oldal vízállás eloszlás ismerete
szükséges a mértékadó vízmércén. Ezeket az adatokat vetítjük a mértékadó
árvízszintek alapján a vizsgált keresztszelvénybe, vagy fordítva.
Meghágás valószín̲sége számolható egy keresztszelvényben vagy egy árvízvédelmi
vonalon.
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Meghágás valószín̲sége egy keresztszelvényben
Meghágás egy keresztszelvényben akkor kezdQdik, amikor a folyó vízszintje eléri a
korona magasságát. Ez méretezés szempontjából az R = konstans számítással írható le
(2.4 fejezet). A terhelési oldal vízállás valószín̲ségnek a vizsgált keresztszelvénybe
vetített görbéjére kell behúzni a korona magasságot, és kapjuk meg a meghágási
valószín̲séget. Értéke csökken a töltés magasításával, a fejlesztés eredménye
kimutatható (38. ábra).
89,00
88,00
87,00

MÁSZ+1,00 m
koronaszint:86,50

m B.f.

86,00

MÁSZ=86,25

85,00
Fejlesztés
eredménye

84,00
83,00
82,00
81,00
0,0001

Pfúj=0,138%
0,0010

Pfrégi=0,745%
0,0100

0,1000

meghágás valószín̲sége
38. ábra Fejlesztés eredménye a meghágás valószín̲ségére

Azt, hogy gátszakadás mikor jön létre további vízszint emelkedéssel, a következQ
tényezQktQl függ:
‚" Van-e és ha igen milyen hatékony az árvízvédekezés?
‚" Milyen végleges vízszint alakul ki a korona felett?
‚" Mennyi ideig tart a koronánál magasabb vízszint?
‚" Milyen a töltés anyaga és állapota?
‚" Milyen minQség̲ a gyeptakaró a mentett oldalon?

Meghágás valószín̲sége egy árvízvédelmi vonalon
A meghágás valószín̲ségét egy árvízvédelmi vonalon két módon számolhatjuk:
‚" az árvízvédelmi elemek meghágási valószín̲ségébQl, mint soros rendszer
valószín̲ségébQl (3.6 fejezet), vagy
‚" a töltés magasságok értékelésébQl közvetlenül. A következQkben ezt vizsgáljuk.
Korábban meghágás szempontjából a korona legalacsonyabb pontjának, vagy
pontjainak megkeresése volt a feladat. Az igaz, hogy ahol a vízállás meghaladja a
korona szintet, ott a víz átbukik. Ehhez a legalacsonyabb pont megkeresése hosszú
helyszíni geodéziai munkát jelent. Ezt azonban nem is kell tudni, ha feltételezzük,
hogy a korona magasságát valószín̲ségi változóként vehetjük figyelembe, és a
korona magasság eloszlás függvénye elQállítható. A legalacsonyabb pontok ismerete a
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meghágás valószín̲ségének számításához nem alapvetQ fontosságú, ha rendelkezünk
megfelelQ mennyiség̲ adattal a korona magasságáról.
Korábban úgy gondolták, hogy a leggyengébb láncszemhez (meghágás szempontjából
a legalacsonyabb töltésmagassághoz) tartozó vízállás gyakorisága jelentheti a
meghágás valószín̲ségét. A leggyengébb láncszem ismerete azonban még nem
jellemezi az egész vizsgált szakaszon a töltés magasságát. Ez indikálja azt, hogy a
kérdést valószín̲ség elméleti úton oldjuk meg.
Árvízvédelmi gátaknál a töltés korona magassága méterrQl méterre változik. A korona
magasságának vizsgálatánál megkülönböztethetünk tendenciát és véletlen jelleget.
‚" A tendencia, vagy trend összefügg a töltés építésével. A töltés magasságát a folyó
árvízszintje (újabban a mértékadó árvízszint) alapján határozták meg.
Vizsgálataink adataiból ez a trend kivehetQ, ha a korona magasságot a mértékadó
árvízszint feletti magasságban vizsgáljuk és ezután adatainkat egy adott helyre (pl.
vízmérce) vonatkoztatjuk.
‚" Vizsgálatainkkal csak a véletlen jelleg tisztázására szorítkozunk. A korona
magassága helyenként a jelentQs kopások miatt a kiépített értéktQl 0,30 - 0,50 cmrel is eltérhet. Figyelembe kell venni azt is, hogy kiépítéskor sem olyan pontosságú
sík készült, mint a vasútnál a sínek koronaszintje, vagy autópálya építésnél az
aszfalt járófelülete. Tehát valamilyen magassági eltéréssel már építéskor is
számolni kell. Az eltérés mértéke azonban változó. Kötött talajú gátaknál
különösen nagy helyi eltérések adódhatnak a kátyúkból, vagyis esQ után a gátra
engedett forgalom kedvezQtlen kijáró hatásából.
‚" A 4-5-6 méter magas árvízvédelmi gát összenyomódásából, süllyedésébQl
származó koronaszint csökkenés nem mértékadó, értéke rendszerint kisebb, mint 68 cm re becsülhetQ. Figyelembe kell venni, hogy a meglévQ gátaknál ez a folyamat
már lejátszódott.

39. ábra Meghágás valószín̲sége egy árvízvédelmi vonalon

Az árvízvédelmi nyilvántartási tervekben szereplQ hossz-szelvényekben rendelkezésre
állnak a korona magasságára vonatkozó geodéziai felmérések. Ez a felmérés egy
árvízvédelmi vonalon a meghágás valószín̲ség számítás alapja. A felméréseknél az
adatok (úgymint például a hossz-szelvény magassági pontjai is) valamilyen
s̲r̲séggel, egyenletes kiosztásban meghatározásra kerültek. Két mérés között még
akár több száz adat is felvehetQ, amelyek kisebb-nagyobb, vagy akár a mért értékkel
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azonos eredményt szolgáltathatnak. A mérések s̲rítésénél több mint valószín̲, hogy
az eredeti osztásköz szerinti értékeknél kisebb is mérhetQ. A mérési adatok s̲rítése
azonban egy határ után költséges és értelmetlen.
A számításokat a meglévQ árvízvédelmi hossz-szelvényben szereplQ adatokra
alapozva végeztük. A töltés korona szintje méterrQl méterre változik, véletlen jelleget
mutatva, tehát készíthetünk statisztikai feldolgozást a mért adatokból, valamilyen
felmérés szerint 50, 100 vagy akár 200 méterenként. A felvett korona magassági
adatok az árvízvédelmi hossz-szelvényrQl a mértékadó árvízszint felett leolvasott
magasságokat statisztikailag feldolgozva megadhatjuk a mért értékek gyakoriságát
(39. ábra), számíthatjuk az átlagos korona magasságot, mint a leolvasott adatok
várható értékét, valamint a korona magassági szórását.
A meghágás valószín̲ségét a töltés magasság és a vízállás magasság mint
valószín̲ségi változók s̲r̲ség függvények együttes figyelembe vételével lehet
felvenni. A két változó közös része – a meghágás valószín̲sége - jól szemléltethetQ a
s̲r̲ség függvényekkel (39. ábra).
Egy árvízvédelmi vonal meghágás valószín̲ség számításhoz, a töltés magasságával
kapcsolatos valószín̲ség számítási adatok meghatározásához az 50 méterenkénti
töltés magassági adatokat javasolom használni.
A számítási módszer kidolgozásánál problémaként jelentkezett, hogy meghágás
szempontjából mit tekintsünk mértékadó gát magasságnak egy vizsgált szakaszon. Az
átlagos koronaszintet tekintve túlságosan magas értékhez jutnánk, az esetek 50 %ában ugyanis a korona magasság kisebb mint az átlagos koronaszint30. Egy-egy
árvízvédelmi vonalon a legalacsonyabb magassági érték pedig alaposan megnövelné a
meghágás valószín̲ségét. Ezen két "határ" közé esQ értékekre próbaszámításokat
végeztem. A számításokhoz szükséges mértékadó korona magasság meghatározásánál
a következQ szempontok érvényesülnek:
- egy, maximum 2-3 helyen a védekezQk aktivitása összpontosulhat a vízszint
emelkedés hevessége függvényében, tehát valószín̲, hogy nem a leggyengébb
láncszem lesz a meghágás és a meghágásból származó szakadás helye31;
- a víz bizonyos magasságban a töltésen átbukva szakadást még nem okoz: Az 1980as árvíznél egy másodrend̲ védvonal felett bukott át a víz 20 cm-nél vastagabban
úgy, hogy szakadáshoz nem vezetett;
- lokálisan a koronában egészen mély gödrök is lehetnek, pl. az esQ utáni kátyúk
kialakulásának eredményeként, amit a geodéziai felmérések nem jeleznek, tehát a
geodéziai felmérésnél rosszabb állapotot is lehet feltételezni;
- a helyenként lassan húsz éves geodéziai felmérés óta sokat változhatott a földm̲
magassága, ahol inkább kopásra kell számítani, mint feltöltQdésre. Új felméréssel
ez a hiba csökkenthetQ.

30

Ez azt jelentené, hogy egy 10 km hosszú árvízvédelmi vonalon már 5 km hosszon ömlik át a víz a
korona felett különbözQ vastagságban.
31
1999 júniusában már több mint 100 méter hosszon ömlött át a Tarna bal parti gáton a víz, amit a
felvonuló ABKSZ nyúlgát építéssel megszüntetett, pedig már erodálódott a mentett oldali rézs̲.
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40. ábra JellemzQ magasságok meghágás valószín̲ség számításnál

EllenQrzQ számítások azt mutatták, hogy az egyes védelmi szakaszokon a hosszszelvény szerint a mértékadó árvízszinthez viszonyított legalacsonyabb korona szint
az átlagból hányszoros szórás levonásával volt meghatározható. Ennek értéke 1,6 és
4,2 között változott úgy, hogy az adatok 2,4 körül s̲r̲södtek. A továbbiakban arra
készült számítás, hogy az átlagos korona szintbQl hányszoros szórás levonásával
milyen hosszon kell meghágásra számítani. A próbaszámítások a kétszeres szórás
figyelembe vételét indokolták a fenti szempontok alapján. A megfelelQ érték
kiválasztása döntéshozói feladat a megfelelQ m̲szaki alátámasztottság alapján.
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41.

ábra Fejlesztés eredménye a meghágás valószín̲ségére

A FelsQ-Tiszai árvízvédelmi gátaknál a mértékadó korona magasságot (Hm) az
átlagos korona magasságnak (m) a korona magasság kétszeres szórásával (2j)
csökkentett értékét vehetQ figyelembe:
Hm = m-2j .

(29)
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Ahol a korona magasságának eltérései nagyok voltak, ott a szórás is magas értékre
jött ki így a mértékadó korona magasság alacsony lett és fordítva (40. ábra).
A fentiek alapján a meghatározott mértékadó korona magasságot a védelmi vonalra
vagy szakaszra jellemzQ (pl. elrendelQ) vízmérce vízállás-valószín̲ség ábrájában
felrakva, meghatározható a mértékadó korona magassághoz tartozó vízállás
valószín̲ség, illetve annak reciproka a visszatérési idQ.
3.5.5 Hullámzás hatása
A hullámzás hatása három szempontból fontos az árvízvédelmi gát állékonyság
vizsgálatánál:
‚" Vízoldali elhabolás a ciklikus hullám tevékenység hatására.
‚" Korona elhabolás amikor a hullám magasság eléri a korona szintjét.
‚" Átcsapás a koronán32, ami részben a meghágást, részben a korona elhabolását
jelenti.
A hullámzás kialakulásánál mint feltételes valószín̲séget figyelembe kell venni a
szélirányt, annak gyakoriságát, évszaki megoszlását, a gát nyomvonalát és az árvíz
idQtartalmát. Ezek után a hullám magassága függ:
‚" a szél erQsségétQl,
‚" a meghajtási hossztól,
‚" a vízmélységtQl.
A hazai árvízvédelmi viszonyok között (500-5000 méter meghajtási hossz, 20-30 m/s
szél sebesség és 3-4 méteres vízmélység) 40-60 cm hullámmagasság is kialakulhat.
Az MSz 15292 alapján tervezhetQbbé vált a szabvány új elQírásai alapján a
hullámteher. A Bretschneider képletek kellQ alapot szolgáltatnak a hullámmagasság
számításához.
A gátállékonyság érdekében ismerni kell a vízállás valószín̲séget, amire
ráhalmozódik a hullám magasság valószín̲sége. Ennek a korona magasságának
valószín̲ségéhez viszonyított relatív magassága határozza meg azt, hogy vízoldali
elhabolás, korona elhabolás vagy átcsapás várható.
Szükséges azonban a hullám felfutásának a mértékét is ismerni. Az elhabolás mértéke
függ a vízoldali rézs̲ hajlásától és a rézs̲ burkolatától. Burkolatlan rézs̲nél
felértékelQdnek a talajmechanikai vonatkozások (földm̲ anyaga, tömörsége) és a
gyep állapota. A fentiek ismeretében csak bízhatunk abban, hogy a keletkezett szél
nem lesz tartós33.
Korábban ilyen számítások sem készültek, nem lehetett becsülni, hogy közelítQleg
milyen hatása van a hullázásnak. Kétségtelen tény az is, hogy nem tudjuk azt, hogy a
hagyományos hullámzás elleni árvízvédekezési módszereink mennyire hatékonyak,
32

Az 1876 évi árvíznél az equatoriális szelek hatására keletkezett nagy hullámok átcsaptak a koronán.
A lovak nem voltak felhajthatók a koronára, az emberekre pedig rá fagyott a jeges víz a dühöngQ
szélben.
33
A 20-40 napos tiszai árhullámoknál ritka kivételtQl eltekintve mindig volt egy-két szeles nap.
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hány órán keresztül milyen szélerQsségnek képesek ellenállni. Nincs gyakorlatunk,
elQírásunk arra, mi az a mértékadó terhelés, ami a hullázásból származik.
Megbízhatósági elven a holland elQírások 2%-os hullám felfutást engedélyeznek a
koronára. Ez az érték védekezéssel még nem okoz túl nagy károsodást a koronában.
Magyarországon a veszélyt növeli, hogy a hóolvadás levonulásakor a Tiszán még nem
zöldült ki a növényzet, így a hullámvédQ erdQsávoknak szerepe erQsen korlátozott34.
3.5.6 Gát keresztezések (m̲tárgy) tönkremenetele
A gát keresztezések együttes száma 1999-ban 2364 volt a 4200 km hosszú hazai
árvízvédelmi gáton (Bara 1999). Azonban ezeknek csak negyede volt m̲tárgy (illetve
zsilip és a hozzá kapcsolódó csQ), összesen 740 db. Tudjuk, hogy több tönkremenetel
is volt, melyet m̲tárgy, m̲tárgy melletti szivárgás idézett elQ (Dénes-Nagy 2003), de
nincsenek adataink a többi keresztezés fajta tönkremenetelével, úgymint a 1041
nyomócsQ, 199 db kábel és a 384 egyéb keresztezéssel kapcsolatban.
M̲tárgy tönkremeneteli valószín̲ségét megtörtént események statisztikája alapján
közelíthetjük (3.3.2 fejezet). A m̲tárgy tönkremeneteli valószín̲sége idQvel, a
m̲tárgy öregedésével nQ. A fenntartási tevékenység elmaradása a tönkremeneteli
valószín̲ség gyorsabb növekedését eredményezi. Nagyjavítás, felújítás csökkenti
tönkremeneteli valószín̲séget. Nem lehet egyet érteni azzal a megállapítással, hogy
minél régebbi a m̲tárgy annál biztosabb, hogy nem megy tönkre, mert minden évvel
nagyobb a garancia arra, hogy jól m̲ködik.
3.5.7 Humán tevékenység
A Kárpát-medence árvízvédelemmel kapcsolatos történelme több olyan esetet ismer,
amelyiknél a nagyvíz okozta veszélyektQl a polgárok a töltés átvágásával35 próbáltak
megszabadulni. Az erQszakos átvágás valószín̲ségét megtörtént események
statisztikája alapján közelíthetjük (3.3.2 fejezet).
3.5.8 Egyéb tönkremeneteli mechanizmusok
Az egyéb tönkremeneteli mechanizmusok közül az alábbiakat kell kiemelni:
‚" vízoldali elmosás nagy vízsebességeknél alakulhat ki, ha v > 4 m/s sebesség̲ víz
megbontja a töltést, különösen ha az laza állapotú. Nagyban elQsegíti a vízoldali
elmosást ha a sodorvonal neki csapódik a gátnak, vagy a gátnál turbulens
vízáramlás alakul ki.
‚" diszperzív anyag jelenléte a hazai árvízvédelmi gátaknál is több helyen
azonosítható. (Szepessy 1983) Járatos erózió kialakulásának nagyvíz idején
nagyobb a valószín̲sége. Nehezen számszer̲síthetQ tönkremeneteli mechanizmus,
34

Az 1940 április 6-8-án az óriási szélviharban 2 méteres hullámok is keletkeztek (Durst 1940). Ekkor
a tiszai hóolvadás levonulásakor a szél 80 km hosszan rongálta meg a vízoldali téglaburkolatot.
35
Az egyik ilyen legismertebb erQszakos töltésátvágás volt 1855 március 30-án, amikor is a Tisza bal
part 58+000 szelvényének környezetében a borsodiak az alispánjuk vezetésével Sulymoshátnál (Polgár
felett) átvágták a túloldali gátat. Eme felelQtlen cselekedet eredményeként 115 000 ha került víz alá.
Ennek az eseménynek nagy szerepe volt a késQbbi gátrendQrség megalakításában, amibQl a mai gátQri
rendszer kialakult.
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aminél a tönkremeneteli valószín̲séget például megtörtént események statisztikája
alapján becsülhetjük.
‚" árvíz alatti földrengés hatása több irányú lehet. Földrengés hatására a töltés alatti
és a töltésben lévQ szemcsés anyag megfolyósodhat, a folyóban vízlengés alakulhat
ki, elmozdulhat a mentett oldali rézs̲, stb. Ezek a hatások is magas vízállásnál
fokozottan jelentkeznek.

