
Összefoglaló a hazai szabályozási 
folyamat támogatására

gazdasági szabályozóeszkÖzÖk alkalmazásának 
értékelése az európai fenntartható vízpolitika, 
vízgazdálkodás érdekében

grant agreement no. 265212
fp7 environment (including climate change)

 

  

regionális energiagazdasági kutató kÖzpont
2013 december 



Tartalomjegyzék
1 Az EPI Water kutatási program ...................................................................................................4
2 A közgazdasági megközelítés indokoltsága ...............................................................................7

2.1 Az Európai Unió vízügyi szabályozása és a közgazdasági eszközök konvergenciája ..7
2.2 A közgazdasági szabályozóeszközök, az EPI-k meghatározása, fogalma .....................8
2.3 Az EPI típusainak vázlatos ismertetése .............................................................................8
2.4 Az EPI-k alkalmazásának hozadékai a vízgazdálkodásban ..........................................10

3 Az eszközök értékelésének keretrendszere ..............................................................................10
3.1 Bevezetés .............................................................................................................................10
3.2 Intézményi keretek .............................................................................................................11
3.3 Környezeti hatások .............................................................................................................11
3.4 Közgazdasági hatások ........................................................................................................12
3.5 Tranzakciós költségek ........................................................................................................12
3.6 Elosztási, disztribúciós hatások ........................................................................................12
3.7 Bizonytalanság ....................................................................................................................12
3.8 A szabályozás bevezethetősége .........................................................................................12

4 Ellenőrző lista az EPI-k tervezéséhez és bevezetéséhez .........................................................13
4.1 Mi a cél? ...............................................................................................................................13
4.2 EPI-k alkalmazására kedvező helyzetek, előfeltételek ...................................................13
4.3 Szabályozói csomag részeként ..........................................................................................14
4.4 Az EPI hatásainak becslése ...............................................................................................15
4.5 Az intézményi környezet szerepe .....................................................................................15

5 Válogatott esettanulmányok .......................................................................................................16
5.1 UK, Dorset - Önkéntes megállapodás a gazdák és a víziközmű között ......................16

5.1.1 Bevezetés ........................................................................................................................16
5.1.2 A régió bemutatása .......................................................................................................17
5.1.3 A program ismertetése .................................................................................................17
5.1.4 Eredmények ...................................................................................................................18
5.1.5 Tanulságok .....................................................................................................................18

5.2 Németország - adó a vízterhelésen ..................................................................................19
5.2.1 Történeti áttekintés .......................................................................................................19
5.2.2 Az EPI, mint a szabályozási mix része ........................................................................20
5.2.3 Az adó működése és hatásai ........................................................................................21
5.2.4 A környezet állapotára gyakorolt hatások..................................................................22

5.3 Franciaország, Evian - környezeti szolgáltatások megtérítése ......................................23
5.3.1 Bevezetés ........................................................................................................................23
5.3.2 Háttér információk .......................................................................................................23

5.3.3 A program ismertetése .................................................................................................24
5.3.4 Eredmények, hatások ....................................................................................................25

5.4 USA, Ohio - A Great Miami folyó vízgyűjtőjének 
vízminőség kereskedelmi programja ...................................................................................27
5.4.1 Bevezetés ........................................................................................................................27
5.4.2 A program felépítése .....................................................................................................26
5.4.3 Eredmények ...................................................................................................................29
5.4.4 Egyéb tanulságok ...........................................................................................................31

5.5 USA, New York állam - New York város vízbázisvédelmi programja .........................32
5.5.1 Előzmények, adottságok ...............................................................................................32
5.5.2 A program ......................................................................................................................33
5.5.3 Eredmények ...................................................................................................................34

5.6 Ausztrália, a sóterhelés ellentételezése ............................................................................35
5.6.1 Bevezetés ........................................................................................................................35
5.6.2 A programok felépítése és eredményeik ....................................................................36
5.6.3 Egyéb tanulságok ...........................................................................................................38

Regionális Energiagazdasági Kutató Központ – Vízgazdasági Csoport – www.aqua.rekk.eu
Készítették: Ungvári Gábor, Kis András



A projekt honlapjának címe: http://www.epi-water.eu 

A szabályozóeszközök tervezését és értékelését segítő „Assessment Framework-ről” (Deliverable 2.3) készült 
jelentés.

Guidance document for the WFD implementation

A közgazdasági szabályozóeszközök alkalmazásáról 30 esettanulmány készült, amelyek lefedik a legfontosabb 
eszköz típusokat. Mindegyik az „Assessment Framework” elemzési struktúráját alkalmazta az egyes esetek 
tapasztalatainak a rendszerezésére. Az esettanulmányokról készült összefoglaló anyag „WP3 EX-POST Case 
studies Comparative Analysis Report (Deliverable 3.2)” néven található. Az egyes esettanulmányok közvetlenül a 
letölthető közhasznú eredmények között érhetőek el. 

1 Az EPI Water kutatási program
Az elmúlt évtizedekben a gazdasági szabályozóeszközök egyre nagyobb szerephez jutottak a környezetpolitika 
több területén. Eleinte leginkább adók, díjak és támogatások formájában jelentek meg, az utóbbi időben azonban 
egyre gyakrabban kerülnek alkalmazásra olyan innovatív ún. „piacteremtő” eszközök is, mint az aukciók és a 
különféle kibocsátási jogosítványok kereskedelmi rendszerei. A kifinomultabb eszközök sokáig elsősorban az 
éghajlatvédelem és a levegőminőség-védelem területén kerültek gyakorlati alkalmazásra (pl. Kiotói Jegyzőkönyv, 
SO2 és NOx kereskedelmi rendszerek), miközben a vízgazdálkodás területén csak a hagyományos, adó és díj 
jellegű eszközök voltak széleskörű használatban. Ez azonban változni látszik. 

Világossá vált, hogy a vízgazdálkodási kérdések gyakran nem elszigetelt jelenségek, hanem más területekkel, 
környezeti problémákkal szorosan összefonódó komplex esetek, melyeket nem feltétlenül lehet az eddig 
alkalmazott tiltó-előíró-ellenőrző eszközökkel hatékonyan kezelni. Például a vízhiány, az aszály, az árvíz, a 
belvíz, vagy éppen a felszín alatti vízminőség kérdésköre mind összefügg a kapcsolódó területek használatával, 
a felszín növényborításával - nem lehet pusztán a víz használatára vagy szennyezésére koncentrálni a 
megfelelő szabályozás kidolgozásánál. Ugyanúgy figyelembe kell venni a vízkörforgás tágabb összefüggéseit, 
a területhasználat szerepét, annak módosíthatóságát. A kialakult problémák kezeléséhez olyan eszközökre 
van szükség, amelyek elősegítik, hogy a szabályozás folyamatában hasznosulhasson mindazon információ, 
ami ezekről az összetett esetekről az érintettek körében szétszórtan rendelkezésre áll, de egy hagyományos, 
norma kiszabó-ellenőrző szabályozási rend keretein belül nem hasznosulnának, rontva a probléma kezelés 
eredményességét. 

A közgazdasági szabályozóeszköz előnye abból származik, hogy alapvetően a szabályozottak helyzetismeretére 
és helyzetértékelésre épít. Ezért van az EPI-k alkalmazásának tág tere a szerteágazó hatásokat befolyásolni 
akaró vízpolitika területén, miközben azonban a bennük rejlő lehetőségek kibontakoztatása során sok újszerű, 
gyakorlati nehézséget is kezelni szükséges. 

2011-ben az EPI Water projekt azért indult el, hogy megvizsgálja az innovatív eszközök helyét a 
vízgazdálkodásban, megvizsgálja hatásosságukat és hatékonyságukat, az azokat befolyásoló tényezőket és az 
eszközök alkalmazásának előfeltételeit. A projekt célja volt, hogy meghatározza, az adott körülmények között 
milyen vízügyi problémára javasolható közgazdasági szabályozóeszköz és hol jobb mást (pl. normákat vagy 
tiltást) alkalmazni.

A kutatás három évig tartott, Európa és a világ számos tapasztalt és elismert vízgazdászának a részvételével. 
Olyan eredmények születtek, amelyeket érdemes magyarul is összefoglalni, szem előtt tartva a hazai vízgazdasági 
problémákat és az azokra irányuló szabályozási megoldásokat, azok előnyeit, hátrányait. Jelen dokumentummal 
célunk a projekt legfontosabb eredményeinek magyar nyelvű összegzése és az érdeklődő olvasók elkalauzolása 
az eredeti angol forrásokhoz.

A kutatási program során kidolgozásra került egy, a szabályozás-politikai eszközök működésének összegzésére 
általánosan alkalmazható értékelési rendszer („assessment framework”), esettanulmányokon („ex-post” case 
studies) és mélyelemezéseken („ex-ante” case studies) keresztül értékelésre került a kiválasztott közgazdasági 
szabályozóeszközök széles köre, és végül az eredményekre építve elkészült egy útmutató a döntéshozók 
számára.

http://www.epi-water.eu
http://www.feem-project.net/epiwater/docs/epi-water_DL_2-3.pdf
http://www.feem-project.net/epiwater/docs/epi-water_dl_5-2.pdf
http://www.feem-project.net/epiwater/docs/epi-water_dl_3-2.pdf
http://www.feem-project.net/epiwater/docs/epi-water_dl_3-2.pdf


2 A közgazdasági megközelítés 
indokoltsága

2.1 Az Európai Unió vízügyi szabályozása és a közgazdasági 
eszközök konvergenciája

A tiszta, friss víz az ember lételeme, ez evidencia. Ugyanakkor az ipari forradalom által elindított folyamatok 
- amelyekben a vizek elterelése és szennyezése elfogadott velejárója volt a gazdasági növekedésnek, a jólét 
növekedésének – olyan messzire vezettek és annyi kárt okoztak, hogy csak nehezen állíthatók meg illetve 
fordíthatók vissza. A folyókon keresztül a tengerekbe kerülő szennyezés befolyásolja a biodiverzitást, káros 
hatással van az egészségre és szennyezi mind a tengerparti területeket, mind a tenger vizét. A felszín alatti vizek 
túlhasználata és szennyezése rontja az egészséges ivóvízhez, öntözővízhez való hozzáférés esélyeit, súlyosbítva 
az aszályos időszakok kárait, megfosztva a jövő generációkat a ma még létező erőforrások számottevő részétől. 
A vízerőművek elterjedése miatt sérülnek az ökoszisztémák és veszélybe kerülnek az öntözéses földművelést 
folytató gazdálkodók. A csatornázás növeli az árvízveszélyt, csökkenti a talaj termékenységét és károsan hat a 
biodiverzitásra. 

Ezek a hatások a helyi adottságok függvényében mindenhol máshogy érvényesülnek, de közvetlen vagy közvetett 
módon gyakorlatilag mindenhol csökkentik az életminőséget, az életkilátásainkat. Mindezeket csak tetézi a 
klímaváltozás, ami egy emberöltő alatt is érezhető változásokat hozott, esetünkben kiemelkedően szélsőséges 
időjárási helyzetekkel, vízözönszerű esőzésekkel és szárazságokkal jelezve, hogy nem hagyható figyelmen kívül.

Mindezek hatására a fejlett országok, kiemelt helyen közöttük is az EU tagállamai, de a jelentősebb és megfelelő 
tudatossággal rendelkező multinacionális és nemzeti gazdasági szereplők is elkezdtek komolyan foglalkozni a 
fenti problémákkal és ma már a vízpolitika, a vízügy központi kérdéssé vált önmagában véve is és a klímapolitika 
részeként is kiemelt helyet foglal el. 

Az Európai Unió is jelentős hangsúlyt helyez az élővizek védelmére, a vízkészletekkel való beosztó gazdálkodásra, 
így többek között az alábbi jogszabályok elfogadásával:

•	 A Víz Keretirányelv (2000/60/EC European Water Framework Directive – WFD) célul tűzte ki a felszíni 
és felszín alatti vizek megőrzését, megóvását, elsősorban természetes alapokra építve (a természetes 
ökoszisztémákhoz, földrajzi és hidrogeológiai adottságokhoz alkalmazkodva) az adminisztratív 
eszközök alkalmazása helyett.

•	 Az Európai Tengervédelmi Stratégiáról szóló Keretirányelv (2008/56/EC European Marine Strategy 
Framework Directive – MSFD) elfogadása ezeket a célokat a tengerekre is kiterjesztette.

•	 Az Árvízkockázatok Értékeléséről és Kezeléséről szóló irányelv (2007/60/EC Directive on the Assessment 
and Management of Flood Risks) a tagállamok árvízi kockázatainak felmérésére irányul és adekvát, 
egyeztetett módszereket kínál az árvízi kockázatok csökkentésére.

•	 A vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről szóló állásfoglalásában (COM/2007/0414) az 
Európai Parlament kinyilvánította szándékát arról, hogy kiemelten kell kezelni a vizekkel való hatékony 
gazdálkodást, a szárazságok, vízhiányok elkerülése érdekében.

A szabályozóeszközök között egyre inkább helyt kapnak a közgazdasági eszközök, ezek ugyanis segítenek 
a környezeti, vízgazdálkodási célok alacsonyabb költségű teljesítésében, a szűkös erőforrások hatékony 
elosztásában és ár-jelzésként szolgálhatnak a természeti erőforrások takarékos használata érdekében.

A program keretében készült mélyelemzések („Ex-Ante Case Studies) a kihívás oldalról közelítve, az Európában 
legfontosabb négy vízpolitikai probléma megoldására próbált ki közgazdasági szabályozó eszközöket.

 

•	 A szárazság és vízhiány esetén alkalmazható eszközöket a Tagus és a Segura vízgyűjtőin készült elemzés 
vizsgálta. 

•	 Az ökoszisztéma-szolgáltatások biztosítását segítő közgazdasági szabályozóeszközök vizsgálatára a 
Szajna vízgyűjtőn került sor. 

•	 A vízminőség esettanulmányának helyszíne a dániai Odense szigete volt.

•	 A Pinios vízgyűjtő esettanulmánya az EU vízügyi adatbázisának a WISE-nak a szabályozóeszközök 
modellezésére való alkalmasságát integrálta a vízmennyiség szempontú elemzésébe. 

•	 A program magyar tagjaként elsősorban a területhasználat és az árvíz/belvíz összefüggéseit és gazdasági 
szabályozókon keresztül történő előrelépés lehetőségét vizsgáltuk, a Tisza esettanulmányban. 

A felsoroltakon túl magyar nyelvű összefoglalókat készítettünk egy-egy szerintünk releváns részkérdésről. 

Gazdálkodói és szabályozói döntések tere a Hanyi-Tiszasülyi tározó területén

A tiszai árapasztó tározók működtetésének közgazdasági aspektusai 

Többlet területek biztosítása az árvíz-kockázat csökkentés érdekében – Az Európában alkalmazott megoldások 
áttekintése 

Területi vízgazdálkodási rendszerek közgazdasági átgondolása 

Ezek az elemzéseink a http://www.aqua.rekk.eu/ honlapon keresztül is elérhetőek.

http://www.feem-project.net/epiwater/docs/epi-water_DL_4-3.zip
http://www.feem-project.net/epiwater/docs/epi-water_DL_4-3.zip
http://www.feem-project.net/epiwater/docs/epi-water_DL_4-4_Part A.pdf
http://www.feem-project.net/epiwater/docs/epi-water_DL_4-4_Part A.pdf
http://www.feem-project.net/epiwater/docs/epi-water_DL_4-5.zip
http://www.feem-project.net/epiwater/docs/epi-water_DL_4-5.zip
http://www.feem-project.net/epiwater/docs/epi-water_DL_4-2.pdf
http://www.rekk.eu/images/stories/letoltheto/hanyi_tarozo_esetleiras_epiwater_wp4.1_rekk.pdf
http://www.rekk.eu/images/stories/letoltheto/a_tiszai_arapaszto_tarozok_mukodtetesenek_kozgazdasagi_aspektusai_epiwater_wp4.1_rekk_.pdf
http://www.rekk.eu/images/stories/tbblet_terletek_biztostsa_-_eurpai_ttekints.pdf
http://www.rekk.eu/images/stories/tbblet_terletek_biztostsa_-_eurpai_ttekints.pdf
http://www.rekk.eu/images/stories/terleti_vzgazdlkodsi_rendszerek__kzgazdasgi_tgondolsa.pdf


Eszköz fajtája Az eszköz funkciója, célja

Árazás 
(díjak, adók, 
támogatások)

Vízdíjak (szennyvízdíjak)

Pénzügyi források generálása a szolgáltatás hatékony 
biztosítása érdekében (teljes költségmegtérülés elve)

Takarékosabb vízfelhasználásra ösztönzés az árszignálon 
keresztül

Környezeti adó Negatív környezeti hatások internalizálása, ösztönző a 
kevésbé környezetkárosító tevékenységek folytatására

Környezeti díj
A vízi környezet használatához kapcsolódó tevékenységhez 
szükséges hatósági engedélyek, eljárások után fizetendő díj. 
Bevételgenerálás, kisebb részben ösztönző.

