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Bevezetés 

 

Magyarország természeti adottságai, természeti erőforrásai igen sokszínűek és egyediek. 

Sajátos bioregionális egység a Pannon régió, vagyis a Pannonicum, amit az Európai Unió is 

elismer önálló biogeográfiai régióként, s amely az európai közösség természeti tőkéjéhez 

jelentős mértékben hozzájárul. Magyarország emellett nemzetközi viszonylatban is 

kiemelkedő geotermikus adottságokkal rendelkezik. Hazánk növény- és állatvilága, az 

élőhelyi, klimatikus és földtani adottságainak köszönhetően változatos, ám a fajok körülbelül 

20-25 %-a tartozik a veszélyeztetettek közé. Talajainkat tekintve egyedülálló a helyzetünk - 

az egy főre jutó termelésre alkalmas föld nagysága az európai országok közül a legmagasabb 

értékek közé tartozik. A felszín alatti vízkészleteink – a talajvizet kivéve – mind mennyiségi, 

mind minőségi jellemzőik alapján egyik legjelentősebb természeti erőforrás kincsünknek 

tekinthetők. Az erdőállomány, a fa hozamok folyamatosan növekvők és jó minőségűek, ám 

az erdő- és vadgazdálkodás számára kedvező feltételeket a klímaváltozás hatásai és más 

körülmények (szárazodás, savas esők, betegségek, erdőtüzek, kártevők, falopás stb.) 

veszélyeztetik. Ugyanakkor nyersanyagokban és energiahordozókban – az igényekhez 

képest – szerény készletekkel rendelkezünk, a megújuló és megújítható energiahordozók 

rendelkezésre állása differenciált képet mutat és hasznosításuk esetenként tovagyűrűző 

hatásokat, fenntarthatósági problémákat vet fel. 

 A magyarországi természeti erőforrások helyzete szorosan összefügg egyes 

nemzetstratégiai jelentőségű kérdéskörökkel, többek között az élelmezés-, energia- és 

környezetbiztonsággal. A természeti erőforrások mennyiségi és minőségi állapotának 

ismerete – a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia (NFFS) előrehaladásának értékelése 

keretében – közvetve hozzájárulhat ezen erőforrások megőrzéséhez, az ehhez szükséges 

társadalmi szemlélet és intézményrendszer kialakulásához. 

 A jelen tanulmány átfogó célja a természeti erőforrások állapotát, annak mennyiségi és 

minőségi változását leírni képes – viszonylag egyszerűen előállítható és közérthetően 

bemutatható – mutató készlet kidolgozása. A kutatás specifikus célja a fenntarthatóság felé 

való átmenet és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia előrehaladásának 

nyomonkövetésére alkalmas kulcsindikátorok és kompozit mutatók kifejlesztése. A 

tanulmány keretében: 
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a) kritériumok dolgozunk ki a természeti erőforrások indikátorainak kiválasztására 

b) bemutatjuk a kiválasztott kulcsindikátorokat,  

c) megvizsgáljuk kompozit mutatók kidolgozásának lehetőségeit  

d) elemezzük az indikátorok hozzájárulását a fenntarthatóság felé való átmenet terén 

e) közpolitikai javaslatokat teszünk az NFFS végrehajtásához  

f) ajánlásokat adunk a kulcsindikátorok és kompozit mutatók kommunikációjára 

 A tanulmány elsődleges munkarészében a kulcsindikátorokat a következő természeti 

erőforrások vonatkozásában vizsgáljuk: 

 Helyi és regionális levegőminőség 

 Felszíni és felszín alatti vízkészletek 

 Termőföld 

  Természetes, természetközeli és zöld területek 

 Élővilág (különösen az erdők, vizes élőhelyek, gyepek, agrár-ökoszisztémák 

állapota) 

 Biodiverzitás  

 Táji értékek  

 Éghajlat 

 Fosszilis energiahordozók 

 Feltétel nélkül megújuló energiahordozók (napenergia, szélenergia, geotermikus 

energia) 

 Feltételesen megújuló energiahordozók: (mezőgazdasági melléktermékek 

energetikai hasznosítása, energetikai ültetvények, biogáz hasznosítás) 

 Fémes és nem-fémes ásványvagyon 

 Azokban az esetekben, ahol alkalmas indikátorok állnak rendelkezésre, ott térbeli 

összehasonlító értékelést (például Magyarország egyes kistérségei vonatkozásában, vagy 

nemzetközi dimenziókban) készítünk, illetve idősor-elemzést végzünk 

A térképes, grafikus, táblázatos elemzések alapján az egyes kulcsindikátorokra szöveges 

értékelés formájában következtetéseket vonunk le. Ezen túlmenően, valamennyi vizsgált 

indikátor esetében elemezzük azok indokoltságát, közpolitikai relevanciáját (kapcsolódását 

hazai és EU stratégiákhoz), valamint az indikátor előállításának lehetőségeit és akadályait. 

 A tanulmány kiegészítő a kiválasztott kulcsindikátorok alapján – a nemzetközi és a hazai 

szakirodalom figyelembevételével – megvizsgáljuk összevont vagy leszármaztatott 

mutatószámok kidolgozásának a lehetőségét, előnyeit, akadályait. Külön figyelmet fordítunk 

az ún. „lábnyom típusú” indikátorok alkalmazhatóságának kritikai vizsgálatára, illetve a 
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természeti erőforrások állapotát aggregált módon bemutató, „lázmérő” indikátor 

kifejlesztésére. 

 Végül, értékeljük, hogy a természeti erőforrásokra vonatkozó kulcsindikátorok milyen 

mértékben segítik a fenntarthatóság felé való átmenet tervezését, javaslatokat fogalmazunk 

meg a kulcsindikátorok alkalmazásának bevezetésére, illetve ezek közérthető formában 

történő bemutatására. 
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1 Kritériumok kidolgozása a természeti erőforrások 

indikátorainak kiválasztására 

1.1 Szakirodalmi áttekintés – tudományos szakirodalom 

A természeti erőforrások és ezzel együtt a fenntarthatósági elemzések napjaink egyik 

legfontosabb kulcsterülete a leírni kívánt rendszerekhez használható indikátorok kiválasztása. 

Az értékelések során a fő cél, hogy megismerjük az emberi folyamatok hatásait, s a 

fenntarthatóság vagy éppen a fenntarthatatlanság felé való átmenet tendenciáit és irányait 

(Wiedmann-Barrett, 20101; Kissinger, 20132). Mivel a természeti erőforrások értékelését nem 

lehet egyetlen indikátorral jellemezni, az ezirányú kutatások szinte kivétel nélkül kompozit 

indikátorok alkalmazását javasolják. Ezeknek a komplex mutatóknak – mivel több önálló 

indikátorból állnak – rendelkezniük kell olyan megnövekedett hasznossággal, amely 

ellensúlyozza negatív tulajdonságaikat, amelyek főként a nagymértékű adatszükségletből és 

az ebből fakadó relatíve költségesebb előállításból fakadnak (Cucek et al., 2012)3. 

 Az értékelni kívánt rendszer összetettségének eredménye, hogy jelenleg még nem 

született meg olyan módszertani megközelítés, amely általánosan elfogadottá vált volna a 

természeti erőforrások értékelésében. Mindössze egyetlen közös pontot lehet felfedezni az 

ilyen jellegű értékelések között, mégpedig a fentebb említett kompozit indikátorok 

használatát. A szakértők között abban koránt sincs egyetértés, hogy milyen indikátorok is 

szerepeljenek egy ilyen kompozit mutatóban. Pert et al. (2012)4 munkájában megpróbálta 

összefoglalni azokat a kritériumokat, amelyek mentén felépíthető egy összetett mutató. 

Tanulmányában összesen öt kutatást dolgozott fel, amelyek között szerepel például egy  EEA 

ajánlás, illetve más egyetemi kutatók munkái. Véleménye szerint a kiválasztott 

                                                 

1 T. Wiedmann, J. Barrett (2010): A review of the Ecological Footprint Indicator – Perceptions and Methods. 

Sustainability, Vol. 2., pp. 1645-1693. 
2 M. Kissinger (2013): Approaches for calculating a nation’s food ecological footprint – The case of Canada. 

Ecological Indicators, Vol. 24., pp. 366-374. 
3 L. Cucek et al. (2012): A Review of Footprint analysis tools for monitoring impacts on sustainability. Journal 

of Cleaner Production, Vol. 34., pp. 9-20. 
4 P.L. Pert et al. (2012): A composite threat indicator approach to monitor vegetation condition in the Wet 

Tropics, Queensland, Australia. Ecological Indicators, Vol. 18., pp. 191-199. 
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indikátoroknak legfőbb tulajdonsága, hogy reprezentatívnak kell lenniük és lehetőleg minél 

nagyobb területet fedjenek le mind minőségi, mind mennyiségi értelemben. Fontos még, hogy 

könnyen lehessen kommunikálni nemcsak a végső eredményt, hanem az egyes összetevők 

által meghatározott részeredményeket is. Nem elhanyagolható szempont továbbá az sem, 

hogy a felhasznált adatok rendszeres időközönként frissüljenek és hozzáférhetők legyenek. 

Amennyiben alapvető célunk egy olyan összetett mutató kidolgozása, mely egyértelműen 

alkalmas a természeti erőforrások értékelésére, akkor az indikátorok kiválasztásánál szem 

előtt kell tartani, hogy az egyes összetevők összevonhatók legyenek, illetve ha szükséges, 

akkor külön lehessen választani egy-egy indikátort részletesebb elemzés céljából. Ezen 

túlmenően a kiválasztott jellemzőknek az összehasonlíthatóság és az előre jelezhetőség 

tulajdonságaival is rendelkezniük szükséges. 

 Egy másik megközelítést alkalmaz Hoekstra (2009)5, aki munkájában az ökológiai 

lábnyom és a vízlábnyom közötti összehasonlítással kapcsolatban módszertani 

megfontolásokat vesz számba és ad javaslatokat a felmerülő problémák feloldására. Szerinte 

az első kérdés egy összetett mutató megalkotásakor, hogy top-down, vagy éppen bottom-up 

megközelítést célszerűbb-e alkalmazni. Ugyanezt a kérdéskört taglalja Vanham és Bidoglio 

(2013)6 is, ugyancsak a vízlábnyommal kapcsolatban. Hoekstra tanulmányában rámutat arra, 

hogy a bottom-up megközelítés jóval időigényesebb és részletesebb munkát követel, mivel 

például a vízlábnyom esetében az egyes fogyasztásokat külön-külön is számba kell venni, 

majd ezekből az eredményekből lehet következtetni egy nagyobb számú populáció 

fogyasztására, végül a bioszférára gyakorolt hatására. A top-down módszernél ilyen 

problémával nem találkozunk, ellenben javaslata szerint ekkor a teljes mérleget ki kell 

egészíteni az export és az import hatásával. A második fontos lépés annak elérése, hogy a 

kompozit mutatóban mind a bioszféra kínálati oldala, vagyis erőforrásként történő 

megjelenítése, mind az emberiség által teremtett keresleti oldal, vagyis a nyelőként 

történő megjelenítése szerepeljen. Ez a szemléletmód idáig egyedül az ökológiai 

lábnyomban került érvényesítésre, amely az egyik legnagyobb előnye is egyben. A harmadik 

megfontolandó szempont a szerző szerint, hogy elkerüljük a kettős elszámolás torzító hatását, 

                                                 

5 A.Y. Hoekstra (2009): Human appropriation of natural capital: A comparison of ecological footprint and water footprint 

analysis. Ecological Economics, Vol. 68, pp. 1963-1974.  

6 D. Vanham, G. Bidoglio (2013): A review on the indicator water footprint for the EU28. Ecological Indicators, 

Vol. 26.,  pp. 61-75 
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amely például megjelenik a GDP-nél is, ezáltal torz eredmények és ebből származó 

következtések látnak napvilágot. A szerző ezen kívül több lábnyom összevonását is 

megemlíti, amely segítségével az egyes kompozit mutatók pozitív jellemzői összeadódhatnak 

és egy módszertanilag helyesebb eredményt érhetünk el. További szempontokként jelennek 

meg az indikátorokkal kapcsolatban a már előzőekben is említett hozzáférhetőség, amely 

földrajzi és időbeli értelemben egyaránt szerepel a kritériumok között. 

 Egy más fajta megközelítést alkalmaz Munda (2005)7, aki az indikátorok 

kiválasztásához multikritériumos elemzést javasol. Az alkalmazott módszer egyik 

sarokköve, az indikátorok súlyozása, illetve ennek elmaradása. A súlyozás mindenféleképpen 

növeli az elemzés szubjektivitását, azonban hozzájárulhat a helytállóbb eredmény eléréséhez. 

A fenntarthatósági elemzésekhez ebben az esetben is kompozit indikátorokat javasol, mint azt 

tették az előzőekben említett szerzők. Írásában alapvetően olyan kérdések mentén dolgozik, 

amelyek lényegében az indikátorok kiválasztásának kritériumaként és egyben 

megfontolásokként is tekinthetők. Az első, hogy milyen mértékegységben adjuk meg a 

végső eredményt. Két megközelítést különít el: az első a természeti erőforrások 

monetarizálása, a második a fizikai mennyiségben való kifejezés. Az első kétségkívül óriási 

vitákat vált ki a szakterületen belül is, míg a második eset jóval elfogadottabb, objektívebb 

megoldásnak számít. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a monetáris kifejezés elvetendő lenne, 

elég csak az ISEW-re gondolni, amely számos elemzés és módszertani fejlesztés alapját is 

adta.  

 Továbbá Munda (2005) megemlíti még, hogy olyan kutatások során, amely kompozit 

mutatók előállítására irányult, az eltérő módszertan ellenére számos hasonlósággal találkozni. 

Ilyen például az egységes indikátor kiválasztási módszertan hiányából fakadó ad hoc jelleg az 

indikátorok szelektálása során. További közös pont az aggregálás kérdése, amely során a 

különböző mértékegységeket, intervallumokat vonunk össze. A kiválasztási folyamat 

lépéseire feltesz egy nagyon fontos kérdést, amely lényegében megszabja az 

indikátorválasztás módszerét is: milyen eredményt várunk és milyen jelentéssel bír ez az 

eredmény? Ezen kérdés mentén elindulva figyelembe kell venni az indikátorok elérhetőségét 

és minőségi jelentését, irányultságát (a magasabb vagy az alacsonyabb érték jelenti-e a 

                                                 

7 G. Munda (2005): „Measuring Sustainability”: A multi-criterion framework. Environment, Development and 

Sustainability, Vol. 7., pp. 117-134.  
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fenntarthatóság felé való irányt), illetve a relatív fontosságukat, amely ismételten a súlyozás 

kérdését veti fel.  

 Összefoglalva megállapítható tehát, hogy a természeti erőforrások értékeléséhez használt 

indikátorok kiválasztása egy igen komplex és bonyolult folyamat, amely során rengeteg 

tényezőt kell figyelembe venni és olykor kompromisszumot kötni olyan ellentmondások 

terén, ahol nem lehetséges csak a pozitív tulajdonságokat megtartani. Abban az összes 

említett szerző egyetért, hogy ilyen jellegű értékelésnél mindenféleképpen kompozit 

indikátor kidolgozása szükséges, amelyhez az alap adatok összegyűjtésénél számos 

problémával kell szembenézni. A kiválasztást meghatározza még az elérni kívánt cél, nem 

mindegy ugyanis, hogy egy globális vagy egy helyi mutatót szeretnénk létrehozni. A lokális 

értékeléseknél az indikátorok sokkal inkább helyhez kötöttek, amelyből következik, hogy 

alaposabban és helyesebben írják le az egyes erőforrásokat, azonban hátrányuk a gyakran 

nehézkes adathozzáférés. Globális értékelésnél értelemszerűen háttérbe szorulnak a lokális 

tulajdonságok és inkább általánosabb indikátorokat választanak, amelyekhez értelemszerűen 

könnyebb hozzáférni akár évtizedekre visszamenőleg is (lásd ökológiai lábnyom és lábnyom 

típusú indikátorokat a 3.1. fejezetben). 

1.2 Szakpolitikai elvárások  

1.2.1 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 

Az Országgyűlés 2013. márciusában fogadta el a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 

Keretstratégiát8 (NFFS) mely bemutatja a nemzeti erőforrások állapotát, rögzíti a jövőt 

"felélő" folyamatokat, bemutatja a szükséges irányokat és intézményrendszereket, és 

feladatokat határoz meg a 2012-2024 közötti időszakra. Új szemlélet és irányok bevezetésével 

az NFFS zsinórmértéket jelent a készülő stratégiák és programok számára. 

 A Keretstratégia a fenntartható fejlődés fogalmát a Brundtland Bizottság által 

megfogalmazottaknál általánosabban használja, anélkül azonban, hogy tagadná az ökológiai 

korlátok elsőrendű fontosságát. Az NFFS-ben megfogalmazottak szerint az élő rendszerek 

változása csak addig lehet „fejlődés”, ameddig a rendszer teljesítményének növekedése úgy 

                                                 

8 18/2013. (III.28.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról 



NFFT Műhelytanulmányok – No.15 Természeti erőforrás kulcsindikátorok 

 

 

 12 

megy végbe, hogy a rendszer megújulásához szükséges erőforrások a növekedéssel legalább 

arányos mértékben állnak rendelkezésre. 

 Az NFFS-ben újdonságként jelenik meg, hogy a fenntarthatóság hagyományos 

megközelítését kiegészíti a még meg nem született nemzedék jogainak érvényesítésére 

szolgáló eszközök bemutatásával. A dokumentum kimondja, hogy a keretstratégiában foglalt, 

"a magyar nemzet hosszú távú sikeres fennmaradását célzó alapelveket és stratégiai 

célkitűzéseket" a jogalkotásban - többek között a költségvetés elfogadásakor - és a 

szakpolitikai stratégia- és programalkotásban folyamatosan érvényre kell juttatni. 

 Új megközelítési módot jelent a fenntartható fejlődés erőforrásainak meghatározása is, a 

fogalom eredeti meghatározásához visszonyítva annak mindhárom pillérét  fontosnak tartja, 

és egyenlő mértékben és részletesen tárgyalja a három erőforrást, kiegészítve a társadalmi 

dimenziót – a Magyarország esetében kiemelt fontosságú – emberi (humán) dimenzióval. 

Előremutató változást jelent a Keretstratégia abban, hogy nem ágazati szemléletben határoz 

meg célokat és feladatokat, hanem elsősorban a nemzeti erőforrásaink állapotának 

bemutatását, a jövő generációkat „eladósító” folyamatok azonosítását, valamint az erőforrások 

megfelelő karbantartását segítő intézményrendszer kialakítását vázolja fel, azaz a 

középpontba a közösségeket és az embert helyezi. 

 A természeti erőforrások tekintetében az NFFS célként fogalmazza meg az Európában 

egyedülálló fajgazdagság fenntartását, a táj és a természeti értékek megőrzését, az 

ökoszisztéma-szolgáltatások kimerítésének megakadályozását, a talaj termőképességének 

fenntartását, a természetes területek beépítési sebességének csökkentését, az emberi 

egészséget és életminőséget veszélyeztető kibocsátások korlátozását, az ésszerű, beosztó 

gazdálkodást az ásványkincsekkel és az energiahordozókkal. 

 Az NFFS-ben megfogalmazottak szerint a fenntarthatóság méréséhez alapvetően olyan 

mutatókra van szükség, amelyek a jövőbeli jólét szempontjából fontos tényezők mennyiségi-

minőségi változásairól tájékoztatják a döntéshozókat és a társadalmat. Olyan indikátorok 

kidolgozását kezdeményezi, melyek egyenként a jó élet lényeges aspektusait megragadó, 

egymás információit hatékonyan kiegészítő, összességükben a nemzetről reális 

állapotfelvételt készítenek. Felhívja a figyelmet, hogy elsősorban alapmutatók kidolgozására 

van szükség, az összetett (kompozit) mutatók kevéssé alkalmasak a fenntarthatóság mérésére. 
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 A természeti erőforrások vonatkozásában példaként említi az alábbi indikátorokat, 

melyek pontosítása, részletes értékelése szükséges, valamint további indikátorok 

kidolgozásával finomítani szükséges a természeti erőforrások állapotának mérését: 

 természeti tőke index (NCI) 

 hazai anyag-felhasználás 

 hazai primer energia-felhasználás 

 beépített területek aránya az ország területéhez viszonyítva 

 az ökológiai gazdálkodású területek aránya a mezőgazdaság-ban 

 üvegházhatású gázok kibocsátott mennyisége 

 talajfunkciók 

 felszín alatti vízkészletek kihasználtsága 

 városi környezeti minőség 

1.2.1.1 Jövőkereső 

A Jövőkereső címet viselő dokumentum - a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a 

magyar társadalomnak - 2009-ben készült el. Megállapítja, hogy a környezeti degradáció 

elsődleges oka a természeti erőforrásoknak a környezet eltartóképességén túli használata. A 

fenntarthatatlan használat egyik döntő oka, hogy a természeti erőforrások alulértékeltek. 

Ugyan a vállalati érdekek és a környezeti szabályozás is kikényszeríti az anyag- és 

energiahatékonyságot, és ezen a téren jelentős javulás tapasztalható, a természeti erőforrások 

alacsony piaci áron tartása, illetve jelenlegi szabályozása mégsem eredményez maximális 

anyag- és energiatakarékosságot és hatékonyságot.  

 A dokumentum fontosnak tartja a fenntarthatóság érdekében a helyi erőforrások 

hasznosítását, mely a helyi közösség és környezet viszonyrendszerében valósuljon meg, 

szervesen illeszkedjen a közösség életéhez, tegye lehetővé a szerves kultúra folytathatóságát, 

a közösség együttműködését.  

 A Jövőkereső szerint a fenntarthatósághoz figyelembe kell venni az ökológiai 

adottságainkat. A környezeti rendszereket – azok átalakítása helyett – adottságaiknak, 

teherbíró képességüknek megfelelően kell hasznosítani, oly módon, hogy az ne változtassa 

meg a környezet ökológiai jellemzőit. A természeti erőforrások árazásán keresztül helyre kell 

állítani a természet értékeinek társadalmi megbecsülését. Az áruk és a szolgáltatások árának 

egyértelmű jelzéseket kell tartalmaznia a fogyasztók számára az általuk választott áru 

környezeti, társadalmi teljesítményével kapcsolatban. A természeti erőforrások beárazásánál 

figyelembe kell venni a környezeti negatív externáliák maximális csökkentési lehetőségét. 
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 A dokumentum az Európai Környezeti Ügynökség által javasolt logikát követi, amely a 

környezeti mérőszámok megállapítása érdekében hajtóerő, terhelés, állapot, hatás és válasz 

indikátorokra csoportosította a helyzetről rendelkezésre álló információkat. Kijelenti, hogy a 

fenntarthatóság szempontjából nem tekinthetők jónak azok a mutatók, amelyek 

változása tőlünk függetlenül bármikor bekövetkezhet, és amelyek nagymértékű külső 

meghatározottságot mutatnak. (Megjegyezzük, hogy e megállapítással nem értünk egyet, 

hiszen a környezeti feltételek által meghatározott mutatók (pl. geoklimatikus feltételek, 

ásványi nyersanyagok, energiahordozók készletei, vízjárás stb.) a fenntarthatóság felé való 

átmenet peremfeltételeit jelentik.) 

 A természeti erőforrásokat jellemző indikátorok közül kiemeli az ökológiai lábnyom 

használatát, mely másokkal összehasonlító módon nyújt információt a magyar lakosság 

környezetre gyakorolt terheléséről. A környezetet érő terhelések mint a környezet állapotát 

alakító tényezők ismertetésénél számos területen hivatkozik a dokumentum indikátorokra, 

melyek segítségével jellemzi a természeti erőforrások állapotát. A terheléseket három 

csoportban tömörítve jeleníti meg az indikátorokat: 

 Kibocsátások a környezetbe: ide sorolja többek között az ÜHG kibocsátásokat, a 

savasodást előidéző anyagok kibocsátását, egy főre jutó szilárd kommunális 

hulladékokat, az egy főre jutó műtrágya-felhasználást, zajterhelést, stb. 

 Erőforrás-fogyasztás: itt találhatók az egy főre jutó hazai anyagfelhasználás, 

nyersanyagbányászat, egy főre jutó villamosenergia-fogyasztás, vízfogyasztás, egy 

főre jutó felszínalattivíz-kivétel, vízhasználat-intenzitás, fakitermelés, stb. 

 Területhasználat: termőterület nagysága, beépített területek nagysága. 

1.2.1.2 EU Természeti Erőforrás Stratégia 

Az Európai Bizottság által 2011-ben elfogadott stratégia9 célja a természeti erőforrások 

hatékonyabb és fenntarthatóbb használata azok teljes életciklusa során. A stratégia 

előirányozza, hogy az erőforrások – azok kinyerését vagy betakarítását, használatát és a 

keletkező hulladék kezelését is magában foglaló – életciklusának valamennyi szakaszában 

csökkentse a környezeti terheket. Ezt figyelembe véve megállapítható, hogy az életciklus 

fogalmát és az erőforrások hatását beillesztik a kapcsolódó szakpolitikákba. A stratégiának ezt 

                                                 

9 Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions Brussels, 20.9.2011 COM(2011) 571 final 
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a megközelítését a jövőben valamennyi környezeti politikára következetesen alkalmazni 

szükséges. 

 Az erőforrások felhasználásával és azok környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos 

ismeretek bővítése érdekében a stratégia a természeti erőforrásokra vonatkozó és a Bizottság 

által irányított adatkezelő központ létrehozását javasolja. Ez az adatkezelő központ egy helyen 

összesítené a különböző elemző és kutatási szervektől származó információkat, többek között 

a természeti erőforrásokra vonatkozó indikátorokat is. A Bizottság olyan mutatók 

kidolgozását vállalta, melyek az erőforrás-felhasználás hatékonyságának javítására, az 

erőforrás-felhasználás és környezeti hatásainak szétválasztására, valamint a negatív 

környezeti hatások és a gazdasági növekedés szétválasztására irányulnak. A 

tagállamoktól hasonló mutatók kidolgozását várja a Bizottság. 

1.2.1.3 EU Fenntartható Fejlődési Stratégia és annak felülvizsgálata10 

Az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiája (2006) (EU Sustainable Development Strategy, 

EU SDS) bemutatja, hogy az EU hogyan felelhet meg még jobban a fenntartható fejlődés 

jelentette kihívásoknak. Átfogó célja a polgárok életminőségének folyamatos javítása olyan 

fenntartható közösségek révén, amelyek hatékonyan kezelik és használják fel az 

erőforrásokat, kiaknázzák a gazdaságban rejlő ökológiai és szociális innovációs lehetőségeket, 

biztosítva egyúttal a jólétet, a környezet védelmét és a társadalmi kohéziót.  

 2007 decemberében az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy 2009 júniusáig 

nyújtsa be az EU SDS-ről szóló második jelentését. A alábbiakban bemutatjuk a természeti 

erőforrásokra és az azokat jellemző indikátorokra vonatkozó megállapításokat. Bár az Európai 

Unió a szakpolitikák széles körében érvényesítette a fenntartható fejlődés célkitűzését, számos 

területen továbbra is jelen vannak a nem fenntartható trendek. Például a természeti 

erőforrások iránti kereslet gyorsan növekszik meghaladva azt a mértéket, amelyet a Föld 

hosszú távon képes fenntartani. Világviszonylatban hanyatlik, a biológiai sokféleség és a főbb 

ökoszisztémák fenyegetettsége egyre nagyobb. 2050-re az előrejelzések szerint a Föld 

népessége eléri a 9 milliárdot, az ökológiai lábnyommal mérve a becslések szerint ez 30 %-

                                                 

10 Eurostat, Fenntartható fejlődés az Európai Unióban: 2009. évi jelentés az EU fenntartható fejlődési 

stratégiájának eddig elért eredményeiről, Luxemburg, az Európai Unió Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 

2009. 
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kal haladja meg azt a mértéket, amelyet a Föld hosszú távon képes fenntartani11. Az EU 

valószínűleg nem teljesíti azt a célkitűzését, hogy a biológiai sokféleség csökkenését 2010-re 

feltartóztassa12. A madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv végrehajtása során a tagállamok 

egyedi intézkedéseket hoztak a biológiai sokféleség megőrzésére. A Natura 2000 hálózat 

kiépítése azonban függőben van, csakúgy mint a fajok és élőhelyeik megfelelő kezelése.  

 A vízgazdálkodással kapcsolatos legfontosabb intézkedések közé tartozik a Víz-

Keretirányelv, valamint a vízhiánnyal és az aszállyal kapcsolatos közösségi politika 

folyamatos végrehajtása13. Jelentős kihívást jelent az irányelv azon célkitűzése, hogy 2015-re 

a vizek jó környezeti állapotban legyenek, mivel az uniós víztestek többségénél 

megállapították annak a kockázatát, hogy – intézkedés hiányában – nem teljesítik az irányelv 

célkitűzéseit. A víz-keretirányelvet kiegészítette a számos kiemelt vegyi anyagra vonatkozó 

környezetminőségi előírásokat lefektető irányelv14. 

 Az uniós kezdeményezések közé tartozik az EU nyersanyag-politikai 

kezdeményezése15, amely a nyersanyagokhoz – ideértve a másodlagos nyersanyagokat, 

amelyeket több és jobb újrahasznosítással lehet nyerni – való hozzáféréssel kapcsolatos 

különböző kihívások kezelésére javasolt integrált stratégiát. 

 2011-ben újabb jelentés készült16, mely az EU fenntartható fejlődési stratégia 

további eredményeiről számol be. A jelentés fő célja, hogy olyan mutatókat találjanak és 

használjanak, melyek a fenntartható fejlődés „előrehaladását” hivatottak mérni. A természeti 

erőforrások indikátorai között kettőt kiemelten kezel az európai unió: a „madárfajok 

egyedszáma” valamint „a halállományok megőrzése” A madárfajok egyedszámára vonatkozó 

adatok arra utalnak, hogy a valamennyi madárra vonatkozó index kis mértékben nőtt, bár a 

szántóföldi madárfajok egyedszáma 2000 és 2008 között kedvezőtlen mértékben csökkent, 

tehát mérsékelten kedvező változások állapíthatók meg. A halállományok megőrzését illetően 

a biztonságos biológiai határértékeken kívüli összes halfogás aránya 2009-ben megközelítette 

                                                 

11 WWF, Living Planet Report (Élő Bolygó jelentés) 2008. 
12 Félidős értékelés az Európai Közösség biológiai sokféleséggel kapcsolatos cselekvési terve végrehajtásáról, 

COM(2008) 864, 2008.12.16. 
13 (2007) 414, 2007.7.18., http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm 
14 2008/105/EK irányelv, HL L 384., 2008.12.24., 84. o. 
15 COM(2008) 699, 2008.11.4. 
16 2011. évi jelentés az EU fenntartható fejlődési stratégiájának eddig elért eredményeiről 
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a 24%-ot. Bár ez a 2000. évi 37%-os arányhoz viszonyítva javulásnak tekinthető, az összes 

halfogás még mindig meghaladta a fenntartható halászati szintet, azaz mérsékelten 

kedvezőtlen változások állapíthatók meg. 

 Egyértelműen kedvező változást mutatnak a „védett területek”17, a „folyók 

vízminősége”18, és az „erdő növekmény és fakitermelés” indikátorai. Mérsékelten kedvezőtlen 

változást mértek a „beépített földterület növekményét”19 mérő indikátorok: a legmagasabb 

növekedési üteme a bányáknak, hulladéklerakóknak (szeméttelepeknek) és építési 

területeknek volt, amelyeket a közlekedési hálózatok követtek. Az ilyen kiterjedt lineáris 

struktúrák, amelyekkel összefüggésbe hoztatók az ökoszisztémák töredezettsége, jelentős 

nyomást gyakorolnak a biodiverzitásra. A fajok sokféleségét mérő mutató szerint 2010-ben az 

EU-25-ön belül a természetmegőrzésre kijelölt területek aránya elérte a biodiverzitás 

megőrzése szempontjából elegendő élőhelynek tekintett terület 89%-át. Azaz megállapítható, 

hogy védett területek megközelítik az elegendőt, azonban további előrelépésre van szükség a 

kijelölt területekkel való gazdálkodásban és a területek összekapcsolhatóságában. 

1.3 A kiválasztási kritériumok bemutatása 

Az EU és az OECD indikátor-fejlesztési tapasztalatai figyelembevételével megkíséreltünk egy 

olyan „algoritmus”-jellegű módszertant kidolgozni, amely alkalmas lehet egy-egy indikátor 

„megítélésére”. A kritériumok között kiemelt jelentőségűnek tekintjük az NFFS, a Jövőkereső 

c. dokumentum, továbbá az EU Természeti Erőforrás Stratégiájának és Fenntartható Fejlődési 

Stratégiájának elvárásait. A megfelelően megválasztott elméleti kritériumokon és gyakorlati 

feltételrendszeren alapuló mérlegelés alapját az NFFS céljainak való megfelelőség és az 

alkalmazhatóság kell, hogy képezze, azaz a kiválasztási módszertannak a természeti 

erőforrások állapotára és annak változására jellemző, könnyen előállítható mutatót kell 

eredményeznie. 

                                                 

17 EU-25, 2006-tól 
18 Összesítés 19 európai ország alapján 
19 Uniós összesítés 23 tagállam alapján 
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 Az 1.1. fejezetben bemutatott szakirodalmi források figyelembevételével a természeti 

erőforrások állapotának és minőségének leírására alkalmas indikátorok kiválasztására a 

következő „scoreboard” típusú eljárást javasoljuk: 

 

Értékelő kérdés pontszám 

Beazonosíthatóan közvetlenül kapcsolódik e az NFFS céljaihoz ? 

0 pont: kapcsolódás nem megítélhető; 
1 pont: gyenge kapcsolódás 
2 pont: mérsékelt kapcsolódás 
3 pont: teljeskörű kapcsolódás 

 

0… 3 

Közvetve  hozzájárul-e a fenntarthatóság felé való átmenet monitoringjához 

(kapcsolódás NFFS teendőihez) ? 

0 pont: hozzájárulás nem megítélhető; 
1 pont: gyengén járul hozzá 
2 pont: mérsékelten járul hozzá 
3 pont: teljeskörű hozzájárulás 

 

0 … 3 

Szerepel-e az indikátor EU, OECD vagy ENSZ ajánlott fenntarthatósági, természeti 

erőforrás-gazdálkodási indikátorok között? 

0 pont: nem 
1 pont: igen 

 

0 … 1 

Szerepel-e az indikátor valamilyen hazai stratégiai dokumentumban 

(stratégiában, tervben, koncepcióban) ?  

0 pont: nem 
1 pont: igen 

 

0 … 1 

Fellelhető-e az indikátor országos értékként az EUROSTAT vagy EEA 

adatbázisában? 

0 pont: nem 
1 pont: igen 

 

0 … 1 

Szerepel-e az indikátor országos értékként a KSH Fenntartható Fejlődés 

indikátorok között? 

0 pont: nem 
1 pont: igen 

 

0 … 1 

Beazonosíthatóan közvetlenül kapcsolódik e az NFFS céljaihoz ? 

0 pont: kapcsolódás nem megítélhető; 
1 pont: gyenge kapcsolódás 
2 pont: mérsékelt kapcsolódás 
3 pont: teljeskörű kapcsolódás 

 

0… 3 

Elérhető-e az indikátor magyarországi térbeni eloszlása? 

0 pont: nem érhető el, nem állítható elő 
1 pont: nem érhető el, de számítással előállítható 
2 pont: létezik, de nem áll rendelkezésre 
3 pont: elérhető, rendelkezése áll 

 

0… 3 
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Értékelő kérdés pontszám 

Elérhető-e az indikátor országos értéke EU összehasonlításban? 

0 pont: nem érhető el, nem állítható elő 
1 pont: nem érhető el, de számítással előállítható 
2 pont: létezik, de nem áll rendelkezésre 
3 pont: elérhető, rendelkezése áll 

 

0… 3 

Képezhető-e-e az indikátor országos értékeiből idősor (legalább 10 évre 

visszamenőleg)? 