3.6. Árvízvédelmi vonal tönkremeneteli valószín̲sége
Árvízvédelmi vonalnak nevezzük a tönkremeneteli valószín̲ség meghatározás
szempontjából az elágazás mentes, sorosan kapcsolt árvízvédelmi elemek együttesét.
Árvízvédelmi vonal tönkremenetelének számításánál két módon járhatunk el:
‚" Az árvízvédelmi elemek összef̲zésével a Ditlevsen (1979) számítás segítségével,
‚" Az egyes tönkremeneteli mechanizmusok hagyományos biztonsági tényezQjének
mint valószín̲ségi változó hossz-szelvény szerinti értékelésével (ha csak egy-két
tönkremeneteli mechanizmus hossz-szelvényi változására vagyunk kíváncsiak).
Az egyes tönkremeneteli mechanizmusok hossz-szelvény szerinti értékelésével az
árvízvédelmi töltések altalaj vizsgálatának eredménye alapján a következQ adatokat
gy̲jtöttem össze egy árvízvédelmi szakaszról:
- töltés korona magassága,
- mentett oldali terepszint,
- altalaj állékonysági biztonsági tényezQ.
Ezen adatok hossz-szelvény menti ábrázolását a 3. és 24. ábrán mutatom be a 02.07.
árvízvédelmi szakaszra36 és a 07.02. árvízvédelmi szakaszra. Az ábrák alapján
megállapítható, hogy bár a mértékadó vízszint és a vízállásból származó terhelés
mindkét szakaszon belül állandónak felvehetQ, mégis a biztonsági tényezQ és a
tönkremeneteli valószín̲ség méterrQl méterre változik:
- Ahol az altalaj viszonyok viszonylag egyenletesek, az alacsony biztonsági
tényezQj̲ töltés szakaszok ott jelentkeznek, ahol a töltés magas (terepszint
alacsony) ld. 02.07. szakasz (24. ábra).
- Ahol közel állandó magasságú a töltés, döntQen az altalaj viszonyok határozzák
meg a biztonsági tényezQt. A hossz-szelvény alapján jól kijelölhetQk a kritikus
biztonsági tényezQvel rendelkezQ szakaszok (például a holtmeder keresztezések
helyén a 3.és 24. ábra alapján).
Fontos egy árvízvédelmi töltés altalaj törési valószín̲ségének meghatározásánál az
alapadatok pontossága, megbízhatósága. Erre példaként a Tisza - Körös
összefolyásánál készített vizsgálatot mutatom be. A 10.06 árvízvédelmi szakaszra az
altalaj állékonysági vizsgálat elkészült 1984-ben és pontosításra került 1996-ban. Míg
az elsQ esetben egy 12,5 km-es szakaszon a biztonsági tényezQ meghatározásra
készült 11 db állékonyság vizsgálat a töltés keresztmetszetben, ugyanazon a
szakaszon 1996-ban 62 db állékonysági vizsgálat készült. Azon kívül, hogy az
eredmények sokkal részletesebbek a 42. ábráról azt látjuk, hogy sokkal rövidebb
szakaszon igénylik a beavatkozást. Míg a 84-es vizsgálat pf = 0,50-nél nagyobb
36

Ezen a szakaszon volt az 1991 évi surányi gátszakadás.
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tönkremeneteli valószín̲séget mutat, addig az 1996-os vizsgálat szerint a
tönkremeneteli valószín̲ség értéke:
pf =0,0802 ,
ami még tovább finomítható. Az 1984 évi vizsgálatok alapján állékonyság javító
beavatkozás méteren jelentkezett igényként, míg az 1996 évi vizsgálatoknál csak
méteren. Megállapítható, hogy az alapadatok pontosításával a tönkremeneteli
valószín̲ségre is valóságh̲ adatot kapunk.

42. ábra Vizsgálatok pontosságának eredménye

Példa a Divtlevsen formula alkalmazására
Ha egy öblözetet védQ gát csak egy árvízvédelmi vonalból áll (43. ábra), akkor a
számítás a 3.6 fejezet szerint végzendQ el.

43. ábra tömkremeneteli valószín̲ség változása a hossz-szelvény mentén

Ha egy árvízvédelmi vonal 9 db azonos viselkedés̲ szakaszból áll és az azonos
viselkedés̲ szakaszok mértékadó keresztszelvényeiben a tönkremeneteli valószín̲ség
rendre a 43. ábra szerinti, akkor az árvízvédelmi vonal tönkremeneteli valószín̲sége a
a leggyengébb láncszem elve alapján p = 0,0052, a Divtlevsen formulát alkalmazva a
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tönkremeneteli valószín̲ség 0,02317 < p < 0,02340 érték̲re adódik. Az alsó és felsQ
határ közötti különbség kicsi p = 0,00023, ami azt sejteti, hogy a megoldás jó.
3.7 Árvízvédelmi rendszer tönkremeneteli valószín̲sége
A determinisztikus számítás szerint a leggyengébb láncszem elve az, amivel hosszú
vonalas földm̲vek állékonyságát ellenQrizni lehet. A földm̲vek állékonyságának
hiányai egy öblözetben meghatározzák az egész öblözetet védQ gátrendszer
biztonságát. Mivel ezt a veszélyt nem jellemezhetjük csak egyetlen szelvény
biztonságával vagy bizonytalanságával (leggyengébb láncszem elve), az egész
öblözetet védQ töltést, mint rendszert kell jellemezni. A leggyengébb láncszem
ismerete azonban még nem jellemezi az egész vizsgált szakaszon a töltés
állékonyságát. Ez indikálja azt, hogy a kérdést valószín̲ség elméleti úton oldjuk meg.
Így a földm̲ állékonysági viszonyaiból egy öblözetre meghatározott tönkremeneteli
valószín̲ség értéke a (felfedezett és feltételezett) leggyengébb láncszemnél
valószín̲leg alacsonyabb értéket fog mutatni.
Az árvízvédelmi rendszer soros és párhuzamos elemek rendszere, melyben a rendszer
elemei az árvízvédelmi gátak, lokalizációs töltések és körgátak. Lokalizációs vonalak
lehetnek természetes és mesterséges terep alakulatok. Az árvízvédelmi rendszer
minden eleméhez rendelhetQ egy tönkremeneteli valószín̲ség.
Soros elemek az árvízvédelmi töltéseknél az azonos viselkedés̲ szakaszok, melyeket
a mértékadó keresztszelvényekkel azonosítunk. Az egyes mértékadó
keresztszelvényekre meghatározott állékonyságot a 3.3 és 3.5 fejezetben megadottak
szerint számoljuk. Soros elemeknél lehetséges a rendszer tönkremeneteli valószín̲sét
egyes mértékadó keresztszelvényekre számított értékek halmazának, mint az alap
halmaz bQvítésével számolnunk.
Az árvízvédelmi gátaknál a párhuzamos elemek nem lehetnek kapcsoltak. Egy kazetta
elöntése függ a szomszédos árvízvédelmi vonalak megbízhatóságától is. A független
elemek esetén két módszer közül kell választani a helyi viszonyoknak megfelelQen:
‚" az elsQ módszert csak akkor használhatjuk, ha az elsQ védvonalat jelentQ gát
átszakadása után a második gátra ugyanaz a valószín̲ség̲ terhelés jut mint az elsQ
gátra. Ez csak akkor következhet be, ha a két gát közötti területen a folyó vízállása
hamar beáll, vagyis az öblözet vagy kazetta feltöltQdik. A feltöltQdés sebessége
függ a folyó vízhozamától és árvízi vízjárásától, az öblözet méretétQl (magába
foglalva a topográfiai viszonyokat is), a szakadás nagyságától, stb. Ilyen volt az
1991. évi surányi gátszakadás vagy a Gyula I szivattyútelepi gátszakadás 1995
decemberében (Dénes-Nagy 2003). Ebben az esetben a párhuzamos elemek közül
a nagyobb ellenállású jelenti majd a rendszer ellenállását a 3.4fejezetnek
megfelelQen.
‚" a második módszert akkor kell használni, ha az öblözet vagy rész-öblözet
feltöltQdése csak részben játszódik le (a víz szétterül a nagy öblözetben vagy
levonul a gáttal párhuzamosan). Ekkor a második gátra (ami lehet lokalizációs
vonal is) meg kell határozni a várható vízállás valószín̲ségeket. Csak ezen
valószín̲ségek ismeretében értékelhetjük a gát megbízhatóságát a 3.4 fejezetnek
megfelelQen.
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Magyarázó példa
Vizsgáljuk meg egy töltésrendszert melynél az öblözet két lokalizációs töltéssel
három kazettára van osztva, K1, K2 és K3 jel̲ek a 44. ábrán. Az árvízvédelmi
rendszer öt árvízvédelmi vonalból áll, T1, T2, T3 gátak és L1, L2 lokalizációs
vonalak. Az egyes tönkremeneteli valószín̲ségek számított értékeit a 14. táblázat
mutatja.
A K2 rész-öblözet (kazetta) lehetséges elöntése több módon következhet be:
‚" a T2 fQvédvonal tönkremenetelével,
‚" a T1 fQvédvonal és L1 lokalizációs vonal tönkremenetelével,
‚" a T3 fQvédvonal és L2 lokalizációs vonal tönkremenetelével.
árvízvédelmi
vonal
T1
T2
T3
L1
L2

töltés hossza
(m)
24321
978
12540
670
590

meghágási

altalaj törés

0,0015
0,0050
0,0032
0,0120
0,0015

0,0020
0,0019
0,0024
*38
*

14. táblázat tönkremeneteli valószín̲ségek
m̲tárgy törés
egyéb
tönkremenet.
valószín̲ség
0,0010
***37
0,0020
0,0006
0,0040
0,0050
0,0045
0,0020
0,0045
**39
***
0,0120
**
0,0020
0,0020

44. ábra Minta öblözetek elrendezQdése
37

Nincs adat
A lokalizációs vonalra nem rendelkezünk altalaj állékonysági adatokkal.
39
Nincs m̲tárgy.

38
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A rendszer tönkremeneteli valószín̲ségét a fenti esetekre soros és párhuzamos
rendszerek tönkremenetele alapján értékelhetjük. A K2 öblözet elöntése 45. ábra több
módon történhet. A rendszer sematikus ábráját a K2 öblözet elöntése szempontjából
az 46. ábra mutatja. Hasonló úton állítható elQ a például a K3 kazetta elöntésének
lehetséges módjait bemutató sematikus ábra (46. ábra) is.

45. ábra A K2 kazetta elöntésének lehetséges módjai

A rendszer tönkremeneteli valószín̲sége a fenti adatok alapján p= 0,009-re adódott.
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a folyó árhullám képe, a gátszakadáson kifolyó
vízmennyiség és a szomszédos rész-öblözetek topográfiai viszonyai alapján vizsgálni
kell, hogy feltöltQdhet-e a szomszédos kazetta. Vagyis fizikailag lehetséges-e a
szomszédos rész-öblözet felQli elöntés? Ez, vagy a lokalizációs vonalra vonatkozó
vízállás valószín̲séggel vagy feltételezett valószín̲ségek figyelembe vételével
oldható meg.