Termékek támogatása A minél kisebb környezetkárosítással járó termékek (zöld 
termékek) támogatása, ösztönzése

Gyakorlatok támogatása
A vízbázisokat minél kevésbé veszélyeztető, vagy pozitív 
externáliákat eredményező termékek és gyártási folyamatok 
vonzóvá tétele

Piaci eszközök 
alkalmazása 
környezeti javakra

Forgalmazható 
szennyezési engedélyek

A szennyezés-kibocsátás lehetőségének hatékonyabb 
elosztása az érintett szereplők, ágazatok között

Forgalmazható kivonási, 
vízhasználati engedélyek

Korlátos vízmennyiség hatékonyabb elosztása az érintett 
szereplők, ágazatok között.

Kompenzációs 
mechanizmusok

A környezet minőségének romlása pénzügyi 
kötelezettséggel jár, melynek eredményeként pénzügyi alap 
képződik a károk kompenzálására, akár harmadik szereplőn 
keresztül (pl. biztosítás)

Együttműködésre vonatkozó megállapodások

Szerződéses megállapodás a résztvevők között a jó gyakorlatok 
érdekében, amelyek pozitív vízgazdálkodási eredményeket 
hoznak (gyakran alkalmazzák a támogatásokkal és 
kompenzációkkal kombinálva).1

Kockázat-alapú 
eljárások Biztosítás

A vízhasználók kockázatainak csökkentése, stabilabb 
termelési környezet kialakítása. A megfelelően kialakított 
eszközök árukon keresztül a kockázatot is közvetítik és a 
magas kockázatú tevékenységek felhagyására ösztönöznek.

Környezeti felelősség 

A környezetszennyező, -kimerítő tevékenység 
következményeinek viselésére kialakított eszköz, a kevésbé 
szennyező illetve erőforrás-takarékosabb viselkedésre 
ösztönöz

9. cikkelyében a Víz keretirányelv is foglalkozik a vízárral és a költségmegtérüléssel. Ma már ez a terület sem csak 
a vízzel való takarékosságot és a fenntartható szolgáltatás céljait takarja, hanem az itt alkalmazható közgazdasági 
szabályozóeszközöket tágabb értelemben kezeli: bevételteremtő instrumentumként, a vízhiány csökkentésére, a 
vízminőség javítására, a kockázatok csökkentésére és egyéb célok elérésére alkalmas eszközként. Sőt, ma már a 
szabályozás megszokott formáit, eszközeit kiegészítik az önkéntességen alapuló ösztönzők is, amelyek megfelelő 
szociális és kulturális dimenziókban, egyes régiókban hatékonyabban tudnak működni a direkt, hagyományos 
módszereknél is. 

2.2 A közgazdasági szabályozóeszközök, 
az EPI-k meghatározása, fogalma

Az EPI egy angol nyelvű rövidítés (economic policy instrument), ebben a kiadványban ezt a betűszót nem 
fordítjuk magyarra. A projekt elnevezése, EPI Water, a vízgazdálkodásban alkalmazott közgazdasági 
szabályozóeszközök tanulmányozására utal. A projektben résztvevő konzorciumi tagok a téma irodalmának 
feldolgozását követően az EPI-t a következőképpen definiálták: a közösen elfogadott célok érdekében az 
egyéni1 viselkedés befolyásolása céljából kialakított és bevezetett ösztönző. A fenntartható vízgazdálkodásban 
alkalmazásra kerülő EPI-kre ennek megfelelően jellemző, hogy egyrészt a vízhasználók viselkedését szeretnénk 
velük a kívánatos irányba módosítani, másrészt fontos, hogy érdemben hozzájáruljanak a vízügyi politika 
céljainak megvalósulásához, különös tekintettel a Víz Keretirányelvre. Lényeges továbbá a költséghatékonyság, 
ami természetesen az EPI definíció szerinti közösen elfogadott célnak is tekinthető.

Az EPI-kkel kapcsolatban fontos továbbá észben tartani a változás önkéntes jellegét. Egy közgazdasági eszköz 
nem az elvárt viselkedést írja elő, hanem pénzügyi ösztönzőket nyújt adott viselkedés-típus előmozdítása 
vagy éppen visszaszorítása érdekében, magát a viselkedésbeli változást ugyanakkor az egyénre hagyja - saját 
helyzetének ismeretében döntse ő el, hogy számára mi a legjobb megoldás. Egy egyszerű példát véve: ha az 
élővíz szennyezéséért vízterhelési díjat kell fizetni, a szennyező vállalat eldönti, hogy a szennyezés csökkentése 
vagy a díj megfizetése jár-e számára alacsonyabb költséggel és ennek megfelelően dönt arról, hogy végrehajt-e 
egy szennyezés-elhárító beruházást.

2.3 Az EPI típusainak vázlatos ismertetése
A vízgazdálkodásban használatos EPI-ket a kutatás során az alábbi négy csoportba soroltuk:

1. Árazás: az ösztönzőt jogszabályi keretek között kialakított díjak, adók, támogatások jelentik.

2. Piaci eszközök (kereskedelem, piacteremtés): a víz használatára vagy szennyezésére vonatkozó 
jogosítványok, jogosultságok kerülnek valamilyen módon (ingyenesen vagy pénzért) kiosztásra majd 
az érintettek közötti adásvétel keretében cserére is sor kerülhet.

3. Együttműködésre vonatkozó megállapodások: az érintettek önkéntesen vállalnak az új, a 
környezetnek, vízi ökoszisztémáknak alacsonyabb terhet jelentő gyakorlat bevezetését. Ez történhet 
külső ösztönzők nélkül, például információ-átadáson keresztül, de fizetség ellenében is.

4. Kockázat-alapú eljárások: a differenciált biztosítási prémiumok és biztosítás-szerű konstrukciók 
ösztönző hatásait használják fel.

Az alábbi táblázat részletesebb áttekintést ad az egyes szabályozóeszközök altípusairól.

1 Az “egyéni” ebben a szövegkörnyezetben utalhat magánszemélyre, vállalatra, vagy valamilyen szervezetre egyaránt.



•	 Ezen kritériumok együttesen (intézményi háttér, környezeti hatások, költségek és hasznok, tőke és 
erősség) határozzák meg, hogy egy bizonyos EPI bevezetése milyen eredménnyel jár. Szinte lehetetlen, 
hogy egyazon EPI-nek változatlan legyen a kihatása különböző időbe és helyszínen, olyan sok tényező 
befolyásolhatja a működését.

A projekt egyes esettanulmányai az alábbi területek, témák mentén kerültek feldolgozásra, ezek az értékelési 
keret, az „Assessment Framework” kiemelt vizsgálati kritériumai:

•	 intézményi háttér áttekintése,

•	 környezeti eredmények, célok,

•	 közgazdasági eredmények, hatások,

•	 tranzakciós költségek felmérése, áttekintése,

•	 elosztási hatások, társadalmi hasznosság, elfogadhatóság,

•	 bizonytalansági tényezők, kockázatok,

•	 bevezethetőség, alkalmazhatóság.

Ezek a kritériumok alkalmasak már bevezetett, létező eszközök vizsgálatára (ex-post elemzés) csakúgy, mint a 
tervezett EPI-k előzetes hatásvizsgálatának keretezésére (ex-ante elemzés).

A különféle kritériumok különböző eredményeket produkálhatnak, erősítve vagy gyengítve egy-egy eszköz 
bevezetésének indokoltságát, de egyik sem hagyható figyelmen kívül és nem is helyettesíthetik egymást. Nincs 
köztük prioritási sorrend, figyelembevételük az adott körülményekhez, döntéshozatali megfontolásokhoz igazodik. 

A következő alpontokban röviden tárgyaljuk az egyes értékelési szempontokat. Részletesebb ismertetésük az 
EPI Water projekt honlapjáról letölthető angol jelentésekben található.

3.2 Intézményi keretek
Intézményként azokra a formális szabályokra és informális értékekre, eljárásokra tekinthetünk, melyek mind 
a termelési, mind a tranzakciós költségekre hatással vannak és ezáltal az érintett szereplők döntéseire is. Az 
intézményi keretek részét alkotják a jogszabályok, az azok betartására vonatkozó normák, az államigazgatás 
működési, eljárási szabályai, az üzleti kultúra stb. Az intézményi kereteket lényeges megkülönböztetni az EPI-k 
intézményi hatásaitól: pl. az EPI működtetéséhez felállított új szervezet nem az intézményi környezet része, 
hanem az EPI következménye. 

Az intézményi keretek fontosságának megértéséhez elég például a forgalmazható szennyezési jogokra, mint EPI-
re gondolni. Maga a koncepció a fejlett piacgazdasági hagyományokkal rendelkező országokban könnyebben 
elfogadtatható az érintett gazdasági szereplőkkel, mint azokon a helyeken, ahol a szolgáltatások nagy része 
nem piaci alapon szerveződik. Hasonlóképpen, a kibocsátási jogok megteremtésének vannak bizonyos jogi 
előfeltételei, ezek egyes országokban alaphelyzetben is rendelkezésre állnak, máshol a jogszabályi környezeti (pl. 
polgári jog) módosítását teszik szükségessé.

3.3 Környezeti hatások
Az EPI-ket jellemzően környezeti célok érdekében bevezetik be (pl. vízkereslet visszafogása, vízminőségi 
elvárások teljesítése). Egy EPI értékelésekor a becsült környezeti hatást az alternatív forgatókönyvek (pl. status 
quo fenntartása, más szabályozóeszköz) környezeti teljesítményéhez érdemes mérni. Fontos a pozitív és negatív 
környezeti hatásokat, mellékhatásokat (pl. más környezeti elemnél jelenik meg a korábbi vízszennyezés) 
egyaránt felmérni. Az EPI tervezése során ideális esetben a környezeti hatások pénzben kifejezett értékét is meg 
lehet becsülni és így azt be lehet építeni az EPI költség-haszon értékelésébe is. A gazdasági ösztönzők környezeti 
hatásai gyakran csak áttételesen becsülhetők, pl. egy adó visszafogja a víz iránti keresletet és így több víz marad 
az ökoszisztémák fenntartására.

2.4 Az EPI-k alkalmazásának hozadékai a vízgazdálkodásban
Az EPI-k amellett, hogy a környezeti célok érdekében befolyásolják a szabályozotti kör viselkedését, számos 
egyéb hozadékkal is rendelkezhetnek:

•	 A szabályozás összgazdasági hasznainak emelése. Az EPI-k lehetővé teszik, hogy a hatályuk alá tartozó 
vízhasználók, szennyezők helyzetük mérlegelésével az optimális, legalacsonyabb költségszintű megoldásokat, 
technológiákat válasszák. Forgalmazható szennyezési jogok esetén például először a legalacsonyabb 
szennyezés-elhárítási költséggel bíró vállalatok lépnek, így a teljes társadalmi költség nem haladja meg a 
szükségesnél magasabb szintet. Hasonlóképpen, forgalmazható vízhasználati jogosultságok esetén a jogok - 
jól működő piac esetén - azokhoz a szereplőkhöz kerülnek, ahol a legnagyobb hasznot hozzák.

•	 Az EPI-k hozzájárulhatnak a vízszolgáltatások forrásteremtéséhez, azok fenntarthatóságához, a 
költségmegtérülés VKI-ben meghatározott elve szerint.

•	 Folyamatos ösztönzők biztosítása a technológiai fejlesztésre, szemben a legtöbb más szabályozóeszközzel, 
melyek csak egy bizonyos szintig, statikus módon nyújtanak ösztönzőket.

•	 Rugalmas alkalmazkodás lehetősége a megváltozott körülményekhez, minimális tranzakciós költségek 
mellett (pl. az allokált vízmennyiség csökkentése vagy emelése az adott évi csapadék mennyiségétől függően)

3 Az eszközök értékelésének 
keretrendszere 

3.1 Bevezetés
A kutatási program egyik sarkalatos pontja volt a munka elején lefektetni az értékelés kereteit (ez az ún. 
Assessment Framework, AF), azt a módszertant, amit az egyes esettanulmányok egységes értékeléséhez a 
konzorciumi tagok használnak.

Az EPI-k értékelésének kritériuma kétirányú volt, egyrészt az eredmény, másrészt az összefüggések felmérése volt a 
cél. Az eredményorientáltságú értékelés az egyes szabályozó eszközök működését volt hivatott lemérni és vizsgálta a 
közvetlen és közvetett eredményeket. Ennek keretében a tranzakciós költségeket vizsgálták a kezdeti tárgyalásoktól a 
bevezetésig, illetve azt, hogy a szabályozóváltozás hatására elért jövedelemtöbbleten és költségeken hogyan osztoznak 
a résztvevők. Az eredmények gazdasági, környezeti, elosztási értelemben egyaránt értelmezhetőek.

Az összefüggések tekintetében az intézményi háttér leírása történt meg (jogi, politikai, kulturális stb.), amely 
befolyásolta az adott EPI kialakítását és működtetését, erősségét, robosztusságát, figyelembe véve a bevezetési 
időszakot is, továbbá a nehezen megítélhető, bizonytalansági tényezőket.

A megfogalmazott feladat és a kialakított kritériumok a következő menetrend, logikai sorrend szerint lettek 
felállítva: 

•	 Az EPI-k egy meghatározott intézményi háttér mellett kerülnek kidolgozásra és értékelésre, ezt 
nyilvánvalóan figyelembe kell venni. 

•	 A célok, elérendő eredmények környezeti, gazdasági dimenziókban való megfogalmazása. Ezekhez az 
eredményekhez tartoznak a tranzakciós költségek és az elosztási módszerek, amelyek azt eredményezik, 
hogy az EPI-k alkalmazásának társadalmi hatásai is vannak. A vizsgálandó eredmények mellett egyéb 
lehetséges, potenciális hatásokat is eredményezhet az adott EPI. 

•	 A körülmények változhatnak, a jövőbeni körülmények nem biztos, hogy garantálják az elvárt eredmény 
megvalósulását, fontos tisztában lenni azzal, hogy milyen különböző kimenetei lehetnek egy adott 
döntésnek, megoldási formának. 



4 Ellenőrző lista az EPI-k 
tervezéséhez és bevezetéséhez

Ebben a fejezetben röviden bemutatjuk, hogy a projekt tapasztalatai alapján hogy érdemes egy közgazdasági 
szabályozóeszközt felépíteni, bevezetni. Nyilvánvalóan nincs mód egy általánosan használható, egyben részletes 
és mégis rövid útmutató készítésére. Ezzel a fejezettel kettős célunk van. Egyrészt összefoglalni a legfontosabb 
szempontokat (egyfajta ellenőrző listaként), másrészt felkelteni az érdeklődést a részletesebb angol nyelvű 
útmutató iránt.

