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Vezetői összefoglaló
A Víz Keretirányelv nem csak a vízpolitika európai csúcs-jogszabálya, hanem a víz szerteágazó hatásrendszere 
miatt az ágazatközi, horizontális környezeti jog-érvényesítés kulcs eleme is. Emiatt benne van a lehetőség, 
hogy a természeti erőforrás-gazdálkodás – jelenleg nem létező - intézményrendszerének alapjává váljon. Ez 
Magyarország számára az EU ezirányú „Resource-Efficient Europe” kezdeményezése nélkül is stratégiai 
szükséglet (Lásd a 1. fejezetet). Ennek ellenére a Víz Keretirányelv végrehajtása pont a természeti erőforrásokkal 
való sikeresebb gazdálkodás területén nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 

Az EPI WATER kutatási programunk a közgazdasági szabályozóeszközök vízpolitikai célok érdekében való 
alkalmazását vizsgálta. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy ezeknek az eszközöknek a használatát 
akadályozza a döntéshozói félelem attól, hogy a vízszolgáltatások és vízhasználatok kedvezményezettjeit 
szembesítsék az általuk használt szolgáltatások költségeivel. Ugyanakkor a kutatás eredményei arra hívják fel 
a figyelmet, hogy a közgazdasági szabályozóeszközök alkalmazásából származó hasznok nagyobbak, mint az 
érintettek egy részénél jelentkező költségek (Lásd az 4. és a 5. fejezetben bemutatott esettanulmányokat). Ezek a 
hasznok egyrészt az erőforrások ésszerűbb használatából származnak, ami a szolgáltatás fenntartásához szükséges 
közösségi források alacsonyabb szintjét eredményezi, továbbá a haszonélvezők az igényeiket célzottabban segítő 
szolgáltatást tudnak igénybe venni, nem utolsó sorban a gazdasági érdekek szempontjából tisztázott viszonyok 
lehetőséget és biztonságot teremtenek az erőforrás magasabb hozzáadott értékű felhasználását kibontakoztató 
innováció számára. 

Általánosabb tapasztalatunk a kutatás hazai folyamatával kapcsolatban, hogy a víz hasznosításából származó 
lehetőségek kihasználatlanságát ma Magyarországon jellemzően a gazdasági érdekek összehangolásának 
hiánya okozza. Ennek az összehangolásnak az eszközei a közgazdasági szabályozóeszközök. A tapasztalataink 
azt mutatják, hogy a szolgáltatások fenntartásának gazdasági érdekek mentén megfogalmazott átgondolására az 
általános várakozásokkal szemben az érintettek nyitottak.

A vizek jó ökológiai állapotának elérésből fakadó hasznok, azok ökológiai regeneráció folyamatából adódóan 
hosszabb időszak alatt realizálódnak, ugyanakkor a 2007-ben a Víz Keretirányelv társ jogszabályaként 
életbelépett Árvízi irányelvvel is összhangba kerülő vízvédelmi fejlesztések esetén a kockázat csökkenés 
pozitív hatása azonnali. Az árvízi és belvízi kockázat csökkentése szempontjából a közgazdasági megközelítés 
a kölcsönösen előnyös helyzetek azonosításához és megvalósításához járulhat hozzá. A kutatás árvíz és belvíz 
témára reflektáló eredményei: 

A tiszai árapasztó tározók működtetésének közgazdasági aspektusai

Többlet területek biztosítása az árvíz-kockázat csökkentés érdekében – 
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Területi vízgazdálkodási rendszerek közgazdasági átgondolása
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•	másrészről az európaihoz hasonló politikai berendezkedésű észak-amerikai piac az alapvető 
energiahordozókat a következő évtizedekben olcsóbban fogja tudni beszerezni.  (Az Egyesült Államokban 
a palagáz és a vizesrepesztés (fracking) technológiák hatására már ma az európainál alacsonyabb gáz árak 
jelentek meg, ami már kiváltotta az ipar alkalmazkodását is, az energia-intenzív tevékenységek felfutását…)

Látható, hogy a konvencionális hatékonysági szempontok mentén az EU nem fog tudni versenyelőnyt biztosítani/
fenntartani magának a globális piaci folyamatokban a fő versenytársaival szemben (maximum azt tudja, amit 
a többiek is). Milyen egyéb eszközei vannak a kontinensen elért életminőség fenntartására? Ami meg van az a 
tudás alapú társadalom és a demokratikus berendezkedés ez az alap, amire a kontinens természeti erőforrásaira 
alapozott magasabb hozzáadott érték előállítása is rá tud épülni, mert ennek az iránynak a kibontakozásához 
elengedhetetlen az a magas szintű, nyílt tervezési folyamatokon alapuló döntés-előkészítés, ami előfeltétele az 
igényekre szabott fejlesztésnek, az erőforrások hatékony allokációjának. Ez az elem hiányzik és még jó ideig 
hiányozni fog a feltörekvő piacok társadalmaiban.

A természeti erőforrások bázisára alapozott ökoszisztéma szolgáltatások magasabb minőségű kihasználása két 
irány mentén biztosíthat új lehetőségeket. 

•	Az első a megelőzés oldala pl a közösség számára jelentkező költségek csökkentésén keresztül tud hozzájárulni 
az eredmény növeléséhez. (Például: a térinformatika és a nyílt tervezés segítségével magas színvonalon 
hangolható össze az árvíz-kockázat csökkentése, az arra alkalmas területek környezeti rehabilitációjával és a 
vízminőség javításával. Mindez csökkenti a direkt védekezési költségeket és forrásokat biztosít a megelőzés 
számára és az alkalmazkodásra kényszerülők megélhetési lehetőségeinek a megújítására.)  

•	A másik a természeti erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás kibontakozása és belőle fakadóan az 
ökológiai lehetőségek bővülésére építve, új, innovatív hozzáadott érték teremtési lehetőségek előtt nyílhat tér. 

Magyarország számára az EU-n belüli helyzete ideiglenesen tompítja ezen hosszú távú folyamatok kedvezőtlen 
hatását, de ez az előny az általunk megcélzott felzárkózással el fog enyészni. A felkészülést, ha nem akarunk 
lemaradni, nem lehet elodázni.

Összefoglalva: Európa világgazdasági részesedését a hozzáadott érték létrehozásban a már bevett módokon 
nem fogja tudni növelni, de jelentős tere van annak, hogy az életminőség megőrzése érdekében sokkal 
hatékonyabban tudja felhasználni a rendelkezésére álló természeti erőforrásokat.

Nem érdemes a konvencionális hatékonysági szempontokat a természeti erőforrások és a meglévő életminőséget 
biztosító ökoszisztéma szolgáltatások leépülése árán javítani (race to the bottom), mivel hosszú távon a 
versenytársak strukturális különbségei miatt ez amúgy sem lesz elegendő. Ezzel szemben érdemes, de nem 
is marad más eszköz, mint a természeti erőforrásokban rejlő lehetőségek jobb kihasználásával csökkenteni a 
jelenlegi életminőség fenntartásának költségeit és a hozzáadott érték teremtés bővítése érdekében feltárni a 
bennük rejlő kiaknázatlan lehetőségeket.

A Víz Keretirányelv szakpolitikai szerepén túl a fent vázolt helyzetből történő továbblépéshez nyújt eszközöket 
a gazdaság és a társadalom többi alrendszere számára. 

1. Szlogen vagy stratégia? 
Szlogenből stratégia?

Az Unió középtávú céljait megvalósítani hivatott Horizon 2020 folyamat fókuszában a hatékony erőforrás-
felhasználás előmozdítása áll, amelybe ma már a természeti erőforrásokat is beleértjük. Az alább idézett 
mondatok a hatékony erőforrás-felhasználást zászlójára tűző manifesztóból származnak. Ha nem tudnánk, 
honnan származik, nem valószínű, hogy bárki az EU-ra és az aláíró széles gazdasági és európai politikai 
spektrumra gondolna. 

„Egy olyan világban, ahol növekvő teher nehezedik az erőforrásokra és a környezetre, az EU-nak nincs más 
választása, mint hogy továbblépjen abban az átalakítási folyamatban, ami egy erőforrás-hatékony és végső 
soron körkörösen megújító gazdaságot hoz létre”1.

Természetesen ehhez hasonló szépen megfogalmazott, majd figyelmen kívül hagyott célokból hosszú listát lehet 
készíteni az EU saját történetéből is. Melyek azok az erők és változások, amelyek arra kényszerítik az EU-t, hogy 
a környezet-politikáját és ennek központjában a vízpolitikáját a jóléti, kiegészítő elem helyzetből a gazdasági 
stratégiájának meghatározó elemévé tegye? 

Európa mai gazdagságát és a világ nagyobbik részéhez képest elért jólétét az biztosította, hogy azoknak a termelési 
folyamatoknak a hozzáadott érték teremtése, amelyekben a kontinens gazdaságai részt vettek, a kontinensre 
összpontosult (a nyersanyagból itt lett késztermék, a szolgáltatások tudáshátterét innen biztosították). Ennek 
alapvetően technikai/technológiai okai voltak, ami a termelési folyamatok koncentrációját tette gazdaságilag 
ésszerűvé és erre az alapra nagyon sok más, ezt a helyzetet megerősítő, kiegészítő, élvező gazdasági, közpolitikai 
folyamat épült rá az idők folyamán.

A technológiai fejlődés azonban meghaladta ezt a korábbi, számunkra előnyös helyzetet. A fenntartását biztosító 
feltételek elenyésztek, elenyésznek. A piac kitágult, a komparatív előnyök területi megoszlása átalakult. Ennek 
következményeként, a piac logikája mentén új folyamatok jelentkeznek:

•	A nyersanyag és munkaerő-igényes termelés kitelepül a kontinensről és ennek a folyamatnak, noha csökken 
az üteme, még van tere.

•	A munkaerő, vagyis mi magunk versenybe kerültünk a világ feltörekvő részével. 

•	Minél hatékonyabbak a szállítási pályák, ez a verseny annál erősebb, annál nagyobb a költség-nyomás a 
munkaerőn.

•	A tudás előnyünk szép lassan, de lemorzsolódik és ezzel a magasan kvalifikált hozzáadott érték létrehozásának 
még meglévő (fejlett világbeli) koncentrációja is csökkenni fog, amivel együtt az ezt kiszolgáló gazdasági 
folyamatok fenntarthatósága is romlani fog. 

E folyamatok hatására a hagyományos, export orientált gazdasági növekedés tere Európa számára szép lassan 
beszűkül. Emellett az európai értékrend alapjain működő társadalom globális gazdaság lehetőségeit tovább 
szűkíti, hogy 

•	a feltörekvő gazdaságokra jellemző politikai, társadalmi és gazdasági viszonyok megakadályozzák az 
európaihoz hasonló jóléti rendszerek kiépülését, amiből következik, hogy tartósan alacsonyabb munkaerő 
költségű versenytársakkal kell szembenéznünk.

•	ugyanezen politikai körülményeik hátráltatják hathatós környezetvédelmi intézkedések –költség növelő -  
beépülését a termelési folyamatokba és a közpolitikákba.

1  MANIFESTO FOR A RESOURCE-EFFICIENT EUROPE 2020 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-989_
en.htm



perspektívikusan nagyobb haszonnal jár, mint a korábban meg nem fizetett költségek megjelenítése pl árazás 
formájában a szabályozásban. Vagyis a megközelítésnek önmagában van pozitív hozadéka, aminek eléréséhez a 
VKI egy alkalmas módszertant ad.

A vízhasználatok (hasznosítás és kárelhárítás egyaránt) területén tapasztalható problémák egy jelentős része 
a negatív visszacsatolások hiányából fakad. A költségnövekedést eredményező külső változások nincsenek 
hatással az igénybevétel nagyságára. Az eredmény a szolgáltatások túlhasználata, a színvonal romlása. Mindez 
arra utal, hogy nem megfelelő a szabályozási környezet. Jelen helyzetben azonban hiányoznak a hosszú távú, 
egyeztetett stratégiák, aminek következménye a közösségi érdekérvényesítésre való képtelenség. Ez az, ami 
megakadályozza egy hatásos szabályozás kialakítását. 

A szabályozás hiánya azonban a szabályozás leendő érintettjei számára is előnytelen. Előnytelenebb, mintha 
szembe kellene nézniük az igénybevett szolgáltatás költségeivel. Ez a helyzet ugyanis megfosztja őket annak a 
lehetőségétől, hogy a valós erőforrás-ellátottsági helyzethez fokozatosan alkalmazkodva tudják fenntartható 
pénzügyi alapokra helyezni a tevékenységüket és ehhez valós információk alapján tudják felhasználni a jelenleg 
rendelkezésre álló közösségi forrásokat.

3. A közgazdasági szabályozóeszközök 
szerepe a VKI céljainak megvalósításában
Kialakult rendszerek esetén a költség és haszon viszonyok megkérdőjelezése konfliktusokkal terhelt próbálkozás. 
Abban az esetben lehet sikeres, ha a folyamat részekén felmutatható, hogy ezen konfliktusokkal való szembenézés 
hogyan vezethet az érintettek lehetőségeinek a bővüléséhez. Az EPI-WATER kutatási program keretében erre 
a helyzetre próbáltunk meg példát mutatni, ahol a közgazdasági szabályozó-eszközök alkalmazása elősegíti a 
célokhoz történő közös alkalmazkodást. 

A Keretirányelv bevezetését megalapozó vizsgálatok megmutatták, hogy a vizeink jó állapotát veszélyeztető 
hatások között kiemelt helyet foglal el a vizek tápanyag túlterheltsége, amit részben a harmadik, biológiai 
tisztítási fokozattal nem rendelkező tisztító telepekről kifolyó vizek, részben a mezőgazdasági területekről 
a vízfolyásokba mosódó tápanyagok okoznak. A diffúz eredetű tápanyagterhelés dombvidéken az erózió 
folyamatán keresztül, a lemosódó talajrészecskékhez kötődve jut a vizekbe, míg a síkvidéken ez a folyamat a 
belvizek elvezetéséhez kapcsolódik. Amint az alábbi ábrán látható, a két terhelés egy-egy kisvízfolyás vízgyűjtője 
szintjén el is különül (vagy az egyik terhelés típus a jellemző vagy a másik) azonban a lefolyás mentén a hatásuk 
lényegében területileg nem különül el, együttesen terhelik a vízfolyásokat és tavakat. 

2. A VKI nem cél, hanem eszköz
A VKI jogszabály rendszerének kulcs szerepe van környezeti jogalkotásunkban, ugyanis a környezet 
minőségében, a természet anyagáramlásainak szabályozásában meghatározó szerepe van a vízhasználatok 
és vízkár-elhárítások érdekében létrehozott infrastruktúra működésének, ami a területhasználat különböző 
típusainak kereteit is kijelöli. A VKI pontosan ezen a határterületen – a vízhasználatok és a területhasználat 
metszéspontjában - jelent új szempontokat a vizekkel kapcsolatba kerülő tevékenységek szervezése számára. 

A Víz Keretirányelvben megfogalmazott cél, a vizek jó ökológiai állapotának (újra)elérése és további biztosítása 
annak a közösségi véleménynek, érdekérvényesítésnek és politikai alkunak a szakpolitikai formába öntése, 
mely szerint a gazdasági fejlődés és jólét jelen szintjén erőforrásokat kell biztosítani arra, hogy a gazdasági 
folyamatokat össze lehessen hangolni a természeti környezet fenntartásának hosszú távú feltételével. Ez a 
politikai folyamat Nyugat-Európában zajlott le, a jogszabály az ottani viszonyokat, a közösség szintjén elfogadott 
normákat veszi alapul. Magyarországon ezért jelent külön kihívást a jogszabály által előrevetített folyamatok 
élővé tétele, beillesztése az érdekérvényesítési folyamatokba. 

Magyarországon anélkül próbáljuk alkalmazni ezt a jogszabály-rendszert, hogy a nyugat-európaihoz hasonló 
általánosabb egyetértés lenne a vízhez, de tágabb értelemben a környezethez kapcsolódó legfontosabb 
problémákról. Ami alapvetően hiányzik az a közös tudat, hogy a problémáink megoldásához alkalmazkodásra 
lesz szükség. Emellett azt sem láttuk még be, hogy noha az állam segítheti az azonosított környezethasználók 
és -terhelők alkalmazkodását az új követelményekhez / feltételekhez, de a felmerült problémák megoldása nem 
kizárólag állami feladat illetve gyakran nem az állam tudja a leghatékonyabban megoldani azokat. A közösség 
számára költséget okozók magatartásának befolyásolása nem kerülhető el. A VKI szemléletében a gazdasági 
jellegű feltételek megfogalmazása szolgál ennek a sokrétű alkalmazkodásnak a szabályozására, irányítására. 

A Víz Keretirányelv közgazdasági feltételrendszerének az érvényesítése azt szolgálja, hogy a jövőben olyan 
vízhasználatok és vízkár-elhárítási megoldások működtetése használjon fel közösségi forrásokat, amelynek 
az összesített hatása a közösség számára pozitív. A környezeti visszacsatolások természetének mára felgyűlt 
tapasztalatai alapján ki lehessen szűrni azokat a gyakorlatokat, amelyek során a közösségi ráfordítások 
olyan tevékenységeket tartanak fenn, amelyek ugyan egyéni hasznokat eredményeznek, de a teljes ráfordítás 
meghaladja az összes érintettnél jelentkező haszon nagyságát. Másik oldalról megközelítve az egyéni érdekek 
érvényesítése céljából működtetett vízhasznosítási és vízkár elhárítási tevékenységek képesek legyenek kitermelni 
az általuk okozott költségeket, Az egyéni hasznok ne a közösség számára meg nem fizetett negatív hatásokból 
táplálkozzanak, hanem az azok elhárításához szükséges költségeken felül jelentkezzenek. A cél nem a gazdasági 
tevékenységek megszűntetése, hanem a korábbinál jóval összetettebb feltételekhez való alkalmazkodásuk. Ez 
nem csak közösségi, hanem a megélhetés feltételeinek hosszú távú megőrzése okán egyéni érdek is, 

A Víz Keretirányelv erre a célra a költségmegtérülés három elemből álló követelményrendszerét fogalmazta 
meg, azon az alapon, hogy a döntéshozó szembesüljön a tevékenysége gyakorlásához szükséges költségekkel és a 
tevékenység hatására keletkező közösségi költségekkel és ezeknek beépítésével végezze a gazdasági kalkulációit. 
Ugyanakkor a teljes költségmegtérülés elsősorban a költség típusok teljeskörűségére utal, a joganyag tartalmazza 
azt a kitételt, hogy az árszabás célja a jó ökológiai állapot elérése érdekében szükséges magatartás felé terelés, 
ennek elérése az elsőrendű cél.

Az árszabás elvein keresztül megfogalmazott erőforrás-gazdálkodási célok jellemzően meghiúsultak az érintett 
ágazatok és lakossági csoportok versenyképességi és fizetési képességére vonatkozó politikai félelmek miatt, ami 
egyenes következménye annak, hogy a jogszabály céljainak társadalmi legitimitása áll gyenge lábakon. 

Ezt a helyzetet adottságnak kell tekinteni. Ezért fókuszáltunk a kutatási program munkája során is arra, 
hogy olyan megoldások lehetőségét tárjuk fel, amelyben a VKI eszközrendszere indirekt módon érvényesül. 
Nem a VKI igénye miatt próbáljuk pl azonosítani a vízgazdálkodási szolgáltatások költségeit, hanem arra 
akarunk rámutatni, hogy közgazdasági eszközök alkalmazásával a problémák megoldása összességében és 



mutatja be. Ez az esettanulmány az egyesült államokbeli Ohio államban megvalósított szabályozási gyakorlatot 
mutatja be2. Ebben az esetben a terhelési jogok leosztása csak a települési szennyvíz terhelést tekintette 
a túlzott tápanyagterhelés forrásául, ami egyértelmű keresletet teremtett a diffúz terhelés legalacsonyabb 
költségen elhárítható elemeinek megszüntetése iránt. A második esettanulmány, az 5. fejezetben egy ex-ante, 
lehetőségfeltáró esettanulmány, amely a hazai belvíz kérdéskör agrár és vízgazdálkodási elemeit kapcsolta össze. 
Ez az eset arra példa, hogy nem csak a két szektor közötti együttműködés esetén van gazdaságilag értelmezhető 
tere a mezőgazdasági tevékenységek alkalmazkodásának, habár pont az Ohio-beli példa mutat rá arra, hogy a 
mezőgazdaság számára a tápanyagterhelés területén a „terhelő fizet” elv következetes alkalmazása akár előnyös 
is lehet. A legolcsóbb alkalmazkodási lehetőség megtalálása közgazdasági szabályozóeszközök segítségével hazai 
környezetben is működik, ráadásul a sikeres együttműködés tapasztalata alapján az érintettek között felvetődött 
a közös vízgazdálkodási problémáik megoldása iránti igény is. 

4. Tápanyagterhelés csökkentés a települési és 
a diffúz szennyezők közötti együttműködés 
segítségével Ohio államban

4.1 Bevezetés
Ez az esettanulmány az USA Ohio államában lévő Great Miami folyó vízgyűjtőjén bevezetett szennyezés terhelési 
piac működését dolgozta fel. A piacon kétféle szereplő jelenik meg: a pontszerű szennyezés fő forrásaiként 
működő szennyvíztisztítók, illetve a nem pontszerű szennyezők, a mezőgazdasági termelők. A forgalmazható 
áru a szennyezés kibocsátás lehetőségét biztosító jogosítvány.

A program által lefedett régió Ohio államon belül méreteiben jelentősnek mondható, mintegy 1 millió hektárt 
és 14 megyét érint. A vízgyűjtő felső és alsó területén egyaránt a mezőgazdasági művelés a meghatározó ágazat, 
a terület több, mint 70 %-a művelés alatt áll. A legnagyobb arányban kukoricát és szójababot termesztenek, kis 
részben búzát és csak minimális arányban más gabonákat. A terület 15 %-a vízzel borított (vizes élőhely), az 
erdők 13 %-hoz közeli arányt képviselnek.

Az érintett lakosság száma mintegy másfél millió. Ohio a 8. legnagyobb gazdaság az USA államai közül, az itt 
előállított GDP a teljes USA GDP 3,33 %-át képviseli. A víz minőségének és mennyiségének egyaránt nagy 
jelentősége van a térségben, a termesztett növények nagy vízigényén túl a feldolgozóipar is komoly vízhasználó 
ágazat.

Az Egyesült Államok szigorodó környezetvédelmi előírásai előrevetítették a Great Miami folyót érő tápanyag 
terhelés nagymértékű csökkentésének követelményét, elsősorban a szennyvíztisztító telepek technológiájának 
igen drága korszerűsítésén keresztül. Felmerült azonban, hogy ugyanekkora tápanyag csökkentés olcsóbban 
elérhető lenne a mezőgazdasági gyakorlat változtatásán keresztül. Így fogant meg a két ágazat közötti vízminőség 
kereskedelmi program ötlete. Ebben az esetben a terhelés csökkentésének felelőssége a szennyvíztisztítóké, ami 
a egyértelművé tette a tranzakciók irányát. Ugyanakkor látni kell, hogy a két szektor közötti együttműködésből 
fakadó előnyök (az olcsóbb kibocsátás csökkentés) abban az esetben is meg tud valósulni, ha mind a két szektor 
felelős a kibocsátás csökkentéséért. A szennyvíz-tisztítók fejlesztése helyett ebben az esetben is olcsóbb a 
mezőgazdasági alkalmazkodás megvásárlása.

2  WP3 – Ex-post case studies – A harmadik munkafázis keretében készített elemzések, már alkalmazott szabályozási 
gyakorlatok tanulságainak áttekintése. 

. 

1. Ábra A pontszerű és diffúz foszforterhelés aránya a víztestek közvetlen vízgyűjtőjén
Forrás:8.1 Háttéranyag a OVGT 8. fejezetéhez, 9. ábra 2009 ÖkoZrt

A Víz Keretirányelvben egyértelműen megfogalmazottak az alapelvek – szennyező/használó fizet – amelyek 
kijelölik a terhelés-csökkentés megvalósításának teherviselőit. A szakpolitikai szint azonban  túlzott 
tápanyagterhelés csökkentése esetében a fent bemutatottak alapján a települési szennyvíz kibocsátás és a 
mezőgazdaság. A szakpolitika szintjén azonban az érintettek lényegében nincsenek szembesítve ezzel a 
felelősségükkel. A szükséges alkalmazkodásból fakadó konfliktust az uniós támogatási források igénybevételével 
próbáljuk meg jelenleg elkerülni. A szennyvíz-tisztítók esetében a magasabb fokozatú tisztításhoz szükséges 
forrásokat biztosítja a kormányzat ebből a forrásból, míg a mezőgazdaság esetében a Közös Agrár Politika 
forrásai szolgálnak a terhelés csökkentése miatt jelentkező magasabb költségek, vagy jövedelem kiesések 
pótlására. Ennek a szektor-szemléletű konfliktus kerülő megközelítésnek azonban ára van: 

•	Nem a legolcsóbb terhelés-csökkentési megoldásokat alkalmazzuk. Többet költünk a cél elérésére, mint az 
szükséges lenne

•	Az így lekötött forrásokat nem tudjuk máshol hasznosítani. 

•	Elveszítünk egy lehetőséget a természeti-erőforrás gazdálkodás magasabb hozzáadott érték teremtésének 
elősegítésére.

A közgazdasági szabályozóeszközök alkalmazásához szükséges az érintett csoportok azonosítása. Ez nyit 
azonban utat ahhoz, hogy meg lehessen találni a legolcsóbb terheléscsökkentési megoldásokat és azok 
megvalósítóit. A következő két fejezetben a kutatási program keretében készült két esettanulmány tanulságait 
mutatjuk be, amelyek ezen szabályozóeszközök alkalmazására mutatnak példát. A 4. fejezet a két terhelő szektor 
között, a terheléscsökkentés költségeinek minimalizálása érdekében kialakítható együttműködés lehetőségét 



A program mindkét irányban önkéntes részvételen alapult, mind a gazdákat, mind a szennyvíztisztítókat 
érdekeik mentén igyekeztek részvételre bírni. A program kialakítása egy hosszú, lassú folyamat volt, melynek 
lényeges eleme a folyamatos ismeretterjesztés és kommunkáció. Az indulástól a végleges szabályok kialakításáig 
több mint 100 találkozó, tárgyalás zajlott le a résztvevők között, beleértve a területi, a környezetvédelmi és egyéb 
szakmai hatóságokat, a szennyvíztisztítókat, a gazdálkodókat és egyéb érintetteket. Lényeges volt, hogy az MCD 
vállalta a koordináló, irányító szerepkört, ezt a szervezetet lehet annak a „vízgyűjtő bajnoknak” (watershed 
champion) tekinteni, amelyik nélkül a program jó eséllyel szétesett volna.

4.3 Eredmények
A program értékelésére a tervezett 10 aukciós forduló 6. köre után került sor. A vízminőség kereskedelmi 
program két szempontból is sikeresnek mondható:

Költséghatékony megoldás jelent a kívánt vízminőség elérésére.

Egyéb, a folyó vízminőség javulásán túli járulékos hasznai is vannak.

Az előzetes, a program előkészítésekor készített becslések a szennyvíztisztítók beruházási költségeihez képest 
kb. 90%-os megtakarítást vártak a programtól4. Az aukciós eredmények ezeket a várakozásokat többé-kevésbé 
megerősítették. Az elérhető, nem legfrissebb és nem mindenre kiterjedő információk alapján az a  megtakarítás, 
ami annak köszönhető, hogy kevesebb beruházásra, szennyvíztisztító fejlesztésre van szükség a vízgyűjtő 
területén, kb. 422,5 millió dollár. Ha ezt csökkentjük a terhelési jogokra költött 37,8 millió dollárral, akkor a 
kapott nettó megtakarítás 384,7 millió dollárra tehető.

Felmérésre került az ajánlatokat adó gazdák haszna is, ami az ajánlati ár és a becsült költségek közötti 
különbségként jelenik meg. Ahogy a piac az aukciós körök előrehaladtával egyre érettebbé vált, egyre több 
információ vált elérhetővé, úgy csökkent a haszon százalékos értéke. Az első körben 32%-ra, a 6.-ban már 
„csak” 14%-ra becsülték azt. Ahogy telt az idő és egyre több lett a tudás, tapasztalat, az aukciós jelleg csökkent és 
egyre inkább egy fix áras ajánlati rendszer alakult ki. Az egyes aukciós fordulók ajánlatairól és a megtakarítások 
becsült mértékéről az alábbi táblázat ad összefoglalót.

1. Táblázat A gazdák aukciókon elért többletének alakulása
Forrás:

Aukciós kör
A gazdák által 
benyújtott ajánlatok 
száma

Elfogadott ajánlatok 
aránya (%)

Költségmegtakarítás a 
gazdáknál (%)

1 19 63 32

2 62 24 24

3 9 89 18

4 18 78 19

5 2 50 1

6 50 100 14

Átlagosan 63 19

4  Az elérhető, nem legfrissebb és nem mindenre kiterjedő információk alapján az a  megtakarítás, ami annak köszönhető, 
hogy kevesebb beruházásra, szennyvíztisztító fejlesztésre van szükség a vízgyűjtő területén, kb. 422,5 millió dollár. Ha ezt 
csökkentjük a terhelési jogokra költött 37,8 millió dollárral, akkor a kapott nettó megtakarítás 384,7 millió dollárra tehető.

4.2 A program felépítése
A vízminőség kereskedelem a kibocsátási jogok kereskedelméhez hasonlít, ebben az esetben azonban nem a 
konkrét kibocsátás, hanem az elvárt vízminőséghez szükséges kibocsátás-csökkentéshez való hozzájárulás a 
forgalmazható jog alapja.

A programban résztvevő mezőgazdasági szereplők - a gazdák - vállalják, hogy területükön vagy annak egy 
részén olyan jó gyakorlatra térnek át, ami az élővizeket érő korábbi tápanyag-terhelésüket csökkenti. Ilyen 
jó gyakorlat lehet például védősávok létesítése, a műtrágyahasználat csökkentése, szántóterületek legelővé 
alakítása. A várható tápanyag terhelés csökkenést a programot irányító szakértők modellezés útján becslik. A 
modellezett értékek alapján kerül kiszámításra a gazda által értékesíthető kibocsátási jog mennyisége. Majd a jó 
gyakorlat megtörténtét követően a vízminőség ellenőrzésén keresztül nyomon is követik. 

A jogokat a fejlesztésre szoruló szennyvíztisztító üzemek veszik meg (egészen pontosan az őket képviselő 
szervezet a nevükben, tehát a szennyvíztisztítók nem versenyeznek egymással a jogokért), akik így nem 
saját beruházáson keresztül érik el a terhelés-csökkentési célt, hanem a gazdák üzemeltetési gyakorlatának 
jótékony hatásán keresztül. Ha ez a piac jól működik, minden érintett szereplő jól jár. A gazdák magasabb 
áron tudják értékesíteni a jogokat, mint amekkora pénzügyi veszteség a jó gyakorlat bevezetésével éri őket. A 
szennyvíztisztítók pedig olcsóbban jutnak a terhelés-csökkentéshez, mintha a saját technológiájukba ruháztak 
volna be.

A forgalmazható jogok piaca a gyakorlatban a következőképpen működik. A program szervezője, a Miami 
Természetvédelmi Körzet (Miami Conservancy District, MCD) segítséget nyújt az érdeklődő gazdáknak 
a tápanyag csökkentési lépések azonosításában, tervezésében, a költségek és terhelés-csökkentésben mért 
hasznok becslésében. Miután a gazdák tisztán látják, hogy milyen beavatkozással mennyiért, mekkora tápanyag 
csökkentést érhetnek el, ajánlatokat tehetnek a meghirdetett aukciókon. Az aukción a kínálati oldalt a gazdák 
jelentik, a keresletet a szennyvíztisztítók közössége. Az aukció egyik speciális fajtájáról, ún. árlejtéses aukcióról 
(reverse auction) van szó, amelyben egy fix mennyiség beszerzését hirdetik meg, a gazdák ajánlatokat adnak, 
az ajánlatokból egy kínálati görbe áll fel, amelyet alulról indulva addig használnak ki, míg a kívánt terhelés-
csökkentési mennyiség elő nem áll3. Az ehhez a mennyiséghez tartozó ár lesz az egyensúlyi, piaci ár.

A nyertes (az egyensúlyi árral megegyező vagy annál alacsonyabb ajánlatot adó) gazdák bekerülnek a programba, 
megvalósítják az előre eltervezett jó gyakorlatot és ezért cserébe megkapják az aukción kialakult árat. A többi 
gazdának, akik tehát nem nyertek, nem kötelező a tervezett jó gyakorlat végrehajtása.

A program ezidáig „teszt programként” (pilot program) működött. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi 
Hivatala (US EPA) hozzájárulását adta a koncepció kisléptékű kipróbálásához, annak sikere esetén bővíteni 
lehet azt, így akár hosszabb távon is elkerülhetővé válnak a szennyvíztisztítók költséges beruházásai. A program 
méretére jellemző, hogy a vízgyűjtő több, mint 300 pontszerű kibocsátó forrása közül összesen hét vállalat kilenc 
pont-forrása (kilenc szennyvíztisztító mű) vett részt benne. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vízgyűjtő egészére 
kiterjesztett program hozadékai arányosan nagyobbak lennének, a teszt program sokszorosára rúgnának. A 
program során összesen 10 aukciós kört terveztek, ezek közül hat már lezajlott, amikor az EPI Water projekt 
keretében értékelésre került a program.

A gazdák részvételi hajlandóságát jelentősen növelte a hatóság részvétele a programban, ez egyfajta biztosítékot 
jelentett számukra arra, hogy a megígért forrásokhoz valóban hozzájutnak. Fontos volt továbbá, hogy kellő 
információt kaptak, folyamatosan segítették őket a jó gyakorlatok kialakításában, tudatában voltak a jelentős 
hosszú távú költségcsökkentő hatásnak, míg az időnként megrendezésre kerülő aukciók fokozatosan egyre jobb 
ár-információkkal látták el őket.

A program egyik lényeges követelménye, hogy egy szennyvíztisztító csak olyan gazdától vásárolhat terhelést-
csökkentést, amelyik a vízgyűjtőn feljebb helyezkedik el, ellenkező esetben ugyanis a pozitív környezeti hatás 
máshol (lejjebb) jelentkezik, az tehát nem váltja ki teljeskörűen a szennyvíztisztító kibocsátásait.

3  Illetve amíg egy adott szint fölé nem kerül a kialakuló ár.



4.4 Egyéb tanulságok
A program sikeréhez szükség volt egy ún. vízgyűjtő bajnokra, egy olyan szereplőre, amelyik vállalja, hogy 
végigviszi a programot, egyeztet az érintettekkel, információt, tanácsot biztosít a gazdák számára. Ebben az 
esetben ez a Miami Természetvédelmi Körzet (Miami Conservancy District, MCD) volt.

Mivel egy szennyvíztisztító csak a vízgyűjtőn feljebb elhelyezkedő gazdáktól vásárolhat, a lentebb elhelyezkedő 
gazdák elvileg hátrányban vannak. Ha azonban a program kiteljesedik és sokszereplőssé válik, ez kevésbé jelent 
problémát az extrém alsó elhelyezkedésű gazdák kivételével.

Nem minden megye, régió vett részt egyforma aktivitással a teszt-programban, a tájékozottság és motiváció 
nagyban függött különböző szubjektív tényezőktől.

Eleinte nagyfokú bizalmatlanság nyilvánult meg a gazdák részéről a hatóságok felé, nem örültek a hatósági 
kezdeményezésnek, tartottak attól, hogy a hatóság képviselői a kelleténél jobban „belelátnak a lapjaikba”. Sok személyes 
kontaktusra és szakmai győzködésre volt szükség ahhoz, hogy a gazdák magukévá tegyék a program koncepcióját.

Ha a szennyvíztisztítók fejlesztését nem is lehet feltétlenül véglegesen elhalasztani, már az is komoly 
költségmegtakarítás, ha az üzemeltetők és a szolgáltatást igénybevevők (a számlát fizetők) időt nyernek.

5. Az agrárpolitikai és a vízpolitikai célok 
összehangolásának példája a belvíz 
kérdéskör kapcsán – a kutatás marosszögi 
esettanulmányának eredményei

5.1 A KAP új előírásaihoz való alkalmazkodás helyi aukcióval
A 2014-től életbelépő Közös Agrár Politika szabályozásának része, hogy a gazdálkodóknak a korábban kapott 
egységes területalapú támogatások értékének 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 jövedelmező darabjai kerülnek átállításra. 
Ennek a költség csökkentési lehetőségnek a megvalósítását vizsgáltuk. A vizsgált kérdés másik oldala az volt, 
hogy a mezőgazdasági szabályozás követelményei miatt kivonásra kerülő területek összeszervezhetők-e úgy, 
hogy azok a belvíznek legjobban kitett területekre essenek. 

A szabályozó-eszközön keresztül megvalósítható együttműködés lehetőségének vizsgálatára 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 forgalmazható EFA jogok mechanizmusa a szennyezési jogok piacához hasonlít. Ha egy gazda teljesíti 
az EFA által támasztott területhasználat váltási követelményt, ezt igazoló jogokhoz 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 területükön a földhasználat-váltást. Az alacsony jövedelmezőségű terület 
tulajdonosának megéri a pótlólagos jogok „előállítása”, a magas jövedelmezőségű terület tulajdonosa pedig 
akkor jár jól, ha inkább jogot vásárol, ahelyett, hogy saját területének egy részén adná fel a termelést.

Az alábbi táblázat pedig azt mutatja, hogy milyen jó gyakorlat lépéseket vállaltak a gazdák a program részeként, 
ezek közül mit fogadtak/utasítottak el, milyen áron mekkora tápanyag csökkentés elérését téve lehetővé.

2. Táblázat Jó gyakorlat ajánlatok az első hat aukciós körben
Forrás:

Jó gyakorlat típusa
Befogadott 
ajánlatok 
száma

Elfogadott 
ajánlatok 
száma

Finanszírozott ajánlatok

Teljes tápanyag 
csökkentés (kg)

Minimum és 
maximum 
ajánlat USD/kg

Part, töltés stabilizálás 7 5 87,7 0,76 - 0,79

Takaró növényzet 55 47 149,6 0,16 - 0,9

Szűrő sávok 2 0  - 

Fűborítású vízelvezetés 14 9 80,5 0,56 - 0,9

Műtrágya használat javítása 10 0  - 

Kaszáló létrehozása 11 9 58,6 0,50 - 0,72

Állattenyésztés modernizálása 12 12 1039,5 0,54 - 0,9

Talajmegtartó szántás 49 18 381,5 0,26 - 0,9

Összesen 160 100 1797,4 0,16 - 0,9

A program közvetlen hatásait (a folyót érő diffúz szennyezés csökkenése) kiegészítették egyéb pozitív hatások 
is. Ilyenek voltak a termelési eljárások, szokások javulása, a vízfolyások árnyékolására és hőmérsékletére kiható, 
a víztározókkal kapcsolatos, vagy a lefolyási sebességhez, a hullámterekhez kapcsolódó stabilizációs hatások. 
(Ezek a hatások közvetve, vagy közvetlenül mind elősegítik a Keretirányelvben megfogalmazott jó ökológiai 
állapot kialakulását, fenntartását.) A Great Miami folyóba torkolló kisebb vízfolyásoknak az állapota szintén 
javult. A kibocsátási jog kereskedem új forrásokat vont be a vízgyűjtő általános állapotának javításába. A 
résztvevők közötti kapcsolatrendszer is előre vitte a dolgokat, pl. a különböző városok, települések és a gazdák, 
termelők együttműködése rekreációs eredményeket is hozott (tanösvények létrehozása).

Ami a program megvalósításának tranzakciós költségeit illeti, a teljes költség 2011-es adatok szerint (hat 
aukciót követően) 1,3 millió dollár körül van, melynek közel 95 %-át a gazdáknak fizetett támogatás jelenti. A 
monitoring és a programban részt vevők bérének költsége a maradék, 5% körüli összeg, ez tehát a tranzakciós 
költség. Tekintve, hogy a megtakarítások a szennyvíztisztító technológiai beruházásokhoz képest eleve 90% 
körül mozognak és a maradék 10% mintegy huszadrészét teszik ki a tranzakciós költségek, gyakorlatilag 
elenyésző nagyságról van szó.



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.

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. A gazdák által 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.

Az állam feladata ennek a mezőgazdasági, vízrendszer 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 megfelelhessenek 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 licit eredményeit megállapítások tehetők a vízgazdálkodási rendszer 
működtetésének gazdasági alapjairól is. Az a gazdasági többlet, amit a területi vízgazdálkodási rendszer a 
társulati alaphálózat működtetésével 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 magántulajdonban lévő üzemi csatornák esetében 
azonban a hidrológiai modellezés eredményei alapján a csatornák által nyújtott többlet biztonság és jövedelem 
már nem áll arányban a jelenlegi szerkezetben való fenntartás költségeivel. Ésszerű tehát az üzemi csatornák 
fenntartásának kérdését újragondolni5 xx és például összekapcsolni az agrár-politika hosszú távú céljai 
mentén kivonásra kerülő területek nyújtotta 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. Lényegében ez az a hozzáállás, ami a közgazdasági 
szabályozóeszközök, de tágabb értelemben a Víz Keretirányelvnek mint eszköznek a hasznos alkalmazásához 
szükséges.

5.3 Országos szabályozás potenciális tere
Az eredmények ismeretében felmerül a kérdés, hogy a módszer mennyiben általánosítható országos szintű 
szakpolitikák számára? A sikeres alkalmazás természeti alapjának az tekinthető, hogy a területen (részben 
törvényszerűen) egybeestek a gazdálkodási szempontból legkevésbé jövedelmező területek a vízgazdálkodási 
szempontból is legproblémásabb területekkel. Várható-e nagyobb területi egységek esetén, hogy a természeti 
oldalról problémás területek aránya eléri a szabályozásban rögzített 7%-os szintet? És ezáltal feltételezhető, 
hogy egy hasonló szabályozási megoldás esetén nagy valószínűséggel a környezetileg érzékeny, a gazdálkodás 
szempontjából legelőnytelenebb területek választódnak ki. 

A belvíz veszélyeztetettség mellett a tápanyagterhelés szempontjából meghatározó folyamat az erózió. A 
szántóterületek lejtőssége nehezíti a művelhetőséget ugyanakkor növeli a szántóterületek erózióra való hajlamát 
is. Feltételezésünk szerint ezért a szántók erózió kitettsége is egy olyan környezeti jellemző, amely összefüggést 
mutat a gazdálkodás eredményességével. Így a szabályozás területi lefedettsége szempontjából alkalmas 
kiegészítője a belvízérzékenységnek.

5  Belvíz anyag hivatkozás link xx 

A gazdálkodókkal és a vízitársulat munkatársaival több találkozó során ismertettük meg a koncepciót és a 
visszajelzések alapján alakítottuk ki a kipróbálásra került közgazdasági szabályozóeszközt. A tájegység természeti 
folyamatairól, a belvíz viselkedéséről és a gazdálkodásra gyakorolt hatásáról külön feltáró beszélgetéseket 
folytattunk gazdálkodókkal, társulati és vízügyi szakemberekkel. 

A kísérleti aukció közös értelmezésének megalapozásaként elvégeztük a terület hidrológiai modellezését és 
a modelleredményeket egyeztettük a gazdálkodók azirányú tapasztalataival, hogy melyek a leggyakrabban 
belvíz sújtotta területeik. Az egyeztetésből kiderült az is, hogy a legkevésbé jövedelmező területek lényegében 
egybeesnek a vízjárásos területekkel. Ezt, a vízjárásról kialakult közös tudást ábrázolja a lenti térkép. 

A licit során a gazdálkodókat arra kértük, hogy osszák fel a területeiket a jövedelmezőségük szerint legalább 
három csoportba és adják meg, hogy hektáronként mekkora 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.

5.2 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 termőföldjére vetítve 
hektáronként 3700 Ft/év áron tudná a további művelés változatlan (KAP kifizetésekkel támogatott) lehetőségét 
biztosítani. Ha ezen az áron megvalósítható lenne a kivonásra beáldozott területek kiválasztása, az elvesző 



3. Ábra A belvizes és az erózióveszélyeztetett szántók összesített aránya vízgyűjtő-tájanként 
a szántók százalékában (%)

Ebben a bontásban 4% alatti a vizes és eróziós területek összesített aránya az ország 8,3%-án (sötét zöld), 4-7% 
közötti 15,8%-án (világos zöld), 7-10% között van az ország 29,3%-án (narancs) és 10% fölött 46,6%-án (piros). 
Összesítve, az ország 76%-át lefedő vízgyűjtő-alegységének területén 7% vagy afeletti az olyan szántók aránya, 
amit ki lehetne vonni ezek miatt a természeti feltételek miatt.

3. Táblázat A két csoportbontás esetén a veszélyeztetett szántóterületekkel rendelkező 
kategóriák részesedése az összes területből (százalék).

Vegetációs táj szerinti bontás Vízgyűjtő alegység szerinti bontás

4% alatt 28% 8%

4-7% 15% 16%

7-10% 14% 29%

10% felett 43% 47%

A két felbontás kategória-értékei közötti különbség abból adódik, hogy a vízgyűjtő lehatárolás (definíciójából 
adódóan) nem a vegetációs bontást követi (lásd a 4% alatti területek arányát. A veszélyeztetettségi szempontok 
alapján kevéssé érintett területek csak néhány esetben alkotnak összefüggőbb tömböt és ezért a vízgyűjtő 
bontású lefedettségben a különböző adottságú, vegyes-köztes kitettségű területegységek jönnek létre (7-10% 
közötti területek aránya). Ebből a megoszlásból az következik, hogy egy-egy jobb adottságú, de kis kiterjedésű 

Az alább térkép az MTA ÖBKI munkatársaival együttműködésben készült6. Bemutatja, hogy a hazai vegetációs 
tájak bontásában hol mekkorák a szántóterületek arányában a diffúz tápanyagterhelés szempontjából 
meghatározó erózió vagy belvíz veszélyeztetett területek. 

2. Ábra A belvizes és az erózióveszélyeztetett szántók összesített aránya vegetációtájanként 
a szántók százalékában (%)

A két természeti szempontot együtt értékelve is az látszik, hogy az ország tájai igen eltérőek. A vegetációtájak 
szerinti csoportosításban egy finom felbontású kép bontakozik ki, még szomszédos tájak is kerülhetnek igen 
más csoportba. A térkép színkódjának területarányai: 4% alatti a belvizes és eróziós területek összesített aránya a 
vegetációs tájak alapján bontott szántóterületek 28,4%-án, 4-7% közötti 14,8%-án, 7-10% között van 13,7%-án és 
10% fölötti 43,2%-án. Összességében tehát az ország 57%-án van olyan vegetációs táj, amelyben 7% vagy afeletti 
az olyan szántók aránya, amit ki lehetne vonni ezek miatt a természeti feltételek miatt az intenzív szántóföldi 
gazdálkodásból. A 4-7%-os átmeneti sávval kiegészítve ez a feltétel az ország területének 71%-t lefedő tájegységek 
szántóira áll fenn.

A vegetációs tájak szerinti felbontásban olyan jellemzők játszanak szerepet, amelyek együtt mozognak a terület 
belvíz vagy erózió érzékenységével ezért jó közelítésű területi lehatárolást eredményeznek, ugyanakkor nem esnek 
egybe adminisztratív határokkal, amelyek mentén egy szabályozó eszköz működését meg lehetne szervezni. A 
következő ábra ugyan ezen együttes jellemzőket a vízgyűjtő alegységek adminisztratív bontásában mutatja be

6  Az eróziós adatok alapja a Stefanovits-Duck 1962-es 1:500.000-es eróziós térképe. A Duck és Stefanovits (1962) 
szerkesztett „A talajpusztulás elterjedése Magyarországon” című térkép a különböző mértékben eróziós és deflációs 
területeket ábrázolja. Jelen elemzés során az erősen erodált osztályba sorolt területekkel számoltunk.
A belvizes adatoké a Várallyay által 3 megyére kidolgozott módszer országos kiterjesztése., amelyen a belvízképződésre ható 
talajtani tényezők alapján különítették el az egyes kategóriákat (Várallyay et al. 1980a). A kategóriarendszert reambuláltuk 
és az AGROTOPO adataira alapozva, annak térképi egységeire alkalmaztuk. Ennek eredményeként megszületett ‘A 
magyarországi talajok belvízérzékenységének térképe 1:100.000 méretarányban’. Jelen elemzés során a nagy érzékenységi 
osztályba sorolt területekkel számoltunk.



A tájegységek összetett mintázata a kereskedési egységek méretének növelésében rejlő lehetőségekre mutatnak 
rá a kutatás keretében vizsgált terület méretéhez képest. Ugyanakkor a tájegységnél nagyobb méretű kereskedési 
egységek elosztási hatékonyságával ellentétes irányú hatás az eszközbe vetett bizalom mértéke. Ami egy kisebb, a 
résztvevők számára átlátható méretű területen működőképes intézményt eredményezhet, az a terület méretének 
növekedésével a személyes kapcsolatok és a rá épülő bizalom csökkenésével elvesztheti az érintettek támogatását. 

6. Összefoglalás
6.1 A Víz Keretirányelv alkalmazása szempontjából levonható következtetések.

A közgazdasági szabályozóeszköz – kísérleti - alkalmazása egy ár információt tárt fel, ami a marosszögi 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 jönnének létre. Ezzel szemben ha egy adó bevezetése 
biztosítaná az ár-szignált a gazdálkodók számára, az egyben forráskivonást is eredményezne a területről. 

A terület adottságai alapján differenciálódó művelési 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 működtetési alternatívák összehangolásának kiindulópontja tud 
lenni, mivel az ár információ az, ami a vízrendszer működtetés különböző szintű szolgáltatásainak költségét 
közvetíti 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 indokával - jellemzően nem közvetíti a mezőgazdasági termelés alap-
feltételeit biztosító vízgazdálkodási-szolgáltatások árát a gazdálkodók felé. Ez a megoldás ugyanakkor pont a 
versenyképesség javításának lehetőségét rontja, mivel meggátolja a differenciálódást. A jó adottságú területek 
magasabb értéktermelését biztosító szolgáltatási szintet a rosszabb adottságú területeken nem ésszerű fenntartani/
kialakítani. Az első esetben az innovációnak a termelési érték növelésére kell irányulnia, míg a második esetben 
az innovációnak a terület által nyújtható új funkciók kialakításán keresztül kell a jövedelmezőség megtartására, 
illetve növelésére irányulnia. Ezt a mezőgazdasági termelők érdekében is álló differenciálódási folyamatot nem 
lehet megvalósítani a vízgazdálkodási szolgáltatás árának ismerete nélkül. Ez az, amire a gazdálkodók művelési 
ágról szóló döntéseinek alapulnia kell. A Víz Keretirányelv (részleges) költség-fedezésre vonatkozó feltételében e 
folyamat érdekében alkalmazható eszközt érdemes látni, mintsem elszabotálandó kényszert.

7. Irodalom:
Mark S. Kieser and Jamie L. McCarthy, EPI-WATER WP6 IBE EX-POST Case studies - Great Miami River 
Watershed Water Quality Credit Trading Program, December 3, 2011

MTA ÖBKI, Az EPI Water wp4.1  Víztöbblet kezelés - esettanulmány marosszögi mintaterületén végzett kutatás 
eredményeinek általánosíthatóságának vizsgálata. 2013 kutatási jelentés

WP4 EX-ANTE Case Studies Floods and Water Logging in the Tisza River Basin (Hungary) Deliverable no.: D 
4.2 - Report of the case study Task 4.1 August 2013. Lead authors: Gábor Ungvári, András Kis 

terület számára egy vízgyűjtő-alegység léptékű fókuszterület jogosultság csere lehetőséget biztosítana arra, 
hogy ne kelljen a tájegység jó termelési adottságokkal rendelkező területeiből kivonni a termelésből. Viszont 
lehetősége lenne arra, hogy a saját területének jövedelmezéségi szintjénél alacsonyabb áron jusson hozzá a 
szükséges jogosultsághoz. Az ugyan ahhoz a vízgyűjtő alegységhez tartozó kevésbé jó adottságú területek 
számára viszont a saját tájegységen belüli szintnél magasabb árak realizálását eredményezheti a tájegységek 
közötti, egy vízgyűjtő alegységen belül megvalósítható cserék lehetősége. 

Sajnálatos módon a 4%-alatti belvíz és erózió veszélyeztetett szántóterület-arány esetében sem jelent feltétlenül 
problémát, hogy jó adottságú területek esnének ki a termelésből. Az alábbi ábra három másik, a termelési 
adottságok szempontjából kedvezőtlen jelenség országos területi eloszlását mutatja be. A belvíz és az erózió 
mellett vannak ugyanis további olyan természeti tényezők, amelyek csökkentik a szántókon való gazdálkodás 
eredményességét. Pl. a humuszszegény homoktalajok (ún. poszahomokok), illetve a túl savanyú talajok (pl. 
Bodrogköz). Ezek részben pont azokon a helyeken vannak, amelyek a belvizes és az eróziós szántókban 
szegények. (Forrás: Magyarország Nemzeti Atlasza, 1989). Látható rajta, hogy a belvíz és erózió szempontjából 
kedvezőbbnek mutatkozó dél-dunantúli és nyírségi területek pont ebbe a kategóriába esnek. 

4. Ábra Egyéb természeti tényezők, amelyek az agrárhasznosíthatóságot korlátozzák
Forrás: Magyarország Nemzeti Atlasza, 1989

Levonható a következtetés, hogy a 7% körüli szántóterület kivonás esetében az ökológiai fókuszterület 
jogosultságok cseréjét megvalósító közgazdasági szabályozóeszköz, ami a környezeti terelések iránti érzékenység 
és gazdaságossági szempontok térbeni egybeesésének feltételezésére épül, ebben a szántó nagyságrendben 
kellően robosztus megoldást jelent az ország területét jellemző változatosság ellenére.
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