46. ábra A K3 kazetta elöntésének lehetséges módjai

3.8 Öblözet elöntési valószín̲sége
Egy árvízvédelmi öblözet vagy rész-öblözet (kazetta) elöntési valószín̲sége két
tényezQtQl függ:
‚" a vízállás valószín̲ségétQl, és
‚" az árvízvédelmi vonalakból összeálló gátrendszer tönkremeneteli valószín̲ségétQl.
Az öblözet vagy kazetta elöntése akkor jöhet létre (hasonlóan a bekövetkezés
valószín̲ségéhez), ha
‚" van elég magas vízállás (hidrológiai oldalról), és
‚" a gátszakadásnak is van valószín̲sége geotechnikai - állékonysági oldalról.
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Ennek a két tényezQnek a közös részét kell vizsgálni. Egy öblözet vagy kazetta
elöntésének valószín̲ségét a vízállás és a gátszakadás valószín̲ségének szorzataként
definiálhatjuk.
3.9 Ipari hasznosítás
Ipari hasznosítás szempontjából a következQ munkákat kell kiemelnem:
‚" FelsQ-Szabolcsi öblözeteket védQ gátak tönkremenetelébQl származó elöntés
valószín̲sége (3.9.1 fejezet),
‚" Sajó menti öblözeteket védQ gátak tönkremenetelébQl származó elöntés
valószín̲sége és kockázat mértéke (3.9.2 fejezet),
‚" KQröszugi öblözetet védQ gát tönkremenetelébQl származó elöntés valószín̲ség
számítás,
‚" Három diplomaterv feladat a Zagyva és KQröszugi töltések állékonyságával
kapcsolatban, melyek kiterjedtek a talajfizikai jellemzQk meghatározásától a
tönkremeneteli valószín̲ség illetve bekövetkezési valószín̲ség számításáig egy
keresztszelvényben.
3.9.1 FelsQ-Szabolcsi gátak értékelése
A FelsQ-Tisza-vidék fejlesztési tervéhez a Vásárosnamény feletti Tisza, Szamos,
Palád és Túr gátak tönkremenetelébQl származó elöntés valószín̲ség meghatározásra
1998-ban készítettem számításokat altalajtörés és meghágás valószín̲sége alapján.
Az altalajtörés tönkremeneteli valószín̲ség számítását a mértékadó korona
magasságra végeztem a rendelkezésre álló, az árvízvédelmi töltések altalaj
vizsgálatához meghatározott adatbázis segítségével amik mértékadó árvízszintre
vonatkoztak. Ezek az adatok átszámolhatók mértékadó korona magasságra. Így a
meghágásból és az altalajtörésbQl származó tönkremeneteli valószín̲ségek is
összevethetQk.
Az altalaj tönkremeneteli valószín̲ség számításánál az adatokat a 15. táblázatba gy̲jtöttem össze. A
táblázat segítségével a számítás menete nyomon követhetQ. A számítások védelmi szakaszonként,
illetve öblözetenként készültek. Az egyes oszlopok jelentése a következQ:
1. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltés sorszáma,
2. oszlop a vizsgált árvízvédelmi szakasz, résszakasz vagy szakaszok országos jelölése,
3. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltés mely folyó, mely partján van,
4. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltés az árvízvédelmi szakasz mely része,
5. oszlop átlagos korona magasság Balti feletti magasságban, azonos az 16. táblázat 9. oszlopával,
6. oszlop a vizsgált töltés tönkremeneteli valószín̲sége az átlagos korona magasságra,
7. oszlop átlagos korona magasság alatti 1,5 méteres magasság, Balti feletti magasságban,
8. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltés tönkremeneteli valószín̲sége a 7. oszlop adataira,
9. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltésre meghatározott mértékadó koronaszint (ld. 3.6 fejezet)
Balti feletti magasságban,
10. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltés tönkremeneteli valószín̲sége a mértékadó koronaszintre.
A mértékadó korona magasságra vonatkozó tönkremeneteli valószín̲séget a meglévQ
adatokból interpolálással határoztam meg,
11. oszlop a 3.5.1 fejezetben az együttes bekövetkezés valószín̲sége, a vízállás valószín̲ség görbe
és a tönkremeneteli valószín̲ség görbe metszéke,
12. oszlop a 3.5.1 fejezetben az együttes bekövetkezés valószín̲ség zöld görbéjének maximuma,
ami a vízállás valószín̲ség görbe és a tönkremeneteli valószín̲ség görbe metszékénél
alakul ki (a 11. oszlop négyzete).
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15. tábla
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16. tábla
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A mértékadó koronával színelQ árvízszintre meghatározott altalaj tönkremeneteli
valószín̲ség számítási eredményeivel kapcsolatban a következQ megállapítások
tehetQk (ld. 15. táblázat):
- koronával színelQ és korona alatti 1,5 m mélyen lévQ árvízszint esetén a
tönkremeneteli valószín̲ség helyenként széles határok között mozog.
- legnagyobb tönkremeneteli valószín̲ségek átlagos koronával színelQ árvízszint
esetén helyenként meghaladják a 16-18 %-ot.
- pf = 0,005 - nél nagyobb tönkremeneteli valószín̲ség koronával színelQ gátnál 30
esetben volt. Ugyanez átlagos korona alatti 1,5 m mélyen 25 esetben.
- a 18. sor altalaj tönkremeneteli valószín̲ségének számításához nem állt
rendelkezésre elég adat.
- a tönkremeneteli valószín̲ség várhatóan megfelelQ a jelenlegi kiépítettség szinten
a 11., 12., 13., 14., 19., 20., 34., 35., 37., 38., 39., 40. sorokban.
- A jelenlegi számításban, a magassági hiányos töltések lehetnek megfelelQek altalaj
tönkremeneteli valószín̲ség szempontjából, mivel az állékonyságszámítás a
felmérés kori állapotra vonatkozik.
Az átlagos töltésmagasságot a korona szintnek a mértékadó árvízszint feletti értékébQl
határoztam meg az átlagolás szabályai szerint (3.5.4 fejezet). Alapadatként az
árvízvédelmi nyilvántartási terv hossz-szelvényének az 50 méterenkénti töltés
magassága szerepelt. Ezt a magasságot egy-egy védelmi szakaszon a jellemzQ
vízmércére vonatkoztattuk, a mértékadó árszintek azonosítása alapján.
Az 16. táblázatba foglaltam össze a számítási módszert és eredményeit:
1. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltés sorszáma,
2. oszlop a vizsgált árvízvédelmi szakasz, résszakasz vagy szakaszok országos jelölése,
3. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltés mely folyó, mely partján van,
4. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltés az árvízvédelmi szakasz mely része,
5. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltésre jellemzQ vízmérce,
6. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltésre jellemzQ vízmérce "0" pontja Balti feletti magasságban,
7. oszlop mértékadó árvízszint a vizsgált árvízvédelmi töltésre jellemzQ vízmércén Balti feletti
magasságban,
8. oszlop átlagos korona magasság a vizsgált árvízvédelmi töltésre jellemzQ vízmércére megadott
mértékadó árvízszint felett
9. oszlop átlagos korona magasság Balti feletti magasságban = 7. oszlop + 8. oszlop,
10. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltés korona magasságának szórása,
11. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltés átlagos korona magasságának egyszeres szórással történt
csökkentése Balti feletti magasságban,
12. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltés átlagos korona magasságának kétszeres szórással történt
csökkentése Balti feletti magasságban,
13. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltés meghágási valószín̲sége az átlagos korona magasságra
(9. oszlop),
14. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltés meghágási valószín̲sége a 11. oszlop adataira,
15. oszlop a vizsgált árvízvédelmi töltés meghágási valószín̲sége a 12. oszlop adataira,
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17. táblázat
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Ezen számítások értékelésénél nagy szerepe van a vízjárási értékeknek, melyek a
folyó vízjárásának hevességére utalnak. Részleteiben vizsgálva ki kell emelni (16.
táblázat):
- Az átlagos korona magasság a mértékadó árvízszint felett 0,03-1,56 m között
változott, tehát az átlag mindenhol meghaladta a mértékadó árvízszintet.
‚" a legkisebb értékek 0,03 és 0,04 a 39. és 40. sorokban találhatók a Túr és Palád
részszakaszokon
‚" alacsony értékek a 3., 12., 22., 26., 34. sorokban találhatók
‚" az átlagos magasság elfogadható (›1,0 m) 7 helyen a
1. sor 1,08 m,
10. sor 1,18 m,
13. sor 1,12 m,
15. sor 1,05 m,
23. sor 1,56 m,
31. sor 1,21 m,
33. sor 1,48 m.
- Az átlagos korona szinttQl való eltérést a szórás mutatja meg. Azokon a helyeken,
ahol a korona szintben lévQ magassági eltérések nagyok, a szórás magas érték̲.
‚" a szórás 0,08 - 0,71 m között változik,
‚" legmagasabb szórás értéket a 4. sor mutat,
‚" magas szórás (s › 0,4 m) a 9., 10., 15., 26., 30., 33., 42., 43., 44. sorokban
- Meghágás szempontjából az átlagos töltésmagasság kétszeres szórással csökkentett
értékét fogadtam el mértékadónak, ami 15 sorban volt magasabb a mértékadó
árvízszintnél. Ez az érték a mértékadó árvízszint:
‚" alatt 0,86 m és felett 1,4 m között változik
‚" alatti 0,4 m-nél nagyobb mélységek találhatók a 6., 14., 28., 32., 42., 45., 46.
sorokban
‚" feletti 0.5 m-nél magasabb a 15., 25., 32., 34. sorokban. Itt a meghágás
valószín̲sége várhatóan mindenképpen alacsony lesz.
A meghágás valószín̲ségének számításával kapcsolatban a következQ megállapítások
tehetQk (ld. 16. táblázat):
- a legnagyobb valószín̲ség meghágásra p = 0,024
a 2.57. öblözetben, ami
közel 40 éves visszatérési idQt jelent,
- ötven éves, illetve ötven évnél kicsit kisebb visszatérési idQ öt helyen található,
- ezer évnél nagyobb visszatérési idQvel jellemezhetQ 9 szakasz az 16. táblázatban,
- a 07.14 , 07.15 , 07.16 , 07.17 árvízvédelmi szakaszokon mind részenként, mind
együttesen (9-12 és 30-40 sorok az 16. táblázatban) a meghágás valószín̲sége
1/100-nál nagyobb.
A 17. táblázatban az 16. táblázat és a 15. táblázat eredményeit foglaltam össze a
mértékadó korona magasságra vonatkoztatva pirossal kiemelve a meghágási és
tönkremeneteli valószín̲ségekbQl a nagyobbat.
3.9.2 Sajó menti öblözeteket védQ gátak értékelése
A 14 db Sajó menti öblözet közül három töltésekkel nem védett, nyílt ártér. A 11 db
Sajó menti öblözet gátjának értékelésével kapcsolatos vizsgálataim három területre
összpontosultak:
‚" a meghágási valószín̲ség meghatározása a mértékadó gátmagasság alapján,
‚" az árvízvédelmi gátak altalaj törési valószín̲ségének értékelése,
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‚" a különbözQ öblözetek egymáshoz viszonyított kockázatának bemutatása.
A számítások a FelsQ-Tiszára végzett számításokhoz hasonlóak. A meghágásra
vonatkozó eredményeket a 18. táblázat, az altalaj törésre vonatkozó eredményeket a
19. táblázat tartalmazza. A két táblázat eredQjét a 20. táblázat tartalmazza.
A viszonylag kis terület̲ Sajó menti öblözetek árvízvédelmi gátjának állékonyság
értékelésével kapcsolatos összefoglaló megállapításaim a következQek:
- az árvízvédelmi gátak meghágási valószín̲ségének és az altalaj tönkremenetelébQl
származó törési valószín̲ségnek a meghatározásánál mindkét módszernél a
meglévQ adatok statisztikai feldolgozásával és az eredmények értékelésével
állapítam meg olyan számértékeket, melyek a gát védQképességére egy-egy
hosszabb-rövidebb szakaszon jellemzQ.
- a vizsgált 11 öblözetnél a töltés magassági kiépítettsége kedvezQtlen, a töltések
meghágási valószín̲sége szempontjából az országos átlagnál kedvezQtlenebb
állapotot mutatnak, kivéve a 2.33-as öblözetet.
- altalaj törés szempontjából több helyen a jelenlegi helyzet még kedvezQtlenebb,
mint meghágás szempontjából. Legrosszabb a helyzet a 19. táblázat szerinti 3. 8. és
11. soroknál.
- nem rendelkezünk megbízható adatokkal a 2.33 öblözet védképességével
kapcsolatban.
- a meghatározott meghágási illetve altalajtörési valószín̲ségekbQl egy-egy
szakaszra mértékadó a nagyobb érték, melyeket a 20. táblázatban piros kiemeléssel
jelöltem. Ott ahol a gát védQképessége megfelelQ altalaj állékonysági szempontból
a mértékadó töltés magasságnál, a meghágás valószín̲sége a mértékadó. Olyan
szakaszon, ahol altalaj állékonysági probléma van, várhatóan a vízállás már a
mértékadó töltés magasság elérése elQtt létrehozhat töltés szakadást.
A Sajó menti öblözetek tönkremeneteli valószín̲ség értékelése alapján
megállapítható, hogy a töltésfejlesztésre a következQ öblözetekben van szükség:
‚" töltés magasítás és erQsítés 2.20, 2.27, 2.22 és 2.25 öblözetben
‚" töltés magasítás 2.32 öblözetben,
‚" állékonyság felmérés a 2.33 öblözetben.
Figyelembe véve az egyszeri elöntésbQl várható kárt, ez a sorolás változhat (ld. 4.4
fejezet).
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18. tábla
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19. tábla
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20. tábla
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4.

A BIZTONSÁG ÚJ MEGFOGALMAZÁSA

Egy árvízvédelmi öblözet elöntési valószín̲sége, egy valószín̲ségi elven alapuló
analízis végeredménye; tisztán technikai fogalom, mellyel sem az ártéren élQk, sem a
közvetlenül érintett személyek, sem a tulajdonképpeni felelQs döntéshozók (hivatalok,
politikai és gazdasági világ) nem képesek mit kezdeni. A mérnökök és nemm̲szakiak (pl. politikai döntéshozók) közötti szakadék áthidalását a kockázat
fogalmának bevezetése (úgymint a káreset elQfordulási valószín̲ségének és a várható
következményeknek a szorzata) segíti. Ezzel egy olyan több dimenziós m̲szaki és
gazdasági tulajdonságokat takaró fogalom jött létre, amely lehetQséget ad olyan eltérQ
területek összehasonlítására és az elviselhetQ kockázat alapján történQ értékelésre,
mint pl. atomerQm̲, völgyzárógát, hídépítés,…stb.
Árvízvédelmi gátaknál a kiépítettség alapján bizonyos tönkremeneteli valószín̲séggel
és kockázattal mindenképpen kell számolnunk. A kockázat analízis kvantitatív
(valószín̲ségi elven alapuló eljárás) módszerei lehetQvé teszik a rendszeres
ellenQrzésre, fenntartásra és katasztrófa elhárításra irányuló stratégiák, módszerek és
irányelvek tovább fejlesztését és optimalizálását.
A kvantitatív kockázat számítás a jövQben az árvízvédelmi stratégiában fontos
szerepet fog játszani. Az árvízvédelmi rendszerek kockázat számításához az alapot a
valószín̲ségi elven alapuló méretezési eljárások adják, ahol a rendszer minden egyes
eleméhez (földm̲, magaspart, árvízvédelmi fal, lokalizációs védvonal, nyárigát,
m̲tárgyak, beleértve az átvezetéseket is stb.) a tönkremeneteli valószín̲ségek meg
lesznek határozva. Az árvízvédelmi rendszerekhez végzett valószín̲ségi elven
alapuló kockázatanalízis végrehajtásának teljes koncepcióját a következQ kilenc
végrehajtandó lépésben foglaltam össze:
(i) A vízállás elemzése: Meg kell adni a vízállás valószín̲ség értékeket és azok
transzformációját a vizsgálandó árvízvédelmi vonal mentén.
(ii) Árvízvédelmi elemek meghatározása: Az árvízvédelmi rendszer részeit (mint pl.
gátak, árvízvédelmi falak, nyári gátak, lokalizációs töltések, stb.) mérete,
szerkezete, funkcionális viselkedése (beleértve az ezzel kapcsolatos hidraulikai,
talajmechanikai és árvíz alapján tapasztalt viselkedést is) alapján azonos
viselkedés̲ szakaszokra, árvízvédelmi elemekre bonthatók. Ez a módszer
elQsegíti azt, hogy az árvízvédelmi gát, mint „végtelen” hosszú vonalas m̲tárgy
kezelhetQ legyen. Az árvízvédelmi elem a mértékadó keresztmetszettel
jellemezhetQ.
(iii) Árvízvédelmi elemek tönkremeneteli mechanizmusának kiválasztása (3.2. fejezet).
A tönkremeneteli mechanizmusok lehetnek esemény láncolatok is, amelyek
alapján követhetQk a tönkremenetelhez vezetQ rendkívüli körülmények (ld. 1879
évi szegedi árvízi katasztrófa). Meg kell határozni a tönkremeneteli viszonyokat
az eseménylánc egyes elemeire vonatkozóan, következtetve a lánc "kezdQ”
eseményébQl a következQkre. ElQfordulhatnak ugyanis olyan hibás szerkezeti
elemek vagy hibás tevékenységek, amelyek a rendszer meghatározott részeihez,
illetve az ott dolgozók tévedéseihez kapcsolhatók. A tönkremenetelhez vezetQ
esemény láncoknál külön-külön is becsülni kell a bekövetkezés gyakoriságát
(Nagy, 1999).
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(iv)

Árvízvédelmi elem tönkremeneteli valószín̲ségének meghatározása a
tönkremeneteli mechanizmusok alapján lehetséges a 3.2, 3.3 és 3.4 fejezetekben
leírtak szerint.
Azáltal, hogy a geotechnikai, állékonysági számítási módszerekkel
meghatározható keresztmetszeti tönkremeneteli valószín̲ség mint eredmény
rendelkezésre áll, az egyes tönkremeneteli mechanizmusok hozzájárulása a teljes
tönkremenetelhez becsülhetQ. A tönkremeneteli valószín̲ségnek meghatározása
vonatkozó ismeretek korábban csak részben, ill. egyáltalán nem álltak
rendelkezésre. Ameddig a teljes védrendszer egyes elemeinek részletes
probabilisztikus analízise és méretezése nem áll rendelkezésre, nem végezhetQ el
teljes kör̲ quantitatív kockázat számítás. Ez megmagyarázza, hogy az árvizes
mérnöki tevékenységi körében a kockázatszámítás bevezetése egyes
országokban, mint pl. Nagy-Britannia, Hollandia, hosszú évek törekvési ellenére
sem jutott elQbbre40. A tönkremeneteli valószín̲ség számítható egy
keresztmetszetre, majd a keresztmetszetek alapján gátszakaszra, öblözetre, vagy
megadható a teljes árvízvédelmi rendszerre (ld. 3.5, 3.6 és 3.7 fejezetek).
(v) Árvízvédelmi öblözet elöntési valószín̲sége (3.8 fejezet) az árvízvédelmi
rendszer (mint pl. gátaknak, árvízvédelmi falaknak, nyári gátaknak, lokalizációs
töltéseknek, stb.) tönkremeneteli valószín̲ségébQl számolható a vízállás
valószín̲ség segítségével. Az esemény láncoknál a kialakuló feltételes
valószín̲ségek meghatározása részletes hidraulikai feltöltQdési vizsgálatot is
igényelhet az öblözetben.
Ezzel meghatározható a kockázat számításához az egyik kiindulási paramétere.
(vi) Várható kár meghatározása: Minden védvonal elem tönkremenetele, melynek
következtében a védett öblözet elöntésre kerül, anyagi és nem anyagi természet̲
következményeket számszer̲síthetQ és nem számszer̲síthetQ károkat von maga
után. A várható számszer̲síthetQ károk meghatározhatók. Az árvízvédelmi gátak
mind nagyobb mérték̲ kiépítése világszerte az ártéri területek érzékenységének
fokozódásához, valamint az elöntés következményeinek súlyosbodásához vezet
(ökonómiai károk és fQleg emberéletben esett károk) igaz számottevQen
ritkábban. A „károk” illetve a „gátszakadás következményei” alatt értünk minden
tárgyon, vagy személyen keletkezett hatást, beleértve a biztosítási összeget és
következményes költséget is. A kárfelmérés eredményeként meg kell adni a
gátszakadás következtében az árvízvédelmi öblözetben fellépQ károk értékét.
A potenciális károk árvízvédelem esetében tetemesek lehetnek. Az Északi-tenger
térségében a biztosítók a szökQár kapcsán várható kárösszegeket 30 milliárd €-ra,
a Keleti tenger térségében 5 milliárd €-ra becsülik. Korábbi gátszakadások illetve
árvízi elöntések statisztikája megfelelQ segítség lehet a károk becsléséhez.
Ezzel meghatároztuk a kockázat számításhoz szükséges második kiindulási
paramétert.
(vii) Kockázat meghatározás: A becsült tönkremeneteli valószín̲ségébQl és a kár
becsült értékébQl kiszámítható a kockázat felmérés kori értéke. Az árvízi
kockázat rendszerint egy öblözetre adható meg.
(viii) Kockázat értékelés: Egy tönkremenetel várható következményeinek elemzése
végül egy olyan kockázat értékeléséhez vezet, ahol a számított kockázat értéke a
megengedett, elfogadható kockázat (szociális és politikai elfogadhatóság vagy
40