4.1 Mi a cél?
Mindenekelőtt tisztán kell látni az elérendő célokat, melyek a tágabb környezetvédelmi politikából, stratégiai 
célokból visszafelé levezethetők. Ki lehet jelölni több különböző célt is, vigyázni kell azonban arra, hogy ezek 
ne kerüljenek ellentmondásba egymással illetve ne oltsák ki egymást. A gazdasági, társadalmi, környezeti 
hatékonysági és pénzügyi célok ritkán érhetők el egyforma hatékonysággal egy eszközzel, érdemes prioritásokat 
képezni. Ha a stabil bevételteremtés a cél, akkor olyan eszközben érdemes gondolkodni, amelyik a vízhasználók 
viselkedését kevésbé befolyásolja, hiszen a viselkedés-váltással a bevétel alapja is eltűnhet. Ha viszont nincs 
viselkedés-váltás, a környezeti célok maradnak elérhetetlenek. Az alábbi táblázatban felsorolunk néhány 
vízpolitikai célt és az elérésüket támogató eszközöket, valamint hivatkozunk a projektben kidolgozott 
kapcsolódó esetekre.

Példák vízpolitikai cél és eszköz kombinációkra (nem teljeskörű!)

Vízpolitikai cél EPI Esettanulmány, példa

Vízminőség javítása

Nitrát adó

Önkéntes megállapodások

Forgalmazható jog rendszerek

Dán nitrát adó

UK (Dorset) ld. 5.1 fejezet

USA (Ohio) ld. 5.4 fejezet

Károsodott ill. hanyatló 
ökoszisztémák rehabilitációja

PES (ökoszisztéma szolgáltatás 
beszerzése)

Franciaország (Evian) ld. 5.3 
fejezet

Vízhiányra adott megfelelő válasz 
illetve aszálykárok megelőzése

Vízpiacok

Aszály biztosítás

Vízárazás

A projekt spanyol esetei

Árvízi kockázatok csökkentése Többlet víz tárolása árvíz esetén 
és a szolgáltatás megfizetése

A projekt hazai esettanulmánya 
(Tisza)

4.2 EPI-k alkalmazására kedvező helyzetek, előfeltételek
A cél és az eszköz összhangja önmagában még nem garancia a sikerre. Egyes EPI-k bizonyos előfeltételek 
fennállása esetén hatékonyabban működhetnek, más alapfeltételek hiánya akár el is lehetetleníti az eszköz 
alkalmazását. Felsorolunk néhányat a gyakran vizsgált tényezők közül:

•	Az érintettek fizetési hajlandósága. A társadalmi, politikai berendezkedés egyik jellemzőjéről van szó, 
a lakosság illetve a közületi felhasználók hajlandóak-e elfogadni, hogy a vízzel kapcsolatos szolgáltatások 
előállítása pénzbe kerül és hajlandóak-e ezt megfizetni? Lehet-e többet kérni a magasabb színvonalú 
szolgáltatásért? Milyen az uralkodó államkép a lakosság körében: paternalisztikus vagy inkább szolgáltató 

3.4 Közgazdasági hatások
A közgazdasági hatások számszerűsítése gyakorlatilag más elemzési szempontok (környezeti hasznok, 
tranzakciós költségek) pénzügyi értékének és az eszköz közvetlen gazdasági költségeinek költség-haszon 
elemzés formájában történő összegzését jelenti. A bizonytalanságokat szintén lehet számszerűsíteni (kockázatok 
becslése, forgatókönyvek felállítása), a jövőbeli becsült pénzáramlásokat pedig jelenértékre hozva lehet 
egységesen kezelni. A közgazdasági hatások felmérése során a teljes társadalmi nettó költség (tehát a költségek 
és hasznok különbsége, ami lehet negatív és pozitív érték is) számítása történik, az egyes szereplőkre háruló 
terhek becslése a disztribúciós hatásokhoz kapcsolódik (ld. 3.6).

3.5 Tranzakciós költségek
A tranzakciós költségek az EPI előkészítésének, bevezetésének, működtetésének a költségeit foglalják magukba. 
Mivel a szabályozóeszköz direkt költségeihez hasonlóan a tranzakciós költségek is terheket rónak az érintett 
szereplőkre, az adott EPI-ről való döntésben illetve az EPI tervezésekor is fontos ezeknek a költségelemeknek az 
ésszerű határokon belül tartása. A tranzakciós költségek esetén fokozottan megjelennek a méretgazdaságossági 
érvek: egy elaprózott szabályozó esetén a tranzakciós költségek aránytalanul magasak is lehetnek. A piaci 
megoldásokra építő EPI-k esetében bizonyos tranzakciós költségek magasak lehetnek (pl. kezdeti jog-leosztáshoz 
kapcsolódó alkuk, nyilvántartások vezetése), miközben más tranzakciós költségek (pl. információhoz jutás 
költségei) alacsonyak lehetnek.

3.6 Elosztási, disztribúciós hatások
Az EPI közgazdasági hatásai nem egységesen érintik a társadalom szereplőit, előfordul, hogy haszonélvezők és 
nettó költségviselők egyaránt jelentkeznek egy-egy EPI bevezetésekor. Ezekre az ún. elosztási vagy disztribúciós 
hatásokra nem csupán méltányossági szempontból érdemes figyelni, de azért is, mert ha egyes csoportokra 
aránytalanul nagy terhek nehezednek, az magának az EPI-nek a bevezethetőségét is korlátozhatja. Az elosztási 
hatások egy része objektív módon számszerűsíthető, de nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az 
érintettek szubjektíve hogy élik meg az új instrumentum működését.

3.7 Bizonytalanság
Az EPI működését, hatásait - különösen újszerű szabályozási eszköz esetén - jelentős bizonytalanság övezheti. 
A bizonytalanság visszavezethető a befolyásolt természeti folyamatok nyomonkövetésének nehézségeire 
(monitoring), pontatlan információkra, különféle eszközök, folyamatok közötti kölcsönhatások, összefüggések 
komplikáltságára. A bizonytalanság valamelyest csökkenthető (pl. input adatok minőségének javításával) 
illetve a bizonytalanság terének feltárása (pl. forgatókönyvek vizsgálatával) mérsékli, kivédhetőbbé teszi az EPI 
bevezetéséhez kapcsolódó kockázatokat.

3.8 A szabályozás bevezethetősége
A bevezethetőség vizsgálatakor sorra kell venni mindazokat a tényezőket, amelyek elősegíthetik ill. gátolhatják 
az EPI alkalmazhatóságát, érintettek által történő elfogadottságát. A korábban felsorolt tényezők gyakorlatilag 
mind vizsgálandók: az aránytalan teherviselés, a magas tranzakciós költségek, a túlzott bizonytalanság/
kockázatok, a nem kellően magas haszon/költség arány, az intézményi környezet inkompatibilitása egyaránt 
kudarcra ítélheti az EPI-t.



4.4 Az EPI hatásainak becslése
Az EPI nyilvánvalóan azért kerül bevezetésre, mert a döntéshozók hatékony módon szeretnének 
vízpolitikai célokat elérni. A hatások becslésekor figyelembe kell venni, hogy az EPI milyen módon, milyen 
hatásmechanizmuson keresztül éri el a kívánt hatást, az érintettek magatartásának megváltoztatását. Ezután 
célszerű becslést adni (akár több különböző forgatókönyv felállításával is) a hatások nagyságára.

A hatás kiváltásának eszköze lehet egy egyszerű ár-jelzés (árszabályozás kialakítása esetén) vagy egy 
bonyolultabb mechanizmus, pl. a kockázatok mérlegelését is megkívánó biztosítási szisztéma bevezetése. Az 
érintettek minden esetben saját helyzetük ismeretében, választási lehetőségeik mérlegelésével, gyakran egy 
összetett lépéssorozat végiggondolásával választják ki az EPI ösztönzőire adott válaszukat.

Egy szabályozóeszköz által kiváltott alkalmazkodás hatásai nem csupán a megcélzott vízpolitikai, vagy tágabb 
értelemben környezetvédelmi célok területén jelentkeznek. A hatások kiterjedhetnek az érintetteken túl mások 
gazdasági, pénzügyi pozíciójára, a foglalkoztatottságra, más környezeti elemek állapotára stb. A hatások 
megfelelő becsléséhez gyakran szofisztikált módszerek ill. eszközök alkalmazására van szükség, pl. hidrológiai 
modellek, szennyezés-terjedési modellek, költség-haszon elemzés, ökonometriai elemzések, környezeti 
értékelések.

4.5 Az intézményi környezet szerepe

Az EPI hatékony működése nem csupán a bevezetett gazdasági ösztönzőkön múlik, hanem olyan elemeken 
is, mint a társadalmi normák és várakozások, értékítéletek, politikai elfogadhatóság, a tágabb jogszabályi 
környezet és joggyakorlat, a környezeti és vízügyi szabályozás intézményrendszerének kapacitásai. Az EPI 
kialakítása során minderre figyelni kell. Az íróasztal mellett kialakított megoldások nem feltétlenül működnek 
jól a gyakorlatban, az érintettekkel való szoros konzultáció a hatékony szabályozóeszköz egyik előfeltétele lehet. 
Újszerű EPI-k esetén új intézmények kialakítása is szükséges lehet, pl. a leosztott jogokat és az adásvételeket 
nyilvántartó hivatalok létrehozása.

állam? Elfogadtatható-e a szűkös erőforrások árazáson keresztüli allokációja?

•	Van-e mód nagyobb számú szereplő koordinálására, pl. forgalmazható jogok bevezetésére? 

•	Együttműködési hajlandóság és bizalom a társadalomban. Pl. ökoszisztéma szolgáltatások vásárlása esetén 
először meg kell állapodni a részletekben, fel kell tárni a tárgyalópartner előtt bizonyos bizalmasnak tekintett 
információkat, majd bizalmat kell a szerződő félbe helyezni, hogy vállalt kötelezettségeit valóban teljesíti.

•	Hajlandóak-e az érintettek új megoldások (pl. piaci rendszerek a környezetvédelemben) felé nyitottá válni?

•	A szűkös erőforrások (pl. vízkészlet) piaci alapú elosztása esetén létezik-e markáns különbség az erőforrások 
egyes szereplők számára nyújtott határhaszna között? Ha igen, akkor érdemes a piaci megoldások felé 
mozdulni.

•	Van-e technikai értelemben tér a hatékonyság javítása előtt? Pl. az öntözővíz árának emelésére válaszul 
tudják-e a gazdálkodók az öntözés hatékonyságát tovább javítani?

•	Rendelkezésre állnak-e az EPI működtetéséhez szükséges technikai feltételek (pl. vízmérők, vízminőség 
monitoring rendszerek) ill. bevezethetők-e azok elfogadható áron?

•	A kapcsolódó ágazati szabályozások hajtóereje. Pl. az aránytalanul magas KAP kifizetések felülírhatják az 
ésszerű területhasználat kialakítását.

A projekt honlapjáról letölthető esettanulmányok bemutatják az adott eszköz bevezetésének előfeltételeit. Az 
árvízi tározásról készült elemzés például a következő fő feltételeket határozta meg:

•	Megfelelő hidrológiai és modellezési ismeretek, kapacitások a tározók helyszínének kijelöléséhez, tervezéséhez 
és az üzemrend kialakításához.

•	Elegendő tározási kapacitás.

•	A földhasználat értékének változatossága, ez biztosítja a költség-csökkentés lehetőségét.

•	Tulajdoni viszonyok tisztázottsága.

•	Piaci megoldások elfogadottsága.

4.3 Szabályozói csomag részeként
Az EPI-k jellemzően nem izoláltan, önmagukban működnek, hiszen egyrészt jellemzően nem egy más 
szabályozók által érintetlen területen kerülnek bevezetésre, másrészt a döntéshozók több eszköz együttes, 
csomagban történő bevezetését is szorgalmazhatják. Tipikus esetben egy EPI más eszközök mellett, azokat 
kiegészítve lép működésbe. A területhasználatra koncentráló EPI-k esetén (ld. pl. 5.1, 5.3, 5.4 és 5.5 fejezet) 
a pénzügyi megállapodás mellett a gazdák személyre szabott képzésben is részesülnek, a jó gyakorlat 
terjesztése ugyanúgy prioritás. A német vízterhelési adó normatív előírásokat egészít ki, de ugyanez a helyzet 
Magyarországon is a vízterhelési díjjal.

Az EPI-k tervezésekor, a bevezetés előtt mindenesetre érdemes átgondolni a szabályozói csomaggal kapcsolatban 
minimum a következőket:

•	Miféle előírások, szabályozóeszközök, önkéntes megállapodások vannak életben az EPI bevezetése előtt? 
Milyen kölcsönhatás léphet fel közöttük és az EPI között? Az EPI hogy módosíthatja az eddig eszközök 
hatékonyságát?

•	A meglévő eszközöket érdemes-e módosítani, hogy az EPI-vel együttműködve nagyobb legyen a hozadékuk?

•	A meglévő eszközök közül érdemes-e valamelyiket elhagyni, mert az EPI átveszi a szerepét vagy teljesíti a 
céljait?

•	Milyen más eszközök lehetnek fontosak az EPI kiegészítéseképpen a hatékonyabb környezetpolitika számára?



5.1.2 A régió bemutAtásA

Az esettanulmányban érintett régió az Egyesült Királyság dél-keleti részén, Dorset megyében van. A program által 
felölelt teljes terület 500 km2. A régió túlnyomórészt a mezőgazdaságra épül, a területek 79%-a mezőgazdasági 
művelés alatt áll: 39%-án folyik növénytermesztés, 34%-a gyep, 6%-a parlag. A régió maradék része erdő (11%), 
lakott terület (9%) és víz vagy vizes, lápos terület (1%). Az elmúlt 10 évben a száj- és körömfájás következtében 
az állattenyésztés visszaesett és megnőtt a zöldség- és gyümölcstermesztés aránya. Az érintett régióban 1990 és 
2002 között a mezőgazdasági foglalkoztatottság 32%-kal csökkent, miközben a bevételek 28%-kal estek vissza. 
A tejtermelés visszaesése 34, a szarvasmarha tenyésztésé 21 %-os volt. Ugyanakkor robbanásszerű növekedés 
történt a biogazdálkodás terén. Angliában 1996-tól 2009-ig a biogazdálkodásra használt területek nagysága 82 
ezer hektárról 740 ezer hektárra nőtt, közel megtízszereződött. Ez önmagában egy komoly. pozitív változás a 
mezőgazdasági kemikáliák alkalmazását illetően. 

A Wessex Water napi 370 ezer m3 ivóvizet szolgáltat 1,2 millió fős lakosság számára. A vízkivétel 80%-ban a 
régió alatti vízkészletekből történik, a többi folyókból. A felszín alatti vízkészletek minősége és hosszú távon 
fenntarthatósága tehát döntő tényező az ellátás szempontjából. Ezeket a ma még jó állapotú vizeket erősen 
veszélyezteti a nagyfokú nitrát szennyeződés.

5.1.3 A progrAm ismertetése

Az ivóvíz bázisok jó állapotának megőrzése ill. helyreállítása tájhasználat váltással, valamint a gazdálkodási 
gyakorlat módosításával önkéntes megállapodás útján néhány éve még Angliában is újszerű megoldásnak 
számított és az esetre gyakorlatilag pilot projektként tekintenek. 