0 pont: nem érhető el, nem állítható elő 
1 pont: nem érhető el, de számítással előállítható 
2 pont: létezik, de nem áll rendelkezésre 
3 pont: elérhető, rendelkezése áll 

 

0… 3 

Milyen mértékben azonosíthatók az indikátort meghatározó hajtóerők ? 

0 pont: nem megítélhető 
1 pont: gyenge, bizonytalan kapcsolódás a hajtóerőkhöz 
2 pont: közvetlen  kapcsolódás a hajtóerőkhöz 
3 pont: teljeskörű kapcsolódás a hajtóerőkhöz 

 

0… 3 

Milyen mértékben azonosíthatók az indikátorhoz kapcsolódó  – nemzeti 

erőforrásokat érintő – hatások, következmények? 

0 pont: nem megítélhető 
1 pont: gyenge, bizonytalan kapcsolódás a hatásokhoz 
2 pont: közvetlen  kapcsolódás a hatásokhoz 
3 pont: teljeskörű kapcsolódás a hatásokhoz 

 

0… 3 

Milyen mértékben azonosíthatók az indikátorhoz kapcsolódó  – nemzeti 

erőforrásokat érintő – hatások, következmények? 

0 pont: nem megítélhető 
1 pont: gyenge, bizonytalan kapcsolódás a hatásokhoz 
2 pont: közvetlen  kapcsolódás a hatásokhoz 
3 pont: teljeskörű kapcsolódás a hatásokhoz 

 

0… 3 

Képezhetők-e fajlagos mutatók az indikátorból? 

0 pont: nem megítélhető,  nincs értelme 
1 pont: igen 

 

0… 1 

A választott indikátor milyen mértékben jellemző a vizsgált természeti erőforrás 

állapotára, minőségére? 

0 pont: nem megítélhető 
1 pont: gyenge, bizonytalan kapcsolódás a hatásokhoz 
2 pont: közvetlen  kapcsolódás a hatásokhoz 
3 pont: teljeskörű kapcsolódás a hatásokhoz 

 

0… 3 

Elérhető max. pontszám:  35 

 Az indikátor kiválasztási kritériumok alkalmazása során célszerű minimum értéket 

meghatározni (pl. legalább 10 pontot el kell érni), illetve lehetőség van az értékelési kérdések 

súlyozására, továbbá egyes értékelési kérdések „minimum követelményként” történő 

rögzítésére is. 
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2 A természeti erőforrások kulcsindikátorainak bemutatása 

2.1 Helyi és regionális levegőminőség: 10 mikrométernél kisebb szálló 

por koncentrációja 

2.1.1 Relevancia és indokoltság 

2.1.1.1 Az indikátor jelentősége 

Az emberi élet minőségét alapvetően meghatározza a levegő tisztasága. A szennyezőanyagok 

közvetlenül veszélyeztetik az emberi egészséget, károsítják a vegetációt, romboló hatást 

fejtenek ki épített környezetünkre és externális költségeik révén terhet jelentenek a 

gazdaságnak is. 

  

 

2.1 ábra Főbb légszennyező folyamatok hatáslánca. 

Forrás: EEA, 201320 

 

2.2 ábra 10 mikrométernél kisebb átmérőjű szilárd 

részecskék okozta korai halálozás (10ezer főre 

vetítve). Forrás: EEA, 200921 

  

                                                 

20 EEA, 2013. Understanding pollutant emissions from Europe's cities Highlights from the EU Air 

Implementation Pilot project. European Environment Agency, Copenhagen, 2013, ISBN 978-92-9213-386-3 
21 EEA, 2009. Spatial assessment of PM10 and ozone concentrations in Europe.  
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 Az iparból származó szennyezés nagymértékű csökkenése következtében a települések 

levegőminőségét ma már elsősorban a közlekedés és a lakossági fűtés határozza meg. 

Ennek egyik legjelentősebb veszélyeztető tényezője a PM10 kibocsátás (KSH, 2013). A 10 

mikrométernél kisebb átmérőjű ún. finom részecskék közvetlenül érintik a levegőkörnyezet, 

mint természeti erőforrás létfenntartó funkcióját. Ezen anyagok a légzőszervek 

legmélyebb részeibe is eljutnak, ezáltal légzési problémákat, illetve a szív- és 

tüdőbetegségekben szenvedő emberek állapotában rosszabbodást okoznak.  

2.1.1.2 Kapcsolódás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához 

Az 10 mikrométernél kisebb szálló por indikátor közvetlenül kapcsolódik a következő NFFS 

célokhoz és intézkedések nyomon követéséhez: 

 C3.6 Az embert érő környezeti terhelés csökkentése 

 Az 10 mikrométernél kisebb szálló por indikátor közvetve hozzájárul a fenntarthatóság 

felé való átmenet monitoringjához: 

 C1.12 A krónikus nem fertőző megbetegedések számának csökkentése 

 C1.13 Halandóság csökkentésében a közép-európai régiós átlaghoz való 

felzárkózás 

 C2.2 Jó példák megjelenítése a közvélemény előtt 

 C3.1 Természeti erőforrás felhasználási korlátok érvényesítése 

2.1.1.3 Kapcsolódás EU stratégiákhoz  

A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról 

szóló irányelv22, célkitűzéseket határoz meg a légszennyezettségnek az emberi egészségre és a 

környezet egészére gyakorolt káros hatásainak elkerülése, megelőzése vagy csökkentése 

érdekében. Az Irányelv a PM10 tekintetében határértéket ír elő a tagállamok számára, 

melynek betartása azonban több tagállamhoz hasonlóan Magyarország több 

légszennyezettségi zónájában is gondot okozott és napjainkban is okoz. Az Európai Unió 

2015-től a jelenleg érvényes PM10 határérték mellett PM2,5 határértéket is bevezet. 

2.1.1.4 Kapcsolódás hazai stratégiákhoz  

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a kisméretű szálló porra (PM10) előírt légszennyezettségi 

határértékeket állapít meg, melyek elérésére a 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal 

                                                 

22 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2008. május 21.)   
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elindított Intézkedési Program szolgál. A Program fő célkitűzése a környezeti levegő 

minőségének fenntartása ott ahol jó, és annak javítása más esetekben, továbbá az emberi  

egészséget és a természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának 

megelőzése. A Nemzeti Környezetvédelmi Program23 célul tűzi ki, hogy a 2,5 

mikrométernél kisebb átmérőjű szálló por részecskék koncentrációjának 20%-os csökkentését 

2010 és 2020 között. 

2.1.2 Az indikátor átfogó bemutatása 

2.1.2.1 Térbeni eloszlás Magyarországon 

Az ország átlagos légszennyezettsége nemzetközi összehasonlításban közepesnek tekinthető, 

azonban az egyes térségek, települések szennyezettsége között jelentős eltérések vannak. A 

levegő minőségét napjainkban elsősorban a hazai közlekedés és a lakossági fűtés okozta 

szennyezőanyag terhelés határozza meg, de a meteorológiai helyzettől függően időszakosan 

szerepe lehet a nagyobb távolságról érkező szennyezésnek is. Az ipari kibocsátások hatása – a 

szigorú követelmények életbe lépésével és ezek betartásával – csökkent. 

 

2-1 táblázat A napi határérték túllépésének aránya (%) a PM10 koncentrációkban 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ajka 10 6 11 6 3 5 4 4 12 

Budapest 31 10 30 21 12 12 11 12 14 

Debrecen 7 8 17 13 7 9 8 8 14 

Dorog ? 15 23 27 15 13 14 18 19 

Dunaújváros ? 5 8 18 7 5 7 12 18 

Eger 9 20 23 31 6 10 7 8 11 

Esztergom – 9 18 15 11 10 10 13 23 

Győr 3 1 9 10 6 1 10 8 13 

Kazincbarcika   2 1 1 0 21 20 26 27 

Komló 39 0 – 21 – 24 18 8 23 

Miskolc 22 37 50 62 25 25 16 30 31 

Nyíregyháza 15 8 16 16 4 12 15 14 18 

                                                 

23 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról (2009-2014) 
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pécs 45 0 ? 23 9 8 ? 30 36 

Sajószentpéter 9 2 4 23 12 16 15 16 30 

Salgótarján ? 36 3 32 30 23 15 14 16 

Sopron – 12 19 21 12 9 8 12 17 

Százhalombatta 22 8 11 11 4 3 4 8 12 

Szeged 28 23 35 33 28 26 18 15 14 

Szolnok 7 1 6 4 2 1 8 9 5 

Tatabánya 17 9 2 14 7 7 6 10 13 

Vác ? – 1 – 14 6 10 7 9 

Várpalota ? 9 22 38 26 25 16 22 27 

Veszprém 7 4 11 5 6 6 4 11 11 

Forrás: KSH STADAT24 

 A nagy átmenő gépkocsiforgalommal terhelt településeken a és kisméretű szálló por 

(PM10) tartalma az elmúlt években növekedett, szintén növekvő határérték túllépéseket 

figyelhetünk meg azokon a településeken, ahol az energiaszegénység következményeként 

egyre többen fatüzelésre, illetve egyéb szilárd anyagok (pl. hulladék, műanyag stb.) 

eltüzelésére állnak át. A szálló por kibocsátások növekedésére vezet az erőművi biomassza 

felhasználás is. 

2.1.2.2 Összehasonlító értékelés EU dimenziókban 

A lakosság szálló por általi veszélyeztetettsége Magyarországon a EU országok átlaga felett 

volt (KSH, 201325). A 2005-2010. évek időszakában az EU középmezőnyében helyezkedtünk 

el; azonban egyes térségeink (különösen a Sajó-völgye és Pécs környéke) kiemelten 

veszélyeztetettnek tekinthető. Magyarországon a jelentős és tartósan fellépő határérték 

túllépések jellemzően egy-egy földrajzilag lehatárolható területhez és ahhoz kapcsolódó 

kibocsátási forrásokhoz köthető  („hot spot-ok”) 

                                                 

24 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ua008b.html 
25 KSH, 2013. A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2012. Központi Statisztikai Hivatal, ISSN: 

2064-0307 
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2.3 ábra Éves átlagos PM10 koncentráció Európában. Forrás: EEA, 201226 

2.1.2.3 Idősor elemzés 

A szálló por országos koncentrációjának alakításában a jelentős szerepe van az adott év 

időjárási viszonyainak, különösen a téli szmoghelyzet tartós fennállását elősegítő 

körülményeknek. Mindazonáltal Magyarország egyes városaiban, térségeiben az elmúlt 

években a PM10 koncentrációk szignifikáns növekedése figyelhető meg (mely az országos 

átlagban is kisebb mértékben megmutatkozik).  

 

                                                 

26 EEA, 2012. Air quality in Europe — 2012 report. European Environment Agency, Copenhagen, 2013, EEA 

Report  No 4/2012, ISBN 978-92-9213-328-3 
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2.4 ábra Szálló por (PM10) koncentráció időbeni alakulása. Forrás: KSH, 2013 

 

2.1.3 Kapcsolódás a hajtóerőkhöz és a nemzeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásokhoz 

A 10 mikrométernél kisebb szálló por koncentrációja indikátorhoz kapcsolódó hatáslánc 

legfontosabb elemeit az alábbiakban összegezhetjük: 

HAJTÓERŐK 
 NEMZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ 

HATÁSOK 

 háztartási fűtés fával és más szilárd 

anyaggal (pl. hulladék, műanyag) 

 erőművi biomassza felhasználás  

 közúti közlekedés (elsősorban dízel 

motorok) 

 , az utcai por felkavarodása, 

féksúrlódás és egyéb alkatrészkopás, 

kerék útsúrlódás 

 felszíni bányászat (kő és 

kavicsbányák) 

 mezőgazdaság diffúz forrásai 

 építkezések,  hulladék lerakás és 

kezelés 

Emberi erőforrásokat érintő hatások 

 emberi egészség (légzőszervi megbetegedések) 

Társadalmi erőforrásokat érintő hatások 

 hátrányos helyzetű térségek további leszakadása, 

deprivációs, szegregációs folyamatok 

 elvándorlás 

Természeti erőforrásokat érintő hatások 

 állatvilág (különösen emlősök) légzőszervi 

megbetegedése 

Gazdasági erőforrásokat érintő hatások 

 ingatlanok értékvesztése 

 egészségügyi költségek növekedése 

 a nagyvárosok (elsősorban téli) szmog helyzete 

kedvezőtlenül érinti a turisztikai vonzerőt, illetve a 

műemlékek állapotát. 
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 A közlekedés a levegőkörnyezeti erőforrások megőrzésének elsőszámú veszélyeztető 

tényezője. Magyarországon az utóbbi másfél évtizedben – egyértelműen az áruszállításhoz 

kapcsolódóan – nagy ütemben, az uniós átlagot jóval meghaladva növekedett a közúti 

közlekedés forgalma (így energiafelhasználása, légszennyezőanyag- és üvegház-gáz 

kibocsátása is), miközben a vasúti közlekedés teljesítménye párhuzamosan ugyanezen időszak 

alatt 40%-kal, drasztikusan csökkent. Az újonnan forgalomba helyezett gépjárművek javuló 

környezetszennyezési mutatói nem ellensúlyozzák a közúti áruszállítás okozta terheléseket. A 

közlekedés a magyarországi fenntarthatóság egyik kritikus pontja. A szektor alapvető 

gazdasági és társadalmi előnyei nem ellensúlyozzák a magas társadalmi és környezeti 

költségeket, melyek viselése nem okozóira, hanem a társadalom egészére hárulnak. 

Másrészről egyes térségekben (pl. Sajó-völgye) a vegyes tüzelésű háztartási kazánok, továbbá 

a kerti hulladék égetése, és az illegális tüzelőanyagok (pl. háztartási hulladék) használata 

helyi légszennyezési problémákat okoz; mely azonban e térségek hátrányos társadalmi-

gazdasági helyzetének közvetett „jelző mutatója”. Az energiaszegénységgel, az 

életmóddal, a lakhatási feltételekkel összefüggő „fenntarthatatlansági problémák” együttesen 

vezetnek a helyi levegőminőség romlására. 

2.1.4 Az indikátor alkalmazhatósága 

2.1.4.1 Az indikátor előállításának lehetőségei és akadályai 

Az alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával kapcsolatos fontosabb tennivalókat: 

 

Ajánlások a 10 mikrométernél kisebb szálló por koncentrációja indikátor  

gyűjtésére, feldolgozására, dokumentálására 

 A KSH gyűjti és feldolgozza a szálló por kibocsátással és koncentrációval kapcsolatos adatokat, azonban 

ezek sem térképes, sem részletesebb ágazati bontásban nem állnak rendelkezésre. Javasoljuk, hogy 

mind ágazat-idősoros, mind térképes formában kerüljenek megjelenítésre a szálló porral kapcsolatos 

adatok. 

 Javasoljuk megvizsgálni, hogy a hátrányos helyzetű térségek levegőminőségének javítására az 

energiaszegénység leküzdésének útján milyen vidék- és zöld-gazdaságfejlesztési lehetőségek 

kínálkoznak.  
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 A 10 mikrométernél kisebb szálló por koncentrációja indikátor többek között a következő 

leszármaztatott mutatók előállítására nyújt lehetőséget: 

 A napi határérték túllépésének aránya (%) a PM10 koncentrációkban  

 szálló por okozta korai halálesetek aránya (fő/10ezer fő) 

 

 Összefoglalva, 10 mikrométernél kisebb szálló por koncentrációja indikátor elsősorban a 

fenntarthatóság felé való átmenet helyi/regionális tervezését segítheti; egyrészt a jelentős 

közúti forgalmú térségek, másrészt a hátrányos helyzetű, energiaszegénységgel sújtott 

térségek esetében. 

2.2 Felszíni és felszín alatti vízkészletek: víztestek jó kémiai és ökológiai 

állapota  

2.2.1 Relevancia és indokoltság 

2.2.1.1 Az indikátor jelentősége 

A földi létfeltételeket alapvetően behatárolja a hozzáférhető vízkészletek rendelkezésre állása, 

mennyisége és minősége egyaránt. A felszíni és felszín alatti vizekbe jutó szennyezések 

közvetve, és közvetlenül is hatással lehetnek az ökoszisztémák állapotára, a veszélyeztethetik 

az emberi egészséget, romboló hatást fejtenek ki épített környezetünkre és externális 

költségeik révén terhet jelentenek a gazdaságnak is. 

 Az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK Irányelve – a Víz Keretirányelv (VKI) - 

előírásai szerint a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti 

vizeket, és biztosítani is kell fenntarthatóvá jó állapot tartós fennmaradását. A „jó állapot” a 

víz tisztasága mellett a vízhez kötődő élőhelyek minél természetesebb állapotát, illetve és a 

vízminőséget befolyásoló megfelelő vízmennyiséget is megköveteli.  

2.2.1.2 Kapcsolódás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához 

Az felszíni és felszín alatti vízkészletek: víztestek jó kémiai és ökológiai állapota indikátor 

közvetlenül kapcsolódik a következő NFFS célokhoz és intézkedések nyomon követéséhez: 

 C3.4 Környezetkímélő technológiák és földhasználati módok támogatása 

 C3.5 A biodiverzitás, a talaj termőképessége, valamint az ökoszisztéma-

szolgáltatások degradációjának megakadályozása 

 C3.6 Az embert érő környezeti terhelés csökkentése 



NFFT Műhelytanulmányok – No.15 Természeti erőforrás kulcsindikátorok 

 

 

 28 

 A felszíni és felszín alatti vízkészletek: víztestek jó kémiai és ökológiai állapota indikátor 

– más természeti erőforrásokra gyakorolt hatásán keresztül – közvetve hozzájárul a 

fenntarthatóság felé való átmenet monitoringjához: 

 C3.1 Természeti erőforrás felhasználási korlátok érvényesítése; 

 C3.2 Termelési technológiai korlátok vagy termékszabványok érvényesítése; 

 C3.3 A természeti erőforrások használatának megfelelő beárazása; 

 C1.12 A krónikus nem fertőző megbetegedések számának csökkentése 

 C1.13 Halandóság csökkentésében a közép-európai régiós átlaghoz való 

felzárkózás 

 C2.2 Jó példák megjelenítése a közvélemény előtt 

2.2.1.3 Kapcsolódás EU stratégiákhoz  

Az Európai Tanács 1991-ben megjelent 91/676/EGK irányelve a vizek mezőgazdasági 

eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről előírásai a helyes mezőgazdasági 

gyakorlatot preferálják, korlátozzák a szerves- és műtrágya alkalmazást, tiltják a felszín alatti 

vizek elszennyezését és komoly nyilvántartás vezetést írnak elő. 

 Az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK Irányelve – a Víz Keretirányelv (VKI) - 

előírásai szerint a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti 

vizeket, és biztosítani is kell fenntarthatóvá jó állapot tartós fennmaradását. 2007-ben jelent 

meg „Az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről” (COM(2007) 

414 végleges) Bizottsági közlemény. A vízgazdálkodással, a vízhiánnyal és az aszályokkal foglalkozó 

szakpolitika 2012-ben, közzétett felülvizsgálata („Jelentés az Európai Vízkészletek Megőrzéséről” 

(„Blueprint to Safeguard Europe's Water Resource”,röviden „Blueprint”), amelynek hosszú távú 

célja, az európai vízkincs megőrzése, hogy biztosítható legyen a fenntartható és méltányos 

vízhasználathoz szükséges jó minőségű víz megfelelő elérhetősége, összhangban az Európa 2020 

stratégia fő irányvonalaival. 

2.2.1.4 Kapcsolódás hazai stratégiákhoz  

Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK Irányelve – a Víz Keretirányelv (VKI) - előírásai 

szerint a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, 

és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A Nemzeti Környezetvédelmi Program 

értelemszerűen ugyanezt tűzi ki célul, ahogy Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 

is. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia a rendkívüli csapadékos, illetve aszályos 

időszakokra való felkészülést sürgeti, felhívva a figyelmet a vízkészletek mennyiségi és 

minőségi védelmére. A 2013-ban egyeztetésre bocsátott Nemzeti Vízstratégia mindezeken túl 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991L0676:20081211:HU:PDF
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– e témakör szempontjából – további fontos célkitűzéseket is meghatároz, mint az 

aszálystratégia kidolgozása, az öntözési feltételek javítása, a mezőgazdasági 

termelésbiztonság vízgazdálkodási feltételeinek stabilizálása, a nem ivóvíz célú 

vízszükségletének biztosítására a helyi víztározás fejlesztése, a Nitrát Irányelv 

követelményeinek teljesítése a kijelölt érzékeny területeken, a jó mezőgazdasági gyakorlat 

végrehajtásának elősegítése.  

2.2.2 Az indikátor átfogó bemutatása 

2.2.2.1 Térbeni eloszlás Magyarországon 

A VKI alapján a felszíni és felszín alatti víztestek minőségi besorolása kémiai és ökológiai 

alapon történik. Ezek az indikátorok több vízminőségi jellemző vizsgált és mért adatból 

származtatott mutató értékelésével állíthatók elő. A VKI szerinti minősítési folyamat 

többlépcsős, a végső értékelés a kémiai állapot és az ökológiai állapot szerinti minősítés 

összevetésével alakul ki. Az ökológiai állapot szerinti minősítés a biológiai, a fizikai-kémiai 

és a hidromorfológiai elemek vizsgálatából alakul ki, mindhárom területről a legrosszabb 

osztály szerinti minősítés alapján. A kémiai állapot értékelésénél csak két kategória van, jó és 

nem jó, amit az előírt határértékek alapján állapítanak meg. A minősítési rendszer típus-

specifikus és 5 minőségi osztályt (kiváló, jó, közepes, gyenge és rossz) különböztet meg  

2.2.2.2 Felszíni vizek 

A 2009-ben elkészült hazai értékelés alapján a felszíni víztestek több mint 12%-a számít jó 

ökológiai állapotúnak, 40 jó kémiai állapotúnak. Kémiai határérték túllépések számos esetben 

a tiszai részvízgyűjtőn és a határszelvényeknél fordultak elő, amit a vízgyűjtő geológiai 

felépítése és elsősorban külföldi eredetű szennyezés okoz (pl. romániai bányászat). Nagy 

tavaink ökológiai állapota megfelelő, az esetleges problémákat általában a túlzott tápanyag 

bevitel okozza.  
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2.5 ábra Folyóvízi víztestek megoszlása a biológiai minősítés szerint,  

élőlény együttesenként, a VKI értékelés 2009 júniusi állapota alapján. Forrás: VÁTI, 2010 

 

 Az ökológiai állapot integrált minősítése a nem teljes körű monitoring miatt a 393 

természetes állapotú vízfolyásból 272 víztestre (69%) volt eredményes. Kiváló állapotú 

vízfolyás egy sem lett, jó állapotúnak pedig 24, többségükben hegy- és dombvidéki vízfolyást 

minősítettek. Ez azt jelenti, hogy a természetes vízfolyások több, mint 90%-a intézkedést 

igényel. Az összes, vagyis az erősen módosított és mesterséges vízfolyásokat is magában 

foglaló 869 vízfolyás közül 584 volt megbízhatóan minősíthető (67%). Ezek közül 71 számít 

jó állapotúnak, kiválónak egyetlen sem, vagyis a megbízhatóan minősíthető vízfolyások közül 

is közel 90% igényel valamilyen beavatkozást (2.6 ábra). 
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Jelmagyarázat 
jó 
megfelelő 
gyenge 
rossz 
adathiány Alapadatok forrása: KvVM, VKKI 

 

2.6 ábra Folyóvizek integrált ökológiai minősítés szerinti állapota a VKI értékelés 2009 júniusi állapota 

alapján. Forrás: VÁTI, 2010 

 

 A kémiai állapot minősítése esetében a Duna-medencében a VKI elsőbbségi anyagok és 

releváns veszélyes anyagok alapján104 vízfolyás minősítésére volt lehetőség.  

 

2.7 ábra Folyóvizek kémiai minősítés szerinti állapota a VKI értékelés 2009 júniusi állapota alapján. 

Forrás: VÁTI, 2010 

 

  Az elsőbbségi anyagok miatt 26 víztest kapott „nem jó” minősítést. A kadmium okozta a 

legnagyobb arányban a nem megfelelőséget. A szerves elsőbbségi anyagok közül növényvédő 

szerek koncentrációja haladta meg a határértéket. A króm, cink, arzén és réz, vagyis a Duna-

medencei egyéb releváns veszélyes anyagok miatt 36 víztest kapott „nem jó” minősítést. 

Területi jellegzetesség, hogy túlnyomórészt a tiszai részvízgyűjtőn fordultak elő 
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határérték túllépések ezekre az elemekre, amit a vízgyűjtő geológiai felépítése és az ott 

(főleg Romániában) folyó bányászat magyarázhat. 

 A kémiai és fiziko-kémiai értékelés szempontjából kedvezőbb a kép a tavaknál, mint a 

vízfolyásoknál. Az értékelés szerint az állóvizek 70%-a jó állapotú. Az ökológiai állapot 

integrált minősítése szerint a területi megoszlásban a 80% feletti a jó arány, ami a nagy tavak 

jó állapotának köszönhető Az elsőbbségi anyagok szempontjából mindegyik minősített víztest 

jó kémiai állapotú. A Duna-medencei egyéb releváns veszélyes anyagok szerint nagy tavaink 

(Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó) e komponensekre is jó minőségűek. 

2.2.2.3 Felszín alatti vizek 

A 185 db felszín alatti víztest közül 40 db gyenge kémiai állapotú, döntő részük sekély 

porózus vagy sekély hegyvidéki víztest és állapotuk diffúz mezőgazdasági eredetű terhelésből 

adódik. Az okok közül a diffúz eredetű nitrát-szennyezés a leggyakoribb, amelyet főképp a 

szennyvizek szakszerűtlen elhelyezése, valamint a nem megfelelő mezőgazdasági gyakorlat 

okoz.  

 
2.8 ábra Felszín alatti víztestek kémiai állapota a VKI értékelés 2009 júniusi állapota szerint. Forrás: 

VÁTI, 2010 

 

 A legnagyobb nitrát szennyezettségi arányok elsősorban dombvidékeken, és regionális 

leáramlási területeken találhatók. A porózus víztestek közül egy, hegyvidéki víztestből kettő, 
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karszt víztestből öt tekinthető gyenge állapotúnak. A termál karszt és a porózus termál 

víztestek kémiai állapota jónak tekinthető. 

2.2.2.4 Összehasonlító értékelés EU dimenziókban 

Európai összehasonlításban a felszíni vizek minőségi kritériumai alapján Magyarország 

felszíni vízestjeinek összesített értékei a középmezőnyben foglal helyet az ország. Ökológiai 

állapot alapján az első harmadban. Ennek fő oka, hogy a folyóvizeink nagy része külföldről 

érkezik, valamint a szennyvíztisztítás még nem megfelelő fokú, vízbefogadóink egy részének 

vízkormányzása nem megfelelő. 

 

 

2.9 ábra A minősített felszíni víztestek aránya a jó 

ökológiai állapot szerint 

 

 

 

2.10 ábra A minősített felszíni vízfolyások 

ökológiai állapota 

 

Forrás: EEA, 201227 

                                                 

27 EEA, 2013. European waters — assessment of status and pressures. European Environment Agency, 2013. 
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2.2.2.5 Idősor elemzés 

A VKI minősítés alapján egyelőre idősor elemzés a víztestek minőségére vonatkozóan idősor 

nem áll rendelkezésre. 2013-14-ben újra el kell végezni VKI szerinti értékelést, ekkortól már 

időalapú összehasonlító vizsgálatokat is lehet majd végezni. 

2.2.3 Kapcsolódás a hajtóerőkhöz és a nemzeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásokhoz 

Az víztestek kémiai és ökológiai állapotindikátorához kapcsolódó hatáslánc legfontosabb 

elemeit az alábbiakban összegezhetjük: 

HAJTÓERŐK 
 NEMZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ 

HATÁSOK 

 

 lakossági szennyvízkibocsátás 

 ipari vízhasználatok (használt és 

szennyvízkibocsátás) 

 mezőgazdasági vízhasználatok, 

pontszerű és diffúz szennyező források 

(öntözés, állattarás  szennyvizei) 

 termálvíz-hasznosítás (öntözés, fűtés, 

fürdők) 

 turisztikai vízhasználatok 

 utak síkosság-mentesítése, 

 vízi közlekedés károsanyag-

kibocsátásai 

 felszíni bányászat (kő és 

kavicsbányák) 

 építkezések, hulladék lerakás és 

kezelés 

 külföldről a folyókon keresztül az 

országba beszállított szennyezés 

Emberi erőforrásokat érintő hatások 

 emberi egészség (bőrgyógyászati, belgyógyászati 

megbetegedések) 

Társadalmi erőforrásokat érintő hatások 

 hátrányos helyzetű térségek további leszakadása, 

deprivációs, szegregációs folyamatok 

 elvándorlás 

Természeti erőforrásokat érintő hatások 

 állatvilág (különösen madarak, vízi állatok) 

megbetegedése 

 talajszikesedés, talajszennyeződés 

 növénytársulások átalakulása, pusztulása 

 talaj-, partis szűrésű és mélységi ivóvízkészletek 

elszennyeződése 

Gazdasági erőforrásokat érintő hatások 

 ingatlanok értékvesztése 

 egészségügyi költségek növekedése 

 a nagyvárosok útjai mentén komoly gazdasági károk 

(burkolat, élővilág) 

  a turisztikai vonzerőt, illetve a műemlékek állapotát 

veszélyeztető szennyeződések 
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 Az egyik legfontosabb vízminőségi probléma Magyarországon, az eutrofizáció, amely a 

túlzott tápanyagterhelés (nitrogén és foszfor tartalmú szennyezőanyag) következtében alakul 

ki és károsan befolyásolja a vizek oxigén ellátottságát és a vízi ökoszisztémák létfeltételeit 

egyaránt, valamint a turisztikai hasznosítást is megnehezíti. A vizekbe jutó tápanyagok 

szempontjából a hazai felszíni vizek nagy részének ökológiai állapota nem éri el a jó 

állapotot, és 60-70 %-a eutrófnak tekinthető, ami komoly problémákat okozhat a vízhasználat 

(öntözés, turizmus, horgászat) során is. 

 A tápanyagterhelés részben a mezőgazdasági eredetű bemosódásból, részben a befogadó 

vízfolyások öntisztuló képességéhez képest nem megfelelően megtisztított kommunális 

szennyvíz kibocsátásokból származik.  

2.2.4 Az indikátor alkalmazhatósága 

2.2.4.1 Az indikátor előállításának lehetőségei és akadályai 

A Víz Keretirányelv által bevezettet új módszertan alkalmazásával a korábban alkalmazott 

felszín alatti és felszíni vízminősítési rendszer érvényét vesztette, ugyanakkor az új rendszer 

nem kompatibilis teljesen az eddigivel, ezért az elmúlt évek változásai jelenleg nem 

értékelhetők. 

 Az alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával kapcsolatos fontosabb 

tennivalókat: 

2.2.4.2 Az indikátor előállításának lehetőségei és akadályai 

Az alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával kapcsolatos fontosabb tennivalókat: 

 

Ajánlások a felszíni és felszín alatti vízkészletek: víztestek jó kémiai és ökológiai állapota 

indikátor gyűjtésére, feldolgozására, dokumentálására 

 A VKI szerinti minősítés, igen nagy erőforrás és időigényű feladat, amelyet 4-5 évente lehet megfelelő 

részletességgel elvégezni. A mérések, minősítések és az értékelés megfelelő színvonalú és teljességű 

rendelkezésre állása érdekében fejleszteni kell a monitoring hálózatot, fel kell számolni az adathiány 

miatt nem minősíthető víztestek esetében a mérést akadályozó tényezőket. 

  Az-idősoros és térképes megjelenítést preferálni kell a szélesebb nyilvánosság felé is. 
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A felszíni és felszín alatti vízkészletek: víztestek jó kémiai és ökológiai állapota indikátor 

többek között a következő leszármaztatott mutatók előállítására nyújt lehetőséget: 

 A jó ökológiai állapotú víztestek aránya az összes vizsgált víztesthez képest 

 A jó kémiai állapotú víztestek aránya az összes vizsgált víztesthez képest 

 

 A választott indikátor eleve származtatott, átlagolt és meghatározott időpontban vizsgált 

és kiértékelt adatokból állítható elő. Mivel a vizek minősítése nem végezhető el 

pillanatfelvétel szerűen, azért nem lehet egyszerűbben előállított mutatót alkalmazni. A VKI 

által előírt értékelési metodika, pont azt a célt szolgálja, hogy az eltérő adottságú, méretű, 

víztestek összehasonlíthatóvá váljanak. Fel kell készíteni és fejleszteni kell a magyarországi 

vízgazdálkodási mérőhálózatot, a vízminőségvédelmi és vízmennyiséget mérő monitoring- 

hálózat humán és pénzügyi és infrastrukturális eszköztárát is meg kell újítani és meg kell 

erősíteni. 

2.3 Felszíni és felszín alatti vízkészletek: mennyiségi állapot, a vízkészletek 

kihasználtsága  

2.3.1 Relevancia és indokoltság 

2.3.1.1 Az indikátor jelentősége 

A felszíni és felszín alatti vízkészletek - térben és időben - nem egyenletes mértékben állnak 

rendelkezésre, ezért a használatuk csak az elővigyázatosság elve szerint és államilag 

szabályozott formában történhet, a fenntarthatóság kritériumainak figyelembevételével. 

 A lekötött (dinamikus, vagy statikus) vízkészletek és a víztermelés eredőjeként kialakuló 

állapotot írja le a vízkészletek kihasználtsága indikátor. A legkritikusabb vízkészleteket 

veszélyeztető kockázati tényező a hazai éghajlat szárazabbá válása, a hőmérséklet tartós 

növekedése (hőhullámok) és ezáltal a párolgás drasztikus növekedése, aminek következtében 

lecsökken az éves vízlefolyás, a felszíni és felszín alatti vízutánpótlódás így a hasznosítható 

vízkészletek is csökkennek. A nyári hónapokban a kisvizek időtartama hosszabbodik, a 

tavakban az extrém alacsony vízállások gyakorisága nő, és kiterjedtebb, súlyosabb vízhiány 

várható a talajokban. Mindezek a folyamatok csökkentik a vizek öntisztuló-képességét, és 

növelik a fertőzések megjelenésének és elterjedésének kockázatát. e folyamatok miatt és a 
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gazdasági termelés, lakossági vízigények növekedése miatt nő a mezőgazdaság öntözővíz-

igénye és a lakosság vízfogyasztása. 

 A vízkészletek kihasználtsága indikátor adott víztestekre számított átlagos éves 

vízkivétel mennyiségei osztva az átlagos éves teljes rendelkezésre álló és megújuló 

vízkészletekkel, százalékban kifejezve. Mindezt országosan felszíni és felszín alatti 

készletekre vonatkozóan kell előállítani. 

2.3.1.2 Kapcsolódás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához 

Az felszíni és felszín alatti vízkészletek kihasználtsága indikátor közvetlenül kapcsolódik 

a következő NFFS célokhoz és intézkedések nyomon követéséhez: 

 C3.4 Környezetkímélő technológiák és földhasználati módok támogatása 

 C3.5 A biodiverzitás, a talaj termőképessége, valamint az ökoszisztéma-

szolgáltatások degradációjának megakadályozása 

 C3.6 Az embert érő környezeti terhelés csökkentése 

 A felszíni és felszín alatti vízkészletek kihasználtsága indikátor – más természeti 

erőforrásokra gyakorolt hatásán keresztül – közvetve hozzájárul a fenntarthatóság felé való 

átmenet monitoringjához: 

 C3.1 Természeti erőforrás felhasználási korlátok érvényesítése; 

 C3.2 Termelési technológiai korlátok vagy termékszabványok érvényesítése; 

 C3.3 A természeti erőforrások használatának megfelelő beárazása; 

 C1.12 A krónikus nem fertőző megbetegedések számának csökkentése 

 C1.13 Halandóság csökkentésében a közép-európai régiós átlaghoz való 

felzárkózás 

 C2.2 Jó példák megjelenítése a közvélemény előtt 

2.3.1.3 Kapcsolódás EU stratégiákhoz  

Az Európai Tanács 1991-ben megjelent 91/676/EGK irányelve a vizek mezőgazdasági 

eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről előírásai a helyes mezőgazdasági 

gyakorlatot preferálják, korlátozzák a szerves- és műtrágya alkalmazást, tiltják a felszín alatti 

vizek elszennyezését és komoly nyilvántartás vezetést írnak elő. 