Magyarországon évek óta van módszerünk a tönkremeneteli valószín̲ség számítására, azonban a
döntéshozók nem fogalmazták meg az elviselhetQség kritériumait.
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gazdasági szempontok figyelembe vétele segítségével meghatározott) értékkel
kerül összehasonlításra. A számított kockázat összehasonlítható más területek,
mint pl. a természeti veszélyek, atomerQm̲ építés, völgyzárógát építés, hídépítés
stb. kockázatával is. (ld. 4.2 és 4.3 fejezetek)
(ix) Kockázat management: Ha minden elképzelhetQ káreseményt és minden
lehetséges tönkremeneteli módot figyelembe veszünk, még akkor is van egy
maradék kockázat, melyet meg kell becsülnünk. Bármilyen szint̲ árvízvédelmi
kiépítettség mellett van a tönkremenetelnek valószín̲sége. Ennek a reziduális
kockázatnak a becslése a legtöbb esetben nem csupán technikai, hanem egy
gazdasági és szociálpolitikai kérdés, mely csak valószín̲ségi elven alapuló
kockázat analízis alapján válaszolható meg. Továbbiakban a reziduális
kockázatot is kell menedzselni, vagyis meg kell határozni a monitoring és
fenntartás stratégiáját, emberi élet veszélyeztetése esetén a katasztrófa elhárítás
lehetQségeit. Ez döntéshozói feladat.
4.1 Differenciált védelmi szintek külföldön
KülönbözQ országokban a területi arányok, a népesség és a megtermelt nemzeti
jövedelem eltérQ módon alakult. Az árvízi veszélyeztetettség, a lehetséges elöntés
különbözQ módon jelentkezik. Fontos különbség az országok között a
veszélyeztetettség mértéke is. A Földön a három területileg legveszélyeztetettebb
ország
- Banglades 82%-a folyami árvíz és tengerár miatt,
- Hollandia 65%-a folyami árvíz és tengerár miatt,
- Magyarország 23%-a folyami árvíz miatt.
A differenciált védelmi szintek megfogalmazása néhány ország gyakorlatában eltérQ
megközelítés alapján eltérQ végeredményekre vezetett, azonban a biztonságot
mindenhol a visszatérési idQvel határozták meg:
-

-

-

-

Az Egyesült Államokban a Corps of Engineers kezelésében lévQ szövetségi (federal) töltésekre
elQírás a 100 éves visszatérési idej̲ árvízre történQ kiépítés. Állami, önkormányzati vagy helyi
érdekeltek árvíz ellen emelt töltéseinél ettQl eltérQ értékek is megengedettek, ami gyakorlatilag a
mozgósítható és töltés építésre fordítható tQkétQl függ.
Az Egyesült Királyságban különbözQ beépítettségi és földhasználati viszonyokhoz igazodóan
javasolnak különbözQ visszatérési idQre történQ kiépítettséget, azaz különbözQ szolgáltatási szintet.
A tervezett beruházáshoz azonban csak akkor adnak állami hozzájárulást, ha a tervezett állapot
bizonyítottan gazdaságos, vagyis a haszon/költség hányados egynél nagyobb. Vagyis egy jól
kiépített (mondjuk 80 éves visszatérési idQvel rendelkezQ) töltésnél további fejlesztés (mondjuk 140
éves visszatérési idQre) azért lehet gazdaságtalan, mert az egységnyi idQre vetített károk túl
alacsonyra adódnak. Így a haszon/költség hányados egynél kisebbre várható (Nagy 1996, 1999).
Ugyancsak a differenciált védelmi szintekre jellemzQ példa, hogy néhány tengerparttal is rendelkezQ
nyugat-európai országban a folyami árvíznél nagyobb a tenger árral szembeni veszélyérzet.
Hollandiában 2500 éves visszatérési idQ a mértékadó a tenger árnál a folyami árvizekre elQírt 1250
éves visszatérési idQvel szemben, míg az Egyesült Királyságban 200 éves visszatérési idQ a
mértékadó a tenger árnál a folyami árvizekre elQírt 100 éves visszatérési idQvel szemben. A kisebb
veszélyérzet származhat abból, hogy mindkét országban még élénken él az 1953-as tengerár emléke,
vagy abból, hogy folyami árvíznél mégiscsak véges mennyiség̲ víz van jelen. Persze azt sem szabad
elfelejteni, hogy a tengerárnál az 1000 éves és a 2500 éves visszatérési idQ magassága között
mindössze negyvenegynéhány centiméter van.
Németország több szövetségi köztársaságában, így Brandenburgban is a differenciált védelmi
szinteket a védett vagyon alapján határozták meg. Az öblözet védett értékétQl függQen a tervezési
vízszint 20–100 éves visszatérési idQt jelent. A Rajna mellett az árvízvédelmi gátak kiépítését 200
éves visszatérési idQ figyelembe vételével végzik.
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-

Japánban – ahol például Tokió környékén nagyon komoly árvízvédelmi rendszerfejlesztés volt – az
árvízvédelmi biztonság 1000 éves visszatérési idQt jelent városi területeken.
Ukrajnában, Franciaországban, Olaszországban és több más nyugat-európai országban a 100 éves
visszatérési idQ az elfogadott.
KülönbözQ országok gazdasági fejlettsége és az árvízvédelmi biztonság visszatérési ideje 21. táblázat
Népesség

Terület

Néps̲r̲ség

Bruttó
nemzeti
termék (GDP)

millió fQ

km2

fQ/km2

milliárd USD

Ország

GDP/fQ

GDP/km2
milliárd
USD/km2
145271

Védelmi szint
(vissza-térési
idQ)

3,0

648

4701

94063

milliárd
USD/fQ
30901

125,8

377819

333

4599700

36575

12174

1000

Hollandia

15,5

41865

371

392400

25288

9373

1250

Németország

81,9

357021

229

2353200

28728

6591

200

Egyesült Királys.

58,8

242900

242

1145801

19492

4717

100

Olaszország

57,4

301323

190

1207700

21047

4008

100

Franciaország

58,4

543965

107

1540100

26383

2831

100

265,3

9809155

27

7341900

27676

748

100

Szingapur
Japán

USA
Svédország

év

8,8

449964

19

250240

28298

556

Magyarország

10,2

93030

110

44845

4400

482

100

Lengyelország

38,6

312685

124

134477

3482

430

100

Banglades

121,7

147570

825

31824

262

216

India

945,1

3287263

288

356027

377

108

Dél-Afrika

37,6

1219080

31

126301

3355

104

Ausztrália

18,3

7682300

2

392500

21434

51

Nigéria

114,6

923768

124

31995

279

35

Nepál

22,0

147181

150

4456

202

30

Mali

10,0

1240192

8

2660

266

2

Az állam elosztó szerepe, az elosztási lehetQség jelentQs szerepet kap a differenciált
védelmi szintek kialakításában a különbözQ országokban (21. táblázat 1996-os adatok
alapján). A fejlett országokban, ahol az egy négyzetkilométerre vagy egy lakosra esQ
GDP a legmagasabbak között van, az árvízvédelmi biztonság is magasabb visszatérési
idQre szól. A fejlQdés intenzitása, a négyzetkilométerenként megtermelt GDP
tekintetében természetesen egy-egy országon belül is van eltérés, azonban az
megállapítható, hogy a folyó völgyekben, ahol a mezQgazdaság a legintenzívebb, ahol
a nagyvárosok kialakultak az egy négyzetkilométerre esQ GDP lényegesen nagyobb is
lehet, mint az országos átlag.
A nemzetközi összehasonlítás alapján megállapítható, hogy Magyarország gazdasági
fejlettsége alapján a 100 évenkénti visszatérési idQ figyelembe vétele indokolható.

4.2 Azonos kockázat az árvízvédelmi rendszernél
A vízzel, az árvízzel kapcsolatos feladatok jelentQs része a szociális ellátáshoz és a
létbiztonsághoz kötQdik, ezért a gazdasági megközelítésnek is követnie kell a
társadalmi gazdasági igényeket szigorú etikai és politikai kompromisszumok mellett.
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Kétségtelenül politikai elhatározás kérdése a biztonsági rendszer kialakítása az
árvízvédelemben is, mely súlyos anyagi következményekkel járhat.
Az árvízvédelemmel kapcsolatos gazdasági ismeretek bQvülése alapján vált
nyilvánvalóvá, hogy az árvízvédelmi öblözetek védQképességének fejlesztésénél, a
gátrendszer kiépítésénél nem közömbös a gazdasági fejlettség, a veszélyeztetett
népesség és a veszélyeztetettség foka. Nagyobb érték̲ öblözetnél a biztonságnak is
követnie kell a magasabb gazdasági igényeket:

kisebb kockázat = nagyobb biztonság.
Az árvízvédelmi biztonság megfogalmazásánál két jelentQs szempontot lehet
figyelembe venni:
- az öblözetben élQk számát, valamint
- a biztonság vetítési alapjaként az öblözet gazdasági fejlettségét, amit két módon
jellemezhetünk a védett gazdasági érték, vagy az elöntésbQl keletkezQ becsült kár
alapján.
4.2.1 Védett lakosság száma

Magyarországon az öblözetben élQk száma jól meghatározható a települések lakóinak
száma alapján a tízévenkénti cenzusok szerint. Az öblözetek 20%-nál (30 öblözetnél) a
védvonalak település belterületét nem védik, a legnépesebb öblözetben pedig a lakosok
száma meghaladja a 170 ezret. Az öblözetben élQk száma tehát széles határok között
mozog, ami jó lehetQséget ad a differenciálásra. Az öblözetek 4%-ban lakik az ártéren
élQk közel 40%-a (22. táblázat) és 14%-ban az ártéri lakosság ¾-e. Jogos igény a
lakosság számának nagyságához igazítani a biztonság mértékét, vagyis
nagyobb ártéren élQ lélekszám = magasabb biztonság
Az öblözetekben élQ lakosság számának eloszlását mutatja a 47. ábra. Jól
azonosítható, hogy a jelenleg 1000 éves visszatérési idQvel jellemzett öblözeteknél
nagyobb lélekszámú öblözet is van.
Az árvízvédelmi öblözetekben lakók megoszlása. 22. táblázat
Öblözet

Lakosság

db

%

fQ

%

6

4

504 000

36,3

15

10

551 000

39,7

50

33

282 000

20,3

50

33

50 000

3,6

30

20

<1000

0,1

151

100

1 388 000

100,0

A 100 éves visszatérési idQn a 2.95, a 2.50 és az 1.49 számú öblözeteknél javasolt
elsQ sorban változtatni. Ezen öblözeteknél az 500 éves visszatérési idQ alkalmazása
sem látszik indokolatlannak (48. ábra).
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47. ábra. Az árvízvédelmi öblözetek lakóinak megoszlása a lakosok száma szerint rendezve

Az öblözetben élQk száma azonban csak egy sorolási szempont a veszélyeztetettség
becsléséhez. A lakosság száma nem tévesztendQ össze az egyes árvizek során az
áldozatok számával, sQt azt mondhatjuk, hogy nincs összefüggés az öblözet lakosai és
a halálos áldozatok száma között. Magyarországon az árvizek következtében az
elhunytak száma önmagában is, de a veszélyeztetettség mértékéhez képest is
különösen kedvezQ képet mutat. Az „életek megmentése feletti Qrködés”, ahogy azt a
1876. évi árvíznél a belügyminiszternek írt alispáni jelentés fogalmazza, a XIX.
században is a legfontosabb szempont volt. Az árvíz során elvesztett életek száma sok
tényezQtQl függ, úgymint az árvíz eredetétQl, az elQrejelzéstQl, a felkészüléstQl, a
riasztástól, a védekezéstQl és a gátszakadás idQpontjától a településnek folyótól való
távolságától, stb, de talán legjobban attól, hogy milyen az emberek sebezhetQsége.
Életvédelem szempontjából Magyarországon az árvízvédelmi rendszer kiváló, az
áldozatok száma rendkívül alacsony. A statisztikai számok alapján minden külföldi
szabályzatban, elQírásban illetve törvényben meghatározott határértéknél (4.3 fejezet)
nagyságrendekkel jobb. JellemzQ adatok:
-

-

-

A XIX. század két nagy árvize az 1838 évi pest-budai jeges és az 1879 évi szegedi árvize 153
illetve 151 áldozattal járt, mert városi területre éjjel tört rá az árvíz. Az alvó ember sebezhetQsége a
legnagyobb, az alvó ember ellenintézkedési képessége a legalacsonyabb a különbözQ veszélyekkel
kapcsolatban.
Az 1876. évi árvíznél hivatalosan 73 áldozatot vettek nyilvántartásba, és általános volt az a
vélemény, hogy azért nem volt több halálos áldozat a községekben, mert nappal érte Qket az árvíz.
Az elQzQ 100 évben Magyarországon több mint 30 rendkívüli árvíz volt. Az összeírt gátszakadások
száma meghaladta a 250-t, azonban csak az 1956 évi jeges árvíznél szólnak a feljegyzések két
halottról41.
Ez az alacsony humán veszélyeztetettség a magas fokú szervezettségnek, a zömében alsó szakasz
jelleg̲ folyó viselkedésnek és a megfelelQ riasztásnak köszönhetQ.

