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A termál készl etek hasznosítása egy több szempontból is korl átos, sokfél eképp hasznosított természeti erőforrás
szabál yozási kérdéseit veti fel . Az egyik korl átosan megújul ó erőforrás a mél ységi vi zeket mel egítő hőáram, a másik a
mél ységi rendszerben j el enl évő víz mennyisége. A víz, egyrészről a közvetítő közeg funkcióját töl ti be (energia
kinyerése), másrészről kapcsol tan is hasznosul (fürdők), harmadrészt önmagában, i vóvízként i s fel használ j uk. A jel enl egi
keretszabál yozás ugyanakkor nem tükrözi azt, hogy ennek a sokrétűségnek egy kompl ex erőforráskészl et az al apja. Azt
l ehet inkább mondani , hogy egymástól l ényegében függetl en résszabál yozások vannak, így a sokrétű hasznosítási
módok megfel el ési terhei sokszorozódnak, de a sok bába között el veszik a köztul aj don hatékony hasznosításának
kérdése.

Vízkészl et-gazdál kodásunk ál l ami fel ügyel etének jel enl egi gyakorl ata al apvetően a bőséges készl etel l átottság i dőszakát
tükrözi . Ez a bőség sok szempontból ma is igaz, azonban egyedi eseteket teki ntve már jel enl eg i s, el őreteki ntve pedi g az
igények és az éghaj l at vál tozása miatt kel l a korl átos készl et-hel yzetek kezel ésére fel készül nünk.

A hazai termál készl etekkel val ó gazdál kodás komol y tapasztal atokra épül mi nd a gyakorl ati hasznosítás, mind a
fel ügyel et intézményrendszere, mind a tudományos háttér tekintetében. Az új kihívások azonban a jel enl egi szabál yozási
rendszer sokkal feszesebb működtetését és új , közgazdasági szabál yozó-eszközök bevezetését i s ki fogj ák kényszeríteni .

A készl etgazdál kodás továbbfej l esztése nem val ósítható meg anél kül , hogy a készl etgazdál kodást végző szervezet és a
hasznosítók számára nem nyi l vánul meg egyértel műen az el osztási fol yamat során a kül önböző fel használ ások hozzá-
adott-érték termel ő képességének kül önbsége, vagyis az az informáci ó, hogy a többiekéhez képest, mel yik hasznosítás
mekkora gazdasági értéktöbbl et ál l ít el ő a készl ethasznál at segítségével .

http://rekk.hu/rolunk/rekk_alapitvany
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A készl et-hasznosítás és el használ ás kérdéskörben mindig
fel merül a visszasaj tol ás ügye. Gyors vál tozásokra nem ér-
demes számítani , de hosszú távon tekintve csak a vissza-
sajtol ás a megol dás. A törvényi kötel ezés megszűnte után is
vannak visszasajtol ásra épül ő fej l esztések. U gyanakkor a
vi sszasaj tol ás szempontjából l egfontosabb réteg, a Fel ső-
Pannon homokkövek esetében a tevékenység jel entős
probl émákba ütközi k. I tt komol y terepe l enne a cél irányos
tudományos kutatás-fej l esztésnek a megbízhatóan al kal -
mazható technol ógi ák kial akítása érdekében.

A készl etek fel használ ási cél ok közötti el osztásának kérdé-
sét jel enl eg el vi l eg a Vízgazdál kodási törvény prioritási
l istáj a kezel i , amel ynek a konkrét al l okáci ós konfl iktusok
fel ol dásában igen korl átozott a szerepe. I parági ol dal ról
jel entkezett, hogy a készl etszabál yozásnak (néhány kiemel t
fel használ ás kivétel étől el teki ntve) szektor-seml eges fel -
ügyel etet kel l ene gyakorol nia. Vol t ol yan vél emény, amel y
szerint az ivóvíz cél ú fel használ ást sem kel l ene fel tétl enül
tel j es mértékben kivonni a szektor-seml eges megközel ítés-
ből , mivel nagy fel használ ó, ráadásul jel entős hál ózati
veszteséggel működi k. H asonl ó l ogika mentén így fel érté-
kel ődhetnek azok az al ternatív vízbázisok is, amel yek
i vóvízhasznál at cél jára el érhetőek, csak a vízi közművek
számára ol csóbb a termál készl etek használ ata.

A fel használ ási j ogosul tság szektor-seml eges el osztási
rendszerének kial akítása fontos el őrel épés l enne a fel szín
al atti kompl ex erőforrástér egységes szeml él etű szabál yo-
zása fel é. Ez a l épés jel entős l ökést tudna adni a szél esebb
körű gazdasági hasznosítások számára. M ivel funkcióiban és
l ehetőségei ben bővül ő erőforrás-hasznosítási tevékenysé-
gekről beszél ünk, fontos kérdés a hozzáférés időtávjának, a
hozzáférésből val ó kizárhatóságnak a kérdése (pl tel epül ési
hőrendszerek kiépítésének l ehetősége és már hasznosítást
végző gazdasági társaság érdekütközése).

Az új típusú, bonyol ul tabb szabál yozási megol dások beve-
zetése el őtt mindenképp azoknak a szabál yozási és el -
l enőrzési funkcióknak a működését kel l ene erősíteni , ame-
l yek jel enl eg is rendel kezésre ál l nak és ösztönzik a pazarl ás
megszüntetését. Ennek érdekében többl etforrásra l enne
szüksége az ál l ami gazgatásnak.

A készl etek fel használ ásának hatásfok-j avítása csökkentené
a kitermel ési kényszert is.

A hazai készl et-szabál yozási eszköztár fej l esztése önmagán
túl mutatóan a határon átnyúl ó készl etekről szükséges két,
vagy több ol dal ú megál l apodások érdekében is szükséges.
Egyel őre csak a nyugati határ mentén tal ál ható víztestek
esetében szül ettek meg a szükséges megál l apodások.

Megállapítások, felvetések

Az összefogl al ó a REKK 201 6. november 1 5-én l ezaj l ott
PiacM oni toring Kl ubján el hangzott vitaindító és hozzá-
szól ások al apján készül t. A szakmai háttérbeszél getésen
iparági szerepl ők, a témában érintett tudományos ol dal
képvisel ői és a szabál yozó szerepben l évő ál l amigazgatási
szervezetek munkatársai vettek részt.
A beszél getést fel vezető háttéranyag el érhető honl apunkon.

A vízgazdál kodás jogszabál yi környezete ál tal biztosított
fel ügyel eti l ehetőségek jóval szél eskörűbbek annál , mint
ami jel enl eg a fenntartható és hatékony készl ethasznál at
érdekében a napi gyakorl atban al kal mazásra kerül .

A hazai szakértői kapacitás rendel kezésre ál l , de a fel ügye-
l et és készl etgazdál kodás napi működéséhez a megl évő
szakmai intézményi háttér hasznosul ásának nincsenek meg
a működő kapcsol ódási pontjai .

A jel enl egi j ogszabál yi környezet is l ehetőséget biztosítana
sokkal határozottabb készl etgazdál kodói tevékenységre. A
fel ügyel et erél ytel ensége – pél dául az adatszol gál tatás
val óságosságának el l enőrzése és az i l l egál is használ atok
vi sszaszorítása terül etén – minden fel használ ó motivál tsá-
gát rontja a szabál yok betartása iránt. Az adatok bizonyta-
l ansága az i parágon bel ül i bizal matl anság meghatározó
oka. Ennek egyik fő el eme, hogy a jogszabál yokban már l e-
fektetett mennyi ségi igénybevétel i határértékek („M i”-k)
meghatározása - néhány víztest kivétel ével – fedezet
hiányában nem készül el .1

A fel osztható készl et egyértel műsítése mel l ett a nyomon-
követhetőség érdekében a monitoring tevékenység átfogó-
ságát is javítani kel l . Az Országos Vízgyűjtő-gazdál kodási
Tervben a vonatkozó értékel ések a beval l ott fel használ ási
adatokat vették al apul , ezzel együtt is jel entkeztek már be-
avatkozást igényl ő, mennyiségi szempontból probl émás
terül etek.

A beszél getés egyik visszatérő el eme vol t a jel enl egi sza-
bál yozási keretek között kial akul ó anomál iák fel vetése. A
pazarl ó használ at egyik kiemel t pél dája a kihasznál atl anul
maradó l ehetőségek. A vissza nem vont, de nem is haszno-
sított l ekötési jogosul tságok kérdése, amel yre több pél da is
vol t, egyrészről azért l ényeges, mert egyértel műen meg-
mutatja a jel enl egi jogszabál yi l ehetőségek ki nem haszná-
l ásából fakadó el maradó gazdasági l ehetőségeket. M ásrész-
ről ez egy ol yan, gyakorl ati , probl émás döntési hel yzeteket
el ői déző kérdés, amel y a készl etgazdál kodó számára a saj át
fel adatkörében tud rámutatni az el osztás probl émáját segítő
közgazdasági -szabál yozó eszközök hiányára.

Fel merül tek ol yan pél dák, amel yek a hasznosítók között (pl .
új kutak ki al akításakor) törvényszerűen el őfordul ó konf-
l iktusokat, érdekel l entéteket érintették, amel yeknek kivál tó
okai részben a fel ügyel eti tevékenységben jel enl évő hiányok,
részben a hatósági tevékenységben jel entkező el maradás.
Ezek a kérdések ugyanis jórészt összefüggnek azzal , hogy a
hasznosítás fel ügyel etét szol gál ó, már eml ített mennyiségi
igénybevétel i korl átok (M i-k) meghatározására (forráshiány
mi att) nem kerül sor.

1 M egfogal mazódott ugyanakkor ol yan szakértői vél emény
i s, hogy az „M i” értékek meghatározása sem l esz el egendő
minden probl émás kérdés rendezésére, de ez nem l ehet
i ndoka a késl ekedésnek a hatérértékek terül etén.

http://rekk.hu/downloads/events/REKK%20PMK%20Term%C3%A1l-FAV%20h%C3%A1tt%C3%A9ranyag.pdf
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Gazdálkodás a készletekkel - a közgazdasági
eszközök alkalmazásának racionalitása

H a a j el enl eg hatál yos jogszabál yaink maradéktal anul
végrehaj tásra és ki dol gozásra kerül nének, 2 akkor a fel hasz-
nál ások vízgazdál kodási egységenként aggregál t mennyi-
ségei re vonatkozó korl átok egyértel műen meghatározható-
ak l ennének. N em kel l ene attól tartanunk, hogy fel él ünk
val ami t, amihez majd utódainknak is hozzá kel l ene férnie. A
készl etgazdál kodásnak azonban ez csak a ki indul ópontja. A
fel használ ható mennyiségek igényl ők közötti el osztásának
szabál yai az a másik kérdéskör, amel y megkerül hetetl en
el eme a készl etgazdál kodásnak. Ez az a terül et, ahol ma
l egnagyobb szükség van a továbbl épésre. A közgazdasági
szabál yozóeszközök al kal mazása ehhez a továbbl épéshez
kínál megol dást. A Vízgazdál kodási törvény megadja hozzá
a fel hatal mazást i s, 3 mindezt összhangban a Víz Keretirány-
el v követel ményei vel .

A közgazdasági szabál yozóeszközök al kal mazása komol y
szeml él etvál tást i gényel . N incsenek ugyanakkor a pol cról
l evehető kész megol dások. El vek értel mezésére és a fizikai
technol ógiai adottságokra refl ektál ó eszközök közös kial a-
kítására van szükség.

A készl etgazdál kodás szabál yozási szerepének javítása nem
val ósítható meg anél kül , hogy a készl etgazdál kodást végző
szervezet és a hasznosítók számára nem nyi l vánul meg
egyértel műen az el osztási fol yamat során a kül önböző fel -
használ ások hozzáadott-érték termel ő képességének kü-
l önbsége, vagyis az az információ, hogy a többiekéhez
képest, mel yik hasznosítás mekkora gazdasági értéktöbbl et
ál l ít el ő a készl ethasznál at segítségével .

El hangzott ol yan vél emény, hogy a közgazdasági sza-
bál yozóeszközökön keresztül megval ósított l ekötési jogo-
sul tság al l okáció (mint pl az aukció) bonyol ul t megol dás
l ehet a fel használ ók számára, ezért más megol dásokat kel -
l ene tal ál ni . A bonyol ul tságra, mi nt probl émára el l envetés
vol t más résztvevőktől , hogy a vízkészl etek használ atba
adásával nagyon komol y ál l ami monopól iumot adunk át.
„El várható, hogy ha val aki akar i l yen engedél yt, akkor
értsen hozzá annyira, hogy pl . egy aukció ne okozzon neki
gondot.” További kapcsol ódó észrevétel vol t, hogy vannak
más hazai , ál l ami tul aj don hasznosítását fel ügyel ő szekto-
rok, ahol a korl átos készl etek, kapacitások el osztására köz-
gazdasági al apú pi aci módszerek már sikeresen bevezetésre
kerül tek.

M egfogal mazódott az az ál tal unk i s osztott vél emény, hogy
nem érdemes arra várni , hogy mi nden szükséges fel tétel és
eszköz el őál l j on, a közgazdasági eszközök al kal mazását
pi l ot szinten el l ehet kezdeni azokon a hel yszíneken, ahol
egyértel műek a probl émák és már el készül tek az érzékeny-
ségi és terhel hetőségi vizsgál atok.

2 A VKI VGT vízmérl eg-tesztj ei , a 21 9/2004-es kormány-
rendel et (M i ) igénybevétel i korl átjainak kidol gozása, val a-
mint a Bányatörvény VH r-je szerinti geotermál is védőidom
l ehatárol ás és az érzékenységi és terhel hetőségi vizsgál atok.
3 Vgtv 1 4§ i) a vízkészl etek észszerű használ atára ösztönző
jogi és közgazdasági eszközrendszer ki al akításával kel l
törekedni .



REKK POLI CY BRI EF | 08/201 6 4/4

WWW.REKK.ORG

Szerzők

Ungvári G ábor a REKK
vízgazdasági csoportjának
kutató főmunkatársa. Kuta-
tási terül ete az árvízkockáza-
tok el emzése, a víziközmű-
szol gál tatók benchmarkingj a
és a hajózóút-fej l esztés.

Kis András a Budapesti
Közgazdaságtudományi
Egyetemen dipl omázott
1 996-ban; emel l ett környezeti
szabál yozási témában a
Közép-Európai Egyetemen
(2001 ), üzl eti adminisztráció
terül eten pedig a N ew York
Ál l ami Egyetemen szerzett
fokozatot (1 994). 1 995 óta
környezeti szabál yozási kér-
désekkel fogl al kozik, az

utóbbi tíz évben vízgazdasági kutatásokra és tanácsadásra
special i zál ódva. 2008 óta a REKK munkatársa, ahol
vízgyűj tőgazdál kodással , árvízvédel emmel , víziközművekkel
fogl al kozik hazai és nemzetközi projektekben egyaránt.

201 6 © REKK Al apítvány

REKK ALAPÍTVÁNY

A REKK Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy

Közép-Európában üzleti és környezeti szempontból fenn-

tartható energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek

létre. A REKK Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor

holisztikus elemzésének keretében lehetőséget nyújtson

európai léptékű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és

iparági szereplők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és

kereskedők, szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai

sajtó vagy éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az

Alapítvány tevékenységének eredményeképpen olyan szak-

mai vitaanyagok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energia-

és infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuá-

lis kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és

a regionális és magyar fórumain a résztvevőknek lehetőségük

nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleményeinek

megismerésére.