 Az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK Irányelve – a Víz Keretirányelv (VKI) - 

előírásai szerint a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti 

vizeket, és biztosítani is kell fenntarthatóvá jó állapot tartós fennmaradását. 2007-ben jelent 

meg „Az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről” 

(COM(2007) 414 végleges) Bizottsági közlemény. A vízgazdálkodással, a vízhiánnyal és az 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991L0676:20081211:HU:PDF
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aszályokkal foglalkozó szakpolitika 2012-ben, közzétett felülvizsgálata („Jelentés az 

Európai Vízkészletek Megőrzéséről” („Blueprint to Safeguard Europe's Water 

Resource”,röviden „Blueprint”), amelynek hosszú távú célja, az európai vízkincs 

megőrzése, hogy biztosítható legyen a fenntartható és méltányos vízhasználathoz szükséges 

jó minőségű víz megfelelő elérhetősége, összhangban az Európa 2020 stratégia fő 

irányvonalaival. 

2.3.1.4 Kapcsolódás hazai stratégiákhoz  

Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK Irányelve – a Víz Keretirányelv (VKI) - előírásai 

szerint a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, 

és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A Nemzeti Környezetvédelmi Program 

értelemszerűen ugyanezt tűzi ki célul, ahogy Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 

is. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia a rendkívüli csapadékos, illetve aszályos 

időszakokra való felkészülést sürgeti, felhívva a figyelmet a vízkészletek mennyiségi és 

minőségi védelmére. A 2013-ban egyeztetésre bocsátott Nemzeti Vízstratégia mindezeken túl 

– e témakör szempontjából – további fontos célkitűzéseket is meghatároz, mint az 

aszálystratégia kidolgozása, az öntözési feltételek javítása, a mezőgazdasági 

termelésbiztonság vízgazdálkodási feltételeinek stabilizálása, a nem ivóvíz célú 

vízszükségletének biztosítására a helyi víztározás fejlesztése, a Nitrát Irányelv 

követelményeinek teljesítése a kijelölt érzékeny területeken, a jó mezőgazdasági gyakorlat 

végrehajtásának elősegítése.  

2.3.2 Az indikátor átfogó bemutatása 

2.3.2.1 Térbeni eloszlás Magyarországon 

A 2009-es VKI felmérés alapján a hazai felszín alatti vizek jelentős része mennyiségi 

szempontból nem jó állapotú. Különösen a Duna és a Mátraalja-Bükkalja hordalékkúp, és az 

alföldi termálvizek veszélyeztettek a túlzott kitermelés miatt. 

 A kitermelt felszín alatti víz mennyisége Magyarországon az elmúlt években 800 és 1000 

millió m3 között mozog, de a kitermelt víz mennyisége még így is jelentősen kisebb, mint az 

1970-80-as években, az ipari termelés csökkenése és a szerkezetváltás, a háztartási fogyasztás 

visszaesése és az öntözött területek nagyságának zsugorodása következtében. A kitermelés 

főként a porózus és a sekély víztesteket érinti a leginkább, ezek adják az összes kitermelt víz 
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legalább 80%-át. A sekély víztestekből származó víz elsősorban az ipari és bányászati 

vízhasználat esetében jelentős. A karsztvíz az ivóvíz célú kitermelés mellett az ipari, 

bányászati és fürdő célú kitermelésben foglal el komoly hányadot. A porózus termálvizű 

rétegekből származó víz a fürdő (44%) és az energetikai felhasználásban jelentős, utóbbiban 

szinte kizárólagos. 

 A felszín alatti vizek mennyiségi állapota szintén a VKI szerinti értékelés alapján 

jellemezhető. A 2009. évi mennyiségi értékelés alapján 185 víztestből mindössze 23 számított 

„nem jó” állapotúnak, míg 134 kapott „jó” minősítést, 28 pedig határeset.  

 

2.11 ábra A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota a VKI értékelés 2009 júniusi állapota szerint. 

Forrás: VÁTI, 2010 

2.3.2.2 Összehasonlító értékelés EU dimenziókban 

Az Európai Uniós vizsgálatok szerint összesen 20 európai országban (ahol az európai 

népesség mintegy fele él) tekinthető nem veszélyeztetettnek a vízkészletek állapota. Ezek az 

országok főleg Közép-és Észak-Európában találhatók. Kilenc ország tekinthető az alacsony 

kockázatúnak vízkészlet szempontjából (az európai népességnek mintegy harmada él e 

területeken). Ezek közé tartozik Románia, Belgium (2009-ben veszélyeztetett minősítést 

kaptt), Dánia és déli országok közül Görögország, Törökország és Portugália. A négy 
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legveszélyeztetettebb ország a mediterrán térségben található (Ciprus, Málta, Olaszország és 

Spanyolország), amelyeknél a legsúlyosabb a vízhiány (itt az európai népességnek 18%-a 

érintett). A vízhiány sújtotta mediterrán országok olyan drasztikus környezeti problémával is 

küzdenek, hogy a túlzott felszín alatti vízkivételek és az ebből következő talajvíz és felszín 

alatti víz kimerülés miatt, a sós tengervíz behatol a part menti víztartó rétegekbe, 

felhasználhatatlanná téve ezeket a víztesteket. 

 Magyarország viszonylag jól áll a vízkészletek terén, köszönhetően a felszíni nagy 

mennyiségű hozzáfolyásnak, és a medence jellegből adódó felszíni bő vízhálózatnak és a 

rendkívül gazdag mélységi karsztos és porózus vízadó rétegeknek. 

  

 

2.12 ábra A vízkészletek kihasználtsága indikátor 

 

 

2.13 ábra A vízkészletek kihasználtsága indikátor 

EU-s térképe 

 

Forrás: EEA, 201028 

                                                 

28 EEA, 2010.  Water exploitation index . Conchita Marcuello and Concha Lallana, CEDEX 
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2.3.2.3 Idősor elemzés 

A VKI minősítés alapján egyelőre felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi állapotára 

vonatkozóan idősor elemzés nem áll rendelkezésre. 2013-14-ben újra el kell végezni VKI 

szerinti értékelést, ekkortól már időalapú összehasonlító vizsgálatokat is lehet majd végezni. 

A vízkészletek kihasználtsága indikátor számításához fejleszteni és egységesíteni kell a 

hazai vízkészletekre vonatkozó hidrológiai és hidrogeológiai modellezési módszertant, és 

ennek monitoring hátterét. 

2.3.3 Kapcsolódás a hajtóerőkhöz és a nemzeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásokhoz 

A felszíni és felszín alatti víztestek kémiai és ökológiai állapotindikátorához kapcsolódó 

hatáslánc legfontosabb elemeit az alábbiakban összegezhetjük: 

 

HAJTÓERŐK 
 NEMZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ 

HATÁSOK 

 ipari és energetikai  vízhasználatok 

(használt és szennyvízkibocsátás) 

 ivóvízkivétel a felszín alatti  és parti 

szűrésű víztestekből 

 mezőgazdasági vízhasználatok, 

pontszerű és diffúz szennyező források 

(öntözés, állattarás vízigényei) 

 termálvíz-hasznosítás (öntözés, fűtés, 

fürdők vízigényei) 

 turisztikai vízhasználatok 

 vízi közlekedés károsanyag-

kibocsátásai 

 felszíni bányászat (kő és 

kavicsbányák) 

 építkezések, hulladék lerakás és 

kezelés 

Emberi erőforrásokat érintő hatások 

 emberi egészség (bőrgyógyászati, belgyógyászati 

megbetegedések) 

 vízkorlátozás miatti egészséges ivóvíz átmeneti hiánya 

 természetes fürdővizek használhatatlansága 

Társadalmi erőforrásokat érintő hatások 

 hátrányos helyzetű térségek további leszakadása, 

deprivációs, szegregációs folyamatok 

 elvándorlás 

Természeti erőforrásokat érintő hatások 

 állatvilág (különösen madarak, vízi állatok) 

megbetegedése 

 talajszikesedés, talaj vízkészleteinek tartós hiánya 

 növénytársulások átalakulása, pusztulása 

 talaj-, partis szűrésű és mélységi ivóvízkészletek 

vízszintsűllyedése 

Gazdasági erőforrásokat érintő hatások 

 ingatlanok értékvesztése 
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 egészségügyi költségek növekedése 

  a turisztikai vonzerőt, illetve a műemlékek állapotát 

veszélyeztető, a vízhiány okozta károk. 

 

 A gyenge minősítésű víztestek, vagyis amelyek esetében a vízkivételek folyamatos 

készletcsökkenést okoznak, a hazai vízgazdálkodás klasszikus neuralgikus területei. A Duna-

Tisza közi Homokhátság és a Nyírség esetében a meteorológiai változások mellett a 

hosszútávú, utánpótlódást meghaladó talajvíz-kitermelés hatása, a Mátra- és Bükkalja 

területén a bányászat okozta vízkiemelés veszélyezteti a sekély víztestek állapotát.  

 Karsztvizeknél az egykori középhegységi ipari tengely környéke veszélyeztetett, ahol 

még ma is jelentős, néhány településen kizárólagos a karsztvíz használata. A rétegvizek 

szempontjából is kockázatos a Mátraalja, Bükkalja térségének jelentős vízkiemelése, ami 

ebben az esetben is a külszíni lignitbányászat velejárója. Termálvíz esetében a Dél-Alföld 

hazai viszonylatban kiemelkedő termálvíz hasznosítása okozza a víztest gyenge állapotát, 

mivel a termálvizek visszatáplálása jelentéktelen mértékű, és a fürdőkhöz használt víz - 

emberi eredetű szennyezettsége miatt - nem is táplálható vissza. A tápanyagterhelés részben a 

mezőgazdasági eredetű bemosódásból, részben a befogadó vízfolyások öntisztuló 

képességéhez képest nem megfelelően megtisztított kommunális szennyvíz kibocsátásokból 

származik.  

2.3.4 Az indikátor alkalmazhatósága 

2.3.4.1 Az indikátor előállításának lehetőségei és akadályai 

A vízkészletek kihasználtsága indikátor számításához fejleszteni és egységesíteni kell a 

hazai vízkészletekre vonatkozó hidrológiai és hidrogeológiai modellezési módszertant, és 

ennek monitoring hátterét. Az indikátor előállítható, de nagyon komoly számítási kapacitást 

igényel. 

 Az alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával kapcsolatos fontosabb 

tennivalókat: 

 

Ajánlások a vízkészletek kihasználtsága indikátor gyűjtésére, feldolgozására, dokumentálására 

 Fontos a mind gyakoribb felmérés és a számítási, modellezési metodológia pontosítása, akár évenkénti 

adatközlés biztosítása, valamint a regionális, azaz víztestekre is lebontott indikátor számítás és 
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publikálás. 

 Víztestek szerinti és megyei térképezése is ajánlott. 

 

 A vízkészletek kihasználtsága indikátor többek között a következő leszármaztatott 

mutatók előállítására nyújt lehetőséget: 

 A vízkészletek kihasználtsága indikátort az érintett népességre vetítve a 

veszélyeztetett lakosság arányára kapunk információt. 

 Érdemes kifejleszteni a nemzetközi gyakorlatot követő vízlábnyom indikátort, a 

fenntarthatósági feltételek alakulásának vizsgálata érdekében. 

 

 
2.14 ábra Globális vízlábnyom, 1996-2005. Forrás: waterfootprint.org. 

 

 Összefoglalva a vízkészletek kihasználtság mérését – a VKI szerinti mennyiségi állapotra 

vonatkozó mérés, adatfeldolgozás és értékelés alapján – minél gyakoribb időközönként, 

regionális víztestekre vonatkoztatva és a tervezést elősegítendő, legalább megyei szinten 

összegezve is érdemes előállítani, a megfelelő stratégiai beavatkozások megalapozása és 

nyomon követése érdekében. 
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2.4 Termőföld és talaj: nitrogén- és foszformérleg, tápanyagmérleg, 

agroökológiai potenciál 

2.4.1 Relevancia és indokoltság 

2.4.1.1 Az indikátor jelentősége 

A szárazföldi ökoszisztémák alapvető és meghatározó környezeti elemeként a talaj az emberi 

tevékenység fokozódó igénybevételének van kitéve, ami számos talajfunkció 

veszélyeztetéséhez, a talajok pusztulásához vezethet. A feltételesen megújuló természeti 

erőforrások közé tartozó talajkészletek minőségének megőrzése, funkcióképességének 

fenntartása és ésszerű hasznosítása alapvető fontosságú. (Széky, 197929; Szendrei, 199830; 

Várallyai, 200031; Koós, 201232) A talaj az intenzív mezőgazdasági tevékenység és egyéb 

emberi tevékenység következtében napjainkban szinte csak elvétve található meg természetes 

vagy természetközeli állapotban. (Kerényi, 200333). Magyarország egyik legfontosabb, 

feltételesen megújuló erőforrása a talaj, szakértői becslések alapján a nemzeti vagyon 

22%-a körüli értéket tesz ki. (Németh, 200534) A talaj számos funkciója közül az egyik 

kiemelten fontos jellemző a termékenység, vagyis, hogy megfelelő mennyiségben és időben 

képes vizet, levegőt és a növények számára tápanyagot szolgáltatni. A tápanyagmérleg a talaj 

tápelem-állapotának változásáról ad képet. Amennyiben a mérleg valamely tápanyag esetében 

tartósan és jelentős mértékben pozitív, akkor magas a tápanyag-kimosódás. A hosszabb időn 

keresztüli negatív mérleg az alkalmazott mezőgazdasági gyakorlat fenntarthatóságával 

kapcsolatos problémákat jelzi. (KSH, 2013)35 

                                                 

29 Széky P. (1979): Ökológia. A természet erői a mezőgazdaság szolgálatában. Natura, Budapest, p174 
30 Szendrei G. (1989): Talajtan. Egyetemi jegyzet. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 145-214 
31 Várallyay Gy. (2000): Talajfolyamatok szabályozásának tudományos megalapozása. pp. 1-32, In: Glatz F. 

(Szerk.): Székfoglalók 1995-98, III. kötet, MTA, Budapest 
32 Koós S. (2012): Szenzodinamikai és összefüggés vizsgálatok egy 30 éves tartalmkísérlet gyep szakaszában. 

Doktori értekezés, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely, p109 
33 Kerényi A. (2003): Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p534 
34 Németh T. (2005): Tápanyag-gazdálkodás és talaj a precíziós mezőgazdságban, pp. 77-96. In: Stefanovits P., 

Michéli E. (Szerk.): A talajok jelentősége a 21. században. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest 
35 KSH (2013): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon 2012  
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2.4.1.2 Kapcsolódás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához 

A nitrogén és foszfor mérleg (tápanyagmérleg) indikátora közvetlenül kapcsolódik a 

következő NFFS célokhoz és intézkedések nyomon követéséhez: 

 C3.6. Az embert érő környezeti terhelés csökkenése 

 C3.5. A biodiverzitás, a talaj termőképességének, valamint az ökoszisztéma-

szolgáltatások degradációjának megakadályozása 

 A nitrogén és foszfor mérleg (tápanyagmérleg) indikátora közvetve hozzájárul a 

fenntarthatóság felé való átmenet monitoringjához: 

 C3.4. Környezetkímélő technológiák és földhasználati módok támogatása 

 C3.2. Termelési technológiai korlátok vagy termék szabványok érvényesítése 

 C1.13. Halandóság csökkentésében a közép-európai régiós átlaghoz való 

felzárkózás 

2.4.1.3 Kapcsolódás EU stratégiákhoz  

Az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja (1600/2002/EC)36 egyértelműen megerősíti 

az mezőgazdasági eredetű nitrát- és foszforszennyezéssel szembeni védelemről szóló 

irányelvben (91/676/EEC)37 és a Víz Keretirányelvben (2000/60/EC)38 megfogalmazott 

víminőségi célkitűzések gyakorlati megvalósítását, melyek csökkentik a környezeti és humán-

egészségügyi kockázatokat.  

 Az EU 2007-2013 programozási időszakának vidékfejlesztési politikájához kapcsolódóan 

a monitoring indikátorok39 között szerepel a nitrogén és foszfor mérleg egyaránt, melyek 

az adott időszak vidékfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések megvalósulásának hatását 

hivatottak nyomon követni.  

 A Horizon 202040 keretprogram az EU globális versenyképességének növelését célzó 

Európa 202041 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik 

alappillére. A Horizon 2020 dokumentum három prioritást jelöl ki, melyek közül a III. 

prioritáson belül szerepelnek az indikátorhoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó 

témakörök mint például a fenntartható agrárgazdaság, a természeti erőforrások és 

                                                 

36 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D1600:EN:NOT 
37 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0676:EN:NOT 
38 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:EN:NOT 
39 http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm 
40 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020 
41 http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
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ökoszisztémák fenntartható kezelése, élelmiszerbiztonság, a termelési hatékonyság növelése 

és az éghajlatváltozás hatásainak kezelése a fenntarthatóság és rugalmasság biztosítása 

mellett. 

2.4.1.4 Kapcsolódás hazai stratégiákhoz  

A Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 (NVS, 2012)42 kiemelt stratégiai területei között 

szerepel a természeti erőforrások és értékek védelme, fenntartható használatok, mely területen 

belül a vidékstratégiai nemzeti programok közül a nitrogén és foszfor mérleg indikátora 

többek között kapcsolódik a talajvédelmi, környezetbiztonsági, vízkészlet- és 

vízminőségvédelmi, területi vízgazdálkodási, ellenőrzött élelmiszerlánc programokhoz 

egyaránt. A vizsgált indikátorhoz kapcsolódóan a talajvédelmi és ásványi nyersanyag-

gazdálkodási program esetében a stratégiai irányok és teendők közül kiemelhető: a 

talajkészletek mennyiségének és minőségének fokozott védelme és termékenységének hosszú 

távú fenntartása, a talaj megfelelő megújulását elősegítő használat ösztönzése; a talajállapot 

folyamatos monitoringja, a termőföld és a talajvédelmi előírások betartásának ellenőrzése; a 

talajerő-utánpótlás természetes anyagainak és módszereinek ösztönzése. A stratégiai célok 

nyomonkövetésére az NVS különféle indikátorokat javasol, melyek közül a nitrogén és 

foszfor mérleg esetében a talajállapotra vonatkozó szervestrágyázott terület nagysága lehet 

mérvadó, mely 2010-ben 680 ezer hektárt tett ki, aminek a 2020-as célértékét 480 ezer 

hektárban jelöli meg az NVS. 

 A Nemzeti Vízstratégia (2013)43 a nitrogén és foszfor tartalmú szennyezőanyagok 

veszélyeire hívja is felhívja a figyelmet, valamint az eurtofizáció kapcsán a részben 

mezőgazdasági eredetű tápanyag bemodsódás következményeire. A Nemzeti Vízstratégia 

aláhúzza a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat minél nagyobb területen történő megvalósítását, 

mely előírásokat tartalmaz a nagy létszámú állattartó telepek trágyakezelésére, tárolására, a 

talaj trágyázási feltételeire, az erózió elleni védekezésre vonatkozóan. A Helyes 

Mezőgazdasági Gyakorlat bevezetése elősegíti a talaj tápanyag ellátottságának és a vizek 

                                                 

42 VM,  2013.Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 „a magyar vidék alkotmánya”, Vidékfejlesztési Minisztérium, 

2012, p135 (http://videkstrategia.kormany.hu/download/4/37/30000/Nemzeti%20Vidékstratégia.pdf) 
43 Nemzeti Vízstratégia a vízgazdálkodásról, öntözésről és aszálykezelésről (konzultációs vitaanyag), 

Vidékfejlesztési Minisztérium, 2013, p73 

(http://www.kormany.hu/download/5/9e/c0000/Nemzeti%20V%C3%ADzstratégia.pdf) 
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minőségi védelmének egyszerre történő megvalósulását. A vízbázisok védelme érdekében, 

nitrátérzékeny területeken mezo ̋gazdasági területre évente szervestrágyával kijuttatott 

nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket.44 

 A 2009-2014-es időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III, 

2009)45 a társadalom, gazdaság és környezet komplex rendszerét vizsgálja és a 

fenntarthatóság értékrendjének figyelembe vételével határozza meg az elérni kívánt 

célállapotot. A 9 tematikus akcióprogam közül a fenntartható terület- és fölhasználat 

foglalkozik a talajok védelmével és fenntartható hasznosításával. Az alapvető célok között 

szerepel a talajok termékenységének védelme, a talajdegradációs és –szennyező folyamatok 

megelőzése, illetve mérséklése, valamint a termőföld mennyiségi és minőségi védelme. 

Vizeink védelmével és fenntartható hasznosításával kapcsolatban a Vízstratégia a 

legelterjedtebb vízminőségi problémaként említi a pontszerű vagy diffúz forrásokból 

származó szerves anyagok, a nitrogén-formák és a foszfor túlzott mértékű megjelenését. 

 Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK, 2012)46 jövőképe és 

célrendszere 2030-ig szól, amely időszakon belül a 2014-2020-as programozási időszakra 

vonatkozó fejlesztéspolitikai prioritásokat is megfogalmaz. Az OFTK (2012) három kiemelt 

területre fókuszál, mégpedig: gazdasági megújulás, társadalmi gyarapodás tényezőinek 

biztosítása és a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás. Az OFTK stratégiai 

erőforrások nemzeti megőrzését, a környezet védelmét szolgáló szakpolitikai törekvései 

között szerepel a magyarországi talajok mennyiségi és minőségi védelme, a talajok 

termőképességének megőrzése, szervesanyag-gazdálkodás és tápanyag utánpótlás. Az OFTK 

szerint alacsony a jó ökológiai állapotú vizeink aránya, a leggyakoribb probléma a nitrogen és 

a foszfor túlzott megjelenése. A szervesanyag és különböző tápanyagok szempontjából a 

vízfolyások közel fele, az állóvizek egyharmada nem éri el a jó ökológiai állapotot. 

2.4.2 Az indikátor átfogó bemutatása 

                                                 

44 KSH (2011): Környezeti helyzetkép (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kornyhelyzetkep11.pdf) 
45 96/2009. (XII.9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról, 

2009, p159  
46 NGM? 2013. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (stratégiai vitaanyag, társadalmi egyezetési 

változat), Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdaásgi Tervezési Hivatal, 2012, p284 

(http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf) 



NFFT Műhelytanulmányok – No.15 Természeti erőforrás kulcsindikátorok 

 

 

 48 

2.4.2.1 Térbeni eloszlás Magyarországon 

A nitrogén- és foszformérleg indikátor térbeli eloszlására és időbeli alakulására vonatkozóan 

1961-től nyomon követhetők a számítások, amit a 12a. és 12b. ábrák ismertetnek. A nitrogén- 

és foszformérleg térbeli eloszlásával kapcsolatban a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (2009)47 

szolgál iránymutatással. 

 

a) N többlet (kg/ha) 

 

b) P többlet (kg/ha) 

 

2.15 ábra A szántók éves tápanyagmérlegéből számított átlagos nitrogén és foszfor többlet. Forrás: 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (2009) 

 

 Hasonló képet mutatnak az egyes régiók a számított mezőgazdasági jellemzők időbeli 

lefutásának tekintetében. Az összes termésmennyiséget a 80-as évek végéig többnyire 

növekvő tendencia jellemezte, ami a 90-es évek végére csökkenővé válik. Az állatállomány a 

80-as évek közepéig hasonló, majd jelentős csökkenéssel jellemezhető az évtized második 

felében, A műtrágya felhasználás a 60-80-as évek időszakában intenzív növekvő tendenciát 

mutat, a 90-es években pedig meredek csökkenés jellemzi, majd a 80-as évekhez képest 

alacsony szinten stagnál. A termésmennyiség visszaesése a műtrágyához képest kisebb 

sebességű, ami a múltbéli tápanyagtartalékok felhasználásával indokolható. A 

tápanyagmérleg a műtrágyázási idősor lefutásához hasonló, a műtrágya felhasználás 

visszaesésével csökken a pozitív mérleg, és erre rakódik rá a szerves trágya csökkenésének 

hatása. A 90-es évekre közel egyensúlyi állapotok, kisebb feleslegek, illetve főleg a nitrogén 

esetében, de egyes régiókban és években a foszfornál is negatív mérlegek alakulnak ki. 

                                                 

47 VGT, 2009. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (2009), Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, p427 

(http://vizeink.hu/files2/Orszagos_VGT.pdf) 
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A nitrogén- és foszformérleg indikátor térbeliségével kapcsolatban megjegyzendő, hogy a 

hazánkban szolgáltatott ivóvíz jelentős részének minősége néhány paraméter esetében 

elmarad az európai irányelvtől, illetve a vonatkozó 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet 

határértékeitől. A különféle nitrogén-vegyületek pedig leginkább az Alföldön, Baranyában, 

Tolnában és Somogyban jelentenek problémát. 

2.4.2.2 Összehasonlító értékelés EU dimenziókban 

Az EU-s átlagos nitrogén- és tápanyagmérleg térbeniségére vonatkozóan az EU-15-re 

vonatkozó eredményeket a 2.16 ábra mutatja be 10 km2-es felbontásban és a teljes terület 

tekintetében. 

 

Nitrogénmérleg (kg/ha) 

 

Átlagos N többlet (kg/ha)48 

 

2.16 ábra Nitrogén- és tápanyagmérleg eloszlása az EU-15 területén. Forrás: JRC IES (2007)49 

 

 Nitrogén és foszfor többlet Írország kelet és központi térségeiben, Angliában és Wales-

ben, Hollandiában, Belgiumban, Dániában, Németország észak-nyugati és déli részén, Felső-

Ausztriában, Franciaországban Bretagne térségében és a Szajna mentén, Olaszországban a Pó 

                                                 

48 A szántók éves tápanyagmérlegéből számítva 
49 Grizetti, B., Bouraoui F., Aloe A (2007).: Spatialised European Nutrient Balance, EC Joint Research Centre, 

Institute for Environment and Sustainability 

(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/esdb_archive/eusoils_docs/other/EUR22692.pdf) 
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völgyében és Katalóniában figyelhetők meg. Továbbá néhány kiemelkedő helyszín a 

görögországi Thesszáliai régióban, Spanyolországban Murcia, Galícia, Kasztília és León 

térségében, Portugáliában Lisszabon térségében találhatók. 

 A 2.17 ábra mutatja az EU-27-re vonatkozóan az egy hektár mezőgazdasági területre eső 

nitrogén- és foszformérleget. A tápanyagmérlegek országonkénti összehasonlítása annyiban 

korlátozott, hogy a szerves trágya és a növényi termékek nitrogéntartalmát az országok 

eltérően becslik. 
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2.17 ábra Egy hektár mezőgazdasági területre jutó nitrogén- és foszformérleg, EU-27, 2008 (kg/ha). 

Forrás: Eurostat50 

 

 Hazánkban a tápanyagbevitel mennyisége elmarad, a termésmennyiséggel elvitt 

hatóanyag pedig meghaladja az EU átlagot. A tápanyagmérleg egyenlege más tagországokhoz 

viszonyítva jóval kedvezőtlenebb. 2008-ban a nitrogén- és foszformérleg egyaránt 

Magyarországon volt a legalacsonyabb. A nitrogénmérleg egyenlege Hollandiában, Cipruson, 

Máltán és Belgiumban a legmagasabb. 

                                                 

50 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
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2.4.2.3 Idősor elemzés 

A 2.18 ábra az egy hektár mezőgazdasági területre számított hazai tápanyagmérleget 

ismerteti. 

 

2.18 ábra Egy hektár mezőgazdasági területre számított tápanyagmérleg. Forrás: KSH (2011) 51 

 

 A műtrágyával talajba juttatott nitrogén mennyisége kissé növekedett, a szerves trágyával 

bevitté pedig csökkent, az állatlétszám alakulásának megfelelően. A nitrogénmérleg 

egyenlege leginkább a területről elvitt termésmennyiség függvényében ingadozott. 

A foszfor a nitrogénnel ellentétben kevésbé mobilis, a talajban maradt felesleg évről évre 

akkumulálódik, növelve a talaj oldható, valamint összes foszfortartalmát. Magyarországon a 

talajok foszformérlege 2000-2011 között (KSH, 2013)52 minden évben negatív volt, ami 

már a termelés fenntarthatóságát veszélyezteti. 

2.4.3 Kapcsolódás a hajtóerőkhöz és a nemzeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásokhoz 

Az egyre intenzívebbé váló mezőgazdasági tevékenység, illetve a megnövekedett műtrágya 

felhasználás jelenti a legnagyobb veszélyt, melynek hatására talajsavanyodás, toxikus elemek 

felhalmozódása, nitrátosodás, talajvizek szennyezése stb. egyaránt felléphet. A túlzott 

                                                 

51 KSH (2011): Környezeti helyzetkép (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kornyhelyzetkep11.pdf) 
52 KSH (2013): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon 2012 

(http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=14761&p_temakor_kod=KSH&p_session_id=205659

533109966&p_lang=HU) 
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műtrágyázás vagy egyenetlen kijuttatás anygacserezavarokat idézhet elő a termesztett 

növényeknél és a talaj biológiai aktivitását is képes megváltoztatni. Ez rövid távon pozitív 

hatással is lehet a környezetre, de hosszú távon mindenképp káros, már csak a megnövekedett 

CO2 kibocsátásra gondolván. A nem megfelelő mennyiségben alkalmazott műtrágyázás nem 

csak az adott helyen fejti ki hatását, hanem lemosódás következtében távoli helyeken is 

megjelenhet, vagy talajvízbe bemosodás hatására még távolabbra kerülve nitrátosodást és 

eutrofizációt okozhat. Az átgondolt műtrágya felhasználásra szükséges a hangsúlyt fektetni a 

szakképzések során is. Megjegyzendő, hogy a szakirodalom szerint a fizikai és kémiai 

tulajdonságok együttesen alakítják a talaj termékenységét és ezek a hatások nem mindig 

különíthetők el egymástól. 

 A nitrogén- és foszformérleg (tápanyagmérleg) indikátorhoz kapcsolódó hatáslánc 

legfontosabb elemeit az alábbiakban összegezhetjük: 

HAJTÓERŐK 
 NEMZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ 

HATÁSOK 
 

 intenzív mezőgazdasági termelés 

 szervetlen és szerves trágyák 

alkalmazása 

 kémiai talajjavító szerek alkalmazása 

 növényvédőszerek 

 túlzott műtrágyázás és egyenetlen 

kijuttatás 

 nagy létszámú álattartó telepek 

 belterületi kiskertek (leginkább a 

fóliasátrak) 

 

Emberi erőforrásokat érintő hatások 

 embert érő környezeti terhelés 

 termékminőség-problémák 

 élelmiszerbiztonsági kockázat 

 humán-egészségügyi hatások 

 megfelelő minőségű ivóvíz 

 képzés a környezetbarát termelési módszerek 

elterjesztése érdekében 

 

Társadalmi erőforrásokat érintő hatások 

  

Természeti erőforrásokat érintő hatások 

 tápanyagkimosódás 

 vízszennyezés növekvő kockázata 

 fokozódó eutrofizáció 

 talajsavanyodás 

 talajtermékenység csökkenése 

 toxikus elemek felhalmozódása 

 talajok szervesanyag-készletének változása 
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Gazdasági erőforrásokat érintő hatások 

 környezetkímélő technológiák és földhasználati módok 

vs ökológiai adottságokat figyelmen kívül hagyó 

gazdálkodás 

 termelési ráfordítások növekedése 

 termékminőség-problémák 

 Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat 

 

2.4.4 Az indikátor alkalmazhatósága 

2.4.4.1 Az indikátor előállításának lehetőségei és akadályai 

Az alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával kapcsolatos fontosabb tennivalókat: 

 

Ajánlások a nitrogén- és foszformérleg indikátorának gyűjtésére, feldolgozására, 

dokumentálására 

 A KSH a nitrogén és foszfor mérleget a 2000-2011 időtáv tekintetében az Eurostat/OECD módszertan 

alapján számítja. A KSH az egy hektár mezőgazdasági területre számított nitrogén- és foszformérleget is 

egyaránt számon tartja. 1961 óta megyei szintű adatok is rendelkezésre állnak. Érdemes lenne kitérni a 

tápanyagmérleg magyarországi alakulása térbeli eloszlásának térképes bemutatására is. 

 Javasoljuk vizsgálni, hogy a nitrogén- és foszformérleg változása mennyiben járul hozzá az élelmiszerek 

tápanyaggazdagságának alakulásához és ezen keresztül az emberi erőforrásokat érintő hatásokhoz. 

 A belterületi kiskertekre és pontszerű szennyezőforrásokra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre 

adatok, javasoljuk ezek pótlását, vagy számítási módszertan kidolgozását. 

 

 A nitrogén- és foszformérleg indikátor esetében leszármaztatott mutatókra nem 

teszünk javaslatot.  

 Összefoglalva, az indikátor olyan nemzeti erőforrásokat veszélyeztető tényezők 

változásának nyomonkövetésére alkalmas, melyek a fenntarthatóság felé való átmenet 

megvalósításának is a létalapját jelenti. A tervezés során leginkább a humán és társadalmi 

erőforrásokhoz kötődő teendők és a különféle szinergikus hatások erősítendők. 
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2.4.5 Esetvizsgálat egy komplex talaj indikátorra: agroökológiai potenciál 

1983-ban került publikálásra az agrárökológiai potenciállal kapcsolatos magyarországi 

kutatások eredménye (Láng-Csete-Harnos, 1983)53. Az agroökológiai potenciál vizsgálatakor 

Magyarország 2000-re várható agroökológiai potenciáljának kiszámítására törekedtek a 

szakértők. Az alapvető célkitűzés annak meghatározása volt, hogy a természeti környezet 

(csapadék, hőmérséklet, talajtakaró, természetes talajtermékenység, domborzat, 

vízellátottság stb.) és a növények genetikai tulajdonságai milyen maximális hozamok 

elérését teszik lehetővé 2000-ben.  

 A felmérés kiterjedt az ország egész vegetációjára, vagyis a szántóföldi 

növénytermesztésre, rét- és legelőgazdálkodásra, zöldségtermelésre, gyümölcstermelésre, 

szőlőtermelésre, erdészetre és a gyógynövénytermelésre. A termőhelyeket számos 

paraméterrel jellemezték a vizsgálatokban és az ország területét 35 agroökológiai körzetre 

bontották, amit az országban előforduló 31 talajtípus megoszlása szerint. Így összesen 205 

talajmozaikot különböztettek meg a kutatók. (Láng-Csete-Harnos, 1983)54 

 Az agroökológiai potenciál felmérése nyomán kialakítható az adott agroökológiai körzet 

körülményeinek megfelelő, adottságai közé leginkább illő gazdálkodás, mely a természetes 

tartalékok ésszerű hasznosítása és folyamatos pótlása mellett képes jövedelmező gazdálkodást 

folytatni. 

 Az agroökológiai potenciál térbeni eloszlását ismerteti a 2.19 ábra. A magyarországi 35 

agroökológiai körzet potenciáljára kidolgozott értékelési rendszer alapján a tájakat három 

érzékenységi csoportba sorolták: jó adottságú 11 táj, közepes adottságú 15 táj, kedvezőtlen 

adottságú  9 táj. (Láng-Csete-Harnos, 1983)55 (A prognózis részletes eredményei a hivatkozott 

szakirodalomban megtalálhatók.) 

 

                                                 

53 Láng I.-Csete L.-Harnos Zs. (1983) A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón. 

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p.265 
54 Láng I.-Csete L.-Harnos Zs. (1983) A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón. 

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p.265 
55 Láng I.-Csete L.-Harnos Zs. (1983) A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón. 

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p.265 
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2.19 ábra Agroökológiai körzetek Magyarországon. Forrás: Láng-Csete-Harnos (1983)56 

 

 Az indikátor vonatkozásában idősoros adatok nem állnak rendelkezésre. Javasolt a 

számítás 30 év utáni megismétlése, a módszertan jelenkori informatikai környezetbe történő 

átültetésével és egy újabb előrejelzés készítése, mely a fenntarthatóság felé való átmenet 

tervezéséhez kiváló támpontul szolgálhat. 

 

 

 

                                                 

56 Láng I.-Csete L.-Harnos Zs. (1983) A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón. 

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p.265 
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2.5 Természetes, természetközeli és zöld területek: területhasználat 

2.5.1 Relevancia és indokoltság 

2.5.1.1 Az indikátor jelentősége 

Az élővilág és az élettelen ökoszisztémák környezeti kockázatainak egyik jellemző 

mérőszáma a területhasználat változása. 2000 óta a tartósan beépített területek nagysága 

folyamatosan nőtt, 2006-ban az ország területének 6,4%-a volt beépített. A 2001-2011 közötti 

időszakban a város/vidék arány (urban/rural index) hazánkban 64%-ról 68%-ra 

emelkedett; mely magában foglalja mind a vonalas infrastruktúra (pl. autópálya) bővülését, 

mind a biológiailag inaktívvá váló beépített területek növekedését (OTK, 2011)57. 2000 és 

2008 között a területhasználat változását a mezőgazdasági terület nagyságának, azon belül 

különösen a gyepterületek csökkenése jellemezte, amelynek egyik oka a települések 

(belterületbe vonás), az ipar, bányászat és az infrastruktúra (útépítés) terjeszkedése, másik oka 

az erdőterület növekedése volt. A városi térségek, városok felelős és egyre növekvő szerepet 

töltenek, tölthetnek be hazánk fenntarthatóságának biztosításában (OFTK, 2012)58, mely 

területek szoros összefüggésben állnak a területhasználat indikátorával, a természetközeli és 

zöldterületek fogyásával. Az utóbbi évtizedekben több tudományos kutatás eredménye adott 

útmutatást a természeti adottságoknak megfelelő területhasználat kialakításához, és az 

urbanizáció káros hatásainak mérséklésével kapcsolatban, ezek a javaslatok egyéb érdekek 

miatt gyakran nem érvényesülhetnek. 

                                                 

57 OTK (2011): Értékelő összefoglaló anyag az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési 

politika, valamint a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól szóló országgyűlési jelentés 

tervezetéről. (VÁTI – Belügyminisztérium) 
58 NGM, 2013. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (stratégiai vitaanyag, társadalmi egyezetési 

változat), Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, 2012, p284 

(http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf) 
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a) EU népesség és beépítettség alakulása 

 

Forrás: EEA (2005)59 

b)A magyarországi népesség és beépítettség 

alakulása 

 

Forrás: KSH60, CORINE Land Cover in KSH 

(2012)61 

2.20 ábra A beépített területek és a népesség alakulása Európában és Magyarországon 

 

 Az elmúlt 20 évben Európában mintegy 20%-kal növekedett a beépített területek aránya, 

jóval nagyobb mértékben, mint azt ugyanezen időszak 6%-os népességnövekedése indokolta 

volna. Magyarország esetében igen erős negatív szétcsatolás figyelhető meg a 

népességszám csökkenése és a területek beépítettségének növekedése között, mely 

egyértelműen jelzi a tendenciát, mely veszélyezteti a természetes, természetközeli és 

egyéb zöld területek arányának alakulását. 

2.5.1.2 Kapcsolódás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához 

A területhasználat indikátor közvetlenül kapcsolódik a következő NFFS célokhoz és 

intézkedések nyomon követéséhez: 

 C3.6. Az embert érő környezeti terhelés csökkenése 

 C3.5. A biodiverzitás, a tajal termőképességének, valamint az ökoszisztéma-

szolgáltatások degradációjának megakadályozása 

 C3.1. Természeti erőforrás felhasználási korlátok érvényesítése 

 A területhasználat indikátor közvetve hozzájárul a fenntarthatóság felé való átmenet 

monitoringjához: 

                                                 

59 EEA (2005): Sustainable use and management of natural resources, EEA Report No 9/2005, ISSN 1725-9177, 

p72 
60 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt001b.html 
61 KSH (2012): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon 2011 

(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/fenntartfejl/fenntartfejl06.pdf) 
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 C4.2. A helyi gazdasági kapcsolatok (város és vidék) erősítése 

 

2.5.1.3 Kapcsolódás EU stratégiákhoz  

Az EU Biodiverzitás Stratégia 202062 c. dokumentum célkitűzései között szerepel az európai 

zöld infrastruktúra veszélyeztető tényezői között a területhasználat változása. A dokumentum 

aláhúzza a biológiai sokféleségre tekintettel lévő területhasználat előtérbe kerülésének 

fontosságát, továbbá a megfelelő területfejlesztési és területhasználati menedzsment eszközök 

alkalmazását a biológiai sokféleség megőrzésének elősegítése érdekében. 

 Az Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP, 1999)63, amely az EU területének 

harmonikus és fenntartható fejlődését hivatott elősegíteni, a felelős területfejlesztés és 

területhasználat fontosságára hívje fel a figyelmet a fenntarthatóság felé való elmozdulás 

elősegítésében. 

 Az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja (1600/2002/EC)64 a fenntartható 

területfejlesztés tervezésével kapcsolatban olyan esettanulmányok kidolgozásának és 

megvalósításának elősegítését tűzte ki célul, melyek figyelembe veszik a térségi, regionális 

sajátosságokat. 

2.5.1.4 Kapcsolódás hazai stratégiákhoz  

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK, 2012)65 egy funkcionális 

térszerkezeti víziót vázol fel, mely megvalósítása során egy ilyesfajta térszerkezeti jövőkép 

(lásd 2.21 ábra) esetében a nemzeti szinten is jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti 

feladatok ellátásával kapcsolatban be az egyes térségek a nemzeti szintű társadalmi és területi 

munkamegosztásba, mely a területhasználat alakulását is befolyásolhatja. Az OFTK aláhúzza 

miszerint a természeti értékek a területi fejlesztés számára is alapvetően meghatározóak. A 

takarékos és átgondolt területhasználat a legfontosabb térhasználati elvek egyike. Az 

                                                 

62http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20low

res.pdf 
63 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf 
64 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D1600:EN:NOT 
65 NGM (2013). Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (stratégiai vitaanyag, társadalmi egyezetési 

változat), Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdaásgi Tervezési Hivatal, 2012, p284 

(http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf) 
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OFTK horizontális szempontjai összhangban állnak a fenntartható és átgondolt 

területfejlesztéssel. 

 

2.21 ábra A magyarországi funkcionális térszerkezet jövőképe. Forrás: OFTK (2012)66 

 

 A Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 (NVS, 2012)67 a természeti értékek, területek 

kapcsán kiemeli a biodiverzitás megőrzésében szerepet játszó agrobiodiverzitást, mely 

változatos területhasználatot biztosító mezőgazdaságot, valamint az adott tájegység helyi 

sajátosságaihoz, klimatikus, talajtani és hidrológiai viszonyaihoz alkalmazkodó fajták 

használatát jelenti. A Nemzeti Vidékstratégia a „Falufejlesztés, vidéki értéktár és örökség” 

vidékstratégiai nemzeti programhoz kötődően a stratégiai irányok és teendők között szerepel a 

takarékos területhasználat, a barnamezős beruházások előtérbe helyezése a zöldmezős 

beruházásokkal szemben. 

                                                 

66 NGM (2013). Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (stratégiai vitaanyag, társadalmi egyezetési 

változat), Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdaásgi Tervezési Hivatal, 2012, p284 

(http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf) 
67 NGM (2013). Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 „a magyar vidék alkotmánya”, Vidékfejlesztési 

Minisztérium, 2012, p135 

(http://videkstrategia.kormany.hu/download/4/37/30000/Nemzeti%20Vidékstratégia.pdf) 
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 A 2009-2014-es időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III, 2009)68 a 

biológiai sokféleség megőrzése és a területhasználat negatív környezeti hatásainak méréklése 

érdekében hívja fel a figyelmet a környezeti lehetőségekhez és korlátokhoz illeszkedő, 

okszerű területhasználat szerepének fontosságára. A Program a gazdasági-társadalmi 

folyamatok térbeli megvalósulása során a természeti környezet eltartó- és tűrőképességével 

való összhang biztosítását, a természeti értékek és erőforrások védelmét, megőrzését szolgáló 

területhasználat megvalósulását célozza. 

2.5.2 Az indikátor átfogó bemutatása 

2.5.2.1 Térbeni eloszlás Magyarországon 

A területhasználat különféle típusaira számos megközelítés létezik. A területhasználat térbeni 

eloszlásával kapcsolatban a 2.22 ábra és a 2.23 ábra a különféle természetvédelmi 

területhasználat típusok térbeli eloszlását mutatja. A Natura 2000 területek nagysága mintegy 

1 millió 950 ezer hektár, 39%-uk már meglévő védett területeket foglal magába. 

 

 

2.22 ábra Natura 2000 területek Magyarországon. Forrás: KSH (2011) 69 

 

                                                 

68 96/2009. (XII.9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról, 

2009, p159 (http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/files/nkp/2009-2014_NKP_hatarozat.pdf) 
69 KSH (2011): Környezeti helyzetkép (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kornyhelyzetkep11.pdf) 
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2.23 ábra Magyarország védett természeti területei (2012). Forrás: OFTK (2012)70 

 

 

  2.24 ábra Harmonikus vidéki területhasználat. Forrás: OFTK (2012)71 

                                                 

70 NGM (2013). Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (stratégiai vitaanyag, társadalmi egyezetési 

változat), Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdaásgi Tervezési Hivatal, 2012, p284 

(http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf) 
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 Magyarország alapvetően vidékies típusú ország, bármely módszertani számítást is 

vesszük figyelembe. A 2.24 ábra a harmonikus vidéki területhasználat térbeni eloszlását és 

annak típusait mutatja, mégpedig: városias terület, vegyes használatú terület, vízgazdálkodási 

terület, erdő és mezőgazdasági terület. 

2.5.2.2 Összehasonlító értékelés EU dimenziókban 

2009-ben afelszínhasználat és felszínborítottság felmérésére került sor az EU 23 tagállamában 

a LUCAS72 projekt keretében. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált EU 

tagállamok (Málta és Ciprus méretük miatt nem szerepeltek a felmérésben, Románis és 

Bulgária felmérésére pedig később került sor) területének több mint 40%-án mezőgazdasági 

termelés, majdnem 30%-án erdőgazdálkodás zajlik, a terület több mint 10%-a pedig lakó-, 

kereskedelmi vagy ipari terület. A szolgáltató és lakóépületek aránya Hollandiában és 

Belgiumban a legmagasabb, Spanyolországban a legalacsonyabb, ahogyan azt a 2.25 ábra is 

mutatja. 
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71 NGM (2013). Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (stratégiai vitaanyag, társadalmi egyezetési 

változat), Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdaásgi Tervezési Hivatal, 2012, p284 

(http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf) 
72 LUCAS: Land Use/Cover Area frame Statistical survey 
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2.25 ábra A belterületbe vont területek aránya az Európai Unióban, 2008 (%). Forrás: Eurostat, KSH 

(2013)73 

2.5.2.3 Idősor elemzés 

A gazdálkodási célú területhasználatok visszaszorulnak, a beépítés mértéke pedig növekszik. 

Magyarországon évente mintegy 5-7 ezer hektár termőföld kerül véglegesen mezőgazdasági 

művelés alól kivonásra. 1990 óta a mezőgazdasági területek aránya 69%-ról 57%-ra csökkent. 

A különféle beruházások következtében a gyepterületek nagysága harmadára csökkent két 

évtized alatt. Az erdősítés és a használaton kívüli területek beerdősdödése következtében a 

hazai erdőterület aránya 20,7%. A legdrasztikusabb változást a művelés alól kivett 

területek megkétszereződése jelenti, mely szinte teljes mértékben a települések 

terjeszkedésének, infrastrukturális és zöldmezős beruházások megvalósulásának 

következménye. 

 

 

2.26 ábra A földhasználat megoszlása Magyarországon (2011). Forrás: KSH (2013)74 

                                                 

73 KSH(2013): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2012, p216 

(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/fenntartfejl/fenntartfejl12.pdf) 
74 KSH(2013): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2012, p216 

(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/fenntartfejl/fenntartfejl12.pdf) 
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2.27 ábra A belterületbe vont területek alakulása Magyarországon (2004-2011). Forrás: KSH (2013)75 

 

 Ahogyan azt a 2.27 ábra is érzékelteti, a beépített területek, belterületek nagyságának 

növekedése szinte visszafordíthatatlan, melyhez kötődően a földfelszín tartós lezárásának 

következtében számos negatív hatása lehet a biológiai sokféleségre, élőhelyekre, vagy a víz 

körforgásában is zavart okozhat. 

2.5.3 Kapcsolódás a hajtóerőkhöz és a nemzeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásokhoz 

A területhasználat indikátorhoz kapcsolódó hatáslánc legfontosabb elemeit az alábbiakban 

összegezhetjük: 

HAJTÓERŐK 
 NEMZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ 

HATÁSOK 

 urbanizáció 

 városszétterülés (urban sprawl) 

 mezőgazdasági művelés 

 infrastrukturális beruházások 

Emberi erőforrásokat érintő hatások 

 munkahelyteremtés 

 egészségügyi kockázatok növekedése 

 rekreációs érték csökkenése 

 embert érő környezeti terhelés 

                                                 

75 KSH(2013): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2012, p216 

(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/fenntartfejl/fenntartfejl12.pdf) 
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 zöldmezős beruházások 

 területhasználat-szabályozási eszközök 

 funkcionális térszerkezet 

megvalósulása (OFTK) 

 gazdaság szerkezet, színvonala 

 

Társadalmi erőforrásokat érintő hatások 

 fenntarthatósággal kapcsolatos értékek sérülése 

 

Természeti erőforrásokat érintő hatások 

 élőhelyek fragmentálódása, mozaikosodása, 

csökkenése 

 biodiverzitás csökkenése 

 természetes területek csökkenése 

 ökoszisztéma szolgáltatások romlása 

 zöldterületek csökkenése 

 

Gazdasági erőforrásokat érintő hatások 

 gazdasági tevékenységek térbeli változása, ill. 

átrendeződése 

 helyi gazdasági kapcsolatok változása 

 barnamezős területek újrahasznosítása 

 települések belterületein a beépítési intenzitás 

változása 

 

 A legjelentősebb hajtóerőnek az urbanizáció, városszéterülés, a zöldmezős és az 

infrastrukturális beruházások tekinthetők, melyek negatív hatásai érintik a nemzeti 

erőforrások mindegyikét. A területhasználat alakulásával kapcsolatban egy fenntartható, 

takarékos és átgondolt területhasználat szabályozása a gazdasági erőforrások esetében a 

barnamezős területek előtérbe kerülését és a zöldterületek csökkenésének mérséklését is 

jelenti. 

2.5.4 Az indikátor alkalmazhatósága 

A KSH adatbázisa a földhasználat arányaira és változására vonatkozóan megfelelő időbeni 

bontással rendelkezik a szükséges adatokkal.  

Az alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával kapcsolatos fontosabb tennivalókat: 

 

Ajánlások a területhasználat indikátor gyűjtésére, feldolgozására, dokumentálására 

 Javasoljuk annak vizsgálatát és elemzését, hogy a mezőgazdasági célú földhasználat hogyan oszlik meg 

élelmezési és energetikai célok között. 
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 Javasoljuk adatbázis fejlesztést helyi oltalom alatt álló területek számba vételéhez. 

 Javasoljuk a beépített területek változásának és a demográfiai folyamatok nyomon követését, a 

fenntartható területhasználat mérhetőségének vizsgálatát, adatbázis kiépítését. 

 Területhasználat-szabályozási eszközök fenntarthatóság felé való átmenetet befolyásoló hatásainak 

értékelése. 

 

 A területhasználat indikátor többek között a következő leszármaztatott mutatók 

előállítására nyújt lehetőséget: 

 erdőrezervátumok területe 

 Wilderness Quality Index76 (WQI) 

 

 A WQI indikátor számításánál figyelembe veszik például az adott területre jellemző a 

népsűrűséget, úthálózati sűrűséget, vasútvonalak sűrűségét, felszín természetességét. A 

mutató inkább a tájképi mint az ökológiai szempontból vadonnak tekinthető megfelelőséget 

értékeli. 

 

 
2.28 ábra Wilderness Quality Index. Forrás: EEA (2012)77 

                                                 

76 EEA(2012): Protected areas in Europe, p34 (http://www.eea.europa.eu/publications/protected-areas-in-europe-

2012)  
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 Összefoglalva, a takarékos és átgondolt területhasználat gondolatiságát több hazai 

stratégiai dokumentum is hangsúlyozza, mely megvalósulásának nyomonkövetése 

nagymértékben segítheti a fenntarthatóság felé való átmenet tervezését. A fenntarthatóság felé 

való átmenet elősegítésének szempontjából különösen érdekes lehet a fenntartható, takarékos, 

felelős és átgondolt területhasználat térbeni megoszlásának nyomon követése. 

2.6 Élővilág: erdők egészségi állapota 

2.6.1 Relevancia és indokoltság 

2.6.1.1 Az indikátor jelentősége 

Európában az utóbbi évtizedekben növekedtek az erdőket érintő károk és csökkent az erdei 

ökoszisztémák stabilitása. A nemzetközi törekvésekkel összhangban hazánkban is 

egyértelműen jellemzővé vált, hogy a fatermelés elsődlegességét előtérbe helyező hozzáállást 

felváltotta a védelmi és a szociális-kulturális funkció előtérbe kerülése, ugyanakkor a fa mint 

környezetbarát nyersanyag jelentősége is megmaradt. A XXI. századra alakult ki a 

multifunkcionális erdőgazdálkodás (Solymos, 2011)78, mely az erdők fenntartható 

hasznosításának kiemelt eszköze. Magyarországon 20,7%-os az erdo ̋su ̈ltség aránya, így 

hazánkban ez a második legnagyobb területű művelési ág a szántót követően. A hazai 820 

ezer ha védett területből 349 ezer ha erdő (Solymosi, 2011). Szakértői jelentések alapján 

megállapítható, hogy az erdőgazdálkodásba vont és faállománnyal borított területek aránya 

emelkedő tendenciát mutat, ugyanakkor a Kárpát-medence más térségeiben (Tisza vízgyűjtő 

területe) az erdősültség csökkenését detektálják (Dezso et al., 2005)79. Az erdőgazdálkodás 

fenntarthatósági indikátorai alapján megállapítható (Somogyi, 2009)80, hogy az európai 

                                                                                                                                                         

77 EEA(2012): Protected areas in Europe, p34 (http://www.eea.europa.eu/publications/protected-areas-in-europe-

2012)  

 
78 Solymos R.(2011): Az erdők éve 2011! – Nemzetközi összefogás az erdőkért. Gazdálkodás Agrárökonómiai 

Tudományos Folyóirat, 55. évfolyam 2. sz., pp.130-142 
79 Dezso Zs., Bartholy J., Pongracz R., Barcza Z. (2005): Analysis of land-use/land-cover change in the 

Carpathian region based on remote sensing techniques. Physics and Chemistry of the Earth 30, pp.109–115 
80 Somogyi Z. (2009): A fenntarthatóság mérése az erdőgazdálkodásban. Gazdálkodás Agrárökonómiai 

Tudományos Folyóirat, 53. évf. 3. sz., pp. 233-245 
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erdőgazdálkodásra jellemző az erőforrások, elsősorban a faanyag mennyiségének növekedése, 

ezzel párhuzamosan emelkedik ezen erőforrások egy főre eső fogyasztása is, az erdők 

egészségi állapota nem kedvező, a biológiai sokféleség megőrzésének hatékonysága romló 

tendenciát mutat, s az erdők jóléti szolgáltatásaival kapcsolatban mindkét irányban 

tapasztalhatók változások. A hazai erdők esetében a veszélyeztető tényezők közül a 

legjelentősebbek közé tartozik a tűzkár és a különböző céllal végzett fakitermelés (pl. 

szakszerűtlen kivágás, tűzifa kitermelés). 2009-ben az Erdészeti Tudományos Intézet adatai 

szerint az abiotikus károk az előző évhez képest 50%-kal emelkedtek a kedvezőtlenebb 

időjárásnak és a falopásoknak köszönhetően (OGY, 2010)81. Magyarországon az őshonos 

fafajok részaránya 63%, ami európai viszonylatban is kedvezőnek minősíthető. 

2.6.1.2 Kapcsolódás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához 

Az erdők egészségi állapota indikátor közvetlenül kapcsolódik a következő NFFS célokhoz 

és intézkedések nyomon követéséhez: 

 C3.6 Az embert érő környezeti terhelés csökkenése 

 C3.5 A biodiverzitás, a talaj termőképességének, valamint az ökoszisztéma-

szolgáltatások degradációjának megakadályozása 

 C3.1 Természeti erőforrás felhasználási korlátok érvényesítése 

 Az  erdők egészségi állapota indikátor közvetve hozzájárul a fenntarthatóság felé való 

átmenet monitoringjához: 

 C2.2 Jó példák megjelenítése a közvélemény előtt 

 C1.13 Halandóság csökkentésében a közép-európai régiós átlaghoz való 

felzárkózás 

 C4.2 A helyi gazdasági kapcsolatok erősítése 

2.6.1.3 Kapcsolódás EU stratégiákhoz  

Az ENSZ közgyűlése a 2011-es évet az „Erdők évének” nyilvánította, melynek alapvető célja, 

hogy világszerte felhívja a figyelmet az erdők szerepének és a fenntartható erdőgazdálkodás 

fontosságára.  

 Az Európai Erdőegyezmény jelenleg tervezés alatt áll, melynek előkészítése, a szükséges 

kezdeti tagállami konszenzus kialakítása a magyar elnökség félévének idejére esett. A 

                                                 

81 OGY, 2010. J/1482. számú jelentés az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről (I-II. kötet), Budapest, 2010. 

október, p.276 
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tervezett dokumentum többek között a fenntartható erdőgazdálkodás, a klímaváltozás 

hatásainak mérséklése és az illegális fakereskedelem témaköreire is kitér. 

 Az EU Biodiverzitás Stratégia 202082 c. dokumentum harmadik fő célterületeként 

szerepel az mező- és erdőgazdaság biodiverzitáshoz való hozzájárulásának javítása, melyet a 

megvalósítás egyik kulcsának tekintenek. A 2020-ig megvalósítandó célok között a még 

fenntarthatóbb mező- és erdőgazdaság megvalósítására való törekvés jelenik meg. A stratégia 

felhívja a figyelmet ezen szempontok Közös Agrárpolitikában történő hangsúlyosabb 

megjelenítésére is. Továbbá kiemeli a biodiverzitás, fenntarthatóság mérésének jelentőségét 

az erdőgazdálkodási tervek esetében. Erdőkezelési terveket kell benyújtaniuk a tagállamoknak 

a köztulajdonú erdőterületek hasznosítására. 

 A Horizon 202083 három prioritást jelöl ki, melyek közül a III. prioritáson belül szerepel a 

fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás témaköre. A dokumentum szerint megfelelő 

tudásra, eszközökre, szolgáltatásokra és innovációkra van szükség, mely termelékenyebb, 

erőforráshatékonyabb és rugalmasabb mezőgazdasági és erdőgazdálkodás rendszerek 

kialakítása szükséges. 

 Az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja (1600/2002/EC)84 szerint tovább kell 

fejleszteni az erdők védelmére vonatkozó intézkedéseket és fenntartható erdőgazdálkodást 

kell megvalósítani. 

 A 2014-20-as programozási időszakra az EU vidékfejlesztési politikájának hat prioritása 

között szerepel többek között a mezőgazdaságtól és az erdőgazdálkodástól függő 

ökoszisztémák megőrzése és javítása. 

2.6.1.4 Kapcsolódás hazai stratégiákhoz  

Magyarországon 2001-2004 között került kidolgozásra a Nemzeti Erdőprogram 2006-2015 

(NEP, 2004)85, melyet a 1110/2004. sz. Kormányrendeletben fogadtak el a 2006-2015 közötti 

                                                 

82http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowr

es.pdf 
83 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020 
84 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D1600:EN:NOT 
85 http://erdo.kormany.hu/download/9/5a/20000/Nemzati%20Erdőprogram%20a%202006-

2015%20közötti%20időszakra.pdf 
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időszakra vonatkozóan. A NEP alapvető célkitűzései között szerepel a természetközeli stabil86 

ökoszisztémák és a fenntartható, tartamos erdőgazdálkodás szükségessége, mely összhangban 

áll a nemzetközi törekvésekkel. A programban szerepel a fenntartható erdőgazdálkodás 

biztosítására való törekvés a meglévő erdőterületeken, az új erdőtelepítések növelése, az 

erdőgazdálkodás vidékfejlesztésben betöltött szerepének hangsúlyozása és az erdők ökológiai 

rendszerek javításában betöltött szerepének kiemelt fontossága. 

 A Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020  (NVS, 2012)87 kiemeli az erdőgazdaság környezeti 

fenntarthatóságban és biológiai sokféleség megőrzésében betöltött szerepét. A hazai erdők 

területe növekszik, természeti állapota javul. Az erdőgazdálkodásban a körzeti 

erdőtervezésnek, a Nemzeti Erdőprogramban megfogalmazottaknak és az erdőfelügyeleti 

rendszernek egyaránt köszönhetően erősödik a fenntarthatóság szempontjainak figyelembe 

vétele. 

 A 2009-2014-es időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III, 2009)88 

nem tér ki külön az erdők egészségi állapotára és az azokhoz kapcsolódó ökoszisztéma 

szolgáltatásokra. 

 Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK, 2012)89 

agrárgazdasághoz kapcsolódó fejlesztéspolitikai célkitűzései között szerepel az erdők 

egészségi állapotának megőrzése mellett az erdőtelepítések ütemének növelése a Nemzeti 

Erdőprogramban meghatározott 27%-os erdősültség érdekében, elsősorban az őshonos, illetve 

az adott erdészeti tájba illeszkedő fajok alkalmazásával. A Koncepció aláhúzza az erdők 

környezeti, gazdasági és szociális szolgáltatásainak husszú tévon történő biztosításának 

jelentőségét, mely fenntartható (tartamos) erdőgazdálkodás eszközeivel megvalósítható. 

2.6.2 Az indikátor átfogó bemutatása 

                                                 

86 Stabil abban az értelemben, hogy emberi segítség nélkül is, vagyis önállóan képesek ellenállni a 

legkülönfélébb abiotikus károsításoknak és biotikus károsítóknak, illetve károsodás esetén képesek minél 

gyorsabb és teljesebb regenerálódásra. 
87 Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 „a magyar vidék alkotmánya”, Vidékfejlesztési Minisztérium, 2012, p135 

(http://videkstrategia.kormany.hu/download/4/37/30000/Nemzeti%20Vidékstratégia.pdf) 
88 96/2009. (XII.9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról, 

2009, p159 (http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/files/nkp/2009-2014_NKP_hatarozat.pdf) 
89 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (stratégiai vitaanyag, társadalmi egyezetési változat), 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdaásgi Tervezési Hivatal, 2012, p284 

(http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf) 
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2.6.2.1 Térbeni eloszlás Magyarországon 

Az erdők egészségi állapotára vonatkozó térbeli eloszlás bemutatásának térképes 

megjelenítése nem jellemző. Az erdők természetességi besorolására vonatkozóan a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kiadványa mutatja be a hasznos információkat. 

 

2.29 ábra Magyarországi erdőrészletek természetessége (2011). Forrás: NÉBIH (2012)90 

 

 Az erdőrészletek természetességi kategóriákba sorolása elsősorban az idegenhonos és az 

intenzíven terjedő fafajok elegyaránya szerint történik.  

2.6.2.2 Összehasonlító értékelés EU dimenziókban 

Az utóbbi mintegy két évtizedben Európa szerte nőttek az erdőket érő károk. Az EU-27-ben 

1993-2006 között 26%-ról 23%-ra csökkent a mérsékelt, súlyos levélvesztésű és elpusztult 

kategóriába tartozó fák aránya. Az erdők egészségi állapotában nagy szórás figyelhető meg az 

egyes tagállamok között. 2006-ban a Baltikum, Svédország, Írország, Ausztria és 

Magyarország erdei voltak a legjobb állapotban. A károsodás mértéke Csehországban (51%) 

és Luxemburgban (42%) volt a legnagyobb.  

 

                                                 

90 NÉBIH (2012): Erdővagyon, erdő- és fagazdálkodás Magyarországon, 2011, Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal, Erdészeti Igazgatóság (http://www.kaeg.hu/pr/2011_NEBIH.pdf) 
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2.30 ábra Levélvesztés által károsodott erdei fák az Európai Unióban (2006). Forrás: Eurostat, KSH 

(2013)91 

2.6.2.3 Idősor elemzés 

Az elmúlt öt évben nem változott jelentősen a tünetmentes erdők aránya. A lombos erdők 

egészségi állapota a tölgyek és az akác kivételével jellemzően jó állapotúak. Az utóbbi fél 

évtizedben 45%-ról 36%-ra csökkent a károsodás mértéke. Ezen belül a veszélyeztetett 

állomány állapotjavulása 8 százalékpont volt. 2011-ben a mintavételi erdmények alapján a fák 

64%-a tünetmentes, 18%-a gyengén, 13%-a közepesen, 2%-a pedig erősen károsodott, 3%-a 

elpusztult.  

 

                                                 

91 KSH(2013): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2012, p216 

(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/fenntartfejl/fenntartfejl12.pdf) 



NFFT Műhelytanulmányok – No.15 Természeti erőforrás kulcsindikátorok 

 

 

 73 

 

2.31 ábra A magyarországi erdők egészségi állapota a levélvesztés alapján. Forrás: KSH (2013)92 

2.6.3 Kapcsolódás a hajtóerőkhöz és a nemzeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásokhoz 

Az erdőkkel kapcsolatos veszélyek alapvetően két nagy csoportba sorolhatók, élő és élettelen 

(biotikus és abiotikus) forrásokból származhatnak. Az erdőt és a benne élő faállományt, 

valamint a hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma szolgáltatásokat és így az azokból fakadó 

társadalmi hasznokat károsíthatják különböző betegségek (rovarok, gombák, vírusok stb.), 

természeti katasztrófák (tűz, víz, vihar, szárazság stb.) és a társadalmi-gazdasági 

tevékenységhez kötődő kedvezőtlen környezeti hatások (erdőirtás, légszennyezés stb.). A 

legnagyobb erdőkárosítók a gombák és a rovarok, az abiotikus tényezők közül pedig 

Európában a vihar- és hó- és tűzkárok voltak igen jelentősek az utóbbi években. 

 Az erdők egészségi állapota indikátorhoz kapcsolódó hatáslánc legfontosabb elemeit az 

alábbiakban összegezhetjük: 

 

 

 

                                                 

92 KSH(2013): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2012, p216 

(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/fenntartfejl/fenntartfejl12.pdf) 
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HAJTÓERŐK 
 NEMZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ 

HATÁSOK 

 biotikus és abiotikus tényezők 

 idegenhonos özönfajok megjelenése és 

terjedése 

 különféle károkozók megjelenése 

 tűzkárok kockázatának növekedése 

 vihar- és hó károk 

 uniós támogatási rendszer alakulás a 

fakitermelés- és hasznosítás 

tevékenységére vonatkozóan 

 tulajdonviszonyok alakulása 

 illegális erdőhasználat 

 elegyetlen monokultúrák 

 

Emberi erőforrásokat érintő hatások 

 emberi egészség megőrzése 

 szociális, üdülési, rekreációs és jóléti 

szolgáltatások változása 

 

Társadalmi erőforrásokat érintő hatások 

 táji erdőművelés megőrzése 

 vadászati hagyományok ápolásának lehetősége 

 megélhetési forrás 

 

Természeti erőforrásokat érintő hatások 

 faállomány összetételének és egészségi állapotának 

változása 

 erdők ökoszisztéma szolgáltatásainak romlása 

 őshonos fafajok csökkenése 

 levegőminőség változás 

 karbonelnyelés, karbontárolás alakulása 

 

Gazdasági erőforrásokat érintő hatások 

 energetikai célú ültetvények 

 környezetbarát nyersanyag hasznosíthatósága 

 nem-fa erdei termékek 

2.6.4 Az indikátor alkalmazhatósága 

Magyarországon az erdővédelmi programon belül működik az erdők egészségi állapotát 

megfigyelő 4x4 km-es hálózat rendszer, amely egyúttal része egy egész Európára kiteerjedő 

erdővédelmi monitoringnak. 1988 óta több mint ezer mintaponton figyelik a szakemberek 

hazánkban a fák egészségi állapotát. Az alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával 

kapcsolatos fontosabb tennivalókat: 

 

Ajánlások az erdők egészségi állapota indikátor gyűjtésére, feldolgozására, dokumentálására 

 Javasoljuk a fenntarthatóság mérésének erdőgazdálkodási tervek monitoring indikátorai közé történő 

beépítését. 

 Javasoljuk az erdők egészségi állapotának térbeniségének bemutatását és az erdőrészletek 
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természetességével való összevetését. 

 Javasoljuk az erdők egészségi állapotára vonatkozó szempontok és kapcsolódó indikátor vizsgálatát a 

következő Nemzeti Környezetvédelmi Programban. 

 

 Összességében megállapíthatjuk, hogy az erdők egészségi állapotának romlása 

következtében fellépő következmények igen széles skálán mozognak, mind az ökoszisztéma-

szolgáltatások, mind a kapcsolódó társadalmi-gazdasági hatások tekintetében. A 

fenntarthatóság felé való átmenet nyomonkövetésének egyik kulcsterülete az erdők állapota, 

melyet a tartamos erdőgazdálkodás irányába mutató nemzetközi és hazai kezdeményezések is 

egyértelműen alátámasztanak. A fenntarthatóság felé való átmenet tervezésében előnyt 

jelenthet egy mintegy két évtizede kidolgozott módszertani háttérrel és összeurópai 

összehasonlíthatóságra alkalmas indikátor alkalmazása. 

2.7 Élővilág: védett fajok száma 

2.7.1 Relevancia és indokoltság 

2.7.1.1 Az indikátor jelentősége 

Magyarország természeti adottságai kedvezőek. Sajátos bioregionális egység a Pannon-régió, 

vagyis a Pannonicum, amit az Európai Unió is elismer önálló biogeográfiai régióként, s amely 

az európai közösség természeti tőkéjéhez jelentős mértékben hozzájárul. A Pannon-régióban 

az EU élőhely-védelmi irányelve alapján a területek 86%-a a vadon élő növény- és állatfajok 

és a természetes élőhelytípusok védelmét szolgáló ökológiai hálózat része. Hazánk növény- és 

állatvilága, az élőhelyi, klimatikus és földtani adottságainak köszönhetően is igen változatos.  

Magyarország régóta folytat természetvédelmi politikát, mely egyre több fajra terjed ki. Az 

élővilág megvédése, a fajok veszélyeztetettségi fokának megállapítása érdekében az IUCN93 

kezdeményezésére az 1960-as évektől kezdve egymás után jelentek meg az egy-egy ország 

veszélyeztetett növény- és állatfajait ismertető Vörös Könyvek. Magyarországon 1987-ben 

                                                 

93 IUCN: International Union for Conservation Nature and Natural Resources 
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jelent meg először Vörös Könyv, amely 730 növényfajt (321 védett) és 400 állatfajt (188 

védett) tartalmazott (Láng, 1993)94.  

2.7.1.2 Kapcsolódás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához 

A védett fajok indikátor közvetlenül kapcsolódik a következő NFFS célokhoz és 

intézkedések nyomon követéséhez: 

 C3.6 Az embert érő környezeti terhelés csökkenése 

 C3.5 A biodiverzitás, a talaj termőképességének, valamint az ökoszisztéma-

szolgáltatások degradációjának megakadályozása 

 A védett fajok indikátor közvetve hozzájárul a fenntarthatóság felé való átmenet 

monitoringjához: 

 C3.1 Természeti erőforrás felhasználási korlátok érvényesítése 

 C2.2 Jó példák megjelenítése a közvélemény előtt 

 C1.10 A fenntarthatóság értékeinek és gyakorlatának megjelenése az élethosszig 

tartó tanulás teljes folyamatában 

2.7.1.3 Kapcsolódás EU stratégiákhoz  

Az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja (1600/2002/EC)95 kiemelt területként kezeli a 

biológiai sokféleség témakörét. A 2011-ben elfogadott EU Biodiverzitás Stratégia 2020 fő 

célkitűzése pedig, hogy 2020-ig meg kell állítani a biodiverzitás további csökkenését és az 

ökoszisztéma-szolgáltatások további romlását. 

 A 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet az alábbi uniós jogi aktusoknak való megfelelést 

szolgálja:  

 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 

szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv (1992. május 21.) 14-15. cikke, IV. és V. 

melléklete 

 A vadon élő madarak védelméről szóló 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (2009. november 30.) 6–9. cikke, I., II/B. és III/B. melléklete. 

                                                 

94 Láng István (1993): Környezetvédelmi lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p436 
95 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D1600:EN:NOT 
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2.7.1.4 Kapcsolódás hazai stratégiákhoz  

A 2009-2014-es időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III, 2009)96, 

Nemzeti Természetvédelmi Alapterv-III. prioritásai között szerepelnek a védett és fokozottan 

védett fajok. Kiemeli a védett fajok élőhelyeinek feltárásával, megőrzésével és az állományok 

folyamatos nyomn követésével kapcsolatos feladatok fontosságát. 

 Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK, 2012)97 a védett fajok 

tekintetében a természeti erőforrások megőrzésének, mint a jövő alapjának sarokkövének 

fontosságát húzza alá. 

 A jelenleg hatályban lévő 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet a védett és a fokozottan védett 

növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 

Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 

szóló 13/2001. (V. 9.) KÖM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 

23.) FVM rendelet módosításáról szól. Az 1996. évi LIII. törvény III. részében (Természeti 

területek és értékek kiemelt oltalma), a 22. §-a rögzíti a védetté nyilvánítás célját és tárgyát. 

2.7.2 Az indikátor átfogó bemutatása 

2.7.2.1 Térbeni eloszlás Magyarországon 

A védett fajok térbeli eloszlására vonatkozó információ nem ismeretes. 

2.7.2.2 Összehasonlító értékelés EU dimenziókban 

A védett fajok száma Európában is emelkedő tendenciát mutat. A védett fajok tekintetében 

összeurópai összehasonlítás a különféle védett területek vonatkozásában ismeretes. Az IUCN 

európai vörös listájában98 szereplő közel 6000 európai faj egyértelműen alátámasztja az 

indikátor szerepének fontosságát, továbbá megerősíti Magyarország jelentőségét az európai 

biológiai sokféleség megőrzésében. 

                                                 

96 96/2009. (XII.9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról, 

2009, p159 (http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/files/nkp/2009-2014_NKP_hatarozat.pdf) 
97 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (stratégiai vitaanyag, társadalmi egyezetési változat), 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, 2012, p284 

(http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf) 
98 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.htm# 
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2.7.2.3 Idősor elemzés 

Jelenlegi ismeretek szerint mintegy 43 ezer állatfaj lelhető fel Magyarországon, melyek közül 

40 ezer faj az ízeltlábúak közé tartozik. A hazai gerincesállatfajok közül 83 hal, 18 kétéltű, 15 

hüllő, 373 madár és 83 emlős. A hazai fajok kb 20-25 %-a tartozik a veszélyeztetettek közé. 

A magyarországi védett fajok 42%-a tartozik a növények és 56%-a az állatok közé. 

 

 

2.32 ábra Védett fajok megoszlása, 2011 (%). Forrás: KSH (2013)99 

 

 A védett és fokozottan védett növény- és állatfajok száma 1982 óta folyamatosan 

növekvő tendenciát mutat. Az eszmei értékek számszerű meghatározása először az 1982-es 

jogszabály mellékletében jelent meg, ezt megelőzően is léteztek már védett és fokozottan 

védett fajokra vonatkozó utasítások, azonban ezekben értéküket például nem határozták meg 

konkrétan. 

 

2-2 táblázat Védett és fokozottan védett növény- és állatfajok száma. Forrás: (Farkas, 2012)100 

Fajok típusa 1982 1988 1993 1996 2001 2005 2012 

Védett 825 930 1222 1232 1474 1507 1666 

Fokozottan védett 61 74 121 131 200 200 273 

Összesen 886 1004 1343 1363 1674 1707 1939 

 

                                                 

99 KSH(2013): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2012, p216 

(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/fenntartfejl/fenntartfejl12.pdf) 
100 Farkas O. (2012): A természeti kincsek eszmei értékének felülvizsgálata Magyarországon, avagy miért kerül 

1 millió Forintba egy túzok? TDK dolgozat, BME Környezetgazdaságtan Tanszék, Budapest, p50 
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 1982-ben és 1988-ban bevezetett védett fajok száma a későbbi években közel 

megduplázódott. Jelentős mértékben 1993-ban, 2001-ben és 2012-ben emelkedett a védett 

listán szereplő fajok száma. Több védett és fokozottan védett állatfajunk, mint növényfajunk 

van. 

2.7.3 Kapcsolódás a hajtóerőkhöz és a nemzeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásokhoz 

A szigorúan védett területeket, világörökségi helyszíneket sokszor akadályozó tényezőként 

ítélik meg a helyi érintettek, ami nem kedvez a biológiai sokféleség megőrzésének. Az 

idegenhonos özönnövények jelentik az egyik fő veszélyt a magyarországi növények esetében, 

amik a védett fajok 42%-át teszik ki. Az élőhelyek csökkenése, fragmentálódása a védett és 

nem védett fajoknak egyaránt nem kedvez. A biológiai sokféleség csökkenése egyes ágazatok 

alaperőforrásainak mennyiségi és minőségi romlásához vezethet. A társadalmi erőforrásokat 

érintő hatások a táji értékek pusztulásában, a fenntarthatósághoz kapcsolható értékek eltűnése 

érintheti leginkább, illetve a biológiai sokféleséghez és a környezeti tudatosság erősítéséhez 

kapcsolódó oktatási, nevelési feladatok megerősödése. 

 A védett fajok száma indikátorhoz kapcsolódó hatáslánc legfontosabb elemeit az 

alábbiakban összegezhetjük: 

 

HAJTÓERŐK 
 NEMZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ 

HATÁSOK 

 társadalmi-gazdasági tevékenységek 

területi szétterülése 

 zöldmezős és infrastruktúrális 

beruházások 

 klímaváltozás 

 idegenhonos fajok megjelenése és 

terjedése 

 nem megfelelő földhasználat 

 globalizáció 

 

Emberi erőforrásokat érintő hatások 

 élelmiszerbiztonság 

 védelmi funkciók sérülése 

 

Társadalmi erőforrásokat érintő hatások 

 biológiai sokféleség, mint érték tudatosítása, beépülése 

a közoktatásba és az iskolán kívüli nevelésbe 

 környezeti tudatosság változása 

 

Természeti erőforrásokat érintő hatások 

 biológiai sokféleség csökkenése 

 táji értékek eltűnése 

 élőhely és tápanyagforrások minőségi és mennyiségi 

romlása 

 ökoszisztéma szolgáltatások változása 
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Gazdasági erőforrásokat érintő hatások 

 alaperőforrások minőségi és mennyiségi romlása 

(mezőgazdaság, halászat, turizmus stb.) 

 

 

2.7.4 Az indikátor alkalmazhatósága 

2.7.4.1 Az indikátor előállításának lehetőségei és akadályai 

A javasolt indikátor alkalmas a biodiverzitás bizonyos szempontból történő nyomon 

követésére, azonban módszertani fejlesztések, megfontolások szükségesek. 

Az alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával kapcsolatos fontosabb tennivalókat: 

 

Ajánlások a védett fajok száma indikátor gyűjtésére, feldolgozására, dokumentálására 

 Javasoljuk a védett fajokra, szigorúan védett területekre, világörökségi helyszínekre, biológiai 

sokféleségre vonatkozó helyi érintetteknek szóló indikátorok kidolgozását és azok fontosságának 

népszerűsítését, a helyi érintettek adatgyűjtésbe bevonását stb. 

 

 A biodiverzitás, védett fajok indikátor többek között a következő leszármaztatott 

mutatók előállítására nyújt lehetőséget: 

 védett fajok eszmei értéke 

 

 A fajok kihalását az élőhelyek megsemmisülése, a fokozódó környezetszennyezés, a 

közvetlen emberi zavaró hatások, mint például a túlfokozott turizmus vagy gyűjtőszenvedély, 

valamint a fajok közötti konkurencia kialakulása okozza. Természetesen egyetlen egy fajt sem 

lehet kiváltani egy megadott monetáris értékkel, mert a biológiai körforgásban betöltött 

szerepük nem teszi ezt lehetővé, azonban az eszmei értékekkel való felruházásuk mégis 

szükséges. A védett fajok eszmei értékének, ill. természetvédelmi értékének 

meghatározására nem létezik egységes kidolgozott módszertan sem Magyarországon, 

sem az Európai Unió más tagországaiban. 



NFFT Műhelytanulmányok – No.15 Természeti erőforrás kulcsindikátorok 

 

 

 81 

 A védett fajok eszmei, ill. természetvédelmi értékének alakulásával kapcsolatos indikátor 

hozzájárulhat a C3.3 A természeti erőforrások használatának megfelelő beárazásának c. NFFS 

célhoz. 

 Az eszmei értékek számszerű meghatározása először az 1982-es jogszabály mellékletében 

jelent meg, ezt megelőzően is léteztek már védett és fokozottan védett fajokra vonatkozó 

utasítások, azonban ezekben értéküket nem határozták meg konkrétan. A fajok teljes vagy 

részbeni gyűjtése, kiásása, átültetése, értékesítése, külföldre juttatása, rongálása vagy 

életkörülményeinek megváltoztatása, mint természetvédelmi szabálysértés fordult elő, és az 

okozott kár mértékétől függően 50 Ft-tól 10 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal volt büntethető 

(Farkas, 2012)101. A jelenleg hatályban lévő 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet a védett és a 

fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az 

Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok 

közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KÖM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról szól. 2012. október 1-jétől hatályos, a Magyar 

Közlöny 2012. évi 128. számában jelent meg. A 13/2001. (V. 9.) KÖM rendelet korábbi 

módosításaihoz képest a 2012-es módosítás nagymértékű módosításnak számít. A 

természetvédelmi értékekben is jelentős változások figyelhetőek meg, továbbá a felépítésben 

is különbségek tapasztalhatóak. A korábbi rendeletekben külön mellékletekben határozták 

meg a védett és a fokozottan védett fajok eszmei értékeit, míg a hatályos rendeletben ezek 

együtt szerepelnek. A 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 1. melléklete tartalmazza a fokozottan 

védett és védett növényeket, 2. melléklete pedig a fokozottan védett és védett állatokat. 

Szintén különbségnek számít a rendszertani kategória és a tudományos név szerinti sorba 

rendezés, a korábbi magyar név szerinti sorrendhez képest. Az Európai Közösségben 

természetvédelmi szempontból jelentős növény-és állatfajok itt is megjelennek, a 

mellékletekben felsorolt (és a védett listában egyedi értékkel nem rendelkező) növényfajok 

pénzben kifejezett értéke 10 000 Ft, az állatfajoké pedig 25 000 Ft-ra emelkedett.  

 A Nemzeti Biodivezitás-monitorozó Rendszer (NBmR) a Biológiai Sokféleség 

Egyezményben vállalt kötelezettségeknek eredményeként született meg, más országok 

számára is példaértékű megoldásként. A védett és veszélyeztetett természeti értékek 

                                                 

101 Farkas O. (2012): A természeti kincsek eszmei értékének felülvizsgálata Magyarországon, avagy miért kerül 

1 millió Forintba egy túzok? TDK dolgozat, BME Környezetgazdaságtan Tanszék, Budapest, p50 
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állapotának nyomon követésére szolgál, mely kiemelt jelentőségű az eszmei érték 

módszertanának továbbfejlesztésének szempontjából is. A NBmR kiemelt fontosságú. 

Magyarországon ez az egyetlen rendszeres, szabványos módszerekkel végzett ilyen jellegű 

adatgyűjtés. 

 A védett fajok alakulása és az eszmei érték összekapcsolásának térbeni eloszlására 

vonatkozóan nem állnak rendelkezésre információk. 

 Az eszmei értékek átfogó felülvizsgálatát körülbelül 10 évente szokták elvégezni. 

Összefoglalva 1982, 1993 és 2001 után 2012-ben született meg a védett és fokozottan védett 

növény- és állatfajok egyedi értékeinek meghatározása. A gyakorlati végrehajtás több évet is 

késhet, a jövőben bekövetkező változásokkal kevésbé tudnak kalkulálni. (Farkas, 2012)102 A 

rendszer a havária eseteket (pl. tiszai ciánszennyezés, vörösiszap katasztrófa) nem képes 

gyorsan lekövetni, s adatok hiányában az adott területen esetlegesen előforduló egyedszám 

változások egyáltalán nem jelennek meg az értékekben.  

 

Ajánlások az eszmei érték, ill. természetvédelmi érték indikátor gyűjtésére, feldolgozására, 

dokumentálására 

 Javasoljuk az eszmei, ill. természetvédelmi érték módszertanának fejlesztését (pl. egyedszám és eszmei 

érték összfüggéseinek vizsgálata, infláció figyelembe vétele stb.) a felülvizsgálat gyakoriságának 

növelését és összeurópai szinten történő alkalmazásának kezdeményezését.  

 

 Természeti Tőke index (Natural Capital Index) 

 

 A Természeti Tőke Index (NCI) egy minőségi és mennyiségi szempontokat egyaránt 

figyelembe vevő mutató, mely azt vizsgálja, hogy egy adott táj esetében mennyi maradt meg a 

természetes állapotban elsősorban a növényzetből, s annál magasabb az NCI értéke, minél 

nagyobb kiterjedésben és minél természetesebb állapotban maradtak meg az élőhelyek. 

Magyarország növényzet-alapú természeti tőke indexe 9,9%, ami azt mutatja, hogy a 

természetes ökoszisztéma szolgáltatások 90%-át már elveszítettük (illetve másra használjuk). 

                                                 

102 Farkas O. (2012): A természeti kincsek eszmei értékének felülvizsgálata Magyarországon, avagy miért kerül 

1 millió Forintba egy túzok? TDK dolgozat, BME Környezetgazdaságtan Tanszék, Budapest, p50 
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Ugyanakkor az élővilág-gazdagság szempontú természeti tőke index ennél is kisebb: csak 

3,2%. (2.33 ábra) (Czúcz et al., 2008)103. 

 

 

2.33 ábra Magyarország Természeti Tőke Indexe (NCI). Forrás: Czúcz et al (2008)104 

 

 A szakértők várakozásai szerint a kidolgozott mutató a helyi, regionális döntéshozatalban 

sikeresen alkalmazható lesz például az egyes tervek tervezési, engedélyeztetési fázisában, 

vagy akár a környezeti kommunikációban is fontos szerepet tölthet be. 

 Összefoglalva, a védett fajok számának alakulása alkalmas lehet a különféle hatások 

nyomon követésére, azonban ahhoz, hogy a fenntarthatóság felé való átmenet tervezéséhez 

hasznos adalékul szolgáljon módszertani megfontolások, ill. fejlesztések szükségesek a 

javasolt indikátorral kapcsolatban. 

2.8 Tájkép-érték indikátor 

2.8.1 Relevancia és indokoltság 

                                                 

103 Czúcz B., Molnár Zs., Horváth F., Botta-Dukát (2008): The natural capital index of Hungary Acta Botanica 

Hungarica 50(Suppl.), pp. 161-177. 
104 Czúcz B., Molnár Zs., Horváth F., Botta-Dukát (2008): The natural capital index of Hungary Acta Botanica 

Hungarica 50(Suppl.), pp. 161-177. 



NFFT Műhelytanulmányok – No.15 Természeti erőforrás kulcsindikátorok 

 

 

 84 

2.8.1.1 Az indikátor jelentősége 

A tájak a természeti tájalkotó tényezők (domborzat, talaj, vízrajz, napsugárzás, növény- és 

állatvilág) által meghatározott és a társadalmi-gazdasági tevékenységek által alakított területi 

rendszerek, amelyekben az egyes tájalkotó elemeket érintő beavatkozások kihatással vannak a 

többi elemre is és a tájképre. A táj azért tekinthető természeti erőforrásnak, mert a gazdasági 

tevékenységek során hasznosításra kerül, és a társadalmi folyamatok pedig benne zajlanak, 

azokat részben meg is határozza. A tájhasznosítás során biztosítani kell a természeti és 

kulturális okokból történelmileg kialakult tájszerkezetet, azaz a tájak természetes és 

természetközeli állapotát, fenn kell tartani a tájképi adottságokat, valamint a tájjelleget 

meghatározó természeti értékek és rendszerek jó állapotát, valamint fel kell térképezni és meg 

kell védeni az egyedi tájértékeket. 

 Kollányi et al.105 szerint sokáig a „tájképpel, mint „korlátlanul rendelkezésre álló” 

erőforrással nem gazdálkodtak. A gazdasági-, gazdaságossági számításokba, a beruházások 

hatáselemzéseibe, a terület- és településrendezési tervekbe, legtöbb fejlesztési döntésbe nem 

került bele a tájképet módosító hatások vizsgálata”… „A hagyományos tájkép, mint gazdasági 

erőforrás, egyre jobban felértékelődik, ezért megőrzése, a jellegzetes tájkarakter fejlesztése a 

tájtervezés, a műemlékvédelem, az építészet, az üdülés-idegenforgalom és a környezeti 

tervezés egyre fontosabb területévé válik. A megfelelő értékelési módszerek, védelemi 

intézkedések és jogi szabályozás hiányosságai miatt a tájkép az egyik legrohamosabban 

pusztuló környezeti erőforrás”. 

 A tájak rendkívül változatos funkciókkal bírhatnak (élőhely-funkció, szabályozási 

funkciók, termelő és ellátó funkció, eltartó funkció, információs funkciók), amelyek mind 

befolyásolják a tájkép alakulását. A tájképet meghatározó főbb adottságok két fő csoportba 

tartoznak. A vidéki tájban a domborzat, a felszíni víz, a növényborítottság, a területhasználat 

szerkezete a jellemző. A városi tájban a kulturális örökség adottságai, az épített elemek 

száma, minősége és együttese a meghatározó. Mindezen tájalkotó elemek keveredéséből áll 

össze az egyes tájat meghatározó kép, amelynek értékelését ezen elemek pontozásával oldják 

meg. A komplex módszer lényege, hogy az egyes tájalkotó elemek paramétereit arány- és 

                                                 

105 Kollányi, László - Jombach, Sándor - Filepné Kovács, Krisztina - Nagy, Gergő Gábor (2012) Tájindikátorok 

alkalmazása a tájképvédelmi területek lehatárolására és a tájkarakter meghatározására. In: Fenntartható 

fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 175-187. 
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intervallum skálán mérik. Az egyes tényezőket mindig az ideális értékéhez viszonyítják. Az 

összesítésnél az egyes paraméterek súlyozhatók. A kapott rangsor, vagy denzitástérkép 

legmagasabb kategóriájú értékei jelentik a tájképileg legértékesebb területeket. 

2.8.1.2 Kapcsolódás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához 

A tájkép-érték indikátor közvetlenül kapcsolódik a következő NFFS célokhoz és 

intézkedések nyomon követéséhez: 

 C2.6 A múlt örökségének ápolása, az identitás megerősítése; 

 C3.1 Természeti erőforrás felhasználási korlátok érvényesítése; 

 C3.4 Környezetkímélő technológiák és földhasználati módok támogatása; 

 C3.5 A biodiverzitás, a talaj termőképessége, valamint az ökoszisztéma 

szolgáltatások degradációjának megakadályozása. 

 A tájkép-érték indikátor – más (társadalmi, gazdasági) erőforrásokra gyakorolt hatásán 

keresztül – közvetve hozzájárul a fenntarthatóság felé való átmenet elősegítéséhez és annak 

értékeléséhez, monitoringjához: 

 C1.10 A fenntarthatóság értékeinek és gyakorlatának megjelenése az élethosszig 

tartó tanulás teljes folyamatában; 

 C2.2 Jó példák megjelenítése a közvélemény előtt; 

 C3.2 Termelési technológiai korlátok vagy termékszabványok érvényesítése; 

 C3.6 Az embert érő környezeti terhelés csökkentése. 

2.8.1.3 Kapcsolódás EU stratégiákhoz  

A Magyarországon a 2007. évi CXI. törvénnyel ratifikált, de 2000. október 20-án Firenzében 

aláírt Európai Táj Egyezmény 2004. március 1-én lépett hatályba. Az Egyezmény célja az 

európai tájak minősége és sokfélesége által képviselt közös érték védelme, kezelése és 

tervezése. Az Egyezményt aláíró országok vállalták, hogy a tájat - mint az emberi környezet 

meghatározó komponensét, a természeti és a kulturális örökség sokféleségének kifejezőjét és 

az önazonosságuk alapját - törvényben ismerik el. Az Egyezmény megfogalmazza azt a 

kívánalmat, hogy az aláíró országok lakossága számára a tájvédelmi intézkedésekkel 

biztosítani kell, hogy kiemelkedő értékű tájak fennmaradjanak. A tájképvédelem területén 

előírja, hogy az aláíró országok elemezzék és értékeljék tájaikat (6. cikk. C. Számbavétel és 

értékelés). 
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2.8.1.4 Kapcsolódás hazai stratégiákhoz  

A III. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2009-2014 (96/2009. (XII. 9.) OGY határozat) 

szerint „a táj szerkezetét, jellegének, ökológiai, ökonómiai és tájesztétikai potenciáljának 

megőrzésére vonatkozó területi tervek közül megtörtént az Országos Területrendezési 

Törvény (a 2008-ban módosított, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 

XXVI. törvény) felülvizsgálata, amelyben a tájképvédelmi övezetek szabályozása jelent új 

megközelítést. Az OTrT törvény felülvizsgálata szerint az országos és térségi jelentőségű 

tájképvédelmi területek övezetén vala0mint az országos ökológiai hálózat övezetén keresztül 

biztosíthatók a természetvédelmi törekvések és érdekek fokozottabb érvényesítése.  

2.8.2 Az indikátor átfogó bemutatása 

2.8.2.1 Térbeni eloszlás Magyarországon 

A Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete az OTrT 2008. évi 

módosításában meghatározott térségtípus, amelynek térbeli eloszlását a Budapesti Corvinus 

Egyetemen elvégzett a tájképi-értékelés adta. A legjelentősebb tájképi értékkel bíró térségeket 

tartalmazó övezet legnagyobb arányban Észak-Magyarországon, valamint Zala, Veszprém és 

Baranya megyékben található. Legkisebb területi arányban az erősen átalakított 

mezőgazdasági jellegű dél-alföldi kultúrtájak térségében találhatók kiemelten kezelendő 

tájképvédelmi övezetbe tartozó térségek. 
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2.34 ábra Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, 2008. Forrás: a 2008-ban 

módosított, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, 2008. 

2.8.2.2 Összehasonlító értékelés EU dimenziókban 

Az európai tájakat mezőgazdasági tájak (44%), az erdők (33%), valamint a városi és 

rekreációs területek (23%) uralják. A vizes élőhelyek és az erdők területe folyamatosan 

csökken, és ezáltal káros következményekkel van az európai biodiverzitás egészére. Ezzel 

szemben az arid területek aránya növekszik, főleg a mediterrán térségben.  

 Az Európai Unió nagyszabású tájkarakterisztikai metodológiai projektjének (European 

Landscape Character Areas – ELCAI) eredményeként a térinformatikai módszerekkel 

előállított LANMAP2 egységes tájtipológiai módszertan alapján készült. A projekt célja az 

volt, hogy közös tájindikátorokat fejlesszenek ki a az európai tájak jellemzésére. 
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2.35 ábra Az európai tájkarakterisztikai területek, 2005. Forrás: www.elcai.org 

2.8.2.3 Idősor elemzés 

A tájkép jellemzésére szolgáló vizsgálatok törvényi előírás alapján az OTrT 

felülvizsgálatához legalább ötévente elvégzendők. A legújabb vizsgálatokra 2013-ban kerül 

sor, így jelenleg még nem áll rendelkezésre publikus adat a tájképvédelmi övezetek 

alakulásáról. A tájképet egy sor tájalkotó elem közül meghatározza az ún. egyedi tájérték 

mennyisége és karakterisztikája is. Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző 

természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, 

amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a 

társadalom számára jelentősége van, akár mint turisztikai vonzerő, akár mint a helyi 

közösségek kulturális, történelmi és természeti értékekre épülő egyéb település- és 
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térségfejlesztési tevékenységének alapja. Ezek nyilvántartásba vétele a nemzeti park 

igazgatóságok feladata, azonban ennek sem pénzügyi, sem infrastrukturális feltételei nem 

elegendőek, így a kataszterezést az igazgatóságok mellett számos helyen az önkormányzatok, 

civil szervezetek végezték. A 2003-as év adatait mutatja be a következő térkép. 

 

2.36 ábra Egyedi tájértékek száma, 2003. Forrás: VÁTI, 2010.  

2.8.3 Kapcsolódás a hajtóerőkhöz és a nemzeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásokhoz 

A tájkép-érték indikátorhoz kapcsolódó hatáslánc legfontosabb elemeit az alábbiakban 

összegezhetjük: 

 

 

HAJTÓERŐK 
 NEMZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ 

HATÁSOK 

 bányászat, 

 területhasználat-váltás,  

 urbanizáció, 

 infrastruktúra-fejlesztés, 

 mező- és erdőgazdálkodás. 

Emberi erőforrásokat érintő hatások 

 tájsebek okozta egészségkárosító környezetterhelés 

(zagytározók, meddők) 

  katasztrófa-esetei miatti élet és vagyonvesztés. 

Társadalmi erőforrásokat érintő hatások 

 kulturális örökség degradációja, pusztulása, 

Természeti erőforrásokat érintő hatások 

 felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi 
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állapotának romlása 

 talajpusztulás 

 erdők, vizes élőhelyek és egyéb ökoszisztémák, és a 

biológiai sokféleség csökkenése,pusztulása. 

Gazdasági erőforrásokat érintő hatások 

  tájsebek miatt turisztikai látogatottság és bevétel 

csökkenése, turisztikai vonzerő csökkenése 

 A tájkép védelme egyben fontos kulturális, gazdasági erőforrások megőrzését is szolgálja, 

így komplex megközelítést és összehangolt tevékenységet feltételez. A megfelelő állami 

szerepvállalás, a szabályozási, információgazdálkodási, hatósági és támogatási környezet 

alakításával biztosítható a hazai igényekhez igazodó védelmi szint fenntartása. 

2.8.4 Az indikátor alkalmazhatósága 

Az indikátor előállításának lehetőségei és akadályai 

Az indikátor komplex számítási metodikával, jelentős ráfordítással állítható csak elő. Az 

OTrT ötévenkénti felülvizsgálatánál gyakoribb előállítása nem indokolt, viszont 

részindikátorokkal biztosítható tájak esztétikai értékének gyakoribb vizsgálatai is. Az 

alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával kapcsolatos fontosabb tennivalókat: 

 

Ajánlások a tájkép-érték indikátor gyűjtésére, feldolgozására, dokumentálására 

 Érdemes lenne a tájsebek rendszeres kataszterezését elvégezni, és az ehhez kapcsolódó indikátor 

segítségével megalapozható lenne a tájképvédelmi tevékenység. 

 Folytatni kell és ki kell terjeszteni az egyedi tájértékek kataszterezését, térképezését. 

 Meg kell oldani az európai tájkarakterisztikai indikátorok hazai adaptációját. 

 

A tájkép-érték indikátor többek között a következő leszármaztatott mutatók előállítására 

nyújt lehetőséget: 

 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezet aránya az összes 

területből 

 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezet által érintett 

terület turisztikai vendégforgalma 
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 A Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének területi 

aránya a védett területek arányához képest. 

 

 Összefoglalva a tájkép-értékelés további metodológiai fejlesztése szükséges annak 

érdekében, hogy az ötévente történő Országos Területrendezési Terv szerinti felülvizsgálat 

közti időszakban is biztosítható legyen a táj, mint természeti erőforrás karakterisztikájának 

jellemzése, a tájképi változások irányának minősítése.  

2.9 Éghajlat: üvegházhatású gázok kibocsátása 

2.9.1 Relevancia és indokoltság 

2.9.1.1 Az indikátor jelentősége 

Az ENSZ Millenniumi Ökoszisztéma Értékelési Programja kimutatta, hogy a világban a 24 

jellemző ökoszisztéma-szolgáltatás közül 15 jelentősen sérült az elmúlt fél évszázadban. 

Három területen egyértelműen és veszélyes mértékben átléptük a Föld biológiai eltartó-

képességének korlátait: a fajok kihalásának sebességében, a nitrogén-körforgás 

megbontásában és az üvegházhatású gázok kibocsátásában. 

 Az üvegházhatás természetes folyamat, amely nélkül a földi átlaghőmérséklet 33 °C-

kal alacsonyabb lenne. A legfőbb természetes üvegházhatású gáz a vízgőz (H2O), a szén-

dioxid (CO2), a metán (CH4) és a dinitrogén-oxid (N2O). A legnagyobb mértékben a vízgőz 

járul hozzá az üvegházhatáshoz, ennek légköri tartózkodási ideje azonban rendkívül rövid, 

körülbelül 10 nap. Mennyiségét leginkább a természetes folyamatok, valamint a légkör 

hőmérséklete határozza meg. Ezzel szemben a másik három gáz légköri tartózkodási ideje 

viszonylag hosszú (10-200 év), be- és kikerülési arányukat, valamint légköri 

koncentrációjukat az emberi tevékenységek döntően befolyásolják.  

 Az ipari forradalom óta az emberiség fosszilis tüzelőanyag-felhasználása és a fokozódó 

mezőgazdasági termelés folyamatosan növelte a hosszú tartózkodási idejű üvegházhatású 

gázok kibocsátását. Az egyes ipari tevékenységek a fent említett természetes üvegházhatású 

gázok mellett mesterséges üvegházhatású gázokat is kibocsátanak, ilyenek például a 

fluorozott szénhidrogének (HFC-134a), a perfluor-karbonok (HFC-23) és a kén-hexafluorid 

(SF6). Minden üvegházhatású gáz különböző mértékben járul hozzá a globális 

felmelegedéshez, függően sugárzási tulajdonságától, molekuláris tömegétől és légköri 
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tartózkodási idejétől. Az üvegházhatású gázok légköri tartózkodási idejét, illetve 

üvegházhatásának mértékét az alábbi táblázat mutatja be. 

 

2-3 táblázat Az üvegházhatású tartózkodási ideje, globális felmelegítő képessége (GWP). Forrás: IPCC 4. 

Értékelő Jelentés, 2007 

Üvegházhatású gáz Tartózkodási idő (év) 
GWP különböző időskálán 

20 éves 100 éves 500 éves 

 CO2
 

változó  1  1  1 

 CH4
 

10,8  67  23  6,9 

 N2O 114  291  298  153 

 HFC-134a 14  3 830  1 430  435 

 HFC-23 270  12 000  14 800  12 200 

 SF6
 

3 200  16 300  22 800  32 600 

 

 Megjegyezzük, hogy az ÜHG gázok kibocsátása közvetlenül nem a környezeti levegő, 

mint természeti erőforrás állapotmutatója, hanem terhelés indikátor; állapotmutató a 

légköri CO2, CH4, N2O stb. mennyisége (koncentrációja) lehetne. Azonban az üvegházhatású 

gázok hosszú légköri tartózkodási ideje miatt ezen anyagok a légkörben szinte tökéletesen 

elkeverednek, így koncentrációjuk lényeges térbeni jellegzetességet nem mutat (azaz ezen 

légszennyező anyagok a kibocsátási forrástól tetszőleges távolságra elsodródnak).  

 Az éghajlatváltozás komplex problémaköre valószínűleg egyike a valaha tanulmányozott 

legbonyolultabb rendszereknek: hajtóerői gyakorlatilag valamennyi ágazatban 

jelentkeznek és az emberi tevékenységek következtében a légkörben felhalmozódó 

üvegházhatású gázok hatására erősödik az éghajlat megváltozásának veszélye.  

2.9.1.2 Kapcsolódás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához 

Az üvegházhatású gázok kibocsátása indikátor közvetlenül kapcsolódik a következő NFFS 

célokhoz és intézkedések nyomon követéséhez: 

 C3.1 Természeti erőforrás felhasználási korlátok érvényesítése 

 C3.2 Termelési technológiai korlátok vagy termék szabványok érvényesítése 

 C3.3 A természeti erőforrások használatának megfelelő beárazása 

 Az üvegházhatású gázok kibocsátása indikátor közvetve hozzájárul a fenntarthatóság 

felé való átmenet monitoringjához: 
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 T3.1 A környezettudatos magatartás, egyéni felelősségvállalás az egyes környezeti 

ártalmak csökkentésére, a szűkös erőforrások korlátozott felhasználására; 

környezettudatos magatartásminták közvetítése a következő generációknak 

 T3.2 A környezeti ártalmak csökkentésének támogatása 

 T3.3 Környezetkímélő technológiák használatára való áttérés 

 T3.7  Megújuló energiaforrások felhasználásának és előállításának támogatása (pl. 

kisvállalkozások biomassza-felhasználása),  

 T3.8 Kék gazdaság – vállalati kutatás-fejlesztés, innováció, egyetemi alap- és 

alkalmazott kutatások támogatása a hulladékgazdálkodás, szennyvízgazdálkodás, 

megújuló energiaforrások tekintetében, ökologikus termelési és fogyasztási 

rendszerek támogatása 

 T3.10 Zöldgazdasági reformok: a szabályozási, adózási, támogatási rendszereken 

keresztül az energia- és anyagfelhasználás megfelelő beárazása 

 T3.11 A kritikus állapotban lévő erőforrások esetében normatív, korlátozó 

előírások bevezetése, esetlegesen az erőforrás-felhasználás teljes tilalma. 

2.9.1.3 Kapcsolódás EU stratégiákhoz  

Az üvegházhatású gázok kibocsátásnak nyomon követését az EU – a Kiotói Jegyzőkönyv 

végrehajtásának és jelentéstételének előírásainak figyelembevételével – a tagállamok 

kormányai számára kötelező jogi eszközzel szabályozza106. 

2.9.1.4 Kapcsolódás hazai stratégiákhoz  

Az ÜHG kibocsátások nyomon követésére – a fent említett EU-s előírások átültetéseként –

 Nemzeti Nyilvántartási Rendszert kell készíteni és működtetni, ennek része a Nemzeti 

Kibocsátási Leltár. A hazai szabályozásban az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és 

annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 

szabályozza az üvegházhatású gázok kibocsátásának nyilvántartási, adatszolgáltatási 

rendszerét. Az éves Nemzeti Kibocsátási Leltár (NKL) az Országos Környezetvédelmi In-

formációs Rendszer részeként működik, összeállítója az Országos Meteorológiai szolgálat 

(OMSZ), a kidolgozás részleteit Kormányrendelet107 szabályozza. 