Magyarországon a fQvédvonalakkal védett árvízvédelmi rendszer (beleértve a világ
viszonylatban is egyedülállóan kialakított védekezQ szervezetet) nem igényli a humán
veszteségre történQ kockázat elemzést, csak a gazdasági veszteség alapján történQ
kockázat számítást és térképezést.
41

Ellenálltak a kitelepítésnek.
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48. ábra. Az öblözetben élQ lakosság és a visszatérési idQ

4.2.2 Védett gazdasági érték
A nyolcvanas évek végén a védett értékek gazdasági felmérése elkészült (Ress 1987,
1993, Ress–Károlyiné 1991), ami 1994-ben valorizálásra került, azonban a védett érték
alapján a differenciált védelmi szintek kibQvítése, az öblözetek gazdasági
fejlettségének megfelelQ visszatérési idQ meghatározása elmaradt. (Ekkor még sem a
kockázat számítás, sem a tönkremeneteli valószín̲ségek meghatározása nem állt
rendelkezésre.) Az a tény, hogy árvízvédelmi öblözetenként a védett érték igen eltérQ
mérték̲, feltételezi azt, hogy az elöntésbQl keletkezQ kár is eltérQ lesz. Ha azonban két
öblözetnél eltérQ mérték̲ kár keletkezik, akkor igazságtalanság az azonos mérték̲
biztonság, vagyis a jelenleg alkalmazott azonos biztonsági tényezQ és az alkalmazott,
azonosan 100 éves visszatérési idQ mellett a nagyobb érték̲ öblözet biztonsági
szempontból alulértékelté válik. Helyes gyakorlat az, hogy a nagyobb biztonság a
magasabb visszatérési idQvel, alacsonyabb visszatérési valószín̲séggel kerül
megadásra:

magasabb biztonság = nagyobb visszatérési idQ.
Az öblözet gazdasági fejlettségének figyelembe vétele már a második világháború elQtt
is jelentkezett, „ha egy öblözetben csak néhány ház van, gazdaságosabb a házakat
lábakra állítani, mint az egész öblözetet bevédeni.”
Védett gazdasági érték megoszlása az árvízvédelmi öblözetekben. 23. táblázat
Védett gazdasági
Öblözetek Összes védett Az összes védett
érték
száma
érték
érték százaléka
milliárd forint (1994)
db
milliárd Ft
%
<0,1
14
<1,0
<0,1
0,1–1,0
11
4,3
0,1
1,0–10,0
84
317,4
10,4
10,0–100,0
34
1405,7
46,2
>100,0
8
1314,8
43,2
151
3042,2
100
Összesen
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A nyolcvanas évek végén a védett értékek gazdasági felmérése elméleti megalapozás
alapján, azonban helyenként inhomogén végrehajtás szerint elkészült. A felmérés az
idQközben létrejött változások miatt is 1994-ben valorizálásra került (23. táblázat),
azonban a differenciált védelmi szintek rendszerének további fejlesztése annak ellenére
elmaradt, hogy bizonyítottan ki lehet alakítani differenciált védelmi szinteket a védett
érték alapján (Tóth 1995, 1996).
Magyarország árvízvédelmi öblözeteinek jellemzQ gazdasági adatait mutatja egy
1994 évi felmérés szerint a 24. táblázat. A közbensQ infláció miatt az értékek kb. 10
szerese vehetQ fel.
Magyarország árvízvédelmi öblözeteinek jellemzQ gazdasági adatai (1994) 24. táblázat
Megnevezés
Egység Duna-völgy Tisza-völgy Összesen
Nemzeti vagyon
MdFt/km.
49,7
61,2
52,7
ebbQl lakásállomány
MdFt/km.
17,9
24,4
19,6
Termelési érték
MdFt/km.
35,9
40,8
37,1
Összes gazdasági érték
MdFt/km.
85,6
102,0
89,8
Egyszeri elöntésbQl származó kár (p=1%) MdFt/km.
26,0
38,7
29,3
Veszélyeztetett lakosság
FQ/km.
118,0
123,0
119,5
Az árvízvéd. m̲vek állóeszköz értéke
MdFt/km.
0,97
1,27
1,08

Fontos megemlíteni, hogy a gazdasági adatok felmérése szerint azon öblözetekben,
ahol 1000 éves visszatérési idQre lettek kiépítve az árvízvédelmi gátak, a védett
gazdasági érték valójában a legmagasabb Magyarországon:
1.12
Holt-Marcal gyQri öblözet
229 milliárd forint,
1.19
budai és 1.48 pesti öblözetek
nem készült felmérés,
2.95
Körös–Tisza–Maros közi II. öblözet 218 milliárd forint,
Azonban van még hasonló magas védett érték:
2.34 dél-borsodi
209 milliárd forint,
2.50 szolnoki
180 milliárd forint,
1.49 budapest–bajai
150 milliárd forint.
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49. ábra. A védett gazdasági érték megoszlása az árvízvédelmi öblözetekben
Érdemes megemlíteni, hogy a beregi öblözetre 31 milliárdos védett érték, egyszeri elöntésbQl
származó 10 milliárd forint kár volt becsülve 94-es árszinten. A helyreállítási költségek – új értéken
– 2001-ben meghaladták a 100 milliárd Ft-ot, annak ellenére, hogy csak kevesebb mint az öblözet
fele lett elöntve.
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A védett gazdasági érték (az ártéren lévQ nemzeti vagyon) az egyes öblözetekben
széles határok között változik (49. ábra). A vizsgált 151 öblözetnél (55 dunai és 96
tiszai) a legkisebb védett érték 31 millió forinttal a tóthszerdahelyi öblözetben
jelentkezett, a legmagasabb a Holt-Marcal gyQri öblözetben közel 229 milliárd forinttal
(Ress 1993). A védett gazdasági érték 8 öblözetnél haladta meg a 100 milliárd forintot
és 25 öblözetnél (az öblözetek 17%-ánál) nem érte el az egy milliárdot (ez utóbbi érték
tartalmazza azt a 9 öblözetet is, ahová felmérés a védett gazdasági érték alacsony volta
miatt nem készült). Figyelembe véve az öblözetekben lévQ védett gazdasági értéket
megállapítható, hogy a 8 legnagyobb védett értékkel rendelkezQ öblözetben (2 db
Duna- és 6 db Tisza-völgyi) a teljes védett érték 43%-a található. A védett gazdasági
érték alapján készült összehasonlító értékeket mutatja az 24. táblázat.
A differenciált védelmi szintek kialakításánál jó az a gyakorlat, hogy a magasabb
biztonságot a magasabb visszatérési idQvel adják meg, vagyis:

magasabb biztonság = kisebb visszatérési valószín̲ség.
A gazdasági felmérés adatai azt mutatják, hogy a determinisztikusan felvett magasabb
(1000 éves visszatérési idQk) védelmi szintek összhangban vannak a számolt
gazdasági értékkel. Azonban a három öblözeten kívül másik 6 öblözetben is 100
milliárd forint feletti a védett gazdasági érték. Szolnok városa és a szolnoki öblözet
(2.50 számú) az öblözetre megállapított védett gazdasági érték 180 md Ft alapján
magasabb védelmi szintet, 500 vagy akár 1000 éves visszatérési idQnek megfelelQ
védelmet is megérdemel (ha továbbra is determinisztikus módon határozzuk meg a
védelmi szintet).
4.2.3 ElöntésbQl keletkezQ becsült kár
Árvíz esetén a védekezQ szervezet a kár elkerüléséért, a károk csökkentéséért dolgozik.
Az öblözeteknél az egyszeri elöntés során keletkezQ kár (4. ábra) alapján is
meghatározhatók differenciált védelmi szintek. Valójában nem a védett értékkel,
hanem a kárral (vagy az elkerült kárral) tudjuk az árvízvédekezés hatékonyságát
jellemezni. Az árvízvédelmi öblözetenként az eltérQ mérték̲ védett gazdasági érték
feltételezi azt, hogy az elöntésbQl keletkezQ kár is eltérQ lesz.
A kár nem független a védett értéktQl. Külföldi adatok alapján a kár – természetesen az
öblözetben lévQ védett érték jellegétQl függQen – a védett értéknek átlagosan 30-40 %ra becsülhetQ. Természetesen az sem mindegy, hogy egy öblözet melyik részében lesz
gátszakadás, illetve milyen a védett érték szerkezete. A védett érték eltérQ szerkezete,
az eltérQ elöntési folyamat miatt az elöntésbQl keletkezQ kár akár egy öblözetben is
különbözQ összeggel jelentkezhet. Sajnos az sem mindegy, hogy milyen kárfelmérési
módszert alkalmazunk42.
A hazai árvízvédelmi öblözeteknél az egyszeri elöntés okozta kár is széles határok
között változik, a legkisebb és legnagyobb várható kár között öt nagyságrendnyi az
eltérés (25. táblázat). A legnagyobb kár (86 milliárd forint) a szolnoki öblözet
elöntésével járna 1994 évi árszinten43. A várható kár értéke 19 öblözetnél haladja meg
42

Megint csak hivatkozni kell a 2001 évi beregi elöntésnél keletkezett kárra, ahol a kár több mint
háromszorosa volt a védett gazdasági értéknek, amit 1994-ben határoztak meg.
43
A 10 évvel ezelQtti adatok is jól mutatják a differenciáltságot, ami azóta csak nQtt.
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a 10 milliárd forintot és 30 öblözetnél (az öblözetek 20%-ánál) csak mezQgazdasági
kár várható.
Az árvízvédelmi öblözetekben keletkezQ kár megoszlása. 25. táblázat
Öblözet
db
6
15
50
50
30
151

%
4
10
33
33
20
100

Várható kár
milliárd Ft
%
300
43,3
240
34,6
138
19,9
14
2,0
<1
0,2
693
100,0

Ha két öblözetnél eltérQ mérték̲ kár keletkezhet, akkor nem hordoz igazságot
magában a biztonságnak a jelenleg alkalmazott megfogalmazása. Az azonosan 100
éves visszatérési idQ mellett azon öblözet, ahol nagyobb kár keletkezhet, biztonsági
szempontból alulértékeltté válik. Megállapítható tehát, hogy a

nagyobb becsülhetQ egyszeri kár = magasabb biztonság

Visszatérési idQ (év)

megfogalmazást, mint elvet kell követni az árvízvédelmi fejlesztések sorolásánál. A
magasabb biztonság megfogalmazása ebben az esetben is történhet a magasabb
visszatérési idQ megadásával.
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50. ábra. Az egyszeri elöntésbQl származó kár függvényében a visszatérési idQ

Az 50. ábra a meglévQ differenciált védelmi szintek kiterjesztésének lehetQségét
mutatja két változatban (a párhuzamos ferde vonalak). A két változat megtartja a
korábbi elQnyöket, és elQre lépésre nyújt lehetQséget azon öblözeteknél, ahol a
várható kár különösen magas44.
A számszer̲síthetQ becsült károk meghatározása a különbözQ szerkezet̲ védett
értékek esetén a védett értékbQl kárfüggvények segítségével történik. A
kárfüggvények a kárhányadot mutatják meg különbözQ árvízi hatások esetén, mint
44

A differenciált védelmi szintek problémája úgy is felvethetQ, hogy megérdemel-e Szolnok városa
deklaráltan egy magasabb védelmi szintet, például 500 vagy akár 1000 éves visszatérési idQnek
megfelelQ védelmet akkor, amikor a szolnoki öblözetre becsült kár 86 milliárd Ft?
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elöntés mélysége, elöntés tartóssága, vízsebesség vagy ezek kombinációja (Nagy
2000).
Bár kétségtelenül igaz, hogy az árvízvédelmi öblözetek sorolását és a védelem szintjét
a várható károk alapján célszer̲bb meghatározni, mégis a károk becslése lényegesen
több pontatlanságot hordozhat, mintha ugyanezt a védett gazdasági értékek alapján
végezzük egy bizonyos kárhányad figyelembe vételével.
Hiba forrása például: nem rendelkezünk adatokkal a hazai település szerkezet kárfüggvényeire, a
mezQgazdasági területeknél figyelembe kell venni az elöntés tenyészidQhöz viszonyított helyzetét (NB.
még tenyészidQn belül is vannak eltérések, nincs tapasztalat a környezet- és természetvédelmi károk
becslésére, stb.). Minden vizsgálat csak a jelenlegi állapotra vonatkozik, így külön problémaként
jelentkezik az értékek és károk várható nagyságának becslése akár 30–50 éves idQtávlatba.

Álláspontom szerint, bár Magyarország gazdasági fejlettsége alapján a 100 évenkénti
visszatérési idQ figyelembe vétele indokolható, azonban
‚" az ország veszélyeztetettsége (a terület 23%-a ártér),
‚" a jövQre történQ tervezés,
‚" a társadalmi igények növekedése és a
‚" nagy mérték̲ differenciáltság
helyenként igényli a nagyobb visszatérési idQ figyelembe vételét! Nemzetközi
tendencia, hogy a társadalmi és gazdasági igények mindenhol a biztonság növekedése
irányában hatnak.
4.3 Kockázat határértékek
A kockázatot hagyományos módszerekkel becsülni nem tudjuk. A m̲szaki fejlQdés
lehetQvé tette a kockázat mértékének meghatározását. Ha már tudjuk a kockázat
mértékét számolni (ld. 2. és 3. fejezet) akkor már valóban csak egy kérdés marad
hátra, hogy a kiszámított kockázat nagy vagy kicsi, elviselhetQ vagy nem tolerálható.
Tekintettel arra, hogy kockázat elviselhetQségének mértéke relatív és szubjektív
fogalom, ezért társadalmi szinten és gazdasági összefüggéseiben kell vizsgálni:
‚" a vizsgálatok országos szintre vonatkoznak, felvállalva az országok méretének
különbségébQl adódó eltéréseket,
‚" a társadalom t̲rQképessége eltérQ módon jelentkezik különbözQ csoportoknál, ezért
minél szélesebb körben kell vizsgálni.
A lakosság sokkal súlyosabbnak ítéli meg a nagyon ritkán elQforduló és sok áldozattal
járó katasztrófákat (pl. légi katasztrófa, földrengés), mint a mindennapos „apró”
szerencsétlenségeket, akkor is, ha ez utóbbi lényegesen több kárral és áldozattal jár (pl.
autóközlekedés).
A mérnököket gyakran kértek fel Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban,
hogy különbözQ alternatívák esetén határozzák meg a kockázatot és nyilatkozzanak,
hogy elviselhetQ-e az a kockázat. Az általános vélemény az, hogy a mérnökök nem
felelhetnek meg egyedül egy ilyen kérdésekre, nem válaszolhatnak csak m̲szaki
szinten egy ilyen tanulmányért, hiszen
- egy ilyen tanulmány gazdasági adatokat is tartalmaz,
- egy érintett társadalmi rétegre vagy az egész társadalomra vonatkozik és a
társadalom véleményének, t̲rQképességének kell visszatükrözQdnie benne.
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Ezért a kockázat számítási módszerek megfelelQ képzettség̲ gazdasági
szakemberekkel közösen készül, és a megfelelQ t̲rQképességi határozatokat a
m̲szaki-gazdasági döntéshozók (és/vagy politikusok) jelölik ki. A kockázat
nagyságának meghatározásánál két értéket határoznak meg párhuzamosan
- a kedvezQtlen esemény bekövetkezésének valószín̲ségét, és
- a kedvezQtlen esemény esetén jelentkezQ kár nagyságát.

51. ábra Kis és nagy tönkremeneteli valószín̲ség

Ezek segítségével lehetQség nyílik a különbözQ katasztrófák összehasonlítására, az
események ábrázolására a kockázati diagramban. A 51. ábra a kis és nagy
tönkremeneteli valószín̲ség̲, valamint az alacsony és magas kárral jelentkezQ
események szétválasztását mutatja.
A kockázat határértékeknek rendkívüli jelentQsége van az egyes országokban a
tervezési eredmények ellenQrzésére, a kész projekt biztonságának meghatározására.
Még ha tudunk is válaszolni arra a kérdésre, hogy milyen biztonságos a gátunk, még
az sem elégséges, hogy összehasonlítsuk a tönkremeneteli valószín̲séget más
mérnöki szerkezettel (52. ábra).
Az adatokat, melyeket az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Bizottsága
által közzé tett az "AtomerQm̲vekbQl származó kockázat tolerálhatósága" cím̲
jelentésében a 53. ábra bemutatja be. Az ábrán látható "helyi tolerálhatósági vonal",
melyen felül a kockázat nem tolerálhatónak számít. Ebben az összefüggésben a
kockázat megfelel a következmények valószín̲ségének szorzatával (a halálos esetek
száma osztva az idQegységgel). Így a kockázatot mennyiségileg jellemezni lehet az
élet/év/kockázati forrás értékkel.
A kockázat nem csökkenthetQ ésszer̲en minden határokon túl, egy ritkán elQforduló
esemény ellen költséges védelmi rendszert létre hozni értelmetlen. Egy emberélet
megmentésének az eltérQ költségeit mutatja a 2. táblázat. Az olyan alacsony kockázat,
ami már ésszer̲en nem elérhetQ (As Low As Reasonably Practicable, vagyis az
ALARP régió) a kockázat csökkentQ projektek alsó korlátját jelentik.
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52. ábra Kockázat mérnöki szerkezeteknél
A 53. ábrán két pont van kiemelve, az egyik a Canvey pont, a másik a Piper Alpha pont. A CanveyIsland-i kockázat felmérés volt az elindítója az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági
Bizottság "Kockázati tolerancia" cím̲ dokumentumainak. A Canvey-Island tanulmány felállította a
helyi közösségekre vonatkoztatott társadalmi kockázat felsQ határát a már említett 0,1 élet/évnél
veszélyes anyagok szállítása esetén. Ezt a számot úgy kapták, hogy csökkentették az évi 500-as
halálozás valószín̲ségét 1/5000-re, azaz 0,0002-re. A Piper Alpha - pontot az Egyesült Királyság
Egészségügyi és Biztonsági Bizottsága javasolta egyetértésben a Lord Cullen jelentéssel a Piper
Alpha-ról (a Piper Alpha Északi tengeri olajkút, mely 1988-ban felrobbant és 167 emberéletet
követelt). Ennél a szabályozásnál fontos rámutatni, hogy figyelembe veszi azt, hogy a helyi
községek jóval érzékenyebbek egy hasonló méret̲ helyi katasztrófára mint egy egész ország.