Az eset szempontjából a víziközmű menedzsment elsődleges feladata az volt, hogy megfelelő alternatívákat, jó 
gyakorlatokat tudjon felmutatni a gazdák számára és ellássa őket kellő információval. Ennek módja elsősorban a 
kockázatok felmérése és ismertetése, valamint a megfelelő monitoring tevékenység, az eredmények megosztása 
az érintettekkel. A nitrogén szint mérése a rendszer egészében megvalósult, a gazdaságokban, a termésben, 
a talajban és a vízben. A szakemberek szoros együttműködésben dolgoztak az érintettekkel és arra is gondot 
fordítottak, hogy – ahol szükséges volt – külön kezeljenek egyedi eseteket, helyszíneket érintő problémákat. Így 
fordulhatott elő az is, hogy a kompenzációs rendszer is sajátos módon működik, nem minden gazda részesül 
pénzügyi juttatásban, az csak nagyon indokolt esetekben került alkalmazásra, éppen ezért bizalmas részét 
képezi a megállapodásnak. A meggyőzés gyakran önmagában, pénzügyi ösztönzők nélkül is célra vezetett.

A víziközmű és a gazdák közötti kapcsolat többféleképpen is testet öltött:

•	találkozás, tárgyalás és együttműködés a kölcsönös hasznok reményében,

•	pontszerű (fúrt) és felszíni vízkivételi ellenőrző pontok kijelölése,

•	előzetes kockázatfelmérés,

•	részletes auditok az egyes gazdaságok tápanyag-egyensúlyára vonatkozóan,

•	egyenként, az egyes gazdaságok sajátosságainak felmérésével, velük együttműködve megkeresték a számukra 
legmegfelelőbb nitrát-szennyezés csökkentést eredményező módszert,

•	minél több információ és adat gyűjtése és feldolgozása annak érdekében, hogy csökkenthető legyen a mérések 
száma és költsége,

•	monitoring télen és tavasszal annak érdekében, hogy feltárják a kockázatokat és alkalmazhassák a jó 
gyakorlatokat.

A 74 érintett gazdaságból (amelyeket besoroltak az alacsony, közepes és magas kockázatúak közé) 45 vett részt 
az előzetes felmérésben, közülük 28 vállalta a részletes tápanyag felmérést is. A magas kockázatúként besorolt 
gazdaságok az átlagosnál nagyobb arányban csatlakoztak a részletes felméréshez. 52 gazdaság döntött úgy, hogy 
részt vesz a programban. Többségük (38) elfogadta a trágyázási módszerekre, a trágyázási tervek készítésére 

5 Válogatott esettanulmányok
Az európai és EU-n kívülről bevont esettanulmányok készítésével megfelelő szakmai háttéranyagok készültek 
ahhoz, hogy kellőképpen értékelni lehessen, hogyan működnek a gazdasági szabályozók a vízpolitikában, 
különböző feltételrendszerek és hatások mellett melyek azok a következtetések, amelyek levonhatók és 
tanulságokat hordoznak mindenki számára. A programban résztvevő 20 európai példa (Ciprus, Dánia, 
Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Svájc és Nagy-Britannia 
országaihoz kapcsolódóan) és 10 Európán kívüli eset (Ausztrália, Chile, Kína, Izrael, USA) eleve sokszínűséget 
garantáltak, de maguk a vizsgált szabályozó eszközök és módszerek is biztosították a sokféleséget (víz- és 
csatornadíjak, környezeti adók, járulékok, bírságok, támogatások és egyéb gyakorlatok, pl. forgalmazható 
vízhasználati, illetve kibocsátási jogok, vagy az önkéntes megállapodások, együttműködések).

A cél az volt, hogy bemutassák, összegyűjtsék a fő tapasztalatokat, a jó gyakorlatokat és rámutassanak a 
legfontosabb üzenetekre, amelyek hasznosíthatóak a jövőben a szabályozás és a vízpolitika területén, illetve 
előfeltételei a sikeres alkalmazásnak.

A hazai szempontból legfontosabbnak ítélt esettanulmányok, különösen a vízpolitika és a területhasználat 
határterületének esetei az alábbiakban kerülnek összefoglalásra. Az eredeti angol nyelvű részletes esetleírások a 
projekt honlapján találhatók (http://www.feem-project.net/epiwater/pages/download-public-deliv.html).

5.1 UK, Dorset - Önkéntes megállapodás a gazdák és a víziközmű 
között

5.1.1 bevezetés

Ez az esettanulmány azt a mára már klasszikussá vált esettípust dolgozza fel, amikor egy vízszolgáltató vállalat 
(ez esetben a Wessex Water) a vízkészletei nitrát szennyezettségének növekedésével kell, hogy szembenézzen. A 
szennyeződés legfőképpen a szolgáltatási területén zajló mezőgazdasági tevékenység következménye. A vállalat 
két módon orvosolhatja a problémát: egyik lehetőség a kinyert víz ivóvíz szabványoknak megfelelő tisztítása, 
másik a vízgyűjtő terület gazdálkodási gyakorlatának olyan módon történő befolyásolása, hogy a további 
szennyezés elkerülhető legyen ill. egy kívánt szintre csökkenjen. 

Miután a vállalat mindkét opciót mérlegelte, a vízmű vezetése úgy ítélte meg, hogy az újonnan alkalmazandó 
víztisztítási technológia magas beruházási, üzemeltetési és fenntartási költségeinél olcsóbb, hatásosabb lehet, 
ha a másik irányba indul. A vízmű kapcsolatba lépett a gazdákkal, információval látta el őket, segítette őket az 
ivóvízbázis szempontjából jobb gazdálkodási gyakorlat kidolgozásában és megvalósításában és összességében 
sikerült elérnie, hogy a gazdák egy része át is térjen a jó gyakorlatra, elősegítve a jövőbeli jobb vízminőség 
biztosítását. A vízmű és a gazdák közötti együttműködés kiterjedt az információk nyújtására, a szükséges 
oktatásra, de pénzügyi ösztönzők is alkalmazásra kerültek.

A Wessex Water 2005-ben kezdte el a programot és az első megállapodások 2007-ben születtek meg és léptek 
életbe a gazdákkal.

Általában véve négy kritériumnak feleltek meg az így létrejött megállapodások:

•	a megállapodás önkéntes az érintett gazdálkodók és a vízszolgáltató között és mindkét oldal érdekeit szolgálja,

•	önszabályozás valósul meg, állami szerepvállalás nélkül,

•	a vízszolgáltató központi szerepet tölt be mind a tárgyalási, bevezetési szakaszban, mind a pénzügyi források 
biztosításában,

•	a megállapodás egy adott, a sérülékeny vízbázis szempontjából kiemelt régiót érint.



európai átlag alatt volt).

A programot irányító, menedzselő szakemberek felismerték, hogy ahelyett, hogy okolnák, hibáztatnák és 
büntetnék a vízbázisok szennyeződéséért részben felelős gazdákat, hatékonyabb, ha bevonják őket a közös 
gondolkodásba, megosztják velük a probléma részleteit és elérik, hogy magukénak érezzék a megoldás keresését 
és érezzék át a felelősség súlyát. Természetesen ha reálisak akarunk lenni, látni kell, hogy mindez nehezebben 
képzelhető el adott környezettudatossági vagy akár tágabb értelemben vett műveltségi szint alatt. 

Az is hozzájárult a sikerhez, hogy a jó gyakorlatok nem kívántak aránytalan anyagi áldozatok a résztvevőktől, 
sőt, tisztában voltak azzal, hogy az alternatívaként felmerülő tisztítás (beruházás, fenntartás) hosszabb távon 
jelentősen megnövelné a vízszolgáltatás díjait.

A vízgyűjtő szakemberek a vízbázis szempontjából nagyobb kockázatot jelentő, kevesebb számú gazdálkodóra 
koncentráltak. Ez nyilvánvalóan hatékonyabb annál, mintha mindenkit igyekeztek volna bevonni, miközben a 
figyelem és az erőforrások nagyon megosztódtak volna.

A kockázat felmérése és állandó figyelemmel követése (pl. talajminőség éves ellenőrzése) szintén értékes 
információt biztosított a döntéshozatalhoz. 

Rugalmasság a megállapodásokban – nincs hivatalos, hatósági egyenszerződés. Ha kell, akkor a legegyszerűbb 
lépésekre szorítkozik a megállapodás.

A víziközmű szolgáltató csak az első fázisban nyújt pénzügyi támogatást és csak indokolt esetekben. 

További tanulság, hogy a program kezdeti fázisába be kell vonni olyan szakembereket, akik megfelelően értenek 
a gazdák nyelvén, meg tudják értetni a gazdákkal a program fontos elemeit, beleértve a technikai paramétereket 
is, a későbbiekben viszont a vízszolgáltató alkalmazottjai is el tudják látni a rendszer működtetésének, 
nyomonkövetésének feladatait.

Mivel a program 2007-ben lépett életbe, hatása csak hosszabb távon lesz teljes körűen mérhető. Sőt, teljes 
bizonyossággal akkor sem lehet lemérni a hatását, hiszen egyéb tényezők is befolyásolhatják a felszín alatti víz 
minőségét, de a program eddigi működése sikerként fogható fel és várhatóan pozitív végső eredményeket fog 
hozni. Ha meg akarunk fogalmazni valamiféle kritikát, kockázatot, akkor talán azt jegyeznénk meg, hogy ennek 
a formának magasabb N koncentrációjú területeken kérdéses a működőképessége.

5.2 Németország - adó a vízterhelésen

5.2.1 történeti áttekintés

Németország esetében egy kiemelkedően környezettudatos országról van szó, amely az 1970-es évek óta 
nagyon komolyan veszi a vízgazdálkodást. Ezt az akkori súlyos környezeti problémák váltották ki. A második 
világháborút követő kivételes gyorsaságú növekedés különösen igaz volt azokban az iparágakban, amelyek 
magas terhet jelentettek a környezetnek is (energiatermelés, vegyipar, építőipar). Mivel a szennyvíztisztítás nem 
tudott lépést tartani a gazdaság elrugaszkodásával, a 60-as évek végére a folyóvizek rendkívül elszennyeződtek. 

Az 1969-es választások a Szociáldemokrata Párt és a Liberális Párt győzelmét hozták. Az új kormány újfajta 
környezetpolitikát kezdett, beleértve az ehhez szükséges intézményrendszer kialakítását is. Az esettanulmányban 
vizsgálatra kerülő vízterhelési adó 1976-ban történt bevezetése annak a beismerése is volt, hogy a direkt 
szabályozók (a tartományi szabványok) nem kerülnek megfelelően betartásra.

A vízterhelési adó közvetlen és közvetett módon egyaránt megjelent a gazdaságban. Közvetett módon beépült a 
szennyvízdíjakba, 1975 és 2001 között az ipari, közületi szennyvízdíjak 74%-kal nőttek. A lakossági felhasználók 
esetében a díj 1987-ben volt a legmagasabb, itt is történt egy 70%-os növekedés 1975 óta. Ezt követően azonban 
csökkentek a díjak, a lakossági fogyasztók esetében 1987-ről 2001-re 18%-kal. 

(24) vonatkozó ajánlásokat, de nyitottak voltak az egyéb javaslatokra is: a takarónövényzetek alkalmazására 
vonatkozó jó gyakorlatokra (16 gazdálkodó összesen 410 ha területtel), az egyéb szerves trágyázással kapcsolatos 
módszerek alkalmazására is. A nitrát csökkentést 32 résztvevő vállalta. A program részeként meghatározott jó 
gyakorlat részben egybeesett a jogszabályi követelményekkel is, ebben az esetben a program az optimális, a 
korábbinál hatékonyabb megvalósításhoz nyújtott segítséget. A gazdák általában hasznosnak találták a program 
nyújtotta segítséget és így gyakran nem volt szükség pénzügyi ösztönzők alkalmazására, de előfordult az is, 
hogy a víziközmű szakértőinek javaslata önmagában nem volt elég meggyőző, és így az anyagi ösztönzőket is 
be kellett vetni.

5.1.4 eredmények

A program több szempontból is eredményesnek tekinthető:

A közepes és magas kockázatú területeken a gazdálkodók 80-100 %-a vesz részt a programban.

A talaj nitrogén koncentrációja már nem magasabb, mint más, nitrogén-érzékeny területek országos átlaga, 
köszönhetően a gazdálkodók által követett jó gyakorlatnak, az ésszerűbb műtrágya használatnak.

Ez idáig még nem változott a felszín alatti vízkészletek N koncentrációja, itt azonban hosszabb átfutási idővel 
kell számolni, miközben a talajminőség javulása bizakodásra ad okot.

A program költsége éves szinten kb. 8%-a annak, mint ha a vízmű technológiai fejlesztése valósult volna meg. A 
költségek alapvetően a programon dolgozó alkalmazottak béréből és a mintavételek költségeiből állnak, kisebb 
részben pedig a gazdálkodóknak juttatott pénzügyi ösztönzőkből. A szokásos farmszintű vízgyűjtő-gazdálkodás 
jellegű költségekhez képest ugyanakkor magas, kb. 20-szoros kiadásokról van szó.

A program egyik legfontosabb hatása a társadalmi tőke gyarapodása: bizalmi viszony és szoros együttműködés 
kialakulása a gazdák és a vízszolgáltató között. A vízgyűjtő iránt érzett közös felelősség, a diffúz szennyezésekhez 
kapcsolódó tudás és tapasztalatok egyaránt magasabb szintre kerültek.

A gazdasági hatásokat nehéz mérni, de a programot menedzselő szakemberek foglalkoztatása pozitív hatásként 
jelenik meg.

Az együttműködésre építő megközelítés akkor alkalmazható rugalmasan, ha egy lehatárolt földrajzi régióra 
terjed ki, amit valóban magukénak éreznek a résztvevők. Országos méretekben ez a módszer nehézkesnek, 
nehezen alkalmazhatónak tűnik. Viszont jól bevethető más, folyamatban lévő környezetpolitikai programok 
helyi részeként.

5.1.5 tAnulságok

A program legfontosabb tanulságai leginkább az együttműködés minőségéhez kapcsolódnak.

Lényeges a bürokrácia kiküszöbölése, helyette a szolgáltató emberei közvetlenül megkeresték a gazdálkodókat, 
tárgyaltak velük, információval látták el őket, bárminemű további szervezet bevonása nélkül.

Bizonyos esetekben (mint itt is) érdemes inkább a társadalmi tőkébe, mint a pénzügyibe fektetni. Nem csupán 
arról van szó, hogy a víztisztító technológia fejlesztése helyett az önkéntes megállapodásokat helyezte előtérbe 
a szolgáltató, hanem arról is, hogy a gazdálkodói gyakorlatot nem elsősorban pénzügyi ösztönzőkön, hanem 
együttműködésen, szakmai tanácsokon, oktatáson keresztül segítette elő - úgy tűnik, hatékonyan.

Ehhez kapcsolódik, hogy a szakemberek és a gazdák közti közvetlen, bizalmi viszony és az információk 
megfelelő módon és mélységben való átadása (tudatosítás, értelmezés, a következmények feltárása) sokkal 
jobban ösztönözte a részvételre az érintett gazdákat, mint a korábban megszokott direkt módszerek. Nem 
gyakoroltak a gazdálkodókra nagy nyomást, végig biztonságban érezhették magukat, a döntés joga megillette 
őket, ugyanakkor a részvétel egyfajta státuszt, a közös érdekek felismerése egyfajta magasabb tudatosságot 
eredményezett (mindezt úgy, hogy a mezőgazdasági vegyszerek alkalmazása Angliában már korábban is az 



Az ipari szennyvíz 14,3%-a kerül a közcsatorna hálózatba, majd tisztításra az önkormányzati szennyvíztisztítókba. 
Ezt a kibocsátást az adót is magába foglaló szennyvízdíjakkal terhelik. A maradék 85,6%-nyi szennyvíz 
kibocsátója maga oldja meg a tisztítást, illetve direkt módon csatlakozik a vízbefogadókhoz. Ezen belül 49%-ot 
képvisel a vegyipar, 22%-ot a szén és lignit bányászat, 7%-ot az egyéb bányászat és 6%-ot a papíripar. 1991 (a 
német újraegyesítés) és 2007 között ezek az arányok nem változtak jelentős mértékben.