2.9.2 Az indikátor átfogó bemutatása 

                                                 

106 Az Európai Parlament és a Tanács 280/2004/EK határozata (2004.február11.) az üvegházhatást okozó gázok 

Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv 

végrehajtásáról 
107 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról 
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2.9.2.1 Térbeni eloszlás Magyarországon 

Az üvegházhatású gázok pont- és diffúz forrásainak eloszlásáról, területileg (pl járási vagy 

megyei szinten) átlagolt kibocsátásokról nem áll rendelkezésre információ.  

2.9.2.2 Összehasonlító értékelés EU dimenziókban 

Magyarország az EU összes ÜHG kibocsátásának kevesebb, mint 1,5%-kát adja. Ha az 

egy főre jutó kibocsátásokat vizsgáljuk, akkor látható, hogy Magyarország az EU élvonalában 

van; mely elsősorban a nukleáris energia jelentős arányának, az energiaiégyes iparágak 

leépülésének és részben az energiatakarékosság és a megújulók viszonylagos térnyerésének 

köszönhető. Ugyanakkor további dekarbonizációs tartalékok (azaz további kibocsátás 

csökkentések) terén gyengébbek a lehetőségeink, mint azon tagállamok esetében, ahol a szén 

alapú villamos- és hőenergia előállítása még meghatározó az energiagazdaságban, illetve ahol 

az energiaintenzív iparágak még számottevő tartalékokkal rendelkeznek. 
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2.37 ábra Egy főre eső üvegházhatású gáz kibocsátás az EU tagállamaiban (2011). Forrás: EEA108 

2.9.2.3 Idősor elemzés 

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása jól elkülöníthető szakaszokra osztható az 

1990 óta eltelt időszakban. Az 1990-es évek legelején a kibocsátás nagy részéért felelős 

                                                 

108 EEA greenhouse gas - data viewer (http://www.eea.europa.eu/pressroom/data-and-maps/data/data-

viewers/greenhouse-gases-viewer) 
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szocialista nehézipar megszűnése, a gazdasági szerkezet átalakulása radikális kibocsátás 

csökkenést eredményezett. Ezt követően, a kilencvenes évek elejétől kezdve a szén 

nagyarányú kiváltása földgázzal és a máig folyamatos hatékonyság-javulás már aktívan, 

gazdasági fejlődéssel párhuzamosan tartották fenn a viszonylag kedvező állapotot. A 2008-

ban kezdődött gazdasági világválság jelentős hatással volt a magyar gazdaság teljesítményére 

is, és áttételesen alapvetően befolyásolta a hazai üvegházhatású gáz kibocsátás alakulását is.  

2008 és 2009 között 8,6%-kal csökkent a kibocsátásunk, noha 2010-ben és 2011-ben 

kismértékű (1,3%-os, illetve 1,6%-os) növekedés volt a magyar gazdaságban, az 

üvegházhatású gázok kibocsátása a 2010-es gyenge növekedést (0,8%) követően 2011-ben 

újra csökkent, elérve ezzel a mérések kezdete óta a legalacsonyabb szintet. Mindennek 

következtében az napjainkra a magyarországi ÜHG kibocsátás több, mint 30%-kal 

mérséklődött az elmúlt két évtizedben. 

 

 

2.38 ábra Az üvegházhatású gázok kibocsátásának és elnyelésének alakulása ágazatok szerinti 

felosztásban, 1990 – 2011. Forrás: Üvegházhatású gázok leltára Magyarországon 1985-2011109 

 

 A hazai üvegházhatású gáz kibocsátás ágazatok közötti megoszlása egyenlőtlen. 2011-

ben a kibocsátások legnagyobb része (71,6%) az energiaszektor számlájára írható, azt követi a 

mezőgazdaság 13,3% %-os, az ipari folyamatok további 9,3%-os, majd végül a 

                                                 

109 OMSZ, 2013. National GHG Inventory Report 1985-2011, Országos Meteorológiai Szolgálat 
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hulladékszektor 5,4%-os részesedéssel. Az oldószerek és egyéb termékek használata szektor a 

teljes kibocsátás szinte jelentéktelen részét, 0,5%-át teszi ki. 

 Az egyes ágazatok kibocsátásának egymáshoz viszonyított aránya 1990 óta azonban 

módosult. A fő kategóriák közül 1990 óta kizárólag a hulladékgazdálkodás kibocsátása 

növekedett (2,7%-kal), a legnagyobb arányú kibocsátás-csökkenést az ipari szektor (-

47,1%) tudta felmutatni. 1990-hez képest jelentősen csökkent a kibocsátás az 

energiaszektorban (-30%), és a mezőgazdaságban (-43,6%) is. Mindezek következtében az 

elmúlt két évtizedben az energiaszektor üvegházhatású gáz kibocsátásban betöltött 

meghatározó szerepe folyamatosan emelkedik.  

2.9.3 Kapcsolódás a hajtóerőkhöz és a nemzeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásokhoz 

Az üvegházhatású gázok kibocsátása indikátorhoz kapcsolódó hatáslánc legfontosabb elemeit 

az alábbiakban összegezhetjük: 

 

 

HAJTÓERŐK 
 NEMZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ 

HATÁSOK 

 fosszilis energiahordozók használata  

 technológiai CO2 kibocsátás 

(cementgyártás, acélipar) 

 földhasználat 

 műtrágya felhasználás  

 metán kibocsátás állattartásból 

 

Emberi erőforrásokat érintő hatások 

 éghajlatváltozás lehetséges következményei az emberi 

egészségre (hőhullám sérülékenység)  

Társadalmi erőforrásokat érintő hatások 

 éghajlatváltozás lehetséges következményei a 

társadalmi jólétre, szegénységre, sérülékeny társadalmi 

csoportok helyzetérte, migrációra 

Természeti erőforrásokat érintő hatások 

 éghajlatváltozás lehetséges következményei az 

ökoszisztéma szolgáltatásokra, különösen a vízjárásra 

és az élővilágra 

Gazdasági erőforrásokat érintő hatások 

 éghajlatváltozás lehetséges következményei 

mezőgazdaságra és egyéb termelési, szolgáltatási 

tevékenységekre (pl. építőipar, turizmus) 

 éghajlatváltozás lehetséges következményei az 

építményekre, kritikus infrastruktúrára  

 Az energia- és karbonhatékonyság javítása kedvezően 
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hat a gazdasági versenyképességre (anyag- és 

energiaigények mérséklése) 

 

Az üvegházhatású gázok kibocsátása két irányból hat a nemzeti erőforrásokra: 

 egyrészt a termelő/szolgáltató szféra, a közlekedés és az épületek-fűtés anyag- és 

energiaigényének mérséklése maga után vonja az ÜHG kibocsátások 

mérséklését, így ez utóbbi indikátor jó jellemzője a fenntartható, zöld gazdaság 

felé való átmenetnek 

 másrészt az éghajlatváltozás kockázatán keresztül a várható kedvezőtlen 

társadalmi-gazdasági hatások és következmények hajtóereje – azonban e 

hatásláncban a magyarországi kibocsátások elenyészőek, azaz e hatások 

„begyűrűzőnek” tekinthetők. 

 

 

 

 

 

2.9.4 Az indikátor alkalmazhatósága 

2.9.4.1 Az indikátor előállításának lehetőségei és akadályai 

Az országos szintű adatgyűjtés, feldolgozás és jelentés megfelelő alapot képez az 

üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatok tartós és folyamatos előállítására. 

Ugyanakkor térbeni bontásban nem állnak rendelkezésre adatok. 

Az alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával kapcsolatos fontosabb tennivalókat: 

 

Ajánlások az üvegházhatású gázok kibocsátása indikátor gyűjtésére, feldolgozására, 

dokumentálására 

 területi (megyei, járási, települési) szintű ÜHG kibocsátási indikátorok becslése a meglévő 

adatbázisokból 

 módszertan kialakítása a területi szintű ÜHG Leltár létrehozására 

 

 Az üvegházhatású gázok kibocsátása indikátor többek között a következő 

leszármaztatott mutatók előállítására nyújt lehetőséget: 



NFFT Műhelytanulmányok – No.15 Természeti erőforrás kulcsindikátorok 

 

 

 98 

 egy főre eső kibocsátás (tonna/fő) 

 GDP-re vetített kibocsátás (tonna/Ft) 

 Összefoglalva, megállapítható, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása jellemző 

indikátora a fenntartható, természeti erőforrás-takarékos gazdaságnak, különösen az 

energiatermelés, a közlekedés, az ipar, a mezőgazdaság és az épületek energiaigénye 

területein.  

2.10 Éghajlati indikátorok: hőmérséklet, csapadék, Pálfai-féle 

aszályindex 

2.10.1 Relevancia és indokoltság 

2.10.1.1 Az indikátor jelentősége 

Az éghajlat alapvető, létfontosságú természeti erőforrás, melynek megváltozása a magyar 

nemzetgazdaságot és társadalmat is érintő, cselekvésre kényszerítő kockázat. A megváltozó 

hőmérséklet és csapadékviszonyok, az évszakok lehetséges eltolódása, egyes szélsőséges 

meteorológiai, hidrometeorológiai jelenségek erősödése, gyakoriságuk növekedése 

veszélyezteti a lakosság életminőségét, természeti értékeinket, víz- és talajkészleteinket, 

erdőállományunkat is. A természetes vegetáció mellett az élelmiszer-ellátás biztonsága is igen 

érzékeny a klímaváltozás várható hatásaira, mivel hazánk növénytermesztési zónák határán 

fekszik, így igen kis változások is jelentős hatásokat okozhatnak. A magyar mezőgazdaság 

éghajlati sérülékenysége európai összehasonlításban is kiemelkedő. A különböző antropogén 

tevékenységek (vegyszerek, erdőirtások, talajművelés stb.) már megváltoztatták a természetes 

ökoszisztémákat, s a klímaváltozás pedig ezt a helyzetet tovább súlyosbíthatja.  

 A klimatikus kockázatok a növénytermesztésben, a kertészetben (zöldség-, és 

gyümölcstermesztés), de a természetközeli erdők, vizes élőhelyek és gyepek esetében is 

különböző mértékű érzékenységet és sérülékenységet jelentenek a területi, táji, illetve 

termőhelyi jellegzetességekből és a különböző fajtából adódó sajátosságoknak köszönhetően. 

A hőmérséklettel és a csapadékkal összefüggő időjárási és éghajlati jelenségek (pl. aszály, ár- 

és belvizek) az életkörülményeket is kedvezőtlenül érintik, újabb kihívás elé állítva ezzel a 

helyi társadalmakat. 
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2.10.1.2 Kapcsolódás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához 

Az éghajlati indikátorok (hőmérsékleti és csapadék indexek) közvetlenül kapcsolódnak a 

következő NFFS célokhoz és intézkedések nyomon követéséhez: 

 C3.1 Természeti erőforrás felhasználási korlátok érvényesítése; 

 C3.3 A természeti erőforrások használatának megfelelő beárazása; 

 C3.4 Környezetkímélő technológiák és földhasználati módok támogatása 

 C3.5 A biodiverzitás, a talaj termőképessége, valamint az ökoszisztéma-

szolgáltatások degradációjának megakadályozása 

 

Az éghajlati indikátorok (hőmérsékleti és csapadék indexek) közvetve hozzájárulnak a 

fenntarthatóság felé való átmenet monitoringjához: 

 T3.2 A környezeti ártalmak csökkentésének támogatása 

 T3.3 Környezetkímélő technológiák használatára való áttérés 

 T3.7  Megújuló energiaforrások felhasználásának és előállításának támogatása (pl. 

kisvállalkozások biomassza-felhasználása),  

 T3.8 Kék gazdaság – vállalati kutatás-fejlesztés, innováció, egyetemi alap- és 

alkalmazott kutatások támogatása a hulladékgazdálkodás, szennyvízgazdálkodás, 

megújuló energiaforrások tekintetében, ökologikus termelési és fogyasztási 

rendszerek támogatása 

 T3.15 Ellenálló-képesség növelése az éghajlat-változási hatásokkal szemben 

 

2.10.1.3 Kapcsolódás EU stratégiákhoz  

Az éghajlati indikátorok többek között az EU Adaptációs Statégiájához110 és az EU 

Aszálystratégiájához111 is kapcsolódnak. Ezen indikátorok vonatkozásában lényeges, hogy 

az EU alapvető célja, hogy a térbeli adatok gyűjtésével, tárolásával, hozzáférhetőségével 

kapcsolatos irányelveket, szabályokat, szabványokat egységesítse. Ezt a törekvést az 

INSPIRE Irányelv112 testesíti meg. 

                                                 

110 EU (2013). An EU Strategy  on adaptation to climate change. COM (2013) 216  
111EU (2007). Water scarcity and droughts in the European Union (COM/2007/0414 final) 
112 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/Ek Irányelve az Európai Közösségen belüli térinformációs 

infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (2007. március 14.) 
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2.10.1.4 Kapcsolódás hazai stratégiákhoz 

Az éghajlati indikátorok alkalmazásának nincs hazai stratégiai háttere. Ugyanakkor a hazai 

éghajlatpolitika törvényi háttere113 rendelkezik a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) 

kidolgozásáról és annak tartalmi elemeiről, melynek keretében előírja Nemzeti 

Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) kidolgozását. A NATéR átfogó 

célkitűzése egy olyan többcélú felhasználásra alkalmas adatrendszer kialakítása, amely 

objektív információkkal segíti a változó körülményekhez igazodó, rugalmas döntés-

előkészítést, döntéshozást és tervezést. A NATéR létrehozásának keretében fel kell mérni, és 

össze kell gyűjteni a hazai, klímaváltozással kapcsolatos térinformatikai adatbázisokat, létre 

kell hozni a kapcsolódó metaadatbázisokat, illetve meg kell alkotni egy olyan alapadatbázist, 

ami egységes kiindulási alapot szolgáltat az éghajlatváltozás hatásainak vizsgálatához. A 

NATéR adattartalmának az egységes európai térinformatikai rendszerbe való illesztése 

elengedhetetlen, mivel a NATéR, bár Magyarország területére fókuszál, számos tematika (pl. 

klimatológia, hidrológia) esetében integrálnia kell a szomszédos országok területéről 

származó információkat is. 

2.10.2 Az indikátor átfogó bemutatása 

2.10.2.1 Évi középhőmérséklet 

Magyarország évi középhőmérséklete országos átlagban 10,0 °C az 1971–2000 időszak adatai 

alapján. A területi eloszlást (2.39 ábra) elsősorban a zonalitás és a domborzat határozza meg. 

Az elmúlt tíz év alatt hazánkban, a 2005-ös év kivételével, az 1971–2000-es normál időszakot 

jellemző 10 °C-os átlagnál melegebb évek fordultak elő. A trendillesztés szerint az országos 

évi középhőmérséklet emelkedése kb. 1 °C a múlt század elejétől 2009-ig, a teljes idősoron 

kimutatható szignifikáns változások kétséget kizáróan az éghajlat megváltozását jelzik. 

A melegedési tendenciát leginkább a nyarak hőmérséklete tükrözi: a múlt század elejétől 

napjainkig az emelkedés 1,17 °C-ot tesz ki. A hőmérséklet intenzív emelkedése a XX. század 

utolsó évtizedeiben kezdődött, a melegedés azonban nem egyenletes az ország különböző 

részein. Az évi középhőmérséklet országos átlagban 1,5 °C-ot emelkedett 1980 és 2009 

között. A változás mértéke a keleti, északkeleti országrészben a legnagyobb, kiterjedt 

                                                 

113 2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 

végrehajtási keretrendszeréről   (törvénymódosítás: 2012. december 18-án) 
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területeken meghaladja az 1,7 °C-ot. Emellett az ország középső része és a Kisalföld is az 

átlagosnál jobban melegedett. 

 
a) Az évi középhőmérsékletek területi eloszlása az 

1971–2000 időszakban 

 

b) Az évi középhőmérséklet megváltozása 1980 és 2009 

között 

 

c) Országos éves középhőmérséklet illesztett lineáris trenddel és a tízéves mozgó átlaggal 
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2.39 ábra Az évi középhőmérséklet eloszlása (a), megváltozása (b) és tendenciája (c). Forrás: Országos 

Meteorológiai Szolgálat 

2.10.2.2 Éves csapadék 
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a) Az átlagos évi csapadékösszeg, 1971–2000 

 

 

b) Az éves csapadékösszeg %-os változása 1960 és 2009 

között 

 

Évi csapadékösszeg országos átlagainak anomáliái tízéves mozgó átlaggal és trenddel. 
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2.40 ábra Az évi csapadékmennyiség eloszlása (a), megváltozása (b) és tendenciája (c). Forrás: Országos 

Meteorológiai Szolgálat 

 

Az éves összeg átlagosan 568 mm hazánkban az 1971–2000-es normál időszakot tekintve. 

Évszakos skálán tavasszal átlagban 136 mm, nyáron 189 mm, ősszel 139 mm, télen 105 mm 

csapadék hullik. Magyarországon a csapadék éves mennyisége csökken (2.40 ábra). 

Csapadékos évek inkább a múlt század első felében léptek fel, a csökkenés 1901-től 7%-os. A 

legnagyobb mértékű csökkenés az évszakok közül tavasszal következett be, közel 20% a 

teljes elemzett idősoron. A száraz nyarak előfordulása viszonylag egyenletes, ami azt mutatja, 

hogy az aszály hazánk éghajlatának rendszeres velejárója. A vízmérleg romlik, azaz a 

beérkező és eltávozó vízmennyiség különbsége nő. Ennek oka egyrészt, hogy a hőmérséklet 

emelkedésével a párolgás növekszik; másrészt, hogy a csapadék intenzívebb záporok, 

zivatarok formájában éri el a felszínt, így kisebb aránya tud a talajba beszivárogni, ott 

elraktározódni. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a csapadék szignifikáns változása még a 
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hosszabb, 50 évet felölelő időszakban sem mutatható ki egyértelműen, 95%-os 

megbízhatósággal 

2.10.2.3 Pálfai-féle aszályindex 

Bár a Pálfai-féle aszályindex (PAI) leszármaztatott indikátor, indokoltnak látjuk vizsgálatát a 

hazai aszályok – más természeti erőforrások, ökoszisztéma szolgáltatások állapotát is érintő –

 jelentősége miatt. Definíció szerint a PAI alapértéke (Pálfai, 2007)114 egy tört, melynek 

számlálójában az április és augusztus közötti időszak °C-ban kifejezett középhőmérsékletének 

100-szorosa, nevezőjében pedig a megelőző októbertől augusztusig terjedő időszak súlyozott 

havi csapadékösszege (mm-ben kifejezve) szerepel. A növényeknek a mezőgazdasági éven 

belüli változó vízigényét fejezi ki a súlytényező. Ha a PAI értéke 5 °C/mm-nél kisebb, akkor 

nem beszélünk aszályról, 5 °C/mm és 6 °C/mm közötti érték esetén enyhe aszályról (Pálfai, 

2007), 6 °C/mm-t meghaladó értékek esetén jelentősebb aszályról beszélhetünk. Az 1961-

1990 referencia időszakra számolt PAI értékek alapján hazánkban az Alföldön jelentkezett 

aszály (enyhe fokozatú). A teljes országra vonatkozó átlagérték 4,9 °C/mm, a legkisebb 3,5 

°C/mm, a legnagyobb pedig 5,9 °C/mm volt, az ország területének 51%-án jelenik meg az 5 

°C/mm-nél nagyobb sokéves PAI érték. 

 
a) Pálfai index tendenciája az 1931-2009 időszakban 

 

b) Pálfai index területi eloszlása 

 

2.41 ábra Pálfai féle aszályindex eloszlása (a) és tendenciája (b). Forrás: ATIKÖVIZIG és ELTE 

Meteorológia Tanszék 

                                                 

114 Pálfai, I., 2007. Éghajlatváltozás és aszály. Klíma-21 Füzetek, 49, 59-65. 
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2.10.2.4 Összehasonlító értékelés EU dimenziókban 

A Kárpát-medence, különösen annak déli, dél-keleti része Európa egyik aszály által 

fokozottan sújtott területe (lásd 2.42 ábra). Az elmúlt 10 év jelentősebb európai aszályok, több 

mint fele érintette hazánkat. 

 

 

2.42 ábra Súlyos aszály-események Európába 2000-2012. évek között. Forrás: Európai Aszály 

Obszervatórium 

2.10.3 Kapcsolódás a hajtóerőkhöz és a nemzeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásokhoz 

Az éghajlati indikátorokhoz (hőmérsékleti és csapadék indexek) kapcsolódó hatáslánc 

legfontosabb elemeit az alábbiakban összegezhetjük: 

 

HAJTÓERŐK 
 NEMZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ 

HATÁSOK 

 természetes éghajlat ingadozások 

 antropogén ÜHG kibocsátások miatt 

megnövekedett az éghajlatváltozás 

kockázata 

 

Emberi erőforrásokat érintő hatások 

 szélsőséges vízjárás közegészségügyi,  ivóvíz- és 

élelmiszerbiztonsági hatásai 

Társadalmi erőforrásokat érintő hatások 

 hatás a jólétre, társadalmi egyenlőtlenségekre, 

különösen a vidékies térségekben és a nagyvárosokban 

Természeti erőforrásokat érintő hatások 

 ökoszisztémákat, különösen vizes élőhelyeket, 

gyepeket, erdőket érintő hatások 
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 agroökológiai potenciált, mezőgazdasági termelés 

feltételeit érintő hatások 

Gazdasági erőforrásokat érintő hatások 

 hatás a csapadékra és hőmérsékletre érzékeny 

gazdasági tevékenységekre (mezőgazdaság, turzimus, 

építőipar) 

 hatás a vízgazdálkodásra 

 

 A legjelentősebb hatások a víztől függő ökoszisztémák és a mezőgazdaság esetében 

lépnek fel, azonban a hatásokat – a klimatikus körülményeken túl – egyéb természeti-

környezeti feltételek (pl. talajtípus, domborzat) és a társadalmi-gazdasági alkalmazkodási 

képesség is befolyásolja, így a klimatikus kockázatok feltárására a sérülékenység 

vizsgálat eszköztárát célszerű alkalmazni (Pálvölgyi et al, 2012115).  

2.10.4 Az indikátor alkalmazhatósága 

2.10.4.1 Az indikátor előállításának lehetőségei és akadályai 

Az alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával kapcsolatos fontosabb tennivalókat: 

Ajánlások az éghajlati indikátorok (hőmérsékleti és csapadék indexek) gyűjtésére, feldolgozására, 

dokumentálására 

 ki kell dolgozni és a statisztikai feldolgozásokba be kell vezeti az éghajlati sérülékenység vizsgálat 

módszerét 

 

 Az éghajlati indikátorok (hőmérsékleti és csapadék indexek) többek között a következő 

leszármaztatott mutatók előállítására nyújtanak lehetőséget: 

 kompozit sérülékenység indikátorok 

 komplex aszály indikátorok (pl. Pálfai-index) 

 éghajlati szélsőség indikátorok (pl. hőségriadós napok száma, legnagyobb 5 nap 

alatt lehullott csapadék, száraz időszakok hossza stb.) 

                                                 

115 47. Pálvölgyi T., Czira T., Bartholy J., és Pongrácz R. (2011) Éghajlati sérülékenység a hazai kistérségek 

szintjén. In: KLÍMAVÁLTOZÁS – 2011 Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére (eds.: Bartholy J., Bozó 

L. és Haszpra L.) ISBN 978-963-284-232-5 . Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Meteorológiai Tanszéke 
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 Összességében, az éghajlati indikátorok egyrészt az élővilághoz kapcsolódó természeti 

erőforrások állapotának befolyásoló tényezői; másrészt közvetve hatnak az időjárástól és 

éghajlattól függő gazdasági tevékenységekre (pl. mezőgazdaság, vízgazdálkodás, turizmus 

stb.) Az éghajlati indikátorok a fenntarthatóság felé való átmenet külső peremfeltételeit 

jelentik, nyomon követésük, különösen a kapcsolódó sérülékenységi indikátorok monitoringja 

a fenntarthatósági tervezés lényeges eleme. 

2.11 Hazai kitermelésű fosszilis energiahordozók 

2.11.1 Relevancia és indokoltság 

2.11.1.1 Az indikátor jelentősége 

A külföldről importált energiahordozók részben történő, és egyre nagyobb arányú kiváltása a 

hazai kitermelés fokozásán keresztül, a növeli az energiaellátás biztonságát, az hozzájárulhat 

az energiafüggőség oldásához, jelentősen javíthatja a külkereskedelmi mérleget, növeli a 

foglalkoztatottságot, tartósan helyben maradó és állami adóbevételeket keletkeztet, erősíti a 

szakmakultúrát, a hazai ipart és a hazai beszállítói láncokon keresztül a KKV szférát is. 

Biztosítja a változatos hazai energia-összetétel fenntartását.  

2.11.1.2 Kapcsolódás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához 

A fosszilis energiahordozók kitermelése indikátor közvetlenül kapcsolódik a következő NFFS 

célokhoz és intézkedések nyomon követéséhez: 

 C3.1 Természeti erőforrás felhasználási korlátok érvényesítése; 

 C3.3 A természeti erőforrások használatának megfelelő beárazása; 

 C3.4 Környezetkímélő technológiák és földhasználati módok támogatása; 

 C3.6 Az embert érő környezeti terhelés csökkentése. 

 A fosszilis energiahordozók kitermelése indikátor – más (társadalmi, gazdasági) 

erőforrásokra gyakorolt hatásán keresztül – közvetve hozzájárul a fenntarthatóság felé való 

átmenet elősegítéséhez és annak értékeléséhez, monitoringjához: 

 C1.10 A fenntarthatóság értékeinek és gyakorlatának megjelenése az élethosszig 

tartó tanulás teljes folyamatában; 

 C2.2 Jó példák megjelenítése a közvélemény előtt; 
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 C3.2 Termelési technológiai korlátok vagy termékszabványok érvényesítése; 

 C4.6 A foglalkoztatottság növelése. 

2.11.1.3 Kapcsolódás EU stratégiákhoz  

Az Európai Unió és Magyarország energiapolitikának alapvető céljai a fenntartható, 

versenyképes és biztonságos energiaszolgáltatás. Az Európai Bizottság 2007 januárjában 

közös európai energiapolitikát fogadott el. Ezt támogatandó több, az energiával különböző 

szempontból foglalkozó dokumentumot és akciótervet is kidolgoztak. Az Európai Bizottság 

Közleménye az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 

megvalósításának ütemtervéről COM(2011) 112 is szorgalmazza a CCS technológiák 

elterjesztését, ezek pilot projektjeinek támogatását.  

 Az Európai Unió vezető testületei 2013 tavaszán kezdték meg az új uniós éghajlat- és 

energiapolitika 2030-ig szóló kereteit meghatározó Zöld Könyvről szóló tanácskozásaikat. 

 Lényeges szempont, hogy a rendelkezésre álló energiaforrások megfelelő technológiai 

színvonalú kitermelése mellett, a tagállamoknak legyen lehetőségük a saját igényeikhez és 

szükségleteikhez igazodva egyedileg meghatározni a kitermelt és felhasznált energiahordozók 

arányát és mennyiségét. Kiemelt szerep jut az új energiapolitikai törekvések vizsgálatán belül, 

a hagyományos technológiával nem kitermelhető kőolaj- és földgázkészletek hasznosításának, 

valamint ezek kitermeléséből következő energiapiaci és ellátási hatások feltérképezésének. 

2.11.1.4 Kapcsolódás hazai stratégiákhoz  

Magyarország 2011-ben elfogadott Nemzeti Energia Stratégiája fő célként tűzi ki az 

ellátásbiztonság növelését, az energiafüggőség oldását, és egy fenntartható 

energiagazdálkodási jövőkép megvalósítását. Ebben kiemelt szerep jut a hazai 

energiahordozók fenntartható kitermelésének, valamint a hazai szénbányászatban rejlő 

lehetőségek kiaknázásának, a környezetvédelmi és éghajlatvédelmi szempontok messzemenő 

figyelembevétele mellett. Ezen energetikai stratégiai dokumentumokat figyelembe véve 

készül 2013-ban a megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia is, amely külön figyelmet 

fordít a dekarbonizáció technológiai feltételei közt a CCS megoldások alkalmazásában rejlő 

lehetőségek műszaki megvalósításának.  

 Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011 (X. 14.) OGY határozat írta elő, hogy 

felhatalmazza az energetikailag hasznosítható hazai ásványvagyon felkutatásáról és a 

stratégiai készletgazdálkodás feltételeinek biztosításáról, valamint a hazai szénbányászati 



NFFT Műhelytanulmányok – No.15 Természeti erőforrás kulcsindikátorok 

 

 

 108 

szakmakultúra fennmaradásának feltételeiről készüljön cselekvési terv, amelyet 2013 elején 

bocsátottak társadalmi és közigazgatási egyeztetésre, Ásványvagyon-hasznosítás és 

készletgazdálkodási Cselekvési Terv néven. A terv megállapítja, hogy import 

energiahordozók részben történő, nagyobb arányú kiváltása jelentősen javíthatja a 

külkereskedelmi mérleget, munkahelyeket teremthet, adóbevételeket generálhat, hozzájárulhat 

energia-függetlenségünkhöz és az ellátásbiztonság erősítéséhez, hazai beszállítói lánc 

létrehozásához valamint a leszakadó térségek szociális és gazdasági helyzetének javításához, 

ezáltal a fenntartható fejlődés átfogó célkitűzésit szolgálja. 

2.11.2 Az indikátor átfogó bemutatása 

2.11.2.1 Térbeni eloszlás Magyarországon 

A legjelentősebb szénlelőhelyek Magyarországon feketekőszén esetében a Mecsekben, Pécs 

és Komló térségében, barnaszén előfordulások Ajka, Dorog, Oroszlány, Tatabánya, Dudar, 

Balinka térségében, valamint a Borsodi-medencében, és a Nógrádi-medencében, míg lignit-

készleteinek Visontán és Bükkábrányban találhatók. 

 A közel 600 db. kőolaj és földgáz lelőhely Zala-megyében és a Dél-alföldi régióban 

központosul. A kutak számának tekintetében kiemelkedik a Zalaegerszegi járás, itt a 

termelőegységek száma 50 db körüli, amelyekben némi földgáz felhozatal mellett főként 

kőolajtermelés folyik. Nyugat-Dunántúlon még a Lenti és a Letenyei járásban található magas 

termelő kútszám, előbbiben 31 db, utóbbiban 24 db kőolaj és földgáz termelő kút található. A 

Dél-alföldi térségekben, így a Mezőkovácsházai, Kiskunmajsai és a Makói járásokban a 

földgáz és kőolajtermelő kutak száma nem olyan nagy, de a hazai szén-hidrogén termelés 

nagy része ide összpontosul. A fenntartható területhasználat szempontjából a bányatelkek 

mérete is fontos, e mutatóban a Dél-Alföldé a vezető szerep, az itteni bányák nagyobb 

kiterjedésűek, mint a nyugat-magyarországiak. A Hódmezővásárhelyi és Makói járásokban 

több, mint 40 ezer hektáron terülnek el a bányatelkek, ami közel 60%-a e kistérségek 

területének, de a Kisteleki járásban is 40%-a bányatelkek teszik ki. 
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2.43 ábra A magyarországi szénhidrogén-vagyon előfordulás hozzáférhetőség szempontjából, 2012. 

Forrás: Ásványvagyon-hasznosítás és készletgazdálkodási Cselekvési Terv, NFM, 2013. 

2.11.2.2 Összehasonlító értékelés EU dimenziókban 

Az Európai Unióban, az elmúlt évtized adatai szerint, a primer energiatermelésen belül a 

kőolaj termelés volumene az egy évtizeddel előtti érték mintegy 58%-ára, míg a 

földgáztermelés az 1999-es érték 75%-ára esett vissza. A szilárd tüzelőanyagok (szenek) 

termelése a tíz év alatt, az eredeti érték 74%-ára csökkent. Magyarországon ugyanezen 

időszakban a földgáz kitermelése 90%-os szintre csökkent,  a kőolaj kitermelt mennyisége 

64%-ka volt a 10 évvel ezelőtti értéknek, míg a széntermelés tíz év alatt az Európai Uniós 

tagállamok átlagánál jobban, mintegy felére esett vissza. 
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2.44 ábra Az elsődleges energiahordozók termelésének alakulása, energia típusonként, az EU-27 

tagállamának összesített adatai alapján, 1999-2009. Forrás: Eurostat, 2010. 

 

 Ez azt mutatja, hogy a fosszilis energiahordozók termelése, növekvő felhasználásuk 

mellett is drasztikusan csökkent, elsősorban a magas technológiai költségek, a megújuló 

energiák térnyerése, az uniós klímavédelmi politika, az atomenergia ekkor még növekvő 

szerepe, valamint a közel-keleti olcsó szénhidrogének térnyerése miatt. Figyelemre méltó az a 

tény is, hogy az új, reménybeli lelőhelyekre vonatkozó kutatások mindezek mellett nem 

szüneteltek, és a csökkenő európai uniós kitermelésben bizony szerepe lehet a tagállami 

erőforrás-gazdálkodási politikáknak is, amelyek a tiszta-szén technológiák alkalmazására, a 

szén-dioxid leválasztás és tárolás technológiai feltételeinek megteremtésére és a nem 

konvencionális lelőhelyek felkutatására és mindezek mellett a tartalékképzésre 

összpontosítanak. Az Európai Unióban az elsődleges energiahordozók termelése alapján 

Franciaországé a vezető szerep, az Egyesült Királyság és Németország előtt.  

 

 

2.45 ábra Az energiahordozók kitermelése, 2011  

(1000 tonna, kőolaj-egyenértékben kifejezve). Forrás: Eurostat, 2012. 
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2.11.2.3 Idősor elemzés 

Magyarország fosszilis energiahordozó kitermelése (szénhidrogén és szén) elmúlt évtizedek 

folyamatos kitermelése, és az újabb lelőhelyek feltárásának lassuló üteme, valamint a 

világpiaci energiahordozó árak alakulása miatt csökkenő tendenciát mutatott. 

 Az egykor nagy termelési volumenű északi- és dunántúli-középhegységi mélyművelésű 

barnaszénbányákat az 1990-es években sorra bezárták. 2013-ban már csak a Márkus hegyi 

mélyművelésű barnaszén bánya működik, és a gyöngyös-visontai külszíni fejtéssel termelt 

lignit uralja a hazai szénbányászatot. A mecseki feketeszén-bányászat 2005-ben szűnt meg. 

Évek óta vannak tervek a mecseki szénbányászat újraélesztésére. 2013 tavaszán a mecseki 

szénmedencében (Nagymányok, Máza-Váralja térségben) vásárolta meg egy társaság a 10,5 

km2-es kutatási területen lévő, 280 millió tonna kitermelhető, azaz műrevaló kőszénvagyon 

felét. A tervek szerint két darab mélyművelésű, és évi 4 millió tonna össztermeléssel bíró 

feketekőszén bányát nyitnának itt, amely a jövőben több mint 3 000 új munkahely létesítését 

jelentené, hozzájárulva a térség foglalkoztatottsági problémáinak enyhítéséhez, a 

szakmakultúra fennmaradásához, a hazai erőforrások modern technológiával történő 

kitermeléséhez, ezáltal a térség fenntartható fejlődéséhez. A kitermelt szén erőművi 

hasznosítása CO2-leválasztó és -tároló, un. CCS-technológiával párosítva jelentősen 

csökkenthetné a szén-dioxid kibocsátását is. 

 

2-4 táblázat A hazai szénbányászat éves kapacitása és a bővítés lehetséges keretei. Forrás: Ásványvagyon-

hasznosítás és készletgazdálkodási Cselekvési Terv, NFM, 2013. 116 

 Jelenleg (év) Alsó határ Felső határ 

M t PJ M t PJ M t PJ 

Külfejtés 8,30 61,9 12,40 85,4 12,40 85,4 

Ebből lignit 8,20 61,1 12,20 83,8 12,20 83,8 

Mélyművelés 0,81 11,5 3,10 47,6 7,60 93,6 

Ebből Mecsek 0,00 0,00 2,00 33,0 2,40 40,0 

Összesen 9,10 73,4 15,50 133,0 20,00 179,0 

  

                                                 

116 NFM (2013). Ásványvagyon-hasznosítás és készletgazdálkodási Cselekvési Terv. (társadaslmi egyeztetési 

változat) 
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 Az Ásványvagyon-hasznosítás és készletgazdálkodási Cselekvési Terv szerint 

Magyarország jelenlegi, nyilvántartott, reálisan kitermelhető szénhidrogén vagyona 23 millió 

tonna kőolaj és 74 milliárd m3 földgáz. 

  E mennyiség gazdaságosan kitermelhető hányada folyamatosan változik az aktuális 

kutatás-termelési költségek és a technológiai fejlődés függvényében. Az összesített hazai 

termelés kőolajra 98 millió tonna, földgázra 228 milliárd m3, azaz a napjainkig megismert 

kitermelhető kőolajnak több mint 80%-át, a földgáznak több mint 75%-át már hasznosításra 

került. A hazai szénhidrogén termelés (jelenleg évi 0,7 millió tonna kőolaj és 3,1 milliárd m3 

földgáz) és az import adatait összevetve megállapítható, hogy az elmúlt tíz év alatt 

Magyarország függősége kőolajból és földgázból is jelentősen növekedett, és jelenleg a hazai 

termelés kőolaj esetén a fogyasztás mindössze 10%-át, míg földgáz esetén csupán 25%-át 

fedezi.  

 

2.46 ábra Kőolaj, földgáz, széndioxid termelés Magyarországon, 1994-2010. Forrás: MBFH, 2012 

(http://www.mbfh.hu/gcpimages/201205/2.jpg) 

 

 A földgáz hazai kitermelése 2000 és 2010 között 10%-kal, a kőolaj bányászata 36%-kal, 

míg a széntermelés közel 50%-kal csökkent, hőértékben számolva. Az alföldi nem 

konvencionális gázmezők (pl. Makói árok) kutatása megindult, ezek kitermelése a nagy 

mélység (6000 m), valamint az alkalmazott technológiák miatt egyelőre még nem megoldott.  

http://www.mbfh.hu/gcpimages/201205/2.jpg
http://www.mbfh.hu/gcpimages/201205/2.jpg
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2.47 ábra Az alap-energiahordozók termelése hőértékben, 2000-2010. Forrás: KSH117, 2013 

2.11.3 Kapcsolódás a hajtóerőkhöz és a nemzeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásokhoz 

A napenergia, szélenergia, vízenergia és geotermikus energia aránya az összes primer 

energiafelhasználáson belül indikátorhoz kapcsolódó hatáslánc legfontosabb elemeit az 

alábbiakban összegezhetjük: 

HAJTÓERŐK 
 NEMZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ 

HATÁSOK 

 bányászat fejlesztése, újraindítása, 

 magas munkanélküliség, 

 műszaki szaktudás megőrzése, 

 erőforrásvédelem, 

 éghajlatvédelem 

 kibocsátás-csökkentés, 

 alacsonyszén kibocsátású gazdaságra 

történő áttérés, 

 technológiai innováció 

 tisztább technológiák elterjesztése, 

 környezetvédelem,  

Emberi erőforrásokat érintő hatások 

 emberi egészséget veszélyeztető kiporzás, 

légszennyezés, ivóvízkészletek szennyeződése és 

leromlása, tűzesetek miatti vészhelyzetek kialakulása, 

 zagytározók, meddők katasztrófa-esetei miatti élet és 

vagyonvesztés. 

Társadalmi erőforrásokat érintő hatások 

 hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása 

 energiaszegénység csökkenése 

 ipari foglalkoztatottság növelése 

 szakmai tudás bázis növekedése, fennmaradása 

                                                 

117 KSH: A fenntartható fejlődés indikátorai, 2013. 



NFFT Műhelytanulmányok – No.15 Természeti erőforrás kulcsindikátorok 

 

 

 114 

 energiafüggőség csökkentése, 

ellátásbiztonság fenntartása 

 rezsiterhek csökkentése 

Természeti erőforrásokat érintő hatások 

 felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi 

állapotának romlása 

 talajpusztulás 

 erdők, egyéb ökoszisztémák, és a biológiai sokféleség 

pusztulása. 

Gazdasági erőforrásokat érintő hatások 

 helyi élelmiszertermelés ellehetetlenülése, 

  tájsebek miatt turisztikai látogatottság és bevétel 

csökkenése, 

 épített környezet érő statikai károk, 

 ellátásbiztonság erősödhet, gazdasági kiszolgáltatottság 

csökkenhet, 

 szinergikus hatások az energetikai gépgyártásra, 

foglalkoztatásra, 

 adóbevételek növekedése, 

 külkereskedelmi mérleg egyensúlyának javulása. 

  

 A tudatos, ésszerű és tartamos, a térségi fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő 

fosszilis energiatermelés arányának növelése a környezeti, társadalmi és gazdasági szférákra 

negatívan és pozitívan egyaránt hathat. Minden állami beavatkozási intézkedést meg kell 

tenni annak érdekében, hogy a lehető legkorszerűbb és a környezetet a legkevésbé terhelő 

termelési technológiák terjedjenek el, és a nagy élőmunka igényű tevékenységek kerüljenek 

előtérbe. A megfelelő állami szerepvállalás, a szabályozási, információgazdálkodási, hatósági 

és támogatási környezet alakításával biztosítható a hazai igényekhez igazodó fejlesztések 

beindítása, a hosszútávon kiszámítható energiahordozó bányászati tevékenység 

szakmakultúrájának és eredményességének fejlesztése és fenntartása. 

2.11.4 Az indikátor alkalmazhatósága 

2.11.4.1 Az indikátor előállításának lehetőségei és akadályai 

Az indikátor a jelenlegi intézményi bázis (a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és a 

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet) fenntartásával biztosan előállítható, A készletek és a 

kitermelés mértéke számítható, egyre pontosabban becsülhető, a bányászati adatok 
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ellenőrizhetők. Az alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával kapcsolatos 

fontosabb tennivalókat: 

 

Ajánlások a hazai fosszilis energiahordozók kitermelése indikátor gyűjtésére, feldolgozására, 

dokumentálására 

 Biztosítani kell a hazai energiahordozó készletekre vonatkozó ásványvagyon-nyilvántartás egységes 

fenntartását, intézményi hátterének megerősítését, a rendelkezésre álló nyersanyagkutatással és egyéb 

földtani kutatással összefüggő információk naprakész gondozása érdekében, hogy azok minden időben 

alkalmasak legyenek a korszerű, a nemzetközi szabványok szerinti ásványvagyon értékelésre, a 

mindenkori gazdaságossági számításokra. 

 Magyarország fosszilis energiahordozóinak rendszeres felmérését és értékelését a jelenlegi intézményi 

bázist fenntartva kell megoldani és fejleszteni, annak érdekében, hogy a hazai nemzeti energiahordozókra 

vonatkozó adatok és információk állami kézben összpontosuljanak, és az ország fejlődésének és 

természeti kincseinek védelme érdekében történhessen meg a koncessziók pályáztatása és megítélése és a 

kitermelés folyamatosan regisztrálható, ellenőrizhető legyen. 

 Meg kell oldani a termelési információk területi szintű előállításának és közlésének biztosítása a hivatalos 

statisztikai adatszolgáltatás keretében. A rendszer erre már jelenleg is alkalmas. 

 

 A hazai fosszilis energiahordozók kitermelése indikátor többek között a következő 

leszármaztatott mutatók előállítására nyújt lehetőséget: 

 A hazai kitermelésű fosszilis energiahordozók aránya a hő és villamos energia 

termelésben; 

 A hazai kitermelésű fosszilis energiahordozók mennyisége 1000 főre vetítve; 

 Az összes primer energia felhasználáson belül a hazai kitermelésű fosszilis 

energiahordozók aránya; 

 A hazai fosszilis energiahordozók kitermelésének volumene a műrevaló 

(kitermelhető) készletek arányában; 

 Az energiaimport-függőség mutatója jól kifejezi országos szinten egy gazdaság 

energiafüggőségének mértékét. Konkrétan azt fejezi ki, hogy egy adott ország 

milyen mértékben szorul importált energiaforrásokra a hazai energiaigények 

teljesítése érdekében. Az indikátor úgy számítható, hogy a nettó import 

mennyiségét elosztják a bruttó belföldi energiafelhasználás és a készletfelhalmozás 

összegével. A nettó import az összes import és az összes export különbözete. 
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2.48 ábra Az energiafüggőség rátája, 2009. Forrás: Eurostat, 2010. 

 

 Összefoglalva az energiahordozók készleteire és termelésére vonatkozó állami földtani 

modellezés fejlesztése és a kitermelési információk állami regisztrálása és ellenőrzése, a 

jelenlegi szakpolitikai irányítási és intézményi keretrendszerben tartandó, aminek 

következtében a szükséges indikátorok területi szintű aggregációja és közlése is biztosítható. 

2.12 Feltétel nélkül megújuló energiahordozók: napenergia, szélenergia, 

geotermikus energia 

2.12.1 Relevancia és indokoltság 

2.12.1.1 Az indikátor jelentősége 

A változatos energia-összetétel növeli az ellátás biztonságát. Az összes primer energia 

felhasználáson belül a megújuló energiák részarányának ésszerű növelése, valamint a hazai 

megújuló energiapotenciál térségi különbségeit figyelembe vevő, és a gazdasági megtérülést, 

a biztos fogyasztói piacot, vagy lakossági igényeket is figyelembe vevő fejlesztésekre van 

szükség. Ezek összesített eredményeit és részarányát, ezek változását tartalmazhatja az 

indikátor, amely a víz, szél, nap (napkollektoros és fotovoltaikus alkalmazások), valamint a 

geotermális energia vonatkozásában uniós összehasonlításban is jól összehasonlíthatóvá teszi 

az ország helyzetét a megújuló energiák hasznosítása terén. 
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2.12.1.2 Kapcsolódás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához 

A napenergia, szélenergia, vízenergia és geotermikus energia aránya az összes primer 

energiafelhasználáson belül indikátor közvetlenül kapcsolódik a következő NFFS célokhoz és 

intézkedések nyomon követéséhez: 

 C3.1 Természeti erőforrás felhasználási korlátok érvényesítése; 

 C3.3 A természeti erőforrások használatának megfelelő beárazása; 

 C3.4 Környezetkímélő technológiák és földhasználati módok támogatása 

 C3.6 Az embert érő környezeti terhelés csökkentése 

 A napenergia, szélenergia, vízenergia és geotermikus energia aránya az összes primer 

energiafelhasználáson belül indikátorok – más természeti erőforrásokra gyakorolt hatásán 

keresztül – közvetve hozzájárulnak a fenntarthatóság felé való átmenet monitoringjához: 

 C3.2 Termelési technológiai korlátok vagy termékszabványok érvényesítése; 

 C2.2 Jó példák megjelenítése a közvélemény előtt 

2.12.1.3 Kapcsolódás EU stratégiákhoz  

Az Európai Unió és Magyarország energiapolitikának alapvető céljai a fenntartható, 

versenyképes és biztonságos energiaszolgáltatás. Az Európai Bizottság 2007 januárjában 

közös európai energiapolitikát fogadott el. Ezt támogatandó több, az energiával különböző 

szempontból foglalkozó dokumentumot és akciótervet is kidolgoztak, hogy Európa 

megfelelhessen a legnagyobb kihívásoknak, így a megújuló energiák elterjesztésének és 

támogatásának is.. Az Európa 2020 stratégiája és az annak megvalósítására készített 

hazai Nemzeti Reform Program előírja hogy 2020-ig a megújuló energiaforrások 

részaránya az EU teljes energiafogyasztásában 20%-ra emelkedjen, és az 

energiahatékonyság növelésével az energia-felhasználás 20%-kal csökkenjen.118 Az 

Európai Bizottság Közleménye az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 

2050-ig történő megvalósításának ütemtervéről COM(2011) 112 is szorgalmazza a megújuló 

energiák alkalmazásának előtérbe helyezését, a klímaváltozás várható hatásai mérséklésének 

egyik eszközeként. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló 

energiaforrásból előállított energia támogatásáról szól. 

                                                 

118 EU (2010). EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.3.2010 

COM(2010) 2020 final 
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2.12.1.4 Kapcsolódás hazai stratégiákhoz  

Magyarország a 2010 év végén elfogadott és az EU-nak készített ország-jelentésben, a 

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra vállalta, hogy eléri  a 

megújuló energia 14,65%-os arányát az energia végfelhasználáson belül. Ezt rögzíti a 2011-

ben elfogadott Nemzeti Energia Stratégia is, amely az ellátásbiztonság, az energiafüggőség 

oldása, és egy fenntartható energiagazdálkodási jövőkép mellett teszi le a voksot és megújuló 

energia arányának 20% fölé emelkedését prognosztizálja 2030-ig a primer energia 

felhasználásban. Magyarország II. Energiahatékonysági Cselekvési Terve szorgalmazza 

elsősorban az épületenergetikában és a közlekedési ágazatban. Ezen energetikai stratégiai 

dokumentumokat figyelembe véve készül 2013-ban a megújított Nemzeti Éghajlatváltozási 

Stratégia is, amely külön figyelmet fordít a megújuló energiák alkalmazásának a 

klímavédelem terén. 

2.12.2 Az indikátor átfogó bemutatása 

2.12.2.1 Térbeni eloszlás Magyarországon 

A tényleges hasznosítástól nem állnak rendelkezésre adatok, csak országos szintű 

összesítéseket készít a Magyar Energiahivatal. Ugyanakkor a magújuló energiahordozók 

potenciáljának becslésére fellelhetők információk. Az ENEREGIO kutatás119 egyik fő 

célkitűzése annak vizsgálata volt, hogy az egyes kistérségek szintjén milyen elérhető, 

kiaknázható természeti erőforrások állnak rendelkezésre, melyek alapanyagul szolgálhatnak a 

megújuló energiahordozók alkalmazására. Más szóval, az ENEREGIO kutatás a kistérségek 

szintjén a megújulók kínálati oldalával foglalkozik, azaz azt vizsgálja, hogy az adott 

kistérség milyen feltételekkel, milyen mértékben képes hozzájárulni a megújuló 

energiahordozók hazai elterjesztéséhez, azaz milyen megújulós energiahordozót visz be a 

piacra. 

 

                                                 

119 http://www.eneregio.hu/ 
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2.49 ábra Feltétel nélkül megújuló energiahordozók potenciálja. Forrás: ENEREGIO projekt 

2.12.2.2 Összehasonlító értékelés EU dimenziókban 

Az EU arra törekszik, hogy a 20%-os részesedést érjen el a végső energiafelhasználáson belül 

megújuló energiaforrásokból 2020-ra, e cél eléréséhez a tagállamok nemzeti cselekvési 

terveket dolgoznak ki. A megújuló energiaforrások bruttó végső energiafelhasználáson belüli 

arányára a tagországok indikatív célokat állapítottak 2020-ra. Ezt mutatja be a 2.50 ábra és a 

2.51 ábra. Magyarország mind a célok tekintetében, mind a helyzetét tekintve az uniós 

tagállamok utolsó harmadában szerepel e mutató terén. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Final_energy_consumption
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2.50 ábra A megújuló energiaforrások aránya a végső energiafelhasználáson belül. Forrás: Eurostat, 2010. 

 

 A tagállamok közül a legnagyobb arányban megújuló bruttó végső energiafelhasználás 2 

Svédországban (47,9%) volt, de Lettországban, Finnországban és Ausztriában is 30%-a a 

végső energiafogyasztásnak megújuló energiából származott. 

 

2.51 ábra A megújuló energia részaránya a teljes végső energiafogyasztásból. Forrás: Eurostat, 2011. 
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 A feltétel nélkül megújuló energiák végső felhasználáson belüli, de megújuló energia 

fajtánkénti részletes részarányáról EU-s adatok részben állnak rendelkezésre. A következő 

táblázat bemutatja, hogy a belső fogyasztáson belüli adatok ugyanakkor energia fajtánként 

előállíthatók. A Nemzetközi Energia Ügynökségnek (IEA) vannak ilyen számított mutatói, 

amelyek azonban korlátozottan, vagy csak pénzért hozzáférhetőek. 

2.12.2.3 Idősor elemzés 

Napjainkban Magyarországon a feltétel nélkül megújuló energiahordozók hasznosításának 

60%-át a geotermikus hőhasznosítás adja; elsősorban a távhőellátásban megvalósuló 

fejlesztéseknek köszönhetően. A villamosenergia aránya kb. 44 %, főleg a szélenergia 

hasznosításának köszönhetően. 

 

2.52 ábra Feltétel nélkül megújuló energiahordozók hasznosítása Magyarországon. Forrás: KSH, 2013 

2.12.3 Kapcsolódás a hajtóerőkhöz és a nemzeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásokhoz 

A napenergia, szélenergia, vízenergia és geotermikus energia aránya az összes primer 

energiafelhasználáson belül indikátorhoz kapcsolódó hatáslánc legfontosabb elemeit az 

alábbiakban összegezhetjük: 

 



NFFT Műhelytanulmányok – No.15 Természeti erőforrás kulcsindikátorok 

 

 

 122 

 

HAJTÓERŐK 
 NEMZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ 

HATÁSOK 

 

 erőforrásvédelem 

 éghajlatvédelem 

 kibocsátás-csökkentés 

 alacsonyszén kibocsátású gazdaságra 

történő áttérés 

 technológiai innováció 

 tisztább technológiák elterjesztése 

 környezetvédelem,  

 energiafüggőség csökkentése, 

ellátásbiztonság fenntartása 

 rezsiterhek csökkentése 

Emberi erőforrásokat érintő hatások 

 emberi egészséget nem veszélyeztető energiaforrások 

 szabályozott és tartamos hasznosítás esetén nincs 

jelentős negatív hatás 

Társadalmi erőforrásokat érintő hatások 

 hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása 

 energiaszegénység csökkenése 

 környezeti tudatosság növekedése 

Természeti erőforrásokat érintő hatások 

 szabályozott és tartamos hasznosítás esetén nincs 

jelentős negatív hatás talajszikesedés, talaj  

Gazdasági erőforrásokat érintő hatások 

 ingatlanok értéknövekedése 

 olcsóbb lakhatási feltételek 

 szinergikus hatások az energetikai gépgyártásra, 

foglalkoztatásra. 

 

 A tudatos, ésszerű és tartamos, a térségi fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő 

megújuló energia felhasználás növelése a környezeti, társadalmi és gazdasági szférákra is 

pozitívan hat, abban az esetben, ha megfelelő állami szerepvállalás, szabályozási és 

támogatási környezet biztosítja a fejlesztésekhez a hosszú távú kiszámíthatóságot. 

2.12.4 Az indikátor alkalmazhatósága 

2.12.4.1 Az indikátor előállításának lehetőségei és akadályai 

Jelenleg a megújuló energia fajtánkénti lebontást hazai szakirodalmak nem tartalmazzák Az 

IEA közöl ilyen adatokat országokra, de ezek az összehasonlító energia típusonként 

összeállított adatsorok nehezen hozzáférhetőek. Még az Eurostat sem veszi át ezeket.. 

Az alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával kapcsolatos fontosabb tennivalókat: 

Ajánlások a napenergia, szélenergia, vízenergia és geotermikus energia aránya az összes primer 
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energiafelhasználáson belül indikátor gyűjtésére, feldolgozására, dokumentálására 

 El kell érni, hogy ezen mutató számítása módszertanilag megoldott legyen és lehetőleg térségenként is 

előállítható indikátor-számítási metodológia biztosítsa a megfelelő területi szintű adatokat. 

 el kell végezni az ország területi szintű megújuló energetikai potenciálbecslését, annak érdekében, hogy 

a nemzeti célértékeken belül a megfelelő energiafajtánkénti célértékek pontosíthatók és területileg is 

bonthatók legyenek. 

 

 A napenergia, szélenergia, vízenergia és geotermikus energia aránya az összes primer 

energiafelhasználáson belül indikátor többek között a következő leszármaztatott mutatók 

előállítására nyújt lehetőséget: 

 Az indikátor tovább bontható energiafelhasználási területekre (hűtés, fűtés, 

közlekedés, villamosenergia-felhasználás). 

 

 Összefoglalva meg kell oldani a területi megújuló energiapotenciálok becslését, 

számítását és a javasolt indikátor területesítését, valamint energiafajtánkénti számítási 

módszertanának fejlesztését, és a kitűzött energiapolitikai célértékek monitorozását. 

2.13 Feltételesen megújuló energiahordozók: biomassza termelés  

2.13.1 Relevancia és indokoltság 

2.13.1.1 Az indikátor jelentősége 

A biomassza energetikai hasznosítása terén hazánk jelentős, egyelőre nem teljes mértékben 

kihasznált potenciállal rendelkezik. Megjegyzendő azonban, hogy a biomassza 

energiaforrásként történő alkalmazásának várható környezeti hatásai nem egyértelműen 

pozitívak. A rendelkezésre álló biomasszát rosszabb hatásfokú ko ̈zvetlen villamosenergia-

termelés helyett inkább hatékony ho ̋ellátásra célszeru ̋ hasznosítani (MTA, 2010)120. A 

biomassza energetikai hasznosításának előnyei közé tartozik az ellátásbiztonság növelése, 

valamint a vidék társadalmi-gazdasági helyzetének javítása is, így ez az indikátor fontos 

jelzőszáma a fenntarthatóság felé való átmenetnek. 

                                                 

120 MTA, 2010b. Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása (Szerk.: Büki Gergely, 

Lovas Rezső), ISBN 978-963-508-599-6, MTA, Budapest, 2010 
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2.13.1.2 Kapcsolódás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához 

A biomassza-termelés indikátor közvetlenül kapcsolódik a következő NFFS célokhoz és 

intézkedések nyomon követéséhez: 

 C3.1 Természeti ero ̋forrás felhasználási korlátok érvényesítése 

 C3.3 A természeti ero ̋források használatának megfelelo ̋ beárazása 

 C4.2 A helyi gazdasági kapcsolatok (pl. város és vidéke) ero ̋sítése 

 Az biomassza-termelés indikátor közvetve hozzájárul a fenntarthatóság felé való 

átmenet monitoringjához: 

 C4.6 A foglalkoztatottság no ̈velése 

 C2.2 Jó példák megjelenítése a ko ̈zvélemény elo ̋tt 

 C2.3 A fenntarthatóság szempontjából elo ̋nyo ̈s magatartásmintákat ko ̈veto ̋ 
szervezetek (civil, szakmai, egyházi) támogatása 

2.13.1.3 Kapcsolódás EU stratégiákhoz  

A Közlekedési Fehér Könyv (White Paper for Transport) egyik lényegi eleme a fosszilis 

energiahordozók kiváltása a közlkedésben, melyhez a biomasza-alapú termékek is fontos 

szerepet kaphatnak. Hasonló módon kiemelt szerepe van a biomasszának az Európai 

Alternatív Üzemanyag Stratégiában (Clean Power for Transport: A European alternative fuels 

strategy). Ez a dokumentum a biomassza helyét elsősorban az CNG és a lignocellulóz-alapú 

alkalmazásokban látja.  

 Ugyanakkor több Uniós stratégiából hiányzik ez a nézőpont (Climate and Energy 

Package, 2030 framework for climate and energy policies, Energy 2020: A strategy for 

competitive, sustainable and secure energy). 

2.13.1.4 Kapcsolódás hazai stratégiákhoz  

A biomassza hasznosítása a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia több céljához is 

szervesen kapcsolódik (lásd fent), bár magában a dokumentumban nem kap hangsúlyos 

szerepet. A Nemzeti Energiastratégia az alábbi területeken foglalkozik a bimassza-

felhasználás lehetőségivel: 

1. A közösségi távfűtés és egyéni hőenergia-előállítás 

2. Zöld ipar, megújuló mezőgazdaság 

3. Megújuló és alacsony CO2-kibocsátású energiatermelés növelése 

 A stratégia a követendő célt az alábbiak szerint határozza meg: a decentralizált 

alkalmazások elterjeszése, valamint az ahhoz szükséges ösztönző feltételek biztosítása. Az 
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OFTK-ban szintén említésre kerül a rendelkezésre álló természeti erőforrások ésszerű keretek 

között történő kihasználása. A biomassza kiaknázása olyan tényezőként jelenik meg, amely a 

tisztább környezet, hatékonyabb gazdaság, felelősségteljesebb társadalom érdekében közelebb 

hozza a társadalmat a helyi környezethez. A Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-

2014) szintén a decentralizált felhasználást, valamint a hőtermelést helyezi előtérbe. 

2.13.2 Az indikátor átfogó bemutatása 

2.13.2.1 Térbeni eloszlás Magyarországon 

A biomassza-termelés térbeni eloszlására LAU 1-es szinten nem állnak rendelkezésre 

térképes adatok sem a magyar, sem az Európai Unió statisztikáiban. Ugyanakkor fellelhető az 

ENEREGIO kutatás keretében készült fanyesedék (zöld) és szántóföldi maradék (narancs) 

potenciál a magyarországi kistérségekben. 

 

2.53 ábra Fanyesedék és szántóföldi maradék térbeni eloszlása. Forrás: ENEREGIO (2009) 

 

 Ezekből az adatokból messzemenő következtetéseket nem lehet levonni a biomassza-

termelésre vonatkozólag. 

2.13.2.2 Összehasonlító értékelés EU dimenziókban 

 

 Amint az alábbi ábrán121 is látható, hazánk kevesebb, mint az EU-átlag felét termeli. Az 

egyenlőtlenségek fejlettségbeli, és területi különbségekből egyaránt adódnak (lásd Ausztria és 

Románia). 

 

                                                 

121 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_1071a&lang=en 
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2.54 ábra Biomassza-termelés, 2011 (EU-27 átlag=100%). Forrás: Eurostat 

2.13.2.3 Idősor elemzés 

Az idősoros adatok122 egyértelműen mutatják az ágazat felfutását az 2000-es évek közepétől 

kezdődően, valamint a gazdasági válság által visszafogott beruházások hatását, és az okozott 

visszaesést 2010 után (kb. 5%). A válság hatásainak csökkenésével további fejlődés várható 

ezen a területen, és a termelés előreláthatólag rövid idő alatt ismét meghaladja majd a 2010-es 

csúcsértéket. 
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2.55 ábra Biomassza-termelés hazánkban (1000 TOE). Forrás: Eurostat 

 

 Az ágazat felfutását jól mutatja a megújulók teljes villamosenergia-termelésben képviselt 

részaránya is, melyben a biomassza és biogáz részesedése a kétezres évek alatt rohamos 

                                                 

122 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_1071a&lang=en 
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növekedésnek indult, és a 2002-es 6%-ról 2010-re 68%-ra emelkedett, GWh-ban mérve ez 

126-szoros növekedés, kevesebb, mint 10 év alatt. Bár a fenti adatok bizakodásra adhatnának 

okot, célszerű a biomassza felhasználását a módozatok szerint tovább vizsgálni, ehhez nyújt 

segítséget az alábbi ábra: 
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2.56 ábra Biomassza energiaforrásokból termelt energia (TJ). Forrás: KSH, 2013 

 

 Látható, hogy a fa, fahulladék meghatározó, bár részaránya ha lassan is, de csökken (10 

év alatt 84%-ról 79%-ra). A biogáz térnyerése is figyelemreméltó – bár a teljes termelésben 

részaránya még nem meghatározó, bővülésének üteme rendkívül gyors, 10 év alatt több mint 

250-szeres, és bár a növekedés üteme a kezdeti boom után lelassult, 2002 és 2010 között 

átlagosan 38%-os éves növekedést tapasztalhattunk, míg a fa és fahulladék átlagos növekedési 

üteme mindössze ennek mintegy az ötöde, 8% évente. Ezzel együtt a fa, fahulladék és egyéb 

szilárd hulladék részaránya továbbra is igen magas, hoott ennek az energiatermelés módnak a 

fenntarthatósági szempontú hasznai megkérdőjelezhetőek. 

2.13.3 Kapcsolódás a hajtóerőkhöz és a nemzeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásokhoz 

A biomassza-termelés indikátorhoz kapcsolódó hatáslánc legfontosabb elemeit az alábbiakban 

összegezhetjük: 
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HAJTÓERŐK 

 

NEMZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ 

HATÁSOK 

 Klímaváltozás 

 EU-s támogatások torzító hatása 

 Közlekedési stratégiák megvalósítása 

 Élelmezési kérdések (ellátásbiztonság) 

 

Emberi erőforrásokat érintő hatások 

 A vidék versenyképességének javulása 

 Foglalkoztatás, népességmegtartás javulása 

 

Társadalmi erőforrásokat érintő hatások 

  

 

Természeti erőforrásokat érintő hatások 

 Terméshozamok változása (klímaváltozás) 

 Környezetileg kevéssé hatékony felhasználási módok 

környezetterhelése 

 Biodiverzitás csökkenése 

 

Gazdasági erőforrásokat érintő hatások 

 Innováció, foglalkoztatás bővülése 

 Ellátásbiztonság javulása 

 

 A legjelentősebb hajtóerőknek a klímaváltozás hatásai, valamint az Európai Unió 

támogatásainak torzító hatásai tekinthetők. Míg az előbbi a fizikai lehetőségeket és potenciált 

érintheti hátrányosan, az utóbbi a lehetőségekhez és igényekhez képest optimumtól eltérő 

termelési struktúrákat alakíthat ki (pl. támogatásokon és kvótákon keresztül). A biomassza 

(energetikai) hasznosításának legkockázatosabb hatása a kevéssé hatékony, relatíve nagyobb 

környezetterheléssel járó felhasználási módokban rejlik (pl. villamosenergia-termelés).  

2.13.4 Az indikátor alkalmazhatósága 

2.13.4.1 Az indikátor előállításának lehetőségei és akadályai 

Az adatok az Eurostat adatbázisában rendelkezésre állnak (idősoros és országos szintű 

térképes adatok). Ugyanakkor a kistérségi szintű eloszlásra nem található adat. 

Az alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával kapcsolatos fontosabb tennivalókat: 

Ajánlások a biomassza termelés indikátor gyűjtésére, feldolgozására, dokumentálására 

 Területi, kistérségi adatok gyűjtése, közzététele 
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 A biomassza felhasználásának jelenlegi és jövőbeni lehetőségeiről stratégiai dokumentum elkészítése 

 

 A biomassza-termelés indikátor többek között a következő leszármaztatott mutatók 

előállítására nyújt lehetőséget: 

 Biomassza-temelés lakosságszámra vetítve (TOE/fő) 

 Biomassza-termelés GDP-re vetítve (TOE/GDP) 

 Biomassza-termelés az összes energiatermelés (TOE-re normált) százalékában 

 

 Az alternatív energiaforrások kihasználása terén a biomassza hasznosítása hazánk 

tekintetében kiemelt jelentőségű, így a fejlődés nyomon követése nem csak az eddig elért 

eredmények megismerése, hanem a jövőbeni célok tervezése kapcsán is igen fontos lehet. A 

vidéki területek népességmegtartó erejének növelésén túl a versenyképességre is pozitív 

hatással van, így a helyi gazdaságfejlesztés egyik fő eszköze lehet a megfelelő adottságokkal 

rendelkező területeken. Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a biomassza energetikai 

hasznosítása számos fenntarthatósági kérdést is felvet, melyet csak helyi viszonyok és a 

konkrét hasznosítási technológiák ismeretében válaszolhatók meg.  

2.14 Fémes és nem-fémes ásványvagyon 

2.14.1 Relevancia és indokoltság 

2.14.1.1 Az indikátor jelentősége 

Az állami tulajdonban lévő fémes és nemfémes ásványkincsekkel történő ésszerű, tartamos és 

fenntartható gazdálkodás az állam, a gazdasági szereplők és a társadalom közös érdeke. A 

globális nyersanyagpiacok átalakulása, a földi erőforráskészletek a fokozódó igény miatti 

kimerülése, és az energiafüggőség mérséklése miatt az ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos 

szakmakultúrát, alapinfrastruktúrát, és földi erőforrások számbavételét és értékelését biztosító 

intézményrendszert fenn kell tartani. Ezáltal biztosítható a megfelelő, ásványi erőforrásokra 

jellemző indikátorok előállítása is. 

2.14.1.2 Kapcsolódás a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához 

A fémes és nem-fémes ásványvagyon indikátor közvetlenül kapcsolódik a következő 

NFFS célokhoz és intézkedések nyomon követéséhez: 

 C3.1 Természeti erőforrás felhasználási korlátok érvényesítése; 
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 C3.3 A természeti erőforrások használatának megfelelő beárazása; 

 C3.4 Környezetkímélő technológiák és földhasználati módok támogatása 

 C3.6 Az embert érő környezeti terhelés csökkentése 

 A fémes és nem-fémes ásványvagyon indikátor közvetve hozzájárul a fenntarthatóság felé 

való átmenet monitoringjához: 

 C3.2 Termelési technológiai korlátok vagy termékszabványok érvényesítése; 

 C2.2 Jó példák megjelenítése a közvélemény előtt 

2.14.1.3 Kapcsolódás EU stratégiákhoz  

2008-ban az Európai Bizottság javaslatára kezdte meg egy munkacsoport kidolgozni az EU 

ásványi nyersanyag-politika koncepcióját. A lefektetett alapvetések szerint fő cél a 

nyersanyagok nemzetközi piacokon való beszerezhetőségének biztosítása, szabályozás 

kidolgozása a fenntartható nyersanyagellátást európai forrásokból történő biztosítása 

érdekében, valamint az erőforrás-hatékonyság növelése és az újrahasznosítás elősegítése, 

hogy csökkenjen az elsődleges nyersanyagok felhasználása és a relatív importfüggőség az 

egész EU-ban. Mindezt a földhasználat-tervezés és a nyersanyag-kutatás és - kitermelés 

államigazgatási feltételeinek területén alkalmazott legjobb gyakorlatok feltárásával és 

alkalmazásával, a szakképzés fenntartásával, fejlesztésével, a nemzeti hatóságok közötti 

együttműködés erősítésével, a környezetvédelmi és ásványvagyon-gazdálkodási politikák 

összehangolásával kívánják elérni. 

2.14.1.4 Kapcsolódás hazai stratégiákhoz  

A Nemzeti Energiastratégia által előírt és 2013 elején egyeztetésre bocsátott Ásványvagyon 

Készletgazdálkodási Cselekvési Terv megállapítja, hogy téves az az álláspont, hogy 

Magyarország energiahordozókban szegény ország. Szén- és lignitkészletünk, a 

nemkonvencionális szénhidrogén tartalékaink, valamint a geotermális potenciálunk növekvő 

hasznosítása ugyanis hosszú távon is jelentősen növelheti hazánk ellátásbiztonságát és 

lényegesen csökkentheti import függőségünket. 

2.14.2 Az indikátor átfogó bemutatása 

2.14.2.1 Térbeni eloszlás Magyarországon 
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A 2010-es években az ország hat járásában mintegy 18 ércbányájában folyt még kitermelés 

ezek az Ajkai, a Pápai, a Tapolcai, a Veszprémi, a Zirci, valamint a Bicskei járásokban 

működtek. Az Ajkai járás 8 bányája közel 1 400 hektár kiterjedésű, itt található az ország 

legjelentősebb bauxit és mangánérc lelőhelye. A Zirci és Pápai járásban 6 bauxitbánya 

üzemelt, összesen 360 hektárnyi területen. 1-1 bánya található még a Veszprémi és Tapolcai 

járásokban, amelyekben szintén bauxit és mangánérc termelés folyt. 

 

2.57 ábra Az összes működő bányák száma, 2009. Forrás: VÁTI, 2010. 

 

 Az egyéb nem ásványi nyersanyagok – amelyek közé például építő – és díszítőkövek, 

cement- és vegyipari alapanyagok tartoznak - lelőhelyeinek száma több mint 1000 darab. 

Ezek előfordulása szinte az ország egész területén jellemző. Mezőkövesdi és Hevesi 

térségében találhatók a legnagyobb kiterjedésű homok és kavics bányák, míg a bányák 

számának tekintetében a Ráckevei térségben a Duna hordalékát kitermelő homok és 

kavicsbányáié a vezető szerep. 

2.14.2.2 Összehasonlító értékelés EU dimenziókban 

2007-ben Magyarország adta az EU mangán termelésének40%-át kb. 55 ezer tonnát. 2007, 

Románia (38%) and Bulgária (22%) követte hazánkat a sorban. Magyarország 2008-ban a 

világ perlit termelésének majd 4%-át adta 70 ezer tonnával. Míg kvarc-, és üveghomokból a 

világ termelésének 3%-át adtuk, mintegy 4 millió tonnányi mennyiséget bányásztak ki. 

Bauxitból már csak 550 ezer tonnát bányásztak hazánkban 2008-ban, ez a világ termelésének 

 

Adatok forrása: MBFH 
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csupán 0,2%-át jelentette. Ezen anyagokból tehát még mindig számottevő készletekkel és 

termeléssel is rendelkezünk, bányászatuk rentábilisan folytatható, ráadásul melléktermékként 

a bányászat és a feldolgozás különböző technológiai fázisaiban értékes ritkaföldfémek is 

kinyerhetők. Még a vörösiszap újrahasznosításában is rejlenek lehetőségek. 

2.14.2.3 Idősor elemzés 

Magyarország több száz éves múltú ércbányászata az elmúlt évtizedekben jelentősen 

visszaesett. 1985-ben leállt a vasérc és szulfidércek (réz, ólom, cink), 1997-ben pedig az urán 

bányászata. (Horn J., 2013)123 

2-5 táblázat Magyarországi ércvagyon és termelés, 2010 (Mt). Forrás: Horn J., 2013. 

 

 

Nem fémes ásványi nyersanyagokból Magyarország nagy kitermelhető mennyiségekkel bír, 

elsősorban a ásványi nyersanyaggal rendelkezünk, legnagyobb készletek és termelés is a 

kavics és homok alapanyagokból vannak. 

 

2-6 táblázat Magyarországi nem-fémes ásványvagyon és termelés, 2010 (Mt). Forrás: Horn J., 2013. 

 

                                                 

123 Horn János : Valós kép hazánk természeti erőforrásairól – kiemelten a meg nem újulók. Innotéka.2013. 
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2.14.3 Kapcsolódás a hajtóerőkhöz és a nemzeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásokhoz 

A fémes és nem-fémes ásványvagyon indikátorhoz kapcsolódó hatáslánc legfontosabb 

elemeit az alábbiakban összegezhetjük: 

HAJTÓERŐK 
 NEMZETI ERŐFORRÁSOKAT ÉRINTŐ 

HATÁSOK 

 felszíni és felszín alatti bányászat (kő 

és kavicsbányák) 

 építőipar 

 útépítés, közlekedési és energetikai 

infrastruktúra-építés 

 nyersanyag ellátásbiztonság 

fenntartása 

Emberi erőforrásokat érintő hatások 

 emberi egészséget veszélyeztető kiporzás, 

légszennyezés, ivóvízkészlet-romlás,  

 zagytározók, meddők katasztrófa-esetei miatti élet és 

vagyonvesztés  

Társadalmi erőforrásokat érintő hatások 

 hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása 

 energiaszegénység csökkenése 

 környezeti tudatosság növekedése 

Természeti erőforrásokat érintő hatások 

 felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi 

állapotának romlása 

 folyó és tavi medrek roncsolása 

 talajpusztulás 

 erdők, egyéb ökoszisztémák, és a biológiai sokféleség 

pusztulása 

Gazdasági erőforrásokat érintő hatások 

 helyi élelmiszertermelés ellehetetlenülése 

  tájsebek miatt turisztikai látogatottság és bevétel 

csökkenése; 

 épített környezet érő statikai károk 

 ellátásbiztonság erősödhet, gazdasági kiszolgáltatottság 

csökkenhet 

 

 A tudatos, ésszerű és tartamos, a térségi fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő 

bányászat, és ásványvagyon-hasznosítás ellenére sem zárhatóak ki a környezeti károk. ezek 

minimalizálására kell tehát törekedni a legjobb elérhető technológiák alkalmazásával, a 

felhasznált erőforrások mennyiségének csökkentésével, az érintett területek megfelelő 
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rehabilitációjával, a más erőforrásokra gyakorolt negatív hatások kialakulásának 

megelőzésével. 

2.14.4 Az indikátor alkalmazhatósága 

2.14.4.1 Az indikátor előállításának lehetőségei és akadályai –javaslatok az indikátorok 

előállítására 

Az indikátort a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, és területi szervei gyűjtik és 

szolgáltatják, tevékenységet a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tudományos kutatással 

támogatja. 

 Az alábbiakban összefoglaljuk az indikátor előállításával kapcsolatos fontosabb 

tennivalókat: 

Ajánlások a fémes és nem-fémes ásványvagyon indikátor gyűjtésére, feldolgozására, 

dokumentálására 

 A hazai intézményrendszer fenntartása, a földtani, készletgazdálkodási modellezés technológiai, 

pénzügyi és humánerőforrás feltételeinek biztosítása. 

 A hatósági ellenőrzési és engedélyezési tevékenység megerősítése a készletek védelme és pontos 

nyilvántartása érdekében. 

 

 A fémes és nem-fémes ásványvagyon indikátor többek között a következő leszármaztatott 

mutatók előállítására nyújt lehetőséget: 

 Az egységnyi bányászott nyersanyagra jutó felhasznált energiamennyiség 

 Az egységnyi ásványi nyersanyagra jutó meddőanyagok mennyisége ezek 

ártalmatlanítási költsége 

 Az egységnyi kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége miatt a termőterületből 

kivont mezőgazdasági és erdőgazdasági  területek nagysága 

 

 Az indikátor a fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás területén olyan készletekről 

ad információt, amelyek hasznosítása sok egyéb természeti erőforrás állapotát is befolyásolja 

a bányászati tevékenység révén. Cél a fenntartható gazdálkodási módok preferálása mellett a 

hazai erőforrások tartamos használata, a szakmakultúra fenntartása, és a készletek védelme, 

nyilvántartás tudományos és technikai hátterének folyamatos biztosítása 
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3 Kiegészítő információk az alapindikátorok alkalmazásához 

3.1 Lábnyom típusú indikátorok alkalmazhatósága a szakirodalom 

tükrében 

A lábnyom típusú indikátorok használata és fejlesztése a fenntarthatóság értékelésére az egyik 

leginkább elterjedt értékelési módszerré vált az utóbbi időben (Galli, 2012)124. A 

döntéshozatali mechanizmusok esetében ma már kikerülhetetlenné válik a bioszféra 

értékelésének és figyelembevételének szerepe, amely csak növeli az igényt a könnyen érthető 

és használható, ugyanakkor releváns jelentéstartalommal bíró indikátorok iránt (Pereira-

Ortega, 2012)125. A következőkben a három leginkább elterjedt kompozit mutatóra 

bemutatására és alkalmazhatóságának értékelésére kerül sor, azonban célszerű szem előtt 

tartani, hogy az indikátorok csoportosítása ezeken túlmenően többféle módon is elképzelhető, 

mégpedig: lábnyomok a teljes Földre, országokra, városokra, egyénekre, a gazdasági 

szektorra vagy akár a biodiverzitásra vonatkozóan is. 

 A leginkább elterjedt és legszélesebb körben használt lábnyom típusú indikátor az 

ökológiai lábnyom, amelyet két kanadai kutató, Wackernagel és Rees 1996-ban fejlesztettek 

ki (Csutora, 2011)126. A rendszer alapvetően területegységben fejezi ki azt a szükséges 

bioproduktív területet, amelyet a humán igények a fogyasztás és a bioszféra nyelő 

funkciójának használatakor támasztottak a természeti rendszerek felé (Hoekstra, 2009)127. A 

módszertant a 90-es évek közepe óta folyamatosan fejlesztették és számos kiegészítést, illetve 

parciális felbontást is eszközöltek rajta, hogy a kezdeti módszertani problémákat 

                                                 

124 A. Galli et al. (2012): Integrating Ecological, Carbon and Water footprint into a “Footprint Family” of 

indicators: Definition and role in tracking human pressure on the planet. Ecological Indicators, Vol. 16, pp. 

100-112. 
125 L. Pereira, E. Ortega (2012),: A modified footprint method: The case study of Brazil. Ecological Indicators, 

Vol. 16., pp. 113-127 
126 Csutora M. (szerk.): Az ökológiai lábnyom ökonómiája. Aula Kiadó, Budapest, 2011.  
127 A.Y. Hoekstra (2009): Human appropriation of natural capital: A comparison of ecological footprint and 

water footprint analysis. Ecological Economics, Vol. 68., pp. 1963-1974. 
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kiküszöböljék (Boricke et al., 2013)128. Az ökológiai lábnyom legnagyobb előnye a 

fenntarthatósági értékeléseknél, hogy mind a keresleti, mind a kínálati oldalt elemzi, 

ezzel egyedülálló az ismert lábnyom típusú indikátorok között. A keresleti oldalt jellemző 

ökológiai lábnyom, valamint a kínálati oldalról képet adó ún. biokapacitás lehetőséget ad egy 

olyan jellegű összehasonlításra, amely alapján következtetések vonhatók le a humán jellegű 

terhelésre és annak mértékére, fenntarthatóságára a rendelkezésre álló terület alapján. A 

Nemzeti Lábnyom Számlákon (National Footprint Account129) 1961 óta állnak rendelkezésre 

olyan információk, melyek alapján országok szerint vetik össze az ökológiai lábnyomot és a 

biokapacitást.   

 Az ökológiai lábnyom használatakor egy átlagos globális hozamok alapján számított 

hipotetikus földterülettel, a globális hektárral számolunk. Ennek nagy előnye, hogy az összes 

eredmény egymással összehasonlítható, azonban kifejezett hátránya, hogy mivel hipotetikus 

földterülettel számol, könnyen összetéveszthető a valóságos földterülettel. A földhasználat 

ilyen jellegű kifejezése túlságosan „globalizálja” az eredményeket és elmosódnak az egyes 

országok vagy egyéb területi egységek tényleges területi igénybevételei (Wiedmann-Barrett, 

2010)130. Az ökológiai lábnyom további hátrányai és előnyei, valamint gyakorlati 

használhatósága az 7. táblázatban kerültek összefoglalásra.  

 A lábnyom típusú indikátorok másik széles körben ismert és egyre gyakrabban használt 

típusa az ún. karbon lábnyom. Ez a mutató eredendően az ökológiai lábnyomban szerepelt, 

azonban kiküszöbölendő a területegységre való átváltás okozta torzításokat, a mértékegysége 

tömegegységben kifejezett CO2-mennyiség. Az indikátor mind a direkt, mind az indirekt 

forrásból származó ÜHG kibocsátást számba veszi és ez alapján válaszol arra a kérdésre, 

hogy milyen mennyiségű ÜHG emisszió származik az emberi tevékenységekből. További 

eltérés az eredetileg az ökológiai lábnyomban használt mutatótól, hogy nemcsak a CO2-

kibocsátás szerepel benne, hanem az egyéb üvegházhatást okozó gázokat is méri, amelyeket 

                                                 

128 M. Borucke et al. (2013): Accountig for demand and supply of the biosphere’s regenerative capacity: The 

National Footprint Accounts’ underlying methodology and framework. Ecological Indicators, Vol. 24. pp. 518-

533. 
129 http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_data_and_results 
130 T. Wiedmann, J. Barrett (2010): A review of the Ecological Footprint Indicator – Perceptions and Methods. 

Sustainability, Vol. 2., pp. 1645-1693. 
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CO2-egyenértékké konvertál át (Kenny-Grey, 2009)131. A fenntarthatósági értékelésbe való 

bevonást nehezíti, hogy ez a mutató nem ad képet a természeti erőforrások kínálati 

oldaláról, vagyis nehezebben lehet megállapítani, hogy milyen mértékű ökoszisztéma 

szolgáltatást kell igénybe venni a kibocsátások semlegesítése érdekében. Ez a probléma abból 

ered, hogy mint fentebb említésre került, a karbon lábnyomban nemcsak a CO2-emisszió 

szerepel, vagyis nem lehet egyszerűen például erdőterületté átkonvertálni a szükséges 

területet.  

 A harmadik legismertebb lábnyom indikátor pedig az ún. vízlábnyom, amely arra a 

kérdésre keresi a választ, hogy mekkora édesvíz mennyiségre van szükség a fogyasztási 

igények kielégítésére (Vanham-Bidoglio, 2013)132. Az indikátor fő célja, hogy feltárja a 

kapcsolatot a vízfogyasztás és vízhasználat, valamint a vízgazdálkodás között. (Kissinger, 

2013)133 Mértékegysége a karbon lábnyomhoz hasonlóan nem területegység hanem 

térfogategység adott időtartamra nézve folyamatok esetében, illetve lehet adott 

termékmennyiségre nézve termelési értékelésnél. Ezzel a jellemzőjével további hasonlóság is 

felfedezhető az előbb említetten túl, ugyanis ez az indikátor sem ad képet a 

fenntarthatósági elemzéseknél a kínálati oldalról. 

 Az említett indikátorok csak egy kis szeletét ölelik fel azoknak a kompozit mutatóknak, 

amelyek az elmúlt évtizedben láttak napvilágot az emberi hatások számszerűsítésére, 

érzékeltetésére. A teljesség igénye nélkül megemlíthetők olyan próbálkozások, amelyek a fent 

tárgyalt lábnyomokat kibővítik vagy egyes részeiket kiemelik és külön értékelik. Pert et al. 

(2012)134 egy olyan mutatót dolgozott ki, amely az erdők szétaprózottsága, az urbanizáció 

mértéke, a gyomok aránya, a vadvilág átalakulása és az úthálózat kiépültsége alapján 

következtet az ember által kiváltott negatív hatásokra, és egy a lábnyom típusú 

indikátorokhoz nagyon hasonló mutatóval jellemez egyes ausztrál területeket. Egy másik 

                                                 

131 T. Kenny, N.F. Gray (2009): Comparative performance of six carbon footprint models for use in Ireland. 

Environmental Impact Assessment Review, Vol. 29., pp. 1-6. 
132 D. Vanham, G. Bidoglio (2013): A review on the indicator water footprint for the EU28. Ecological 

Indicators, Vol. 26.,  pp. 61-75 
133 M. Kissinger (2013): Approaches for calculating a nation’s food ecological footprint – The case of Canada. 

Ecological Indicators, Vol. 24., pp. 366-374. 
134 P.L. Pert et al. (2012): A composite threat indicator approach to monitor vegetation condition in the Wet 

Tropics, Queensland, Australia. Ecological Indicators, Vol. 18., pp. 191-199. 
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ausztrál példában Lenzen és Murray (2001)135 az ökológiai lábnyomon változtatott és globális 

értékek helyett regionális értékeket használtak. Az említett mutatókon kívül még számos 

másik is létezik, mint például a nitrogén lábnyom, energia lábnyom, biodiverzitás lábnyom, 

de léteznek társadalmi és gazdasági lábnyomok is, amelyekről nagyszerű áttekintés nyújt 

Cucek et al. (2012)136. A 7. táblázatban a három leggyakrabban használt lábnyom típusú 

indikátor összehasonlítását ismerteti. 

 

3-1 táblázat Az ökológiai-, a karbon-, és a vízlábnyom összehasonlítása. Forrás: Galli et al., 2012137 

 
Ökológiai 

lábnyom 

Karbon 

lábnyom 
Vízlábnyom 

Gyakorlati 

alkalmazás 

 Széleskörű 

adathozzáférés 1961-2007-ig 

240 országra 

 Alkalmazható termékre, 

városokra, régiókra, 

országokra 

 A természet erőforrás és 

nyelő oldala is megjelenik 

 Emberi kereslet és 

természeti kínálat egyaránt 

mérhető 

 Fogyasztás-központú 

megközelítés, kiegészítve az 

export és import hatásával 

 Alkalmazható termékre, 

folyamatokra, vállalatokra, 

egyénekre, stb. 

 113 ország adatai állnak 

rendelkezésre 2004-ből 

 A természet erőforrás 

oldala jelenik meg 

 Csak a keresleti oldalt 

méri 

 Fogyasztás-központú 

megközelítés, kiegészítve az 

export és import hatásával 

 Számítható termékekre, 

egyénekre, városokra és 

országokra 

 1996-2005 közötti adatok 

érhetők el 140 nemzetre 

 A természet erőforrás és 

nyelő oldala is megjelenik 

 Csak a keresleti oldalt méri 

 Fogyasztás-központú 

megközelítés, kiegészítve az 

export és import hatásával 

                                                 

135 M. Lenzen, S.A. Murray (2001): A modified ecological footprint method and its application to Australia. 

Ecological Economics, Vol. 37., pp. 229-255.  
136 L. Cucek et al. (2012): A Review of Footprint analysis tools for monitoring impacts on sustainability. Journal 

of Cleaner Production, Vol. 34., pp. 9-20. 
137 A. Galli et al. (2012): Integrating Ecological, Carbon and Water footprint into a “Footprint Family” of 

indicators: Definition and role in tracking human pressure on the planet. Ecological Indicators, Vol. 16, pp. 

100-112. 
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Ökológiai 

lábnyom 

Karbon 

lábnyom 
Vízlábnyom 

Erősségek 

 Összehasonlítható a 

természetre kifejtett hatás 

és annak teherbíró 

képessége 

 Könnyen 

kommunikálható és 

megérthető 

 Sokrétű humán terhelést 

összegez egy értékben 

 Átfogó elemzés készíthető 

az antropogén eredetű 

ÜHG kibocsátásokról 

 Könnyen illeszthető 

környezeti és gazdasági 

elemzésekbe 

 Széleskörű emissziós 

adatok állnak 

rendelkezésre 

 A teljes vízfelhasználást 

méri, beleértve a 

kibocsátásokat is 

 Rávilágít a lokális 

fogyasztás és a globális 

vízfelhasználás közötti 

kapcsolatra 

 A vízhasználatot és a 

szennyezést is integrálja a 

termelési láncba 

Gyengeségek 

 Nem fedi le a 

fenntarthatóság összes 

összefüggéseit 

 Nem számol az eltartó 

képesség csökkenésével 

 Számos feltételezése 

vitatott 

 A globális hektár 

használatának torzító 

hatása 

 Nem számol az abiotikus 

erőforrásokkal 

 Az antropogén hatások 

csak egy kiragadott 

szeletét méri 

 További értékelési 

módszerek szükségesek a 

klímaváltozás hatásainak 

értékelésére 

 Csak az édesvíz oldaláról 

vizsgálja a szennyezéseket 

 Legnagyobbrészt helyi 

adatok szükségesek, 

amelyek összegyűjtése 

sokszor nehézséget okoz 

 A szürke víz számítás 

nagyban támaszkodik 

feltételezésekre és 

becslésekre 

 

 A lábnyom típusú indikátorok fenntarthatósági vizsgálatra irányuló alkalmazhatóságát 

vizsgálva egyértelművé vált, hogy jelenleg nincs olyan kidolgozott módszertan, amely 

egyszerre tudná érzékeltetni a természeti, a gazdasági és a társadalmi fenntarthatóságot. Bár 

léteznek kezdeményezések, amelyek megpróbálják az egyes módszerek pozitív tulajdonságait 

ötvözni, ezek azonban kizárólag az ökológiai fenntarthatóságra reflektálnak. Mint az 

korábban már említésre került, gazdasági és társadalmi lábnyom számítások is publikálásra 

kerültek, azonban a használt módszertanok még javarészt teljesen kiforratlanok. Az irány 

azonban, hogy egyesítsék a különböző megoldások előnyeit, mindenféleképpen 

előrehaladásnak tekinthető. A teljes fenntarthatóság értékelésénél nem szabad elfelejtkezni a 

manapság csak negyedik dimenzióként említett intézményi (kormányzati) fenntarthatóságról 

sem, amelynek hatását egy lábnyom típusú indikátorral igencsak nehézkes érzékeltetni. 
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Megfontolandó kérdés, hogy egy ilyen több lábnyomból alkotott, többszörösen összetett 

indikátor milyen mértékegységben jelenjen meg, milyen jellegű információt közvetítsen és 

kiknek. Továbbá, hogy vajon rendelkezésre áll-e megfelelő mennyiségű és minőségű adat 

ahhoz, hogy széles körben alkalmazható legyen a fenntarthatóság felé való átmenet 

nyomonkövetésére különös tekintettel a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Kerestratégiában 

meghatározott négyféle nemzeti erőforrásra. 

3.2 Kompozit mutatók, összevont vagy leszármaztatott mutatószámok 

kidolgozásának a lehetőségei és ismérvei 

A természeti erőforrások állapotát és használatát bemutató, ezáltal az erőforráskészlet 

változását jellemző mérőszámok, sok esetben, önmagukban nem alkalmasak a fenntarthatóság 

szintjének jellemzésére. Az egyszerű gyűjtött, vagy számított mérőszámokon túl szükség lehet 

a fenntartható fejlődés felé való elmozdulás számszerű jellemzésekor olyan magasabb 

integráltsági szintű mutatók és komplex indexek előállítására, amelyek egy-egy, a természeti 

erőforrás állapotának alakulásra vonatkozó és leírandó folyamatot egy tágabb 

összefüggésrendszerbe tudják helyezni. 

 A természeti erőforrások jellemzésére számos európai és egyéb nemzetközi (ENSZ, 

OECD stb.) szervezet is kialakított mutatórendszereket és adatbázisokat, amelyek többnyire a 

környezeti mutatók rendszerén belül kezelik az erőforrások mutatóit. Mind az EU, mind az 

OECD felismerte, hogy az egyes tagországok társadalmi, gazdasági és környezeti 

folyamatainak jellemzésére egységes és összehasonlítható mutatórendszerek kifejlesztése és 

alkalmazása szükséges. 

 A fenntartható fejlődés ENSZ programja (Agenda 21) a 40. fejezetében szól a 

fenntartható fejlődés mutató-számairól, mint a jobb döntésekhez és hatékonyabb 

intézkedésekhez minden szinten biztos alapot nyújtó eszközről. Az ENSZ Fenntartható 

Fejlődés Bizottsága indikátor-rendszerének kidolgozását 1995-ben kezdték meg több mint 30 

ENSZ-, kormányközi, nem-kormányzati szervezet közreműködésével. A nemzeti 

beszámolásra is alkalmas, nemzetközi egyeztetések és tesztelések alapján kialakított 

rendszerben az alap-mutatószámokat témájuk szerint négy csoportba - szociális, környezeti, 

gazdasági és intézményi – sorolták. 
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 Az OECD országok 1989-1991 között dolgozták ki indikátor-fejlesztési és környezeti 

teljesítmény-értékelési rendszerüket, melyben az úgynevezett Pressure–State–Response 

modell, azaz magyarul Hatás-Állapot-Válasz modell központi szerepet tölt be. Az OECD 

létrehozta a mutatók alapkészletét, melyet minden országban egységesen lehet alkalmazni, 

emellett pedig megalkották az ágazati mutatókat, és a környezeti elszámolások mutatóit is. 

Előbbiek az ágazatokban érvényesülő trendeket, a környezetre gyakorolt hatásokat és egyéb 

sajátos gazdasági jellemzőket hivatottak jellemezni. Utóbbiak pedig a környezeti károk, 

kiadások és természeti erőforrások tanulmányozását segítik elő. A mutatók segítségével 

országokat összehasonlítható környezeti teljesítményt értékeléseket végeznek. 

 Az Európai Unióban az Első Környezetvédelmi Akcióprogram (1973) óta a környezeti 

indikátorok fejlesztésének látványos eredményei vannak. indikátorfejlesztés döntő szakasza 

az EU 5. Környezetvédelmi Akcióprogram kidolgozásának és megvalósításának idejére tehető 

(1993–2000). Ebben az időszakban már működik az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

(EEA, koppenhágai székhellyel) amely kifejleszti meta-információs rendszert, az Adat 

Források Katalógusát (CDS), és a Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózatot 

(EIONET). 2001-ben az EUROSTAT meghatározta az EU fenntartható fejlődési mutatóit. A 

fenntartható fejlődés fogalomkörén belül ezek a vizsgálatok elsősorban a környezeti 

terhelések, az ökológiai hatások értékelésére irányultak. Az OECD modelljének 

továbbfejlesztésével megalkotják a DPSIR modellt, amely már figyelembe a társadalmi és 

gazdasági folyamatokat, azaz a hajtóerőket, valamint az állapotváltozás következtében beálló 

hatásokat. Ezért az emberi egészségre, az ökoszisztémák fennmaradására és regenerálódó 

képességére, valamint a természeti erőforrások felhasználhatóságára és hozzáférhetőségére 

vonatkozó fenntarthatósági mutatókat is fejlesztenek. Ugyancsak az EEA dolgozta ki az ún. 

„Fenntartható célok és referencia-értékek adatbázisát” (Sustainable Targets And Reference 

Value Database). Kifejezetten a fenntartható fejlődés irányába tett lépések értékelésének 

támogatására a Fenntartható Fejlődésért Nemzetközi Intézet (International Institute for 

Sustainable Development) az IISD létrehozott egy kompendiumot és kidolgozott egy olyan 

vizuális („Dashboard of Sustainability”) eszközt. Az eszköz 100 ország számára tartalmaz 46 

indikátort, melyet három fő osztályba soroltak (gazdaság, társadalom, környezet). 

 A komplex, aggregált indikátorok szakpolitikai alkalmazásának főbb területei 

 a környezetállapot változásának meghatározása; 

 a fenntartható fejlődés területén a nemzetközi összehasonlíthatóság megteremtése; 
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 a változásokat kiváltó hatások okainak jellemzése; 

 a környezet- és erőforrás-veszélyeztetés folyamatainak felismerése; 

 szabályozási feladatok; hatósági intézkedések megalapozása – döntés-előkészítés, 

jövőképek prognosztizálása; 

 stratégiai tervezési, programozási felhasználhatóság; 

 értékelési és monitoring feladatok támogatása (projekt-, program-előrehaladás, 

környezetpolitikai teljesítmény stb); 

 komplex ágazati, vagy térségi hatásvizsgálatok elvégzése, 

 A komplex, vagy származtatott mutatók alkalmazásának a következő kritériumait 

érdemes figyelembe venni, különösen a természeti erőforrások jellemzésekor: 

 Egy komplex mutató sosem helyettesítheti az elemi folyamatok valós adataiból 

előállított egyszerű leíró, vagy fajlagos mutatót, abban az esetben, amikor egy 

adott jelenséget egyszerű módon lehet jellemezni; 

 Rendszeresen mért, meghatározott időközönként és egységes módszertan alapján 

aktualizált mutatókészletből biztonsággal frissíthető mérőszámok alkalmazása 

szükséges. Legyenek könnyen mérhetők, átfogóak, érzékenyek a természeti 

erőforrásokat és azok rendszereit érintő hatásokra, és jelezzék előre azokat a 

változásokat, amelyeket a szakpolitikai beavatkozásokkal korrigálni lehet. 

 Csak akkor alkalmazzunk komplex mutatót, amennyiben a természeti erőforrás, 

vagy annak rendszere, nem jellemezhető viszonylag véges számú indikátorral és 

nem cél a konkrét rangsor felállítása, hanem megelégszünk egyfajta relatív 

osztályozással. 

 A komplex folyamatok leírásához és értékeléséhez az információkat aggregált 

módon tartalmazó indikátorok szükségesek, amelyek alkalmazásánál a jelenség, 

vagy folyamat jellemzéséhez alakítható az értékelés szempontrendszere. ezek 

esetében, standardizálás, normalizálás, naturáliára történő transzformálás, vagy a 

többdimenziós, faktor, - vagy főkomponens analízis módszere alkalmazható. 

 A többkomponensű, aggregált index alkalmazását egy átfogó, komplex jelenség 

bemutatására javasolt alkalmazni, ahol az azonos naturáliára való transzformálás 

módszerével számítható a komplex mutató (pl. lábnyom típusú indexek). 

 

3.3 A kulcsindikátorok kapcsolódása a fenntarthatóság felé való átmenet 

tervezéséhez és az NFFS végrehajtásához – közpolitikai javaslatok 

E fejezetben összegezzük a kulcsindikátorok alkalmazásához tett javaslatainkat. Ennek 

keretében vizsgáljuk, hogy a kulcsindikátorok milyen mértékben alkalmazhatók az NFFS 

előrehaladásának mérésére, ehhez milyen stratégiai, jogalkotási, intézményfejlesztési lépések 

szükségesek. 
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3.3.1 Javaslatok a kulcsindikátorok bevezetésének intézményfejlesztési, stratégiai, 
jogalkotási teendőire 

Indikátor Javaslat 

víztestek kémiai és 

ökológiai állapota 

A VKI szerinti minősítés, igen nagy erőforrás és időigényű feladat, amelyet 4-5 

évente lehet megfelelő részletességgel elvégezni. A mérések, minősítések és az 

értékelés megfelelő színvonalú és teljességű rendelkezésre állása érdekében 

fejleszteni kell a monitoring hálózatot, fel kell számolni az adathiány miatt nem 

minősíthető víztestek esetében a mérést akadályozó tényezőket. 

területhasználat Területhasználat-szabályozási eszközök fenntarthatóság felé való átmenetet 

befolyásoló hatásainak értékelése. 

hazai fosszilis 

energiahordozók 

kitermelése 

Biztosítani kell a hazai energiahordozó készletekre vonatkozó ásványvagyon-

nyilvántartás egységes fenntartását, intézményi hátterének megerősítését, a 

rendelkezésre álló nyersanyagkutatással és egyéb földtani kutatással összefüggő 

információk naprakész gondozása érdekében, hogy azok minden időben 

alkalmasak legyenek a korszerű, a nemzetközi szabványok szerinti 

ásványvagyon értékelésre, a mindenkori gazdaságossági számításokra. 

fémes és nem-fémes 

ásványvagyon 

A hazai intézményrendszer fenntartása, a földtani, készletgazdálkodási 

modellezés technológiai, pénzügyi és humánerőforrás feltételeinek biztosítása 

A hatósági ellenőrzési és engedélyezési tevékenység megerősítése a készletek 

védelme és pontos nyilvántartása érdekében. 

 

3.3.2 K+F, módszerfejlesztési, tervezési, elemzési-értékelési javaslatok  

Indikátor Javaslat 

10 mikrométernél 

kisebb szálló por 

koncentrációja 

A KSH gyűjti és feldolgozza a szálló por kibocsátással és koncentrációval 

kapcsolatos adatokat, azonban ezek sem térképes, sem részletesebb ágazati 

bontásban nem állnak rendelkezésre. Javasoljuk, hogy mind ágazat-idősoros, 

mind térképes formában kerüljenek megjelenítésre a szálló porral kapcsolatos 

adatok 

Javasoljuk megvizsgálni, hogy a hátrányos helyzetű térségek 

levegőminőségének javítására az energiaszegénység leküzdésének útján milyen 

vidék- és zöld-gazdaságfejlesztési lehetőségek kínálkoznak. 

víztestek kémiai és 

ökológiai állapota 

Az-idősoros és térképes megjelenítést preferálni kell a szélesebb nyilvánosság 

felé is. 

vízkészletek 

mennyiségi 

Fontos a mind gyakoribb felmérés és a számítási, modellezési metodológia 

pontosítása, akár évenkénti adatközlés biztosítása, valamint a regionális, azaz 

víztestekre is lebontott indikátor számítás és publikálás. 
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Indikátor Javaslat 

kihasználtsága Víztestek szerinti és megyei térképezése is ajánlott. 

talaj nitrogén- és 

foszformérlege 

A KSH a nitrogén és foszfor mérleget a 2000-2011 időtáv tekintetében az 

Eurostat/OECD módszertan alapján számítja. A KSH az egy hektár 

mezőgazdasági területre számított nitrogén- és foszformérleget is egyaránt 

számon tartja. 1961 óta megyei szintű adatok is rendelkezésre állnak. Érdemes 

lenne kitérni a tápanyagmérleg magyarországi alakulása térbeli eloszlásának 

térképes bemutatására is. 

Javasoljuk vizsgálni, hogy a nitrogén- és foszformérleg változása mennyiben 

járul hozzá az élelmiszerek tápanyaggazdagságának alakulásához és ezen 

keresztül az emberi erőforrásokat érintő hatásokhoz. 

A belterületi kiskertekre és pontszerű szennyezőforrásokra vonatkozóan nem 

állnak rendelkezésre adatok, javasoljuk ezek pótlását, vagy számítási 

módszertan kidolgozását. 

Területhasználat Javasoljuk annak vizsgálatát és elemzését, hogy a mezőgazdasági célú 

földhasználat hogyan oszlik meg élelmezési és energetikai célok között 

Javasoljuk adatbázis fejlesztést helyi oltalom alatt álló területek számba 

vételéhez 

Javasoljuk a beépített területek változásának és a demográfiai folyamatok 

nyomon követését, a fenntartható területhasználat mérhetőségének vizsgálatát, 

adatbázis kiépítését. 

védett fajok száma Javasoljuk az eszmei, ill. természetvédelmi érték módszertanának fejlesztését 

(pl. egyedszám és eszmei érték összfüggéseinek vizsgálata, infláció figyelembe 

vétele stb.) a felülvizsgálat gyakoriságának növelését és összeurópai szinten 

történő alkalmazásának kezdeményezését. 

Javasoljuk a védett fajokra, szigorúan védett területekre, világörökségi 

helyszínekre, biológiai sokféleségre vonatkozó helyi érintetteknek szóló 

indikátorok kidolgozását és azok fontosságának népszerűsítését, a helyi 

érintettek adatgyűjtésbe bevonását stb. 

tájkép-érték Érdemes lenne a tájsebek rendszeres kataszterezését elvégezni, és az ehhez 

kapcsolódó indikátor segítségével megalapozható lenne a tájképvédelmi 

tevékenység 

Folytatni kell és ki kell terjeszteni az egyedi tájértékek kataszterezését, 

térképezését. 

 Meg kell oldani az európai tájkarakterisztikai indikátorok hazai adaptációját 

üvegházhatású gázok 

kibocsátása 

Módszertan kialakítása a területi szintű ÜHG Leltár létrehozására, a területi 

(megyei, járási, települési) szintű ÜHG kibocsátási indikátorok becslésére a 

meglévő adatbázisokbó 
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Indikátor Javaslat 

éghajlati indikátorok ki kell dolgozni és a statisztikai feldolgozásokba be kell vezeti az éghajlati 

sérülékenység vizsgálat módszerét 

hazai fosszilis 

energiahordozók 

kitermelése 

Magyarország fosszilis energiahordozóinak rendszeres felmérését és értékelését 

a jelenlegi intézményi bázist fenntartva kell megoldani és fejleszteni, annak 

érdekében, hogy a hazai nemzeti energiahordozókra vonatkozó adatok és 

információk állami kézben összpontosuljanak, és az ország fejlődésének és 

természeti kincseinek védelme érdekében történhessen meg a koncessziók 

pályáztatása és megítélése és a kitermelés folyamatosan regisztrálható, 

ellenőrizhető legyen. 

Meg kell oldani a termelési információk területi szintű előállításának és 

közlésének biztosítása a hivatalos statisztikai adatszolgáltatás keretében. A 

rendszer erre már jelenleg is alkalmas. 

feltétel nélkül megújuló 

energiahordozók 

(napenergia, 

szélenergia, 

vízenergia és 

geotermikus energia) 

El kell érni, hogy ezen mutató számítása módszertanilag megoldott legyen és 

lehetőleg térségenként is előállítható indikátor-számítási metodológia biztosítsa 

a megfelelő területi szintű adatokat. 

el kell végezni az ország területi szintű megújuló energetikai potenciálbecslését, 

annak érdekében, hogy a nemzeti célértékeken belül a megfelelő 

energiafajtánkénti célértékek pontosíthatók és területileg is bonthatók legyenek. 