53. ábra Elfogadható kockázat az Egyesült Királyságban

A Nagy Gátak Ausztrál Nemzeti Bizottsága (Australien National Committee on Large
Dams - ANCOLD) általánosan a 0,001 élet/gát/év kockázatot tartja maximálisan
tolerálhatónak (54. ábra). Ott, ahol 1000 haláleset fordul elQ egy gátszakadás
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alkalmával ~ 0,0001 élet/gát/év kockázatot tartják elfogadhatónak. Ezt a szintet az
Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Bizottsága is elhanyagolhatónak
tekinti (53. ábra). EzekbQl az következik, hogy az a gát, amelynek tönkremenetele
esetén legfeljebb 1000 áldozat van - max. 10-7 a gátszakadás valószín̲sége évente
függetlenül attól, hogy áradás vagy földrengés miatt következik be (Salmon - Hehn
1993).
Felmerülhet az a kérdés, hogy ilyen alacsony tönkremeneteli valószín̲ségértelmezhetQ-e, milyen
hibával lehet meghatározni az ilyen alacsony költséget és milyen ráfordítással lehet elérni ezt a
biztonsági szintet?

54. ábra Elfogadható kockázat nagygátaknál

Az ipari létesítményekre Hollandiában meghatározott kockázati kritériumokat 55.
ábra mutatja (Salmon – Hartford 1995). Ezt a törvényben elQírt értéket használják pl.
a környezet szennyezések megítélésénél. Rendkívül ésszer̲ ennél az elQírásnál, hogy
eltérQ módon ítéli meg a már meglévQ létesítményeket, valamint a tervezett
létesítményeket.

55. ábra Elfogadható kockázat Hollandiában
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4.4 Magyarországi számítási adatok
A 2/2001, (I.17.) korm. rendelet „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésrQl” (az Európai Unió SEVESO egyezményének
Magyarországi ratifikálása) határértékeket ad a humán kockázatra civilizációs
katasztrófáknál. Három zóna határértéki megkülönböztetése a következQ:
‚" BelsQ zóna. A sérülés egyéni kockázata meghaladhatja a 10-5 esemény/év értéket.
‚" KözépsQ zóna. A sérülés egyéni kockázata 10-5 - 10-6 esemény/év értékek között alakul,
‚" KülsQ zóna. A sérülés egyéni kockázata nem érheti el a 10-6 esemény/év értéket, de nagyobb, mint
3×10-7.

Az ipari balesetekre vonatkozó humán kockázat elfogadása után még várat magára a
gazdaságilag elfogadható kockázat meghatározása, valamint a természeti veszélyekre,
így az árvízre, vonatkozó elfogadható kockázat érték meghatározása.
Az elvégzett számítások alpján jó gyakorlatot szereztem arra, hogy mikor megfelelQ
mérték̲ a tönkremeneteli valószín̲ség. FeltételezhetQ, hogy pf < 0,001
tönkremeneteli valószín̲ség érték megfelelQnek tekinthetQ, míg a pf > 0,01-tel
jellemezhetQ keresztszelvényt vagy árvízvédelmi vonalat nagy valószín̲séggel nem
megfelelQnek minQsíthetjük. A visszatérési idQt csak 100 évesnek feltételezve úgy
t̲nik, hogy elöntés valószín̲ségére45 mindenképpen csak (1/100×1/1000)
pf < 10-5
érték fogadható el. Tekintettel arra, hogy az elöntési valószín̲séget öblözetenként
értjük, ezen érték egy árvízvédelmi öblözetére vonatkozik évente. A 151 db
árvízvédelmi öblözetben az éves gátszakadások száma
S1= pf ×151

(30)

1970-tQl eltelt 35 év alatt az ismert gátszakadások száma a következQ módon
becsülhetQ:
S35 = 35×S1 = 35× pf × 151 = 0,53
(31)
vagyis hetven év alatt történhetne egy gátszakadás. Ezzel szemben 1970 óta öt darab
árvízvédelmi gátszakadás volt Magyarországon46 (ha nem számoljuk a tározó
nyitásokat), vagyis a fenti érték 10-szerese. Ez alatt a 35 év alatt az árvízvédelmi
gátak tönkremeneteli valószín̲sége (megbízhatósága)
pf =10-4
értékben adható meg. A számítás más idQtartományokra is elvégezhetQ. A konkrét
határ (vagy sáv) meghúzása a jó és rossz szakaszokra késQbbi vizsgálatok eredménye
lehet, ami részint a bekövetkezett szakadások elemzéseként alakulhat ki.
Az elfogadható kockázat országos szabályozásának hiányában, a meghatározott
meghágási illetve tönkremenetli valószín̲ségek a különbözQ öblözeteknél csak
önmagukban és egymáshoz viszonyítva értékelhetQk. A számítási eredményeket
45

A bekövetkezés valószín̲ségének meghatározásához az ellenállási és a terhelési oldal
valószín̲ségének szorzatával jutunk.
46
1970 Szamos jp., 1980 KettQs-Körös jp., 1995 Fehér-Körös bp., 2001 Tisza jp. 2 db,
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gazdasági (kár) adatokkal kiegészítve a kockázat értékelQ grafikon alapján a kockázat
elviselhetQsége, a fejlesztések sorolása meghatározható.

öblözet
száma
2.20
2.21
2.22
2.23
2.25
2.26
2.27
2.28
2.30
2.32
2.33
2.33

sorszám
1
2
3
4
6
7
8
9
11
13
14
15

26. táblázat Sajó menti öblözetek kockázata
tönkremeneteli várható
folyó, part
kár mFt
valószín̲ség

öblözet neve
FelsQzsolca - Boldva
Boldva - Múcsony
Múcsony - Sajókaza
Sajókaza - Dubicsány
Putnok - Héti
Bánrévei
Sajópüspöki
Sajónémeti
Sajóvelezd alsó
Miskolci
Miskolc - Sajószöged47
Miskolc - Sajószöged48

Sajó bp.
Sajó bp.
Sajó bp.
Sajó bp.
Sajó bp.
Sajó bp.
Sajó jp.
Sajó jp.
Sajó jp.
Sajó jp.
Sajó jp.
Sajó jp.

0,019
0,016
0,081
0,06
0,014
0,041
0,17
0,069
0,155
0,0078
0,184
0,0091

8257
386
611
154
1428
186
420
59
125
29900
5940
594049

A 11 db gáttal védett öblözetben a várható kár négy nagyságrendnyit, a
tönkremeneteli valószín̲ség két nagyságrendnyit változik (56. ábra). A meghatározott
meghágási illetve tönkremeneteli valószín̲ségek lehetQvé teszik, hogy az
eredményeket önmagukban is, és egymással összehasonlítva is értékeljük. A Sajó
menti árvízvédelmi öblözeteknél a kockázat mértékére vonatkozó számítások
eredményeit a 26. táblázat tartalmazza.
100000

Várható kár (millió forint)

2.32
10000

2.20
2.33 fejl. után

2.33 fejl. elQtt

2.25
1000

2.22

2.27

2.21
2.26 2.23
100

2.30

2.28

10
0,001

0,01

0,1

1

Tönkremeneteli valószín̲ség

56. ábra Sajó menti öblözetek kockázata

47

Fejlesztés elQtt.
Fejlesztés után.
49
Az egyszeri elöntésbQl származó kár fejlesztés után valószín̲leg nagyobb lenne, mert az emberek
jobban biztonságban érzik magukat, kevésbé készülnek egy veszélyes helyzetre, így válaszadó
képességük alacsonyabb szinten van. Adat hiány miatt ugyanazt a várható kár értéket vettem fel.
48
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Megállapítható, hogy a kockázat értékelQ grafikon (6. ábra) alapján a biztonság
ellenQrizhetQ, jól differenciálható, a fejlesztés igénye sorolható. E szerint sorban a
2.33, 2.32 és 2.20 jel̲ öblözetekben szükséges a fejlesztés. Az 56. ábra harántoló
vonalaitól jobbra és felfelé esQ értékek a rosszabb állapotot, a magasabb kockázatot
mutatják, a balra lefelé esQ eredmények az elviselhetQ kockázat tartománya felé
tartanak. A fejlesztési adatok ismeretében a bemutatott számítások újra
elvégezhetQek, egyúttal a fejlesztés eredménye bizonyítható. A 2.33 öblözetnél a
jelenlegi elQírásra kiépített töltés méretekkel és biztonsági tényezQvel a
tönkremeneteli valószín̲ség értéke jelentQsen csökken (56. ábra). A 2.33 öblözetben
még a tervezett fejlesztés eredményeként is viszonylag magas marad a kockázat (és a
jövQben dinamikusan nQni fog, amit Miskolc közelsége indokol), ezért
meggondolandó, hogy a differenciált védelmi szintek alapján magasabb visszatérési
idQ figyelembe vétele a mértékadó árvízszintnél.
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5.

ÖSSZEFOGLALÁS, EREDMÉNYEK

Amikor egy mérnök elkezd tervezni egy gátat, meggyQzQdése, hogy az "P gátjának" a
késQbbiekben semmilyen károsodása nem következhet be, és az általa tervezett gát
gazdaságos és mégis biztonságosabb mint a mások által korábban tervezett gátak. Az
abszolút biztonságos gát utáni vágy jelentQs túlméretezéshez vezethet. Tudomásul
kell venni, hogy minden valamilyen veszéllyel, kockázattal jár, így a mérnöki
szerkezet megvalósítása is.
A biztonság iránti vágy jelentkezik a hazai árvízvédelmi gátak tervezési elQírásainál
is. Egész bástya rendszert építettünk fel részint ökölszabályokból (1,0 méteres
biztonsági magasság, 1,5-es biztonsági tényezQ), másrészt a számítási és vizsgálati
módszerekbQl (mértékadó vízszint meghatározás stb.) valamint különbözQ
nyilvántartásokból. De továbbra sem tudunk megfelelni arra az egyszer̲ kérdésre,
hogy mennyire biztonságos egy gát. Az élet sokszor rácáfol a mégoly pontos
számításokra is tönkremegy az a gát aminek nem kellene, és töretlenül áll aminek
állékonysága kétséges.
Egy gáttervezési folyamatnál nagyon messzirQl kell elindulni (csapadékok, lefolyási
tényezQk, talajjellemzQk stb.) sok számítást kell elvégezni, és még így sem tudunk
megfelelni pontosan arra az egyszer̲ kérdésre, hogy mennyire biztonságos egy gát.
Azt tudjuk, hogy mikor lesz biztonságosabb, ha:
- nem 100 hanem pl. 300 éves visszatérési idQt veszünk figyelembe,
- nem 1,0 m hanem pl. 2,0 m lesz a biztonsági magasság,
- nem 1:2-es hanem 1:4-es rézs̲ket építünk stb.

De hogy abszolút értékben mennyi az elért biztonság azt csak a tönkremeneteli
valószín̲ség számítás alapján tudjuk becsülni, azt például, hogy 80 centiméteres
korona emelés vagy 1:2-rQl 1:3-ra történQ rézs̲ laposítás az eredményesebb
beavatkozás.
Extrém árvíz miatt Magyarországon a várható kár illetve az újjá építési költség
elérheti a 1000 milliárd Ft-ot, figyelembe véve, hogy az öblözeteknek csak egy
töredéke kerül víz alá. Az ártéren a védett értéket ennél lényegesen nagyobbra
becsülhetjük. A negyvenes évek közepe óta az árvízvédelemre fordított közpénzek
széles határok között változtak elsQ sorban a nagy árvizek (1956, 1965, 1970, 1980)
után eltelt idQ függvényében. Az árvízi öblözetek betelepültségére való tekintettel
(csaknem 2,3 millió ember lakik az ártéren) az emberi élet védelme abszolút
elsQbbséget kell, hogy élvezzen. Prioritásként jelentkezik a védett gazdasági érték,
ugyanakkor növekszik az aggodalom bizonyos területek természeti értékének
megtartása érdekében.
Ezen túlmenQen az árvízvédelmet, mint egy állandó feladatot kell tekinteni, mivel
nem csupán a természeti folyamatok intenzitása és fellépési gyakorisága változik az
idQben, hanem a védelmi lehetQségek, valamint a veszélyeztetett terület használati
módja. Ha figyelembe vesszük mindezeket az adatokat azzal, hogy az anyagi
lehetQségek egyre korlátozottabbak, valamint az említett bizonytalanságot a
természeti folyamatok elQrejelzésében és hogy a mérnöki tevékenység (mely messze
túlmegy a hagyományos árvízvédelem feladatain) egyre komplexebbé válik, akkor
megállapíthatjuk, hogy az árvízvédelem mérnöki tudományának új védelmi
stratégiára és egy új biztonsági filozófiára van szüksége. Ez új eszköz rendszert is
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igényel azért, hogy:
‚" a bizonytalan ismeretek és bizonytalan prognózis tudatosan és explicit módon
kezelhetQ legyen;
‚" az árvízvédelmi rendszerek biztonsága egyes részleteiben és egészében
számszer̲síthetQ legyen;
‚" számszer̲síthetQ legyen a kockázat, aminek segítségével a veszély helyzet
rangsorolhatóvá válik;
‚" a források a biztonság javítása érdekében célzottan felhasználhatóak legyenek;
‚" gyakorlati módszereket és útmutatókat lehessen kifejleszteni a rendszeres
ellenQrzésre, fenntartásra és katasztrófa elhárításra;
‚" motivációs keretet kell találni a korábbi árvízi káresetek és egyéb adatok (vízállás,
földm̲ minQség, morfológia, gátszakadás, kár, elöntött terület stb.) szisztematikus
gy̲jtésére, ellenQrzésére, értékelésére és dokumentálására;
‚" meghatározhatónak kell lennie annak a költségnek, amit hajlandóak vagyunk
áldozni, hogy emberéleteket mentsünk meg, hogy minél nagyobb biztonságot
teremtsünk és hogy megvalósítsuk azt az elképzelést, hogy a jövQ generációknak
ne halmozzunk fel adósságot;
‚" a lakosság megfelelQen tájékoztatva legyen a reális veszélyekrQl és kockázatokról.
Veszély esetén meg tudja tenni a megfelelQ ellenintézkedéseket.
Sok dimenziós „koordináta rendszerben” volna csak ábrázolható a kockázat számítás,
mely rendelkezik a szükséges m̲szaki feltételekkel, a megfelelQ adatokkal és
méretekkel a biztonság „meghatározásához”, különösen a katasztrofális
következményekkel járó nagyon ritka eseményekre. Ebben az összefüggésben a
kockázat analízis (megbízhatóságon alapuló módszere) az egyetlen alternatívát
nyújtja a reális veszélyek megismeréséhez feltéve, hogy tisztában vagyunk azzal,
hogy
(i) a méretezési gyakorlat felhasználóbarát bevezetésig még további kutatómunkára
és idQre van szükség,
(ii) a méretezési gyakorlat nem lesz egyszer̲bb, de sokkal áttekinthetQbb és
pontosabb lesz,
(iii) a döntéshozóknak a m̲szaki érzésére alapozott ad-hoc döntések bizonytalansága
helyett m̲szaki és gazdasági ismereteket ötvözQ kockázat számítási módszert
alkalmaznak,
(iv) az eredményeket hasznosabban lehet majd használni, ha általánosan emeljük a
kockázatszámítással kapcsolatos tudásszintet.
Csak így tudjuk az örökös biztonsággal kapcsolatos kérdést „Mennyire biztonságos és
biztonságos-e elégé?” a kor színvonalának megfelelQ módon megválaszolni.