Említést érdemel még a gazdaság szerkezete és azon belül az adó által sújtott ágazatok pozíciója. Az egy 
főre eső GDP 1975-ről 2010-ig 8.912-ről 30.600 Euróra nőtt. 2001 és 2010 között végig a pénzügyi és üzleti 
szolgáltatási szektor volt a legmagasabb GDP-t előállító ágazat, mögötte nem sokkal lemaradva a közösségi és 
magán szolgáltatásokkal, de kb. ehhez hasonló arányt (22-24%) képviselt a feldolgozóipar is. A fenti időszak 
legnagyobb változása a mezőgazdaságot érintette, ennek teljesítménye mintegy 25%-kal esett vissza (de a GDP 
előállítás tekintetében nem képvisel jelentős arányt, mindössze 1 % körülit).

Jellemző a döntéshozók elkötelezettségére, hogy az 1990-es egyesítéskor a csatornázottságban lévő jelentős 
különbség (az NSZK-ban 94%-os volt, az NDK-ban 75%-os) gyorsan felszámolásra került és 2007-re a teljes 
lakosság 96%-a rendelkezett szennyvízszolgáltatással.

A magas környezeti tudatosság és a környezetvédelemben alkalmazott előírások és ösztönzők hatása nem 
maradt el. A német víztúlhasználati index (water exploitation index) például 1990-ről 2004-re 25-ről 20 %-ra 
csökkent, ami egy egyre inkább racionális vízgazdálkodást, vízfelhasználást mutat. A közepes és az alacsony 
víz-stressz határán helyezkedik el az ország, de előre láthatóan 2030-ra eléri, hogy az alacsony víz-stressz 
kategóriába kerüljön.

A javuló tendenciák ellenére még ma is van bőségesen tennivaló. A vízgyűjtő gazdálkodási tervek kimutatták, 
hogy az ország vízgyűjtőire nehezedő legnagyobb nyomás a nitrát szennyezésből, a felszíni vizekből eredő 
pontszerű és diffúz szennyezőkből és a hidromorfológiai okokból eredeztethető. A szigorú szabályozás ellenére 
a 2010-es adatok szerint a 9  900 felszíni víztestnek csak 9,5%-a tekinthető ’jó állapotúnak’. A probléma fő 
okozói elsősorban a bányászati tevékenység, illetve az intenzív mezőgazdasági tevékenység nagy aránya - 
mezőgazdasági tevékenység az ország területének 52 %-án zajlik (ezt követik az erdők 30%-kos részaránnyal és 
a beépített, ipari, települési területek 14%-kal). Ezek az arányok alapvetően régen jellemzőek és nem változtak 
a német egyesítéssel sem.

5.2.2 Az epi, mint A szAbályozási mix része

Németországban az élővizek pontszerű szennyezésének csökkentésére több szabályozóeszközt is bevezettek:

•	 kibocsátási engedélyek (az 1957-ben életbe lépett vízügyi törvény alapján)

•	 szennyvíz adó (a vonatkozó jogszabály 1976-ban lépett életbe)

•	 kibocsátási határértékek és technológiai szabványok (szennyvíz rendelet, 1997).

Bár valamennyi szabályozó eszköz értékelésre került az esettanulmányban, a hangsúly a szennyvíz adón volt. 

Németországban minden kibocsátás engedélyköteles. Az engedély csak akkor kerül kiadásra, ha a kibocsátásra 
kerülő szennyvíz adott körülmények között a legmagasabb fokozaton és a legjobb technológia szerint kerül 
tisztításra. 2004-ben a szennyvíz rendelet alapján a kibocsátás-alapú követelmények, úgy mint a szennyezési 
határértékek és a technológiai szabványok 57 féle forrásra, ágazatra egyedileg is meghatározásra kerültek. Az 
engedély lehet átmeneti vagy folyamatos és visszavonható, ha a vízminőség védelmi szabályok, határértékek 
szigorodnak.

A szennyvíz adó is ezeken az engedélyeken alapszik, nem pedig folyamatosan szolgáltatott, aktuális mérési 
adatokon. Ez természetesen azt is jelenti, hogy elsősorban a technológiai fejlesztés révén csökkenhet az 
adófizetés, a szennyvíztisztító hatékonyabb üzemeltetése nincs rá hatással. Mivel 1997-től kezdve technológiai 
szabványok is bevezetésre kerültek és ezek alapvető módon hatással vannak a kibocsátásokra, a szennyvíz adó 
pótlólagos ösztönző hatása viszonylag csekélynek mondható.

 Az adó mértéke ún. szennyezési egységek által meghatározott, alapja a kibocsátott szennyvíz szennyezőanyag 
tartalma. A mért szennyezők a foszfor, nitrogén, szerves halogén, higany, kadmium, króm, nikkel, ólom, réz, 
illetve a kémiai oxigén igényt mutató indikátorok és a halikrákban mért toxicitás. Az adó mértéke eleinte nem 
nőtt az inflációval együtt, 1981 után azonban lépcsőzetesen emelkedésnek indult. Az 1981-es szint 6,1 Euró volt 
szennyezési egységre vetítve, 1986-ra 20,5 Euró, majd 1997-re 35,8 Euró lett2.

A szennyvíz adó a „szennyező fizet” elvre épül és igyekszik internalizálni az externális költségeket is, tehát 
amennyire lehet, teljeskörű és mindenre kiterjedő. Az adóbefizetésekből származó összegek vízügyi projektek 
fejlesztési forrásait egészítik ki, úgy mint helyi szennyvíztisztító művek fejlesztése, de az ezekhez kapcsolódó 
adminisztrációs költségek fedezését is szolgálhatják.

5.2.3 Az Adó működése és hAtásAi

A szennyezési adó bevezetését követően a szennyezők döntési helyzetbe kerültek, hogy inkább invesztálnak, 
beruházásokat indítanak a terhelés csökkentése érdekében (akár csővégi technológiák, akár új termelési 
folyamatok irányába), vagy változatlan szennyezési szint mellett fizetik az adót. Még a bevezetést megelőzően, 
de az adó kihirdetése után készült egy felmérés, miszerint a magán szektor háromnegyede, a közületi szektornak 
pedig a kétharmada komoly intézkedéseket vezetett be a szennyezés-csökkentés érdekében. Fontos észben 
tartani, hogy ebben az időben a szennyezők még nem szembesültek technológiai előírásokkal (pl. BAT), csak 
kibocsátási limit előírásokkal. A fizetendő adó mértéke az egységnyi kibocsátásra jutó szennyezés, a különböző 
szennyezés fajták szerint olyan ösztönző szinten beállítva, hogy a szennyezők mielőbb elérjék az engedélyekben 
megadott limiteket. 

A német esettanulmány jól illusztrálja, hogy az a fajta kevert szabályozás, ami hatósági előírásokat és gazdasági 
szabályozókat kombinál a szennyezés csökkentése érdekében, tud nagyon hatásos, eredményes lenni, ugyanakkor 
hátráltató tényezőkkel is számolni kell. Bebizonyosodott, hogy a bevezetéskor túl alacsonyan szinten lett az 
adó mértéke megállapítva, ráadásul nem számoltak az inflációs hatással, így a relatív mértéke csökkent is az 
első évek során. Németország esetében (is) az egyik legnagyobb problémát a befolyásos ágazatok, gazdasági 
érdekcsoportok jelentették, akiknek nem állt érdekében az intézkedés-sorozat. A másik oldalon ugyanakkor 
erősödött a környezetvédelmi mozgalom és súlyosbodtak bizonyos környezeti problémák (pl. egy alga invázió 
következtében pusztulni kezdett a fókaállomány), ami lehetővé tette az adókulcs fokozatos emelését.

A szennyezési adó egyik tanulsága a magán és a közösségi szektor eltérő reakciója. A magánszektor annak 
érdekében, hogy csökkentse a fizetendő adót, azonnal lépéseket tett a szennyezéscsökkentés érdekében, a 
profitmaximalizáló célokat szem előtt tartva egyensúlyozott az emelkedő beruházási/üzemeltetési költségek 
és az adófizetési kötelezettségek terhe között. Az önkormányzatok megelégedtek a technológiai, kibocsátási 
előírások (szabványok) betartásával, pusztán az adó miatt nem tettek szennyezés-csökkentő lépéseket, gyakran 
az egyszerűbb utat, a teher díjakba építését választották.

A szabályozóeszköz kombináció eredményeként jelentős beruházások valósultak meg az érintett ágazatokban, 
az állami és privát társaságoknál egyaránt. A beruházások felfutásának csúcsa az ezredforduló környékén volt. 
2000-ben mintegy 16 mrd Eurót költöttek szennyvíz kibocsátások csökkentésére, ennek 56%-a a működtetési 
kiadásokat, 44%-a a tőkejellegű kiadásokat fedezte. Ebben az évben a szennyvíztisztításra fordított kiadások 
nagysága meghaladta a levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási és zajvédelmi beruházások együttes 
összegét is. Európai összehasonlításban azt látni, hogy az 1 m3 tisztított szennyvízre jutó beruházási összeg 
Ausztria után itt a legmagasabb (1,44 €/m³ vs. 1,18 €/m³).

Az éves adminisztrációs költségeket, mint tranzakciós költségeket is figyelemmel kisérték az időszak során. 
1981-ben a befolyt szennyvíz adó összegének kb. 47-48%-át fordították adminisztrációs kiadásokra, 2006-2009-
re ez az arány 13-21%-ra csökkent (tartományonként eltérően alakult). Ez a tendencia egyrészt érzékelteti, hogy 
az eszköz bevezetése utáni időszak magasabb költségekkel jár, másrészt, hogy a tapasztalatok felhalmozásával 
együtt a tranzakciós költségek csökkenhetnek. A 13-21% még mindig magas érték, nem evidens tehát, hogy a 

2 A korábbi értékek német márkáról lettek átszámolva.



5.3 Franciaország, Evian - környezeti szolgáltatások megtérítése

5.3.1 bevezetés

Az Evian nevű ismert francia ásványvíz cég a nyolcvanas évek végén egy több szektort érintő vízvédelmi 
programot indított el, amely a szennyvizek összegyűjtését, kezelését célozta meg egy átfogó régiós terven 
keresztül, az érintett városok és vidék bevonásával és a saját céljaik elérése mellett figyelembe véve és összhangba 
hozva azt a tájvédelmi, turisztikai, mezőgazdasági és természetvédelmi célokkal. A program célja nyilvánvaló 
volt: az Evian számára alapvető fontosságú ásványvíz készletek minőségének hosszú távú megőrzése. A program 
indításának időpontjában a készletek szempontjából konkrétan azonosítható kockázat nem volt, a kedvezőtlen 
tendenciák és a cég hosszú távú víziója azonban az előrelépés mellett szólt. Két olyan trend indult meg húsz 
évvel ezelőtt, ami lényegi kockázatot jelenthet a vízbázisra nézve:

•	 a mezőgazdasági gyakorlat eltolódása a hagyományos tejtermeléstől az intenzívebb gazdálkodás 
irányába,

•	 a korábban viszonylag zárt régió egyre inkább bekerült a francia-svájci határvidék gazdasági 
keringésébe.

1990-ben a régió gazdaságainak 80%-a részesült közvetlen támogatásban az Európai Unió Agrártámogatási 
rendszerétől, átlagosan 4.000 Euró összegben. A kisebb és nagyobb gazdaságok azonban nem egyforma arányban 
részesedtek a támogatásokból és a kisebb, hegyvidéki gazdaságok nem voltak elég erősek és felkészültek ahhoz, 
hogy környezetbarát irányba fejlesszék a működésüket. Esetenként a gazdaságok átszervezésre, összevonásra 
kerültek, a korábbi sövénysávokat megszüntették, egyre több vegyszert alkalmaztak.

A régió nyitása (más francia és svájci régiók felé) több kérdést is felvetett, például új autópálya építését tervezték, 
várható volt a kereskedelem és a turizmus fellendülése, a városiasodás, s ez mind a korábbiaknál nagyobb 
környezeti teherrel és kockázattal járt volna.

5.3.2 háttér információk

Az Evian az egyik legismertebb ásványvíz márka. Világméretekben is az egyik legjelentősebb ásványvízről 
van szó, a 2008. évi adatok alapján a cég által előállított 1.500 millió liter ásványvíz felét Franciaországban 
forgalmazták, a másik fele a világ 130 országában került értékesítésre. A cég tulajdonosa a Danone Csoport. 
Franciaországban mintegy 1770 munkahelyet ad direkt módon az Evian, a céghez köthető indirekt munkahelyek 
száma ennek kb. háromszorosára tehető.

A témánk szempontjából érintett terület két szempont szerint meghatározható: a források közvetlen környezete, 
ami 16 km2, illetve a forrásokhoz kapcsolódó vízgyűjtő, ami kb. 35 km2. Az érintett lakosság 17 ezer fő.

A területhasználat az érintett területen 60%-ban mezőgazdasági művelés (ebből 51% rét és legelő, 9% szántó, 
beleértve a környékbeli kertészeteket és szőlőket, illetve kukorica a szarvasmarhák takarmányozására), 20% 
erdő, 10% vizes terület és 10% belterület, jellemzően falvak. A legelterjedtebb mezőgazdasági tevékenység a 
szarvasmarha tenyésztés, amely a tejtermelésre, azon keresztül pedig a sajt előállítására irányul. 55, többségében 
kicsi, illetve közepes méretű gazdaság működik a körzetben mintegy 2.100 hektár területen.

Franciaországban az ásványvizekre vonatkozó jogszabályi háttér nagyon szigorú. A tisztaság, ásványianyag 
tartalom, hőmérséklet és egyéb tulajdonságok rendkívül szigorú ellenőrzés alá esnek. A víz kezelésére nincs 
lehetőség, kivéve egyes természetes anyagok kiszűrését. Ha bármilyen paraméter megváltozik, az engedélyt 
visszavonják a cégtől.

tranzakciós költségek alacsonyan tarthatók, különösen, ha az instrumentum sok szereplőt érint és rendszeres 
ellenőrzéseket, monitoringot kíván. 

A szabályozó eszközzel kapcsolatban számos kritika is elhangzott. Az adóbefizetéseknek kb. 60%-át az 
önkormányzatok teljesítették, ami sokak szerint aránytalan terheket rótt rájuk, amit ráadásul valamilyen 
formában tovább kellett, hogy hárítsanak a fogyasztókra. Más olvasatban ugyanakkor ezt az arányt úgy is lehet 
értékelni, hogy az iparági szereplők erőteljesebben reagáltak az adó nyújtotta ösztönzőkre és ez nagyobb mértékű 
szennyezés-elhárítást eredményezett náluk, emiatt nyilvánvalóan csökkent az összes megfizetett adóbevételen 
belül az arányuk.

A szennyvíz adóval kapcsolatban megfogalmazott kritikák szerint problémát jelent, hogy nem tesz különbséget 
régiók (a befogadó víztest érzékenysége) és a szennyezés mértéke szerint, vagyis nem teszi arányossá az 
adókulcsot a károkkal, miáltal a szennyező fizet elv is sérül illetve torzul.

A szennyező iparágak, elsősorban a vegyipar számára egyes vélemények szerint túlságosan nagy terhet jelentett az 
adó, rontva versenyképességüket. Más esetekben pl. egyes papíripari beruházásoknál azt találják problémásnak, 
hogy a beruházási célú adókedvezmény igénybevétele miatt az effektív adókulcs jelentősen, legalább 20%-kal 
csökkent a szennyezés-csökkentő beruházás üzembelépését megelőző 3 év során.

A szennyvíztisztítási kapacitások kiépítése jelentős innovációs hatást is indukált Németországban, amit aztán az 
érintett gyártók más piacokon is kamatoztathatnak és aminek más, olyan közvetett hatásai is vannak, melyekkel 
nem foglalkozik az esettanulmány (pl. foglalkoztatás).

Mivel az adó egy szabályozási mix részeként, kibocsátási normákkal együtt van hatályban, egy olyan üzem ill. 
szennyvíztisztító telep esetében, amelyik a normákat ill. technológiai előírásokat egyébként is teljesíti, az adó 
pótlólagos ösztönző hatása minimális. Bár a szennyező fizet elv értelmében minden egységnyi kibocsátásra 
ki kell vetni az adót, az ösztönző hatás csekélysége és a vélt méltánytalanság miatt vegyes megítélés alá esik a 
szabályozási mix részeként alkalmazott adó.

5.2.4 A környezet állApotárA gyAkorolt hAtások

A vegyes szabályozás nehézkessé teszi az egyedi eszközök pontos értékelését, ezért célszerű a kombinált eszközök 
együttes hatását vizsgálni. Ez alapján egyértelmű, hogy a fenti intézkedések Németország tekintetében elérték 
a céljaikat:

•	 Az 1987-es alapállapothoz képest a befogadókba kerülő teljes szennyezőanyag kibocsátás mennyisége 
4%-kal csökkent, ezen belül a privát szektoré 18%-kal. Az élővizek minőségi javulása ennél jóval 
erőteljesebb: pl. a higany szennyezés mennyisége 99%-kal csökkent az ipari szennyezőknél és 65%-kal 
a lakossági szennyvíztisztítók esetében. 1987-hez viszonyítva a pontszerű nitrogén kibocsátás 76%-kal 
csökkent a 2003-2005 időszakra.

•	 A víztestek minősége jelentősen javult, a felszíni vizek 65%-a elérte a II. vízminőségi fokozatot. A konkrét 
cél az volt, hogy 1985-re valamennyi víztest elérje ezt a fokozatot, de ezt nem sikerült megvalósítani.

•	 A szennyvíztisztítás területén Németország nagyot fejlődött. 2007-ben már az összegyűjtött szennyvíz 
92,6 %-a került harmadik fokozatú tisztításra, amivel Németország a fejlett nyugat-európai országok 
között is élen jár.

•	 Mint a legnagyobb szennyező iparág, a vegyipar radikálisan csökkentette szennyezés-kibocsátását 
1995-ről 2006-ra (pl. KOI -55%, N -57%). Ugyanilyen radikális csökkenés valósult meg a papíriparban 
is, ahol technológiai váltást eredményezett a szigorodó környezetvédelmi szabályozás.

•	 A költségek megosztásra kerültek a szennyezők között, ez jól tükrözi a szennyező fizet elv sikeres 
érvényesítését.



 A korábban alkalmazott eszközök nem tudták kezelni a következő folyamatokat:

•	 a mezőgazdaság folyamatos intenzifikálódása,

•	 a trágyázott területek növekedése az érintett részeken,

•	 a kistermelők, gazdák számának ezzel párhuzamos csökkenése,

•	 a tejtermelésben nagyipari tendenciák jelentek meg, a gazdák egy része sajttermelés helyett közvetlenül 
a tejet értékesítette a nagyüzemek részére.

Világos volt, hogy nem elég általános gazdasági ösztönzőket adni, hanem a gazdákkal szoros együttműködésben, 
gyakorlatilag az egyes gazdaságok szintjén kell megoldásokat találni. Az APIEME projekt összetevői ennek 
megfelelően és összhangban a Nemzeti Agrárkutató Intézet által tett ajánlásokkal 1994-ben az alábbiak voltak:

•	 Támogatás az előírásoknak megfelelő állattartó telepek építésére. Ennek egyik célja maga a 
környezetvédelem volt (a pontszerű szennyezettség csökkentése, kontrollálása), másik oldalról a 
mezőgazdaság támogatása, mert arra ösztönözte a gazdákat, hogy az összegyűjtött szerves trágyát 
akkor és úgy használják fel, ahogyan az a legcélszerűbb (tavasszal és nyáron).

•	 Egy másik támogatás kifejezetten a szarvasmarha tenyésztők és a tejgazdaságok modernizálását célozta.

•	 Szintén a tejtermelés, illetve a sajttermelés előmozdítása és minőségének biztosítása céljából bevezettek 
egy olyan támogatási formát is, amely a kiszolgáló épületek karbantartására és közös épületek létesítésére 
volt felhasználható. Ezáltal úgy sikerült előmozdítani, korszerűsíteni ezt a hagyományos ágazatot, hogy 
egyben emelkedett a résztvevők jövedelemszintje is.

•	 Kisebb projektek szintjén jó gyakorlatok bemutatása, a vegyi anyagok terheléscsökkentése céljából. 
Technikai jellegű tájékoztatások útján bemutatták, megtanították a gazdáknak, milyen környezetbarát 
művelési módokra térhetnek át (sekély szántás, kevesebb műtrágya alkalmazása).

A program projektekből állt össze és valamennyi projekt esetében született egy megállapodás, amit az APIEME 
mellett a projektgazda, vagyis a gazdák szövetsége is elfogadott, jegyzett. Emellett született egy általános egyezség 
is, ami a szóban forgó jó gyakorlatokat tartalmazta és valamennyi érintett szervezet, érdekelt fél aláírta. Egyes 
támogatások ennek az aláírásától függtek. 1996 és 1998 között az érintett 55 gazdaság közül 49 aláírta a fenti 
megállapodást.

5.3.4 eredmények, hAtások

Mivel az APIEME sok komponensű és több célra irányul, a hatások pontos értékelése nagyon nehéz lenne és nem 
is tettek rá kísérletet ez idáig. Bizonyos fajta értékelés jóformán csak a hidrogeológiai tanulmányokban valósult 
meg, itt folyamatos mérések biztosították a számszerűsíthető eredményeket. Ugyanakkor a hidrogeológiai 
folyamatok esetében is hangsúlyozandó, hogy az infiltráció időtényezője és ennek köszönhetően a látványos 
eredmények felmutathatósága hosszú folyamat. Több mint 20 év kell ahhoz, hogy a vízgyűjtőről a talajon 
keresztül a vízbázisba került szennyezés az ásványvíz forrásban is kimutatható legyen.

Ennek megfelelően a program vízbázisokra gyakorolt hatása 2012 előtt nem mérhető, vagyis előreláthatólag 
csak mostanában jelennek meg az első hatások. A mezőgazdaságban várható hatások nem voltak szemszerűen 
előre meghatározva, így az értékelésük sem egyértelmű. Kiemelésre érdemes, hogy a projekt részeként elérték, 
hogy a helyi gazdák csökkentsék a vegyszerek alkalmazását és ne használjanak atrazint, ami 1994-től meg is 
történt. A folyamat országosan is zajlott, de Franciaország egészére csak 2003-tól tiltották be az atrazint.

A program tranzakciós költségei relatíve magasak voltak mind az ex-ante fix költségek, mind az ex-post változó 
költségek tekintetében. Eleinte problémát jelentett, hogy agrárérdekeltségek híján az Evian hogyan fogadtassa el a 
gazdákkal azt, hogy közös érdekük a cselekvés, a jó gyakorlatok bevezetése. Ezért volt döntő szerepe a kezdetektől 
fogva a projektben az INRA-nak (Nemzeti Mezőgazdasági Kutató Intézet - Institut National de la Recherche 
Agronomique) illetve a SICA-nak (a környékbeli gazdaszövetség), ezen szervezetek szakmai tapasztalata, háttere 

5.3.3 A progrAm ismertetése

A vállalat korán felismerte, hogy hosszú távon csak úgy maradhat fenn, az általa forgalmazott magas minőségű 
ásványvizet csak akkor tudja a jövőben is gyártani, ha az érintett vízgyűjtő területen elindít egy olyan 
fenntartható fejlesztési programot, ami elősegíti a vízbázis megfelelő védelmét. Az intenzív mezőgazdasági 
művelés terjedése és az urbanizálódás komoly kockázatot jelentene az ásványvíz forrásaira, ha a jelen 
esettanulmányban taglalt megelőző intézkedések nem történtek volna / nem történnének meg. Érdekességként 
érdemes megjegyezni, hogy az Evian menedzsmentje a nyolcvanas évek végén döntötte el, hogy elébe megy 
a problémának, pedig akkoriban még nem volt konkrét jele annak, hogy veszélyben lennének az ásványvíz-
források, az aktuális tendenciák mérlegelése és az elővigyázatosság elve volt a fő indíték. A tudatosság még 
korábbi megnyilvánulásaként említendő, hogy még egy XIX. században hozott és máig érvényes (!!) jogszabály 
alapján létezik Franciaországban egy olyan adónem, amit a palackozott ásványvizek palackjai után fizetnek 
és azok az önkormányzatok kapják, amelyeknek a területén van az adott forrás. Az ásványvíz adón keresztül 
létrejött egy „demokratikus vízügyi parlament”, amely felhasználta ezeket a pénzforrásokat részben a vízbázis 
védelemre, részben az egyéb fejlesztésekre.

A bemutatott esettanulmány egy speciális EPI, az ’APIEME’ névre keresztelt, 1992-ben az Evian által létrehozott 
szövetséget és annak működését mutatja be, amely egyfajta mezőgazdasági-közgazdasági szabályozó eszközként 
funkcionál. Az APIEME pénzügyi és egyéb tehervállalási kötelezettséget jelent az ökoszisztéma használatáért, 
annak hosszú távú megőrzése érdekében. Egy önkéntes megállapodásról van szó az ipar és a gazdálkodók, gazdák 
között. Az együttműködés célja a modern, környezetbarát mezőgazdasági gyakorlat terjesztése, úgy, hogy az 
érintettek - elsősorban a tejtermelő szarvasmarha tenyésztők, illetve a régióban kiemelkedő szerepet betöltő 
sajtkészítő üzemek is – elfogadják, hogy az Evian által kezdeményezett program az ő hosszú távú érdekeiket is 
szolgálja, legyenek ők is motiváltak és megértsék, ezáltal pedig magukénak tekintsék mind az elérendő célokat, 
mind az azokhoz vezető módszereket. Az Evian részt vesz azoknak a programoknak a finanszírozásában, 
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a földhasználat ne veszélyeztesse az értékes vízbázisokat.

Az APIEME költségvetésének 2/3-át az Evian, 1/3-át a vízgyűjtő települési önkormányzatai biztosították.

Ennek a programnak, amely az önkéntes szerveződésen alapult, a következők voltak a fő elvei, céljai:

•	 A program mindkét oldal érdekeit figyelembe véve zajlik, az ásványvíz források hosszú távú védelme 
mellett a helyi gazdaság és lakosság fejlődését is szolgálja, kölcsönösségi és bizalmi alapon, amennyire 
csak lehet, egyenlő hasznossággal.

•	 Az Evian nem vásárolhat földterületeket és nem adhat direkt támogatást a földtulajdonosoknak, pl. 
hektáralapú támogatást. A megelőző intézkedések csakis kollektív projektek lehetnek.

•	 A projekt az Evian által alkalmazott tudósok, szakemberek technikai támogatására épít, de ha szükséges, 
külső tudományos támogatást is igénybe vehet. 

•	 A megelőző intézkedések multi-szektoriálisak, érintik a mezőgazdaságot, az erdőgazdálkodást, a lakott 
területeket (szennyvízkezelés, utak sózása, urbanizációs hatások stb.), egyéb természeti tényezőket.

A helyi gazdaságban kiemelt szerepet játszó sajt-termelés szintén elősegítette a folyamatban résztvevők 
érdekeltségét. A régió sajtjainak országos népszerűsége többek között a hagyományos, természetközeli 
termelésnek köszönhető, nyilvánvaló érdeke a sajtüzemeknek is, hogy környezeti problémák ne árnyékolják be 
a hosszú munkával kialakított pozitív képet.

Az APIEME nem egy szokásos gazdasági szabályozó eszköz, hanem egyike azoknak a ritkábban alkalmazott 
eszközöknek, amelyeket vízhez köthető ökoszisztémák használatához kapcsolódó fizetésről, térítésről szólnak 
(payments for ecosystem – PES).



5.4 USA, Ohio - A Great Miami folyó vízgyűjtőjének vízminőség 
kereskedelmi programja

5.4.1 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. Mivel azonban ugyanekkora tápanyag csökkentés olcsóbban elérhető 
lenne a mezőgazdasági gyakorlat változtatásán keresztül, kidolgozásra került a két ágazat közötti vízminőség 
kereskedelmi program ötlete: a kötelezettségekkel egyébként nem rendelkező mezőgazdasági szereplők saját 
kibocsátásaikat csökkentik a tisztítóktól kapott forrásokért cserébe.

5.4.2 A progrAm felépítése

A vízminőség kereskedelem a kibocsátási jogok kereskedelméhez hasonlít, ebben az esetben azonban nem a 
konkrét kibocsátás, hanem a határérték feletti terheléscsökkentéshez 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, 
majd a jó gyakorlat megtörténtét követően a vízminőség ellenőrzésén keresztül nyomon is követik. Az elért 
csökkenést a modell-eredmények alapján számszerűsítve forgalmazható jogokkal jutalmazzák.

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, 

és kapcsolatrendszere kellett a kölcsönös bizalom eléréséhez. A SICA szerepe azért is volt fontos, mert így a gazdák 
kérései és érdekei erősebb képviseletet kaptak, és valamelyest csökkenteni lehetett a tranzakciós költségeket. Az 
APIEME létrehozatala tulajdonosi érdekeltséget is teremtett és azt eredményezte, hogy a döntéshozatali szakaszban 
is mindkét oldal képviselve legyen. A tranzakciós költségekről készült kimutatás szerint (ami nem összegszerű, 
hanem az alacsony-közepes-magas kategóriákba sorolja az egyes költség-típusokat) minden költség helyi szinten 
merült fel és a legmagasabbra a kutatási és tervezési költségeket teszik. Viszonylag magasak voltak a jó gyakorlatok 
bevezetését célzó támogatási kiadások és az üzemeltetési, működtetési költségek is, míg a monitoring nem igényelt 
komoly finanszírozást. a jogi kiadások elenyészőek voltak.

A program egyaránt sikeresnek értékelhető az Evian és a régió mezőgazdasága és települései szemszögéből. A 
terheléscsökkenés és az intenzifikálás egyaránt jóval kedvezőbben alakult, mint az EPI nélkül történt volna. 
Az esettanulmányban pénzügyi szempontból is eredményesnek értékelték a programot, a hasznok felülmúlták 
a költségeket. A program pénzügyi, technikai és társadalmi dimenziói egyaránt sikereseknek tekinthető és 
egymást erősítették, miközben hosszabb távon az idegenforgalom és jól jár.

A program költségei a következőképpen alakultak:

•	 Éves szinten az APIEME 85 ezer Eurót osztott ki mint mezőgazdasági támogatást.

•	 2012-ben egy új projekt indult, amelynek célja a szerves trágya felhasználásának optimalizálása, 
biogáztermelő létesítmény építése volt. Itt a beruházást támogatja az APIEME (kb. 200 ezer Euró lesz 
az értéke), az üzemeltetés már a gazdákra hárul.

•	 A tranzakciós költségek a program elején voltak relatíve magasak, amikor a szervezet megalapítása 
zajlott, illetve az egyeztetések miatt a találkozók is sűrűbben kellett, hogy történjenek a szereplők között 
(de pl. ezek költségeit nem is tartották nyilván). 

•	 Más témákban nem feltétlenül a pénzügyi finanszírozás, inkább a katalizátori szerep jutott a program 
szervezetére.

A tájhasználat és a biodiverzitás szempontjából szintén sikeresnek mondható a program. A kulturális, 
ökoszisztémával kapcsolatos szolgáltatások nehezen mérhetőek (az értékelés nem is terjed ki rájuk), noha 
tudjuk, hogy a környéken élők számára érzékelhető esztétikai, spirituális, rekreációs, oktatási és egyéb hasznok 
is kapcsolódnak hozzájuk. Olyan európai szinten is fontosnak tartott területeken is előrelépés történt, mint a 
védett mezőgazdasági területek nagysága, a falusi turizmus ill. a helyi termékek köre, védelme.

A különböző Európai Uniós interakciók szempontjából is sikeresnek ítélhető a projekt, mind a közösségi 
agrárpolitikai, mind a Víz Keretirányelv, mind pedig a természetvédelmi szempontok kedvező irányba változtak, 
követték az uniós normákat, irányokat és egymást is erősítették. Az Evian esete biztató példát mutathat más 
kezdeményezések számára is, a szűkebb és tágabb környéken egyaránt. Végezetül érdemes megemlíteni, hogy 
az érintett terület nagysága nem volt nagy, áttekinthető volt, a szereplők száma ugyanígy, jobban magáénak 
érezhette minden résztvevő az adott célokat.



5.4.3 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.

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.

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

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.

Jó gyakorlat ajánlatok az első hat aukciós körben

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.

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 ez idáig „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.

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 kommunikáció. 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.

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



5.4.4 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 időt nyernek.

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 17.800 3,76-3,89

Takaró növényzet 55 47 30.300 0,80-4,44

Szűrő sávok 2 0 - -

Fűborítású 
vízelvezetés 14 9 16.300 2,76-4,44

Műtrágya 
használat javítása 10 0 - -

Kaszáló 
létrehozása 11 9 11.900 2,49-3,56

Állattenyésztés 
modernizálása 12 12 210.500 2,67-4,42

Talajmegtartó 
szántás 49 18 77.300 1,29-4,44

Összesen 160 100 364.000 0,80-4,44

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. A Great Miami folyóba torkolló kisebb vízfolyásoknak az állapota szintén javult. 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.



A két fél, illetve kiegészülve a mezőgazdasági hatósággal, megkezdtek egy olyan kölcsönös tájékoztatási, 
információs, oktatási együttműködést. A gazdák azonban ragaszkodtak az autonómiájukhoz, ami megakasztotta 
a munkát. A megoldás az lett, hogy a program önkéntessége nem sérült, de a gazdálkodókat képviselő tanács 
garantálta, hogy 5 éven belül a részvétel eléri a 85 %-ot. Ha nem, akkor a város visszaveszi az adott támogatást 
és visszaáll a régi szabályozás. 

A folyamat eredménye az 1991-ben aláírt megállapodás lett, melyet Brown Book-nak neveztek el. Ebben 
megállapodtak abban, hogy a gazdák mentesülnek a szigorú szabályozás alól, ha vállalják az un. Whole Farm 
Plans (WFPs) alkalmazását, amely a jó gyakorlatok különféle formáit tartalmazza, például a terheléscsökkentési 
tervek készítését, szerves trágya alkalmazás környezetkímélő módjait, állattenyésztési elveket, takarmányozási 
és egyéb tanácsokat.

A tárgyalások ezután a többi érintett terhelő csoporttal folytatódtak, többször megrekedtek, volt, hogy 
kormányzati beavatkozásra volt szükség, amit a kormányzó személyesen vállalt is és ennek eredményeként 
került aláírásra 1997-ben a fő dokumentum, a MOA (Memorandum of Agreement).

A megállapodás alapján a város megvásárolta a kritikus földterületeket és szabályozta a használatukat5. Ezen 
túlmenően finanszíroz egy agrár programot a vízgyűjtőn és támogatja azokat az infrastruktúra fejlesztéseket, 
amelyek a vízminőség védelmét szolgálják, beleértve a szennyvíztisztítók létesítését is. A megállapodás 
értelmében a gazdáknak nem kellett megfizetniük a magas víztisztítási költségeket, nem kellett hozzájárulniuk a 
létesítmények megvalósításához, és olyan segítséget is kaptak, mellyel egyéb hasznokat is learathattak a folyamat 
során. Ez, a tisztítók megépítésének költségével szemben kevesebb mint 1,5 mrd dolláros kiadást jelentett a 
város részéről. 

5.5.2 A progrAm

Ez a projekt egy, a vízgyűjtőn megvalósított speciális mezőgazdasági program (watershed agricultural program 
– WAP). A gazdák, az általuk alapított intézet és a vízgyűjtőn működő Mezőgazdasági Tanács (WAC) által 
jegyzett megállapodás azt célozta meg, hogy jó gyakorlatok kerüljenek kidolgozásra és bevezetésre a résztvevő 
önkéntes mezőgazdasági termelőknél. A város finanszírozza a tanács, (a WAC) működési költségeit és állja a jó 
gyakorlatokat bevezető gazdák ezzel kapcsolatos költségeit. Ez a speciális agrárprogram egy példa arra, amikor 
az ökoszisztéma fennmaradását pénzügyi eszközökkel támogatják. Az ökoszisztéma egy szolgáltatás nyújt és a 
város fizet ezért a szolgáltatásért, a vízforrások minőségének biztosításáért. 

Noha a program kezdetén hiú ábrándnak tűnt, hogy egy olyan vízgyűjtőn, ahol nem pontszerű szennyezőket 
kell önkéntes szennyezés-csökkentésre meggyőzni, működhet egy ilyen szándék, ez az eset a gyors és látványos 
sikerei miatt vált példaértékűvé. 

A legnehezebb feladat az volt, hogy gazdák számára motivációt nyújtsanak. A programot megelőzően a gazdák 
nem voltak könnyű helyzetben a régióban, ha életképesek akartak maradni. A régió fejlődése miatt többen meg 
is váltak a területeiktől és eladták különböző ingatlanfejlesztőknek. Ez a program azonban a helyi gazdákat, a 
környezetkímélő mezőgazdaságra való áttérésben segítette. 

A város finanszírozta a programot, de az egyik helyi egyetem is támogatta szakmailag. 1994 és 1999 között 
a város 32,5 millió dollárt költött a programra, melyből 19,6 mUSD a jó gyakorlatok támogatására ment. A 
WAC további forrásokat tudott szerezni a város pénze mellé, de a város támogatása minimum 90 % volt a teljes 
program időszakában. Az utolsó ismert adatok szerint 2011-ben is még 4 mUSD-t fordítottak a jó gyakorlatok 
támogatására. Az adatok szerint 2010 év végéig 39 mUSD lett természetvédelmi célú fejlesztésekre költve. 

A program először a nagy gazdaságokat célozta meg és 2009-ben érte el azt a szintet, amikor át tudott térni már 
a kisgazdaságokra is. 

5 A megállapodás aláírásakor a vízgyűjtő területének 7 %-a volt a város tulajdonában (főként a víztározókhoz tartozó 
területek), állami, természetvédelmi tulajdon 20 %, a többi magántulajdon. Ez a legalacsonyabb köztulajdoni arány azok 
között a városok között amelyek tisztítás nélküli vizet használnak ivás céljára.

5.5 USA, New York állam - New York város vízbázisvédelmi 
programja

5.5.1 előzmények, Adottságok

New York város az ivóvizét három vízgyűjtőről nyeri. A rendszer kiépítését a XIX század közepén kezdték el 
és a maga idejében egy igazi technológiai különlegességnek számított: mérföldekről érkező tiszta víz, egyszerű 
gravitációs szisztémával. Olyan jó minőségű volt ez a víz, hogy mintegy száz éven keresztül nem volt szükség 
semminemű tisztításra. A vízrendszer, amely több mint 9 millió embert lát el 19 tározóra és 3 szigorú kontroll 
mellett működő tóra épült fel, mintegy 2 milliárd m3 tárolókapacitással. A vízbázis teljes területe közel 5.200 
km2, észak-nyugatra a várostól. 

A vízgyűjtő 85 %-a erdős terület, amelyek magánkézben vannak. A völgyekben mezőgazdasági termelés folyik 
és mintegy 40 város, település helyezkedik el az adott régióban. A földrajzi adottságok miatt az árvizeknek is 
fontos szerepük van a térségben, illetve a gyakori nagy csapadékoknak, a hóolvadásnak.

2000-ben 351 nagyobb gazdaság működött a területen (éves bevétel 10 ezer dollár felett), 90 %-uk tejtermelő 
50-200 szarvasmarhával. Mindössze 39 %-uk esetében jelent főfoglalkozást ez a tevékenység. Ez egy viszonylag 
szegény régió, a lakosság fele alacsony fizetésű iparágakban dolgozik, ezért is van jelen a gazdálkodás, mint 
kiegészítő tevékenység. 

Annak ellenére, hogy a vízellátás helyi szinten zajlik, az USA vízjogi szabályozása szövetségi szintű, a 
vonatkozó alapjogszabályok 1974 óta vannak hatályban. A New York-ihoz hasonló felszíni vizekből történő 
ellátók közül csak néhány példa van arra, hogy tisztítás nélkül kerüljön az ellátó rendszerbe a víz. Ez jelentős 
költségmegtakarítást jelent számukra és elfogadható szolgáltatási díjakat a fogyasztók számára.

Az 1980-as években nyilvánvalóvá vált, hogy a vízminőség erős romlásnak indult. A víztározókban szembe 
kellett nézni az eutrofizációs problémákkal, a nitrogén és foszfor veszélyeivel és az algásodással, emellett 
növekvő terhelés érkezett a szennyvíztisztítókból és a mezőgazdaságból. A környezetvédelmi hatóságnak fel 
kellett lépnie az ivóvízre vonatkozó jogszabályokban foglaltak érvényesítése érdekében.

Egy helyi jogszabályi különlegesség okán New York városnak direkt szabályozási jogosítványai vannak a 
vízgyűjtők szabályozására, ahonnan a vizét kapja. A vízminőség javítása érdekében hozott intézkedései azonban 
éles ellenállást váltottak ki a terület gazdálkodóiból. A bevezetett Filtration Avoidance Determination (FAD) 
rendelkezés lényegében kötelezővé tette a víztisztítást mindazon kibocsátók számára, akik nem tudták nagyon 
komoly monitoring eredményekkel bizonyítani, hogy a víz kibocsátásuk nem jár szennyezéssel. Amikor 1990-
ben hatályba léptek a szigorú szabályok, amelyek a mezőgazdasági termelőket nagyon hátrányosan érintették, 
egy helyi gazda kihívta magához a környezetvédelmi hatóság szakemberét, biztosát és elmagyarázta, milyen 
destruktív hatása lenne az ő és más termelők működésére, ha érvényesítenék a tervezett intézkedéseket. A 
látogatás megtette hatását és – amellett, hogy azt is felismerték, a nem pontszerű szennyezők monitorozása sem 
lenne lehetséges – elkezdtek más megoldáson gondolkozni. 

New York város megelőző intézkedésként elhatározta, hogy a kisebbik részrendszeren elkezdi a szűrést, tisztítást. 
A nagyobbik rendszeren kiépítendő tisztító kapacitás (ami a vízellátás 90 %-át biztosította) 1990-es árak alapján 
mintegy 4-8 milliárd dollár beruházási költséggel és további évi 250 millió dollár üzemeltetési költséget járt 
volna. A nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején megkezdett kisebb fejlesztések hatására éves szinten 
15 %-os mértékben emelték a víz- és csatornadíjakat, amely óriási felháborodást eredményezett a lakosság 
körében. Ha a fenti, több milliárdos fejlesztés mellett döntöttek volna, akkor az árakat minimum meg kellett 
volna duplázni. Ez a megoldás vállalhatatlannak tűnt. A város elkezdte felmérni a további lehetőségeket és 
nekilátott a vízgazdálkodási menedzsment fejlesztésének.

Az elkövetkező évek az érintettek közötti tárgyalásokkal teltek, amelyben New York város mellett a vízgyűjtőn 
lévő települések, mezőgazdasági művelést folytató gazdálkodói és az EPA (a környezetvédelmi hivatal) vett 
részt. 



5.6 Ausztrália, a sóterhelés ellentételezése

5.6.1 bevezetés

A sóterhelés ellentételezése egy olyan eszköz, amelynek segítségével a vizekben jelentkező, az öntözéses 
agrártermelésből fakadó sótartalom növekedést máshol megvalósított csökkentéssel lehet kiegyenlíteni. 
Azaz egy terület öntözéséből fakadó sótartalom terhelést egy másik terület állandó legelővé, erdőfolttá vagy 
pihentetett területté alakításával csökkentik. 

Ausztrália talajainak magas sótartalma a hely földrajzának specialitása, ugyanakkor mezőgazdasági problémává 
azáltal vált, hogy az európai telepesek nagy léptékű öntözési rendszereket hoztak létre (a XIX-XX század 
folyamán), amelyek a talajt vízzel átitatva a felszín közelébe hozták a sókat a talaj mélyebb rétegeiből. Az 
ausztrál tájakon ezért előrehaladott fázisban vannak a talaj sótartalmának felszín közeli felhalmozódásából és 
kimosódásából származó problémák. 

A talaj magas sótartalmának problémái itthon kevésbé vannak előtérben, ami többek között az öntözés jelenlegi 
alacsony szintjének is köszönhető. Ausztrália hidrológiai/vízháztartási jellemzői (a potenciális párologtatási 
képesség jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló csapadékot, amit az éven belüli egyenlőtlen eloszlás is 
súlyosbít) sokban hasonlítanak az Alföld jelenlegi állapotára. A hazai öntözési lehetőségek kiterjesztésének tervei 
közepette érdemes tájékozódni a törvényszerűen bekövetkező mellékhatások kezelésének hatékony eszközeiről. 

Ausztráliában a magas sótartalom a vizekbe jutva nem csak a mezőgazdaság számára jelent problémát, hanem 
a természetes környezetet is veszélyezteti, emellett a vízminőség romláson keresztül az ipar és lakosság számára 
is problémákat okoz. Az esettanulmány a probléma kezelésére irányuló ausztráliai szakpolitikák legújabb 
eszközeit tekintette át.

A túlzott sótartalom növelése egy egyértelmű példája a tulajdonjogok/használati jogok nem teljeskörű meghatár-
ozásából fakadó externáliának. Minden egyes gazdálkodónak érdeke, hogy az öntözőrendszerét kihasználja 
a növénytermesztés érdekében, ugyanakkor ez a tevékenység megemeli a talajvízszintet és minden termelő 
számára súlyosbítja a felső talajréteg magas sótartalmának problémáját. A sótartalom szintentartására irányuló 
szabályozási eszközök egy “köz-rossz” felszámolásához járulnak hozzá, azáltal, hogy minden egyes öntöző 
gazdálkodónak számításba kell vennie a talajvízszint emelésére gyakorolt hatását és abban az esetben, ha a helyzet 
kritikus ellentételeznie kell ezt a hatást. Minden sóterhelést ellentételező program a hosszú távon megőrzendő 
társadalmi igazságosságot és a fenntarthatóságot szolgálja, mivel hozzájárul, hogy megakadályozható legyen a 
talaj sótúlterhelésének szétterjedése, ami súlyosan veszélyezteti a régió mezőgazdaságát és vele az érintett vidéki 
közösségek megélhetését.

A sóterhelés kiegyenlítése és más hasonló, piaci alapú eszközök annak az intézményi innovációnak az eredményei, 
amely folyamat az elmúlt húsz év folyamán bontakozott ki Ausztráliában. Ehhez azonban szükség volt arra, 
hogy a közvélekedés megváltozzon a közgazdasági szabályozóeszközök használatának indokoltságáról.

Az esettanulmányban tárgyalt mindhárom sóterhelést kiegyenlítő eszköz, más-más léptékben, de az öntözési 
tevékenységből fakadó hatások kezelésére irányul. 

A colembally-i öntözési terület egy 500 gazdaságot tömörítő öntözési társulat kezelésében lévő, 80 ezer hektáros 
terület, ahol a szabályozási eszköz a terület egésze szempontjából optimális termelési szerkezet kialakítását 
szolgálja. A szabályozást maga az öntözési társulat működteti.

Az Ulan szénbánya esetében a kitermelés érdekében a felszínre hozott magas sótartalmú felszín alatti vízkészlet 
felszíni többlet sóterhelésének kiegyenlítése az eszközök alkalmazásának célja. 

Dél-Ausztráliában a Murray-Darling vízrendszerben a sótartalom élővizekbe mosódásának megelőzése 
érdekében korábban egy öntözési zónarendszert hoztak létre, az itt alkalmazott terhelés ellentételezési 
eszköz az alap szabályozás magas költségeit hivatott csökkenteni és egy gazdaságilag magasabb teljesítményű 
agrártermelési mintázatot létrehozni a területen. 

5.5.3 eredmények

A vízminőség javult. A város kapott újabb 5 év mentességet 2002-ben, majd 2007 júliusában a város elnyerte 
további 10 évre a jogot a környezetvédelmi hatóságtól, ahhoz hogy ne kelljen víztisztítót építenie, ha a program 
továbbra is a tervek szerint működik és a vízminőség javul.

A folyamatos monitorozás évi szinten 330 ezer tesztet jelent ezer helyszínen és 230 ezer tesztet a vízgyűjtőn. Az 
elmúlt 14 év tapasztalata mutatja, hogy a program hatására a vízminőség megfelel annak a követelménynek, 
hogy ne kelljen víztisztítót létesítenie. Azonban nem lehet megoldottnak tekinteni teljes mértékben, elsősorban 
a területen zajló városi terjeszkedés miatt.

A program tranzakciós költségei a tárgyalásokkal kapcsolatos költségeket jelentették. Ez elenyésző a WAP által 
a programra fordított kiadásokhoz képest és kimutatásuk nem is történt meg. A WAP kiadásai: a jó gyakorlatok 
bevezetése, a fejlesztési tervek készítése, a szervezet adminisztrációs költségei, valamint a témához kapcsolódó 
kutatási feladatok finanszírozása. Az egyetem és a Természetvédelmi Minisztérium által végzett kutatási és 
monitorozási költségek kb. a 10 %-át jelentették a WAP összes kiadásának. A WAC 19 fős stábjának nagy része 
is ezen a projekten dolgozik, az ő költségeik is ide számíthatók.

A gazdálkodókra, azok közül is a nagyokra különösképpen jó hatással volt a program, az eredeti célok mellett 
más hasznok is jelentkeztek a számukra. Egy 2002-es felmérés szerint a nagyobb gazdaságok (100 eUSD éves 
jövedelem felett) kétharmadának érzékelhetően nőtt a jóléte, jövedelme a program hatására, míg a kisebbeknek 
csupán egynegyede érzékelte ezt. Ez utóbbit azonban az is befolyásolja, hogy náluk a mezőgazdasági tevékenység 
csak kiegészítő jellegű

A program nem mondható befejezettnek, a monitorozás és a vízgazdálkodási management további fejlesztése, 
a folyamatos odafigyelés folyamatos kontrollt és forrásokat igényel. A más jellegű veszélyek, illetve a 
legproblémásabb gazdaságok esetében elképzelhető, hogy további területek vásárlása lenne a legjobb megoldás 
a város részéről, amely garantálná a területhasználat további optimalizálását.

A tapasztalatokból nyilvánvaló volt, hogy önkéntes program csak akkor működhet, ha valamennyi résztvevőnek 
az érdekeit szolgálja. Ha a Város számára nem jelentett volna akkora finanszírozási gondot a tisztítás megoldása, 
valószínűleg nem vágott volna bele egy ekkora programba. De szintén kellett hozzá az intézményi háttér is és a 
szövetségi hatóságok támogatása.



5.6.2.2 Az ulAn szénbányA felszín AlAtti vízkitermelésének sótAlAnításA
A szénrétegek víztelenítése és így bányászhatósága érdekében kitermelt felszín alatti vizet korábban felszíni 
vízfolyásokba engedték. A vízfolyások sóterhelésének kontrollálását célzó jogszabályok életbelépésével ez a 
gyakorlat nem volt tovább folytatható. Az alkalmazkodás keretében a felszínre hozott vizet alacsony és magas 
sótartalmú vízárammá választják szét. A magas sókoncentrációjú vizet a bánya területén használják fel a 
technológiai folyamatban (ennek a szálnak a megítéléséhez nem áll rendelkezésre elég információ, hogy mi 
lesz az itt keletkező sómennyiséggel). Az alacsony sótartalmú víz számára tározót építettek, amiből szántókat, 
legelőket és természetes területeket öntöznek 4500 hektár területen. A kezelt területek sótartalom semlegességét 
az előző alfejezetben bemutatott kiegyenlítések kialakításával érték el. 

A sóterhelés semlegesítésének ez a megoldása költség takarékosabb, mintha egy sótalanító üzemet hoztak 
volna létre. A bánya 20 éves élettartamát feltételezve ez 91 millió dolláros többletköltséget jelentett volna, a 
megvalósított megoldás tényleges költsége ennek kevesebb, mint 3-4%-a. A sómennyiségre vetített elhárítási 
költség is költséghatékonynak tekinthető más sótartalom csökkentési kereskedési sémák áraival összevetve. 

Az ellentételezéshez felhasznált 4800 hektár területet korábban több gazdálkodó bérelte a bányától. Ezekkel a 
gazdálkodókkal a bánya kompenzáció fizetése mellett felmondta a bérleti szerződéseket, mert a terület kezelését 
saját gazdálkodásban akarta megvalósítani. 

5.6.2.3 öntözési zónArendszer kiegészítése kiegyenlítő kereskedelemmel
A vízfolyásokba mosódó sóterhelés korlátok között tartása érdekében az elmúlt évtizedekben több területen is 
öntözési zónarendszereket alakítottak ki Ausztráliában. Az öntözési zónarendszerek lényege, hogy a magas só-
kimosódású területekről olyan területek felé tereli az öntözés fejlesztését, ahol alacsony az öntözésből fakadó 
só-kimosódás veszélye. A rendszerbe kódolt alkalmazkodási költség, hogy az alacsony terhelést okozó területek 
jellemzően a folyóktól távolabb helyezkednek el, ahol magasabb az öntözés költsége, mivel a vizet a folyókból 
kell a helyszínre szállítani. 

A tárgyalt példa Dél-Ausztrália tagállamnak a Murray-Darling vízgyűjtőjére eső területén működik. A 
zónarendszer és a rá épülő ellentételezési rendszer keretében három kategóriát különböztettek meg. (1) Alacsony 
sóterhelésű zóna, (2) Magas sóterhelésű zóna és (3) Magas sóterhelésű zóna (só kinyerő képességgel). 

Az alacsony sóterhelésű zónába akkor lehet többlet vízmennyiséget öntözés céljára felhasználni, ha a Murray-
Darling vízgyűjtő államainak közös sóregiszterében Dél-Ausztrália államnak van terhelési lehetősége, amellyel 
az új terhelést le lehet fedni. Ez biztosítja, hogy az államban nem növekedjen a sóterhelés. 

A magas sóterhelésű zónában akkor lehet öntözővíz használatára jogot szerezni, ha azzal szemben ugyanakkora 
sóterhelést jelentő öntözési tevékenységet felfüggesztenek. 

A saját sótartalom csökkentési képességgel rendelkező, magas sókitettségű területeken csak akkor lehet többlet 
öntözésre víz használati jogosultságot szerezni ha a területet kiszolgáló sótartalmat kontrolláló rendszernek még 
van szabad kapacitása. Ebben az esetben nincs lehetőség a zónán kívüli területeken ellentételezni a terhelést. 

A rendszer működésének hatásairól utólagos értékelés még nem áll rendelkezésre, az előzetes számítások három 
lehetséges forgatókönyvet hasonlítottak össze: a szabályozás nélküli baseline állapotot, az önállóan működő 
zóna rendszert és a zónarendszert kiegészítve az ellentételezés lehetőségével. Az összehasonlítás alapja a 
területen elért nettó jövedelem és a sóterhelés változása, a sóterhelés csökkentésének költsége a nettó jövedelem 
csökkenése. Az öntözési zónarendszer keretében a kieső jövedelem a base-line 13%-a, melynek hatására az 
éves terhelés a korábbi 10%-ára csökkent. A zónarendszer kiegészítése az ellentételezés lehetőségével a kieső 
költségeket kis mértékben csökkentette (a base-line jövedelem 10%-kal csökkent), míg a terhelés az eredeti 7%-
ára csökkent. E két hatás eredőjeként a két szabályozási változat egységnyi terheléscsökkentési hatékonysága 
között 25% különbség adódik. Ennyivel hatékonyabb környezeti szempontból az ellentételezés közgazdasági 
szabályozóeszközével kiegészített megoldás. 

A szabályozási rendszer működtetője Dél-Ausztrália állam víz ügynöksége (S.-A. Department of Water) 
együttműködésben a Murray-Darling vízgyűjtő államközi szervezeteivel. Ugyanakkor a szabályozási 

5.6.2 A progrAmok felépítése és eredményeik

5.6.2.1 rátöltési jogosítványok ellentételezése
A colembally-i öntözési területen az alapprobléma az öntözés hatására megemelkedő magas sótartalmú talajvíz 
szint (sós belvizesedés). A beavatkozás célja a talajvízszint kontrollálása. A korábbi szabályozási megoldások a 
rizs termelésére használható terület nagyságának korlátozására, a növénytermesztésre használható vízmennyiség 
korlátozására, a szivárgó csatorna elemek tömítésére és a gazdaságok területi vízgazdálkodásának javítására 
irányultak. Ez utóbbit a víz- és területgazdálkodási tervek készítésének ösztönzésével próbálták elérni. 

Az ellentételezés keretében forgalmazható rátöltési jogosítványok (tradable recharge credit) kibocsátására került 
sor. Az előkészítés során meghatározták, hogy a különböző növénytermesztési módok (az öntözési igényük 
miatt és a gyökérzetük mélysége okán) milyen hatással vannak a talajvíz szintjére. Ezen információk alapján 
állították össze, hogy egy hektár talajvíz szint növekedéssel járó növényfajta termesztését mekkora és milyen 
típusú másik növényfajta termesztésével lehet semlegesíteni. Példák: 

•	 egy hektár rizs termőterület hatását egyik megoldásként állandó borítást biztosító, mély gyökérzetű 
fajták alkalmazása ellentételezheti, mint egy hektár lucernás, legelő, erdőfolt vagy a természetes 
vegetáció helyreállítása (Old Man Saltbush). Éves ciklusú fajtákból ugyanehhez az ellentételezéshez két 
hektárnyi területre van szükség, pl. őszi vetés a rizs tarlóba. 

•	 egy hektár szántóföldi növény termesztésének ellentételezéséhez egy fél hektár állandó borítást biztosító 
növényzet, vagy egy hektár negatív talajvíz-mérlegű növény termesztése szükséges.

Az ellentételezés rendszerében azoknak a termelőknek kell résztvennie, akiknek az öntözővíz felhasználása 
(beleértve a kutakat és a felszíni vízmennyiséget is) meghaladja a hektáronkénti 6500 m3-t. Kritikus időszakokban, 
ha az öntözőrendszer területén a magas talajvízszint meghalad egy küszöbszintet (10e ha, 12,5%), akkor 5500 
m3/ha vízfelhasználás felett kell a sémában résztvenni. 

A társulás környezeti szabályait megszegőkkel szemben szankciókat alkalmaznak, ami a vízellátásból való 
kizárással, a rizs termesztési terület csökkentésével, kötelező talajvizsgálattal, vagy a jogi útra terelt folyamat 
eredményével járhat. 

A séma alkalmazásának környezeti hatásai nem nyilvánvalóak az időközben bekövetkezett szárazság miatt, 
mivel ez önmagában csökkentette az öntözött vízmennyiséget.

Magáról a kibocsátási jog gazdák közötti kereskedéséről nincs közvetlen információ (milyen áron történt a 
jogosítványok egymás közötti cseréje). A bemutatott eredmények alapján levonható az a következtetés, hogy a 
gazdálkodók jellemzően a saját területükön belül végezték el az alkalmazkodást, a kereskedés minimális (1%-
2%) eredmény többletet eredményezhetett. 

A séma gazdaságosságát az alternatív sótartalom-csökkentési megoldásokhoz viszonyították a terület egészére 
vetítve. A gazdálkodók költségét az az eredmény kiesés jelenti, ami a szabályozáshoz szükséges állandó borítást 
biztosító és mély gyökérzetű fajták termelése jelent a legnagyobb eredményességű növényekhez képest. Ez 
az eredmény kiesés a szabályozási eszköz alkalmazása esetén alacsonyabb, mint technológiai megoldások 
működtetése pl. a talajvíz felszínre pumpálása és ülepítő tavakban történő elpárologtatása. 

Az alkalmazott rátöltési jogosítványok kereskedését összehasonlították más (előíró típusú) szabályozási 
eszközökkel is: mekkora a gazdálkodási eredmény a területen a különböző eszközök alkalmazása esetén. A piaci 
alapú közgazdasági szabályozó eszköz harmadával nagyobb eredményességet biztosított, mintha az öntöző víz 
mennyiségét korlátozták volna. 



rendszernek nem része az ellentételezés keresleti és kínálati oldalának összetalálkozását megkönnyítő intézmény. 
Az új igények elfogadásának a párhuzamos lemondások benyújtása a feltétele, így információ sem keletkezik 
a szabályozó számára az ellentételezés áráról. Ez a megoldás magas tranzakciós költségeket ró az érintettekre, 
ennek tudható be, hogy kevés tényleges tranzakció zajlott eddig a séma keretében. 

5.6.3 egyéb tAnulságok

A szabályozás legnagyobb bizonytalanságát a természeti hatások számítása adja. 

A kereskedési rendszertől függetlenül a megcélzott terhelési szintek alakulására jelentős hatással vannak az 
időjárási folyamatok. 

Ugyanakkor tapasztalatok azt mutatják, hogy a közgazdasági szabályozóeszközök alkalmazása gazdaságosabb 
megoldást jelent, mint alternatív technológiai alapú beruházások.

A programok beágyazottsága. A lokális/regionális szabályozási eszközök működtetése nem egyedülálló 
tevékenység, hanem egy átfogó szabályozáspolitikai környezetben zajlanak. A lokális, társulati szintű rendszer 
is illeszkedni tud tágabb szövetségi állami politikákhoz (pl. “Water Smart Australia”), míg a tagállami 
szabályozás is építeni tud olyan működő intézményekre, mint a vízgyűjtő tagállamainak sóterhelés-regisztere, 
ami naprakészen követ minden tevékenységet, amely befolyással van a sóterhelés folyamatára. 

Az alkalmazás korlátja lehet a szabályozási rendszer magas tranzakciós költsége, különösen a bevezetés költségei, 
amit kiegészít a folyamatos monitoring és a végrehajtás betartatásának közösségi költsége. 

A környezeti cél elérésének költség-hatékonysága a közgazdasági szabályozóeszközök esetében legfőképp 
abból adódik, hogy a szabályozás érintettjei maguk között tudják eldönteni, hogy kinek hol érdemes 
alkalmazkodnia és milyen mértékben. Az állam az alkalmazkodás hatékony lehetőségeinek megteremtésével a 
társadalmi igazságosság talaján marad akkor, amikor a tulajdon jogokat (vagy használati jogokat) állapít meg 
és ezáltal kijelöli a kapcsolatot egy „köz-rossz” állapot felszámolásának kötelezettsége és az állapotot előállító 
haszonélvezők között. 

A sóterhelés ellentételezésének működtetéséhez az intézményi innováción túl a kormányzati szervek jelentős 
kapacitás építésére volt szükség, amely folyamat illeszkedett más természeti-erőforrások hasonló szemléletű 
szabályozásához, ami az elmúlt másfél-két évtizedben nyert teret.
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