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Összefoglalás
A 2014-től új alapokra helyezett Közös Agrárpo-
litika (KAP) egyik új eleme az ökológiai fókusz-
területek (Ecological Focus Area, EFA) kialakítá-
sának kötelezettsége. A rendelkezés első lépésben 
5%, majd 2017-től 7% szántóterület átalakítását 
szabja a területalapú támogatások teljes összege 
kifizetésének feltételéül. 
A rendelkezéshez való alkalmazkodás jövedelem-
kiesést jelent a gazdálkodók számára, az alkal-
mazkodás költsége azonban csökkenthető, ha egy 
területen belül a gazdálkodók nem egyénileg von-
ják ki legrosszabb területeiket, hanem az együttes 
területük legkevésbé jövedelmező darabjai kerül-
nek átállításra. 
Ennek a költség-csökkentési lehetőségnek a meg-
valósítását vizsgáltuk egy integrált hidrológiai-
közgazdasági elemzés keretében a Tisza-Maros-
szög Vízgazdálkodási Társulat Makó környéki 
belvíz öblözetében az EPI-Water kutatási prog-
ram keretében.
Egy kísérleti licitet szerveztünk a gazdálkodók 
körében, amivel lényegében egy helyi, ökológiai 
fókuszterület piacot hoztunk létre. Nem területek 
cseréjéről van szó, hanem a területalapú támogatás 
megőrzéséhez szükséges ”forgalmazható EFA 
jogok” cseréjéről, ahol a licit a gazdálkodók 

együttműködésének (közös döntésének) szabály-
rendszerét jelentette.1

Ezen a kísérleti piacon a gazdálkodók a megkívánt 
alkalmazkodást 38%-kal alacsonyabb költség 
mellett tudták teljesíteni. 
A megvalósítás jogi feltétele, hogy a gazdák ne 
csak egyénileg, hanem egy területegységen belül 
együttesen is megfelelhessenek a KAP feltételének. 
Az ellenőrzésére a MEPAR és a kifizetési rendszer 
alkalmassá tehető. Ez volt a gazdák javaslata is a 
legegyszerűbben kivitelezhető adminisztrációs 
megoldásra.
A vizsgálat igazolta azt a várakozásunkat, hogy a 
legkevésbé jövedelmező területek egyben a belvíz-
nek leginkább kitett területek. A jövedelmezőség 
mentén megvalósított alkalmazkodás az ökológia 
fókuszterületek területi összeszerveződését is elő-
mozdítja, ezért a belvíz probléma kezelésének te-
rületén is új együttműködési lehetőségeket tár fel 
az érintettek: gazdálkodó és gazdálkodó, gazdálko-
dók és vízgazdálkodási társulat, vízügyi igazgató-
ság között.
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EzEN A KíséRlETI PIAcoN A gAzdálKodóK Az 
AlKAlMAzKodásT 38%-KAl AlAcsoNyAbb KÖlTség 
MEllETT TudTáK MEgVAlósíTANI. 

Ez Az ÖsszEFoglAló A TIszA-MARosszÖgI 
VízgAzdálKodásI TáRsulATTAl EgyüTTMűKÖdésbEN 
ElVégzETT MuNKáNK EREdMéNyEIT MuTATjA bE.



A környezetvédelmi szabályozás az elmúlt 
két évtizedben túllépett a környezeti célok 
hagyományos, előírásokra vagy adókra alapozott 
teljesítésén, piaci megoldásokkal bővítve a 
bevethető eszköztárat. Ezen rendszerek legfőbb 
erénye a hatékonyságukban rejlik. Nem minden 
probléma kezelhető hagyományos és piaci 
módszerekkel egyaránt, de ha fennáll a választás 
lehetősége, a piaci megoldás jellemzően 
alacsonyabb költséggel jár. A legelterjedtebb 
alkalmazási terület a szűkös erőforrások (pl. 
korlátos vízkészletek) hatékony elosztása illetve 
adott kibocsátási cél legkisebb költséggel történő 
teljesítése (emisszió kereskedelmi rendszerek). 
Az eszköz által létrehozott piac többféle lehet, 
az egyszeri aukciótól a folytonos kereskedelem 
lehetőségét biztosító piacig terjedő skálán 
gyakorlatilag mindenre lehet példákat találni. 
A széleskörű alkalmazhatóság illusztrálására 
felsorolunk néhányat a ma működő fontosabb 
környezeti piacok közül:
	üvegházhatású gázok kibocsátására szóló jogok 

kereskedelme (Kiotói jegyzőkönyv; Eu emisszió 
kereskedelmi rendszer; nemzeti rendszerek, pl. 
japán, Ausztrália, Egyesült államok)
	Regionális légszennyezők kibocsátásának piaca 

(pl. Egyesült államok Nox és so2 piacai)

	Megújuló energia termelési bizonyítvány rend-
szerek (jellemzően nemzeti vagy or szág okon 
bel üli regionális piacok a fejlett világ szám ottevő 
részén)
	élővizek tápanyag terhelésének csökkentésére 

kialakított piaci megoldások (az Egyesült 
államok több államában is sikerrel alkalmazzák 
ezt az eszközt, ld. például az EPI Water projekt 
esettanulmányát: great Miami River Watershed 
Water Quality credit Trading Program)
	szűkös ivóvíz készletek elosztása (szárazabb ég-

hajlatú, vízhiánnyal küszködő térségekre jel-
lemző, pl. Ausztrália, Egyesült államok, spa-
nyol ország)

Mivel egy terület használata (mezőgazdaság, er-
dé szet, vizes élőhely) közvetlen hatással van a 
terület által nyújtott ökológiai, hidrológiai szol-
gáltatásokra, a területhasználat szabályozása 
lehető séget kínál egyes kívánt környezeti cél-
állapotok elérésére is. A piaci eszközöknek itt 
is lehet szerepe, ahogy ez például a http://www.
ecosystemmarketplace.com/ honlap példáin ke-
resztül is nyomonkövethető. A fentiek analóg iá-
jára a marosszögi esettanulmányunkban azt kí-
vántuk vizsgálni, hogy miként alkalmazható egy 
speciális piaci forma, az aukció, a földhasználat-
váltás költséghatékony előmozdítására.

Piaci megoldások a környezetvédelemben

NEM MINdEN PRobléMA KEzElhETő hAgyoMáNyos és 
PIAcI MódszEREKKEl EgyARáNT, dE hA IgEN, A PIAcI 
MEgoldás jEllEMzőEN AlAcsoNyAbb KÖlTséggEl jáR. 

A 2014-től életbelépő KAP szabályozás része, hogy 
a gazdálkodóknak a korábban kapott egységes 
területalapú támogatások megőrzése érdekében 
új szabályoknak kell meg felelniük. Ennek az új 
feltételrendszernek az egyik eleme a termőterület 
7%-kal való csökkentése, úgynevezett ökológiai 
fókuszterületek (EFA) létrehozása érdekében. A 
rendelkezéshez való alkalmazkodás jövedelem-
kiesést jelent, azonban ez az alkalmazkodási költség 
csökkenthető, ha egy területen belül a gazdálkodók 
nem egyénileg vonják ki legrosszabb területeiket, 
hanem az együttes területük legkevésbé jövedel-
mező darabjai kerülnek átállításra. Ennek a 
költség csökkentési lehetőségnek a megvalósítását 
vizsgáltuk. A vizsgált kérdés másik oldala az volt, 
hogy a mezőgazdasági szabályozás követel ményei 
miatt kivonásra kerülő területek össze szer vez-
hetők-e úgy, hogy azok a belvíznek legjobban kitett 
területekre essenek. 
Egy kísérleti licitet szerveztünk a gazdálkodók 
körében, amivel lényegében egy helyi, ökológiai 

fókuszterület piacot hoztunk létre. Nem területek 
cseréjéről van szó, hanem a területalapú támogatás 
megőrzéséhez szükséges EFA jogok cseréjéről. A 
folyamat megalapozásaként elvégeztük a terület 
hidrológiai modellezését és a modelleredményeket 
egyeztettük a gazdálkodók azirányú tapasztalat ai-
val, hogy melyek a leggyakrabban belvíz sújtotta 
területeik. Az egyeztetésből kiderült az is, hogy 
a legkevésbé jövedelmező területek lényegében 
egybeesnek a vízjárásos területekkel. Ezt az 
együttes tudást ábrázolja a lenti térkép. 
A licit során a gazdálkodókat arra kértük, hogy 
osszák fel a területeiket a jövedelmezőségük 
szerint legalább 3 csoportba és adják meg, 
hogy mekkora hektáronkénti éves díj fejében 
lennének hajlandóak abból a területből egy 
hektárt kivonni a művelésből annak érdekében, 
hogy a többieknek ne kelljen a művelt területük 
nagyságát csökkenteni.

A forgalmazható EFA jogok mechanizmusa 
a szennyezési jogok piacához hasonlít. Ha egy 
gazda teljesíti az EFA által támasztott terület-
használat váltási követelményt, ezt igazoló jo-
gokhoz jut. Ha a szükségesnél több jogra tesz 
szert (mivel a 7%-os elvárásnál többet teljesít), 
a többletet értékesítheti más gazdáknak, akik 
a vásárolt jogokkal kiválthatják saját területü-
kön a földhasználat-váltást. Az alacsony jöve-
delmezőségű terület tulajdonosának megéri a 
pótlólagos jogok „előállítása”, a magas jövedel-
mezőségű terület tulajdonosa pedig akkor jár 
jól, ha inkább jogot vásárol, ahelyett, hogy saját 
területének egy részén adná fel a termelést.

A KAP új előírásaihoz való alkalmazkodás 
helyi aukcióval

A MEgVAlósíTás jogI FElTéTElE, hogy A gAzdáK NE 
csAK EgyéNIlEg, hANEM Egy TERülETEgységEN bElül 
EgyüTTEsEN Is MEgFElElhEssENEK A KAP FElTéTEléNEK.



Az aukció 
eredményei
A kísérleti licit során a modellezett terület (10 ezer 
hektár) mintegy 20%-át használó gazdálkodók 
adtak ajánlatot. A kialakult ár 50 eFt/ha/év lett, 
ami jó adottságú régió lévén az átlagos alföldi 
árunövény-termesztő jövedelemmel van egy 
szinten. Ez azt jelenti, hogy az a gazdálkodó, 
akinek jobb területei vannak, az összes termő-
földjére vetítve hektáronként 3700 Ft/év áron 
tudná a további művelés változatlan (KAP kifizet-
ések kel támogatott) lehetőségét biztosítani. ha 
ezen az áron megvalósítható lenne a kivonásra 
beáldozott területek kiválasztása, az elvesző 
jövedelem nagysága 38%-kal lenne alacsonyabb 

annál, mintha mindenki csak a saját területén 
valósítaná azt meg. Pénzügyi szempontból tehát 
racionális a folyamat, a gazdálkodók is pozitívan 
ítélték meg a javaslatot.

Egyszeri licit vagy folyamatos kereskedés? A 
környezetvédelmi követelmények költséghaté-
kony teljesítésére létrehozott piacok esetén mind-
két megoldásra van példa. Az üvegházhatású 
gázok kibocsátására vonatkozó jogok jellemzően 
folyamatosan üzemelő piacon cserélnek gazdát 
és éves szinten kell teljesíteni a követelménye-
ket. A forgalmazható EFA jogok esetében azért 
vonzó az aukció alkalmazása, mert így egyér-
telműen biztosítható, hogy pontosan a kívánt 
mértékben történjen meg a váltás – különösen 
a „túlzott”, a követelményeken túlmutató váltás 
nehezen korrigálható a későbbiekben.

Tisza-Maros-szög mintaterület FP7 EPIWATER PRojEKT - vízjárta területek

A 7%-os terület átállítás aukción keresztül való 
megvalósíthatóságáról a kutatást végzők és a 
gazdálkodók hasonló véleményen voltak. A kis 
vízgyűjtők lehatárolása a MEPAR rendszerben 
biztosítani tudja, hogy ne csak egy gazdálkodó, 
hanem egy táj szintjén lehessen értelmezni az 
alkalmazkodást. A mezőgazdasági kifizetési 
rendszer pedig szintén alkalmassá tehető arra, 
hogy már a kifizetések során érvényesítsék a 
területi szinten létrejött vállalásokat.2

Az állam feladata ennek a mezőgazdasági, víz-
rendszer működtetési és környezeti előnyöket 
is jelentő megoldásnak a megvalósításában a 
jogi háttér megteremtése, amely lehetővé tenné, 

hogy a KAP keretein belül egy előre definiált (pl. 
vízgyűjtő, víztest csoport) területén a gazdálkodók 
ne csak egyénileg, hanem együttesen is megfelel-
hessenek az ökológiai fókuszterületek létrehozására 
vonatkozó új követelménynek. 
A kezdő lépést a területhasználat ésszerűsítésében 
a gazdálkodók véleménye szerint is az államnak 
kell megtennie, ehhez ők a tájról meglévő helyi 
tudásukat tudják hozzátenni. Az alkalmazkodás 
elindulásának alapvető feltétele lenne például az 
egyértelműen azonosítható vízjárta területek 
ezidáig halasztott kijelölése, ami azután a helyi 
egyeztetések, gondolkodások kiindulópontjául 
tud szolgálni.

Összedolgozva a hidrológiai modellezés és a li-
cit eredményeit megállapítások tehetők a víz gaz-
dálkodási rendszer működtetésének gazdasági alap-
jairól is. Az a gazdasági többlet, amit a te rü leti víz-
gazdálkodási rendszer a társulati alap hál ózat mű-
ködtetésével nyújt, nagyobb, mint az alaphálózat 
fenntartásának költsége. Ebben az esetben tehát 
racionális az érdekeltek: a gazdálkodók, települések 
és az állam között megegyezést találni a fenntartás 
feltételeiről. A javarészt önkormányzati- és magán-
tulajdonban lévő üzemi csatornák esetében azon-
ban a hidrológiai modellezés eredményei alapján a 
csatornák által nyújtott többlet biztonság és jövede-

lem már nem áll arányban a jelenlegi szerkezetben 
való fenntartás költségeivel. ésszerű tehát az üzemi 
csatornák fenntartásának kérdését újragondolni 
és például összekapcsolni az agrár-politika hosszú 
távú céljai mentén kivonásra kerülő területek nyúj-
totta ideiglenes vízfogadási lehetőségekkel. 
Erre a következtetésre jutottak a kísérletben 
résztvevő gazdálkodók is. Szükség van a 
víz jobb megőrzésére és az ehhez szükséges 
területhasználati ésszerűsítések elvégzésére. 

2  A javasolt rendszerben az EFA jog átadását nem a gazdák közötti közvetlen fizetés kísérné, hanem a mezőgazdasági 
kifizetések módosulnának. A mások helyett területhasználat váltást vállaló gazda az EFA jogok árával emelt kifizetésben 
részesülne, míg az EFA jogok vásárlója a jogok árával csökkentett kifizetést kapna kézhez.

A vízgazdálkodási rendszer működtetése



Következtetések, 
általánosítások
A közgazdasági szabályozóeszköz – kísérleti 
- alkalmazása egy ár információt tárt fel, ami a 
területre a jelenlegi gazdálkodási körülmények 
között jellemző. Az információ jelentősége, hogy 
kiindulópontot biztosít egy olyan alkalmazkodási 
folyamat számára, amely során jobb és rosszabb 
gazdálkodási adottságú területek eltérő, de 
egymás számára gazdasági jelentőséggel bíró 
funkciót látnak el a táj működésében. A kipróbált 
közgazdasági szabályozóeszköz arra is példa, 
hogy egy ár megjelenítése nem jár az érintettek 
közössége számára forráskivonással, hiszen a 
tranzakciók a területen gazdálkodók között jön-
nének létre.3 
A terület adottságai alapján differenciálódó mű-
velési ágak kialakításuk után eltérő igényeket fognak 
támasztani a területi vízgazdálkodási rendszerrel 
szemben. Ebben az esetben is a vízrendszer 
működtetéséhez szükséges ár információ feltárása 
az, ami az igények és a mű ködtetési alternatívák 
összehangolásának kiindulópontja tud lenni, mivel 
az ár információ az, ami a vízrendszer működtetés 
különböző szintű szolgáltatásainak költségét köz-

vetíti a szolgáltatást potenciálisan igénybevevők 
számára. Az ár információ alapján választható ki az 
a vízrendszer kiterjedés és működés, amelyre nem 
csak igény, hanem fizetőképes kereslet is van. Ez a 
záloga a szolgáltatás fenntartható működésének.
Az állam - a versenyképesség javításának indoká-
val - jellemzően nem közvetíti a mezőgazdasági 
termelés alap-feltételeit biztosító vízgazdálko-
dási-szolgáltatások árát a gazdálkodók felé. Ez 
a megoldás ugyanakkor pont a versenyképesség 
javításának lehetőségét rontja, mivel meggátolja a 
differenciálódást. A jó adottságú területek maga-
sabb értéktermelését biztosító szolgáltatási szin-
tet a rosszabb adottságú területeken nem ésszerű 
fenntartani/kialakítani. Az első esetben az inno-
vációnak a termelési érték növelésére kell irá-
nyulnia, míg a második esetben az innovációnak 
a terület által nyújtható új funkciók kialakításán 
keresztül kell a jövedelmezőség megtartására, 
illetve növelésére irányulnia. Ezt a mezőgazda-
sági termelők érdekében is álló differenciálódási 
folyamatot nem lehet megvalósítani a vízgazdál-
kodási szolgáltatás árának ismerete nélkül. Ez az, 
amire a gazdálkodók művelési ágról szóló dönté-
seinek alapulnia kell. A Víz Keretirányelv (rész-
leges) költség-fedezésre vonatkozó feltételében e 
folyamat érdekében alkalmazható eszközt érde-
mes látni, mintsem elszabotálandó kényszert.

szüKség VAN A Víz jobb MEgőRzéséRE és Az EhhEz 
szüKségEs TERülEThAszNálATI ésszERűsíTésEK 
ElVégzéséRE

3  Ezzel szemben ha egy adó bevezetése biztosítaná az ár-szignált, az egyben forráskivonást is eredményezne.

Az EPI WATER (epi - a közgazdasági sza-
bályozóeszközök angol rövidítéséből) az Európai 
unió vízpolitikai célkitűzéseinek megvalósításán 
dolgozó nemzetközi kutatási-fejlesztési program, 
amit az unió FP7-es tudományos keretprogramja 
finanszíroz. A vízgazdálkodással és vízkár-elhár-
ít ással közgazdasági szempontból foglalkozó 
tudományos intézetek részvételével folyó mun-
kát magyar részről a Budapesti Corvinus Egye-
temen működő Regionális Energiagazdasági 
Ku tató Központ (REKK)  vezeti. Feladatunk 
az időszakosan jelentkező víztöbbletek kezelési 
lehetőségeinek vizsgálatára irányul, Tisza menti 
esettanulmányok segítségével. A kérdést azonban 
az első lépéstől kezdve a víztöbblet, a vízhiány, 
a vízgazdálkodási rendszer és a területhasználat 
közös összefüggésrendszerében közelítettük 
meg. Ez az összefoglaló a Tisza-Marosszögi 
Vízgazdálkodási Társulattal együttműködésben 
elvégzett munkánk eredményeit mutatja be. 
A mezőgazdasági művelés gyakorlata minden 
korban egy egyensúlyt tükröz. Ez az egyensúly 
a kiszámítható termelési feltételek fenntartása 
érdekében kialakított infrastruktúra működ-
te  tés ének fizikai-pénzügyi lehetőségei és az ezt 
kikezdő természeti változékonyság között jön 
létre. jelenleg egy olyan időszakot élünk, amikor 
a társadalmi és a természeti változások miatt 
új egyensúly kialakítása szükséges a termelés 
pénzügyi és agro-ökológiai feltételeinek javítása 
érdekében. 
Az időszakos víztöbblet megőrzése szükséges ré-
sze az új egyensúly megteremtésének - különös 
te kintettel  arra, hogy néhány évtizedes távlatban 
az előrejelzések szerint jelentősen szárazabb 
éghajlat várható a Kárpát-medencében - ez 
pedig területhasználati alkuk megkötését igényli, 
ami azonban szükségszerűen magával vonja a 
vízgazdálkodási rendszer átgondolását is. Ebben 
a szerteágazó problémakörben már hosszabb 

ideje nem sikerül sem helyi, sem országos szinten 
lényegi előrehaladást elérni. 
A vízgazdálkodási társulat Makó környéki víz-
rend szerének körzetében végzett munkánk 
elsődleges kérdése az volt, hogy vajon a 
közgazdasági szabályozóeszközök alkalmazása 
segítséget tud-e nyújtani ezen új egyensúly 
kialakításához.  Ki lehet-e alakítani olyan eszköz-
öket, amelyek elősegítik az egyébként szükséges 
közösségi döntések meghozatalát? Magyarul 
egyrészt megvizsgáltuk, hogy van-e tere olyan 
alkunak a gazdák között, amely gazdaságilag 
előnyös elmozdulást jelent számukra, miközben 
hozzájárul a belvíz-kezelés helyzetének javításához 
is. Másrészt kipróbáltuk, hogy kivitelezhető-e az 
alkut megvalósító döntési folyamat.
A kutatási program másik hazai vizsgálati fókusza 
az árvízi védekezés költségeinek csökkentési 
lehetőségeire irányul.

További információ: Ungvári Gábor, gabor.
ungvari@uni-corvinus.hu

A kutatás-fejlesztési munka háttere, célja, 
gondolati íve
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szélerózió,
kitettség a

szélsőséges
helyzeteknek,

kiszáradás

II. – Ezek együttesen 
szolgáltatják azt az alapot
azaz természeti tőkét,
amiből a megélhetés fakad

¸

ha minden 
együtt van 
akkor jó 
termés

ha bárme-
lyik hiányzik
csökkenő
termés,
növekvő
költségek

III. – A természeti tőke
megőrzése a víz, 

a talaj és a tápanyagok 
megőrzését jelenti 

I. – A mezőgazdasági 
termeléshez szükséges 
hozzávalók a víz, a talaj
és a tápanyagok mellett, 
a termelési feltételek
kiszámíthatósága, azaz 
a környezeti biztonság

IV. – A feltételek javításához, azaz a
táj természeti tőkéjének növeléséhez

a víz megőrzését segítő lépések 
kellenek a táj szerkezeti 

adottságainak jobb 
kihasználásával  

mező és
csatorna

védő fasorok,
átmeneti

vízállást tűrő
használatok•  megállapodásokra van szükség

a vízrendszer jobb
hasznosításához, hogy ki tudja

szolgálni a megváltozott igényeket 
– infrastruktúra oldal 

•  megállapodásokra lesz 
szükség, hogy az új CAP 

rendeletekhez a legkisebb 
áldozatok árán lehessen 

alkalmazkodni
– gazdasági oldal 

A feltételek javítása
érdekében: 

•  megállapodásokra van
szükség, hogy a vizet 

helyben lehessen tartani
és be lehessen szivárogtatni  

– természeti oldal  

¸
¸

¸

¸

¸

JAVÍTHATÓAK-E A TERMELÉS FELTÉTELEI        A TERÜLETHASZNÁLAT FINOMÍTÁSÁVAL?
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