5.1 Összefoglalás
Az elkészített tanulmányban egy olyan számítási vizsgálati rendszert igyekeztem
bemutatni, mely az alapadatoktól a politikai döntésig m̲szaki és gazdasági alapokon
nyugszik. Az árvízvédelmi fejlesztések során is alapvetQ m̲szaki és gazdasági
döntéseket kell hozni, ezért szükséges a döntés elQkészítés tudományos módszereit
fokozottan alkalmazni. Ezen módszerek figyelembe vétele segít megítélni a

104

védvonalrendszer jelenlegi védQképességét, megbízhatóságát, a tönkremeneteli
valószín̲séget és a tönkremeneteli valószín̲séghez f̲zQdQ bizonytalanságokat.
Bemutatásra kerül a geotechnikai alapon álló kockázat számítás, melynek
eredménye a gát állékonysági viszonyaitól függQ kockázata a vizsgált árvízvédelmi
öblözetnek. A rendszer szemlélet azonosítható abban, hogy a talajfizikai jellemzQktQl,
mint m̲szaki alap adatoktól kiindulva hogyan épül fel a valószín̲ség elméleten
keresztül a kockázat számítás egészen addig, hogy a politikai döntéshozóknak meg
kell határozni az elviselhetQ kockázat mértékét.
Magyarország legnagyobb természeti veszélyforrása a víz. A víz okozta károkkal
(árvíz, belvíz, aszály 57. ábra) való együttélésnek, a vízkárok elleni küzdelemnek
évszázados hagyományai vannak.

57. ábra Vízzel kapcsolatos veszélyforrások Magyarország területén

Tapasztalati tények mutatják, hogy
‚" a tervszer̲ megelQzés költsége kevesebb, mint tizede a védekezési költségnek
(mindamellett a kárelhárítási m̲vek megépítésével új értéket nem hozunk létre,
ezeket a veszély elmúltával el kell bontani),
‚" a tervszer̲ megelQzés költsége (a hely függvényében) százada-ezrede a kárnak.
JellemzQ adatok:
- 2000-ben a Szolnok környéki védekezéskor mintegy 320 km nyúlgát épült a Tisza mindkét partján
az árvízvédelmi töltéseken. A védekezéskor mintegy 8 millió homokzsákot használtak fel (amibQl
csak egy milliót az akolhát környéki rézs̲csúszások bevédésére). Ezek a m̲vek még 2000-ben
elbontásra kerültek, költségük megközelítette a 11 milliárdot. (nem beszélve a helyi lakosok
mintegy 4 milliárd forint érték̲ közmunkájáról.)
- 2001-ben a tarpai gátszakadás következtében keletkezett kár megközelíti a Vásárhelyi-terv tovább
fejlesztésének költségeit. MegjegyzendQ, hogy az elöntött beregi öblözet az átlagosnál kisebb
terület̲ és szegényebb.
- Ha nem épültek volna ki a Tisza bal parti töltések 1997-2000 között mintegy 12 milliárd forintból,
2001-ben több mint 200 milliárdos kár keletkezett volna Tiszabecs és Vásárosnamény között.

Az árvízi események a természeti folyamatok részét képezik. A vízkár a természeti
katasztrófák egy fajtája. Árvizek eddig is voltak és a jövQben is lesznek. Az országok,
az emberek mindig lépés hátrányban voltak az árvizekkel kapcsolatban,
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Magyarországon rendszeresen finanszírozási problémákkal küszködik az
árvízvédelem. Amennyire lehetséges, a természeti folyamatokra gyakorolt emberi
ráhatást meg kell fordítani, ki kell egyenlíteni, a jövQben pedig meg kell elQzni. Szem
elQtt kell tartani a természeti folyamatok gyenge elQre jelezhetQségét.
Árvíz megjelenésére a jövQben is számítani kell. Következményei azonban megfelelQ
stratégiával csökkenthetQk. A vízkárelhárítás stratégiája a megelQzés. Az árvízi
stratégiának ki kell terjednie az egész vízgy̲jtQre, és elQ kell mozdítania a vízzel, a
földterülettel és az ezekhez kapcsolódó erQforrásokkal kapcsolatos tevékenységek
koordinált fejlesztését, kezelését és a természeti környezet megQrzését. Az árvizek
fenntartható megelQzése, az árvízmentesítés és az árvízvédekezés legfontosabb
szempontja50.
A természeti veszélyek elleni védelem - így az árvízvédelem is - Magyarország
biztonságpolitikájának része. A mindenkori kormányzat alapfeladata az
állampolgárok biztonsága. A „gondoskodó állam” felelQssége azonban sokszor csak a
fokozott veszély pillanataiban nyilvánul meg.51
A vízzel, az árvízzel kapcsolatos feladatok jelentQs része a szociális ellátáshoz és a
létbiztonsághoz kötQdik, ezért a gazdasági megközelítésnek is követnie kell a
társadalmi gazdasági igényeket szigorú etikai és politikai kompromisszumok mellett.
Arra a kérdésre, hogy „Mennyire biztonságos?” és hogy „Biztonságos-e eléggé?” a
következQk alapján felelhetünk meg. A természeti katasztrófák értékelése az eltérQ
megközelítések ellenére két tényezQ, a visszatérési valószín̲ség és a keletkezett kár
alapján elvégezhetQ:
‚" MérhetQnek kell lennie a természeti veszélyforrás eseményének, vagyis olyan
jellemzQvel kell rendelkezni, amely több veszélyforrás esetén megadható. Ez az
elQfordulási valószín̲ség és a keletkezett kár.
‚" Kritérium rendszerrel kell rendelkezni a katasztrófa nagyságát illetQen,
aminek a segítségével eldönthetQ az, hogy a vizsgált katasztrófa mennyire súlyos.
Paradigma váltásra van szükség, az új biztonságpolitikai megfogalmazásnál a veszély
elleni defenzív tevékenységrQl át kell térni a megelQzésre, a kockázatkezelésre és az
árvizekkel történQ együttélésre, észben tartva, hogy az árvizek megelQzése nem
korlátozódhat csak az olyan árvízi eseményekre, amelyek gyakran fordulnak elQ. A
vízkárelhárítás magában kell, hogy foglalja a ritka eseményeket is. A vezérlQ elv a
meglévQ rendszer olyan fejlesztése kell legyen, amelynél a szerzett jogok nem
csorbulnak. ElQre lépni, fejleszteni a társadalmi igények kielégítése, a nagyobb
biztonság irányába kell.
A kockázatelemzésen – mint a legjobb elérhetQ számítási módszeren – alapuló
vizsgálatnál nem csak a m̲szaki biztonságot veszik figyelembe, hanem a védett
(gazdasági) értékben keletkezQ károkat is. Ezzel a társadalmi gazdasági igényeket a
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Az Európai Unió által kiadott az „Árvízvédekezés legjobb gyakorlat” dokumentuma szerint.
Fontos szempont, hogy az állam tulajdonosként jelenik meg nemcsak a veszélyeztetett tulajdonoknál,
hanem az árvízvédelmi biztonságot nyújtó árvízvédelmi rendszernél is.
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biztonság megfogalmazása jobban követni tudja (sQt helyenként a fejlQdés motorja is
lehet).
A szerkezeti jelleg̲ intézkedések (a védm̲vek) az árvízvédelem fontos elemei,
elsQdlegesen az emberi egészség és biztonság, továbbá az értékes javak és tulajdonok
védelmét szolgálják. Szem elQtt kell tartanunk, hogy az árvízmentesítés, a védettség
soha sem abszolút mérték̲, ami hamis biztonságérzetet kelthet. Figyelembe kell ezért
venni a megmaradó kockázatot, beleértve a lehetséges tönkremenetelt és
meghibásodást.
Az árvízvédelmi öblözetek védQképességének fejlesztésénél, a gátrendszer kiépítésénél
nem közömbös a mentesített területen keletkezett kár. Nagyobb érték̲ öblözetnél (ahol
feltételezhetQen a keletkezQ kár is nagyobb) a biztonságnak is követnie kell a
magasabb gazdasági igényeket. Ezt javasolja az Európai Unió is az „Árvízvédekezés
legjobb gyakorlata” dokumentumban. Bár a kockázat számítás menete a hétköznapi
ember számára nem azonnal érthetQ, az elv logikus volta, tisztasága nyomon követhetQ
és társadalmilag ellenQrizhetQ52.
Rendszeresen felmerülQ kérdés: milyen biztonság érhetQ el milyen áron, illetve hogy a
megmaradó kockázat milyen mértékét kell elfogadnia a társadalomnak? A megfelelQ
módszer a kockázatkezelés, az elviselhetQ kockázatra történQ tervezés. Ennek hazai
bevezetése 5-8 évre tehetQ.
Az „Árvízvédelem legjobb gyakorlata” az Európai Unió árvízvédekezéssel
kapcsolatos ajánlásai szerint:
„Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy az árvízmentesítés milyen szintjét
fogadhatjuk el, feltételezi a következmények vizsgálatát azt, hogy megfelelQen
értékelték-e a kockázatot. Vagyis a 100 év vagy más visszatérési idQre történQ
tervezés csak akkor elfogadható és megalapozott, ha bizonyítva van ennek
elégségessége, megfelelQsége.”
Ennek számításához nyújt segítséget jelen disszertáció az árvízvédelmi gátakkal
védett öblözetek esetén.
A társadalmi tudatosság elQfeltétele, hogy a lakosok tudjanak a veszélyekrQl, ismerve
annak minden fontos paraméterét, úgymint az árvizeknél az elöntés típusa (statikus,
dinamikus), valószín̲sége, intenzitása (az elöntés mélysége, áramlási sebesség,
elöntés tartósság) és hatásának mértéke. Ezeket az ismereteket meggyQzQ módon
tudatára kell hozni minden szereplQnek. Ehhez nyújt segítséget a kockázat térképezés
ahol a védm̲vek tönkremeneteli valószín̲sége alapadatként szerepel.
A kockázati térkép a jövQben valamilyen valószín̲séggel bekövetkezQ katasztrófa
jellegzetességeinek kartográfiai reprezentációja. A kockázati térképek a zónatérképek
gazdasági adatokkal történQ kiegészítésével készülnek. Ezek a gazdasági adatok rendszerint kárértékek, melyek a vizsgált jelenség bekövetkezésekor várhatóak. Tehát a
kockázati térkép végeredményben nem más, mint a várható kár és a bekövetkezési
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Kockázat elemzést javasol az árvízvédelemben a Magyar Hidrológiai Társaság 2004 évi
vándorgy̲lése is.
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valószín̲ségének területi eloszlása, amit különbözQ m̲szaki megközelítések alapján
határozunk meg.
A térképeknek könnyen olvashatóknak kell lenniük, és be kell mutatniuk a
veszélyeztetettség különbözQ szintjeit. Szükség van rájuk a különbözQ tevékenységek
koordinálásához. Tervezési eszközként szolgálnak és biztosítják, hogy az összes
érdekeltnek és szereplQnek ugyanaz az információ álljon rendelkezésére egy bizonyos
veszély térbeli kiterjedésének megítéléséhez. Az árvízi térképeket a kárpotenciál
csökkentésére kell használni, integrálva a belQlük nyerhetQ információkat a
területrendezési- és a kárelhárítási tervezésbe.
Az árvíz-kockázati térkép minden területfejlesztési politikának és minden területi
árvízvédelmi beavatkozási politikának alapvetQ eszköze, s egyben kiindulópontja is.
Az árvíz-kockázati térképek a következQ célokat szolgálhatják:
‚"a területhasználat tervezéséhez szükséges alapvetQ kezdeti információkat nyújtanak, lehetQvé teszik az
új lakó- és fejlesztési területek megfelelQ kijelölését és fejlQdését,
‚"segítségükkel megállapíthatóak a várható árvíz okozta károk és a kockázat csökkentésével járó
elQnyök,
‚"a nem-szerkezeti árvízvédelmi intézkedések – pl. az árvízálló területhasználat, vagy építési mód megvalósíthatósága pontosan megállapíthatóvá válik,
‚"lokalizációs tervekhez készítéséhez meghatározza a magas kockázatú területeket,
‚"megállapíthatóak az árvíz okozta károk és a kockázat csökkentésével járó elQnyök,
‚"térképi támogatást nyújtanak a döntés elQkészítési folyamatban,
‚"bármiféle biztosítási terv alapját adják,
‚"logikai alapját képezik a beruházások tervezésének és a prioritások megállapításának, különösen a
szerkezeti intézkedések esetén,
‚"növelik a lakosság valós ismereteit a várható veszélyekrQl, bemutatják a lakosságnak a reális
veszélyeket.

Az árvíz kockázati térkép információkat tartalmaz:
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"
‚"

az ártéri öblözet védvonalának védQképességérQl,
az árvizek által a gátszakadást követQ elöntések kiterjedésérQl, határairól;
a fenti elöntések tartósságáról, annak területi eloszlásáról;
az elöntési mélység-tartósság területi eloszlásáról;
az elöntési folyamat során kialakuló áramlási viszonyokról, kritikus áramlási sebesség̲ zónákról;
a kárérzékeny zónákról (beleértve nemcsak a bekövetkezQ elöntés okozta károsodásokat, hanem
védekezési helyzet miatt várható korlátozásokat is);
a veszélyeztetett terület néps̲r̲ségérQl, annak eloszlásáról;
a magas kockázati tényezQvel jellemezhetQ zónákról.

A kockázatszámítás kialakulásával új lehetQség adódott a biztonság
megfogalmazására. Segítségével, az amúgy be sem tartható „abszolút biztonság elve”
felváltható. Ezzel az új módszerrel a biztonság tervezhetQvé, ellenQrizhetQvé válik.
Kockázatszámítással mód van a megtörtént események feldolgozására és a jövQben
feltételezett események szimulációjára.
A mérnöki értelemben vett döntés a m̲szaki és gazdasági szempontokat mindig
egyidej̲leg, kölcsönhatásukban veszi figyelembe. Ezt az elvet a hagyományos
tervezési metodikát követve úgy szokás megfogalmazni, hogy a "m̲szakilag
egyenérték̲" megoldások közül a "legolcsóbbat" kell kiválasztanunk. Ez a szemlélet
a kockázat és a megbízhatóságon alapuló biztonsági számítás tükrében vizsgálva
alapvetQen hibás. Nincsenek ugyanis egyenérték̲ megoldások, mivel minden
megoldás tönkremeneteli valószín̲sége más és más. Ez azzal a következménnyel jár,

108

hogy a várható kockázat is a megoldás módjával (pl. a geometriai méretek, a
felhasznált anyag mennyiség stb.) változik.

5.2 Tézisek
A több mint egy évtizedes kockázat számítással kapcsolatos és 25 éves geotechnikai
munkásságom legfontosabb eredményének tartom annak a számítási rendszernek a
felépítését, mely a talajok változékonyságának figyelembevételétQl kiindulva a
különbözQ számítási módszerek felhasználásával, az árvízvédelmi földm̲vek
állékonyságának megbízhatósági elv alapján történQ méretezés segítségével eljutott a
kockázat elemzéshez és értékeléshez. ElQször alkalmaztam tönkremeneteli
valószín̲ség számítást Magyarországon árvízvédelmi gátak állékonyságának
meghatározására, elQször alkalmaztam Magyarországon kockázat számítást az
árvízvédelmi biztonság meghatározására és értékelésére.
Árvízvédelmi gátaknál a kiépítettség alapján bizonyos tönkremeneteli valószín̲séggel
és kockázattal mindenképpen kell számolnunk. A kockázat analízis kvantitatív
módszerei lehetQvé teszik a rendszeres ellenQrzésre, fenntartásra és katasztrófa
elhárításra irányuló stratégiák, módszerek és irányelvek tovább fejlesztését és
optimalizálását.
A kvantitatív kockázat számítás a jövQben az árvízvédelmi stratégiában – reményeim
szerint -fontos szerepet fog játszani. Az árvízvédelmi rendszerek kockázat
számításához az alapot a valószín̲ségi elven alapuló méretezési eljárások adják, ahol
a rendszer minden egyes elemének (földm̲, magaspart, árvízvédelmi fal, lokalizációs
védvonal, nyárigát, m̲tárgyak, beleértve az átvezetéseket is, stb.) a tönkremeneteli
valószín̲ségét meg kell határozni.
A megbízhatósági elven alapuló kockázatanalízis végrehajtásának teljes koncepcióját
a következQ nyolc végrehajtandó lépésben foglaltam össze (vastaggal kiemelve a
disszertációban részletesen érintett részeket):
(i) A vízállás elemzése.
(ii) Árvízvédelmi elemek és mértékadó keresztmetszet meghatározása: Az
árvízvédelmi rendszert azonos viselkedés̲ szakaszokra, árvízvédelmi
elemekre kell bontani. Ez a módszer elQsegíti, hogy az árvízvédelmi gát, mint
„végtelen” hosszú vonalas m̲tárgy kezelhetQ legyen. Az árvízvédelmi elem
állékonyság szempontjából a mértékadó keresztmetszettel jellemezhetQ.
(iii) Árvízvédelmi elem tönkremeneteli mechanizmusok valószín̲ségének
becslésére több módszert mutattam be. Az árvízvédelmi elem
tönkremeneteli valószín̲ségébQl az árvízvédelmi vonal és az öblözetet védQ
árvízvédelmi rendszer tönkremeneteli valószín̲sége számolható.
(iv) Árvízvédelmi öblözet elöntési valószín̲sége az árvízvédelmi rendszer
tönkremeneteli valószín̲ségébQl és a vízállás valószín̲ségbQl határozható
meg.
(v) Várható kár meghatározása.
(vi) Kockázat számítása: A becsült tönkremeneteli valószín̲ség és a becsült kár
alapján kiszámítható a kockázat felméréskori értéke. Az árvízi kockázat
rendszerint egy öblözetre adható meg.
(vii) Kockázat értékelése: Egy tönkremenetel várható következményeinek
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elemzése végül egy olyan kockázat értékeléséhez vezet, ahol a meghatározott
kockázat az elfogadható kockázat (szociális és politikai elfogadhatóság vagy
gazdasági szempontok figyelembe vétele segítségével meghatározott)
értékével kerül összehasonlításra. A számított kockázat összehasonlítható
más m̲szaki létesítmények és a természeti veszélyek kockázatával is.
(viii) A kockázat management döntéshozói feladat. A reziduális kockázatnak a
becslése a legtöbb esetben nem csupán technikai, hanem egy gazdasági és
szociálpolitikai kérdés, mely csak valószín̲ségi elven alapuló kockázat
analízis alapján válaszolható meg. Menedzselni kell a reziduális kockázatot,
vagyis meg kell határozni a fejlesztés, a monitoring, a kárcsökkentés és a
fenntartás stratégiáját, emberi élet veszélyeztetése esetén a katasztrófa
elhárítás lehetQségeit.
A gátak tönkremeneteli valószín̲ségén alapuló kockázat számítás alkalmas múltbeli
események bemutatására és speciális tesztelQ feladatra, mely alapján szimulálni lehet
a jövQben bekövetkezhetQ gátszakadások következményeit. A töltésezett folyókon
kialakuló gátszakadás bekövetkezési valószín̲sége a kockázat térképezés alapadata.

Eredményeimet részletesen a következQkben foglalom össze:
1. Tézis
Elemeztem a determinisztikus biztonsági tényezQ változását a hazai és külföldi
mélyépítési mérnöki szerkezeteknél, a biztonság meghatározásának milyen semivalószín̲ségi és megbízhatósági módszerei alkalmazhatók a kockázat
számításnál.
27. táblázat Az ellenállások és terhelések determinisztikus vagy valószín̲ségi alkalmazása

Az árvízvédelmi gátaknál alkalmazott biztonság az ellenállások és terhelések
determinisztikus vagy valószín̲ségi alkalmazása alapján történik (27. táblázat).
Vizsgáltam a biztonság különbözQ megfogalmazásának módszereit, elQnyeit és
hátrányait.
Megállapítottam, hogy az árvízi biztonság jelenlegi meghatározása nem korszer̲,
keverednek benne a determinisztikus és a semi-valószín̲ségi elemek, ugyanakkor
nem veszi figyelembe a kiindulási adatok megbízhatóságát és a védett terület

110

jellemzQit. Különösen vitatható a magassági biztonság megfogalmazása, mely
nem ad választ arra, hogy mi ellen jelent biztonságot.
2. Tézis
Megfogalmaztam, hogyan változott az árvízvédelmi biztonság megfogalmazása az
elQzQ két évszázadban Magyarországon, kifejezve a kor m̲szaki–társadalmi
ismereteit. Megállapítottam, hogy a biztonság megfogalmazása hagyományosan az
azonosság alapján történik, mindenki ugyanabban a biztonságban részesül, nem
teszünk, nem tehetünk különbséget az egyes állampolgárok biztonsága között.
Történelmi vizsgálódásaim alapján megfogalmaztam, hogy az árvízvédelmi
biztonság korábbi gyakorlatát az:
‚"azonos magasságú töltésekkel,
‚"azonos keresztmetszet̲ töltésekkel,
‚"azonos biztonsági tényezQj̲ gátakkal,
‚"azonos tönkremeneteli valószín̲ség̲ gátakkal lehet jellemezni.
Megállapítottam, hogy a legmodernebb biztonsági elemzés valószín̲ség elméleti
alapokon áll és figyelembe veszi a mentesített területen a gazdasági viszonyokat
is. Az azonos kockázatú árvízvédelmi rendszer kialakítása az árvízi biztonság
megfogalmazásának a legjobb elérhetQ gyakorlata.
Az öblözetenkénti biztonság értékelésére az ott élQk száma és gazdasági adatok
alapján három módszert mutattam be. Ezek kombináltan is alkalmazhatók.

3. Tézis
Kimutattam külföldi és hazai irodalmi adatok alapján
- nagygátak,
- a külföldi árvízvédelmi töltések és
- más földm̲vek
károsodásának és tönkremenetelének legfontosabb okait.
Megállapítottam, hogy mind a nagygátaknál, mind az árvízvédelmi gátaknál
‚"a tönkremeneteleknél legnagyobb valószín̲séggel a gát szintmeghaladási
(meghágási) valószín̲sége szerepel, a nem megfelelQ vízhozam és vízállás
meghatározás miatt az esetek 32-66 %-ban nem volt megfelelQ magasságú a gát.
‚"a gátszakadások 24-60 %-ban a töltés talajával, vagy az altalajjal összefüggQ
geotechnikai problémák jelentették a tönkremenetel okát (11. táblázat).
A gátak állékonysága a jövQben is nagy mértékben függ a biztonság
megfogalmazásától. A biztonság megfogalmazásában paradigma váltásra van
szükség. A megbízhatóságon alapuló tönkremeneteli valószín̲ség számításra
épülQ kockázat számítás alkalmazásával tovább csökkenthetQ a gátszakadások
száma, és csökkenthetQ a gátszakadások következménye.

4. Tézis
Meghatároztam azt a számítási szerkezetet, mely egy árvízvédelmi öblözet
elöntési valószín̲ségének meghatározásához szükséges.
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Példákat mutattam be arra, hogyan lehet alkalmazni a talajfizikai jellemzQk
változékonyságára épülQ kockázat számítást az árvízvédelmi öblözetek
biztonságánál.
Számítással igazoltam, hogy
‚"a determinisztikus módon felvett biztonsági tényezQk értékei milyen
ellentmondást hordoznak,
‚"a nem kellQ biztonsági tényezQj̲ helyeknél történt beavatkozások hogyan
javítják az árvízvédelmi elem, és ezáltal az árvízvédelmi vonal valamint az
árvízvédelmi rendszer tönkremeneteli valószín̲égét.
Kimutattam, hogy
‚"a megismert leggyengébb láncszem nem alkalmas az öblözet védtöltésének
mint rendszernek a jellemzésére. Nem zárható ki, hogy még gyengébb
láncszemet is lehet találni;
‚"a leggyengébb láncszem helyének ismerete nem fontos az elöntés
valószín̲ségének számításához;
‚"az abszolút biztonság nem létezik, elérése gazdaságtalan ábránd, a rossz
kockázat kommunikáció eredménye. Azt a hamis biztonság érzetet kelti, hogy a
jelenlegi gáttervezési és gátépítési szabványok és elQírások betartása teljes
biztonságot nyújt, pedig ekkor még jelentQs reziduális kockázatra kell számítani.
A reziduális kockázat eltérQ mértéke minden árvízvédelmi öblözetre már
jelenleg is meghatározható.

5. Tézis
Egy keresztszelvényben különbözQ vízszintekre végzett számításon mutattam be,
hogyan változik a vízterhelés hatására az altalajtörés tönkremeneteli
valószín̲sége (58. ábra). Számítással igazoltam, hogy hasonló módon adható
meg a rézs̲csúszásra vonatkozó tönkremeneteli valószín̲ség érték is.

58. ábra Keresztszelvény tönkremeneteli valószín̲sége.
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A gátszakadás bekövetkezésének valószín̲ségét altalaj törésnél a terhelés és
ellenállás szorzata függvényében javaslom figyelembe venni, mivel mindkettQ
kialakulása csak bizonyos valószín̲séggel adható meg. A tönkremenetel
bekövetkezésének valószín̲sége a két független valószín̲ség szorzata R(x)×Q(x).
Ennek maximuma (ami egy szakaszra adott vízállás valószín̲ség görbe esetén) az
ellenállás görbe helyzetétQl függ (59. ábra).
Javaslom a bekövetkezési valószín̲séget a szorzat görbe legnagyobb értékével
számításba venni. Megállapítottam, hogy a gát megbízhatóságát az R(x)×Q(x)
görbe maximumának magasságával is lehet jellemezni.
Számítással igazoltam, hogy hasonló módon adható meg a rézs̲csúszásra
vonatkozó bekövetkezési valószín̲ség érték is.

59. ábra Bekövetkezés valószín̲sége

6. Tézis
Számítási módszert dolgoztam ki a gát keresztmetszeti állékonyságának
(tönkremeneteli valószín̲ségének) meghatározására;
‚"az altalaj hidraulikus törés,
‚"a rézs̲csúszás,
‚"az altalaj állékonyság,
‚"a meghágás
valószín̲ségének becslésére a talajfizikai jellemzQk és a gát keresztszelvényi
méreteinek statisztikai feldolgozása alapján. Rézs̲állékonyság számításánál több
egymást helyettesítQ módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik az adott
geometriai, talajmechanikai környezethez legjobban alkalmazkodik. Azoknál a
tönkremeneteli mechanizmusoknál, ahol még nem rendelkezünk számítási
eljárással (vízoldali elmosás, humán aktivitás, keresztezések, diszperzív talaj,
stb.), módszereket mutattam be a tönkremeneteli valószín̲ség becslésére,
úgymint:
‚"m̲szaki becslés,
‚"megtörtént események statisztikájának alkalmazása,
‚"döntési fa alkalmazása.
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7. Tézis
Meghatároztam azokat a módszereket, melyek segítségével a kockázat számítás
alapján a biztonság értékelhetQ. Irodalmi adatok alapján bemutattam néhány
országban az elviselhetQ kockázatra figyelembe vett határértékeket, valamint azt,
hogy
‚"egyes m̲szaki tevékenységek és
‚"a természeti katasztrófák kockázatot jelentenek, valamint
‚"néhány civilizációs veszély milyen kockázattal jár.
A veszélyek, károk és a kockázat helyes biztonság politikával53, helyes
kommunikációs stratégiával is csökkenthetQk. A Sajó menti árvízvédelmi
öblözetek biztonságát a védm̲vek tönkremeneteli valószín̲sége és a várható kár
alapján határoztam meg. Megállapítottam, hogy a kockázat értékelQ grafikon
(60. ábra) alapján a biztonság ellenQrizhetQ, jól differenciálható, a fejlesztés
igénye sorolható.
M̲szaki beavatkozással elsQ sorban a tönkremeneteli valószín̲ségre lehetünk
hatással, ami a kockázatot megfelelQ módon csökkentheti.

60. ábra Sajó menti öblözetek kockázata

8. Tézis
Meghatároztam a meghágás valószín̲ségének számítási módszerét egy
keresztszelvényre és egy árvízvédelmi vonalra. A meghágás valószín̲sége adott
helyen (adott vízállás eloszlás mellett) a korona magasságától függ.
Árvízvédelmi vonalon a korona magassága méterrQl-méterre változik (61. ábra).
A korona magasság statisztikai módszerekkel értékelhetQ, átlag értéke és a szórása
meghatározható. A korona magasság és vízállás gyakoriság alapján egyszer̲
számítási módszert dolgoztam ki a meghágási valószín̲ség számítására.
Vizsgálataim alapján javaslatot tettem az árvízvédelmi vonal meghágás
számításánál a mértékadó koronaszint (Hm)
Hm= H – 2j

53

És a biztonság politikához rendelt eszközrendszerrel.
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módon történQ figyelembe vételére, ahol H az átlagos korona magasság, j pedig a
korona magasság szórása az árvízvédelmi vonalon.

61. ábra Meghágási valószín̲ség becslése

9. Tézis
Részletes számítást készítettem a FelsQ-tiszai54 és a Sajó menti árvízvédelmi
öblözetek biztonságának értékelésére. Egy keresztszelvényre a számítások és az
elQzQ 35 év gátszakadásai alapján elQzetesen a
pf < 10-3
tönkremeneteli valószín̲ség (0,001 vagy 0,1%) figyelembevétele javasolható. Az
elöntési valószín̲ség55 értékére
pf < 10-5
felvétele adható meg mint határérték a vizsgálatok jelen állásában. A számítások
szerint ezen értékek alkalmazása a kockázat térképezés szempontjából is
megfelelQ lehet.

5.3 Az értekezés eredményeinek továbbfejlesztési lehetQségei
Az árvízi kockázatelemzés interdiszciplináris tudomány, ezért arányaiban több
kutatási tevékenység szükséges a különbözQ tudományok összehangolására,
harmonizálására. A két legfontosabb szakmai terület a m̲szaki és gazdasági. A
m̲szaki téren a megoldandó feladatokhoz geodéta, térképész, hidrológus, hidraulikus,
geotechnikus, geofizikus, informatikus, matematikus szakembereknek kell közösen
dolgozniuk. Ehhez kapcsolódik a kárfelmérés gazdasági kérdése, a terület tervezés, az
54

Ami a FelsQ-tiszai fejlesztési stratégia egyik alapja.
Árvízvédelmi rendszer tönkremeneteli valószín̲sége
valószín̲ségével.

55

szorozva

az

árvíz

elQfordulási

115

ökológus, a mezQgazdász stb. munkája. Az árvízvédelem és árvízi biztonság tervezése
szakított azzal a korábbi ténnyel, hogy ez hagyományosan hidrológusi feladat.
Az árvízvédelem és a kockázat számítás erQsen fejlQdQ tudomány, melynek
alkalmazott és alap kutatásra a jövQben is szükség lesz. Az árvízvédelmi öblözetek
kockázatának számításának fejlesztéséhez motivációs keretet kell találni, hogy a
következQ részproblémák finomítása elvégezhetQ legyen:
- Be kell mutatni a jelenleg determinisztikus kijelentéseken nyugvó vízállás
valószín̲ségek, biztonsági magasság és biztonsági tényezQ kapcsolatát
valószín̲ségszámítási alapon.
- Emelni kell az általános tudásszintet a megbízhatóságon alapuló geotechnikai
tervezéssel és méretezéssel kapcsolatban. Ez az alapja az állékonyság számításnak
és a biztonsági paradigma váltásnak az árvízvédelemben.
- A töltéseknél a rézs̲állékonyság számíthatóságára vonatkozó módszereket tovább
kell fejleszteni, a többször erQsített töltések sajátos jellege miatt várhatóan
nagyobb bizonytalansággal kell számolni.
- Foglalkozni kell a különbözQ helyszíni és laboratóriumi módszerekkel
meghatározott szivárgási tényezQnek -mint alapadatnak- az eloszlás típusával,
szórásával és variációs tényezQjével.
- Részletesen foglalkozni kell a ritkán elQforduló események pontos valószín̲ség
számításon alapuló becslésével, mert a valószín̲ségek csökkenésével nQ a
bizonytalanság. Milyen módon csökkenthetQk a konfidencia határok?
- Korábbi gátszakadások helyének utólagos értékelésével becsülni kell a szakadás
elQtti biztonsági tényezQt és tönkremeneteli valószín̲séget, így a számítási
módszer pontosítható.
- Vizsgálni kell a számítási rendszer érzékenységét, megbízhatóságát.
- Az elviselhetQ kockázat mértékének meghatározása minden további értékelés
alapja. Ehhez az árvízvédelmi gátaknál egyrészt a próbaszámításokat finomítani
kell, másrészt meg kell határozni egy-egy öblözetet védQ töltés rendszer
tönkremeneteli valószín̲ségét.
- Gazdasági számítások szükségesek a kárfüggvények meghatározására. Mi várható a
települések, a település szerkezet fejlQdésében?
- Készüljenek számítások a magassági biztonsággal kapcsolatban arra, hogy milyen
tényezQ milyen mérték̲ befolyással bír az értékére, milyen szélsQértékkel vehetQ
figyelembe, a különbözQ befolyásoló tényezQk szuperpozíciójának mi a
valószín̲sége.
- Meg kell határozni a "még ésszer̲en elérhetQ kockázat" és az ehhez tartozó
tönkremeneteli valószín̲ség értékét Magyarországon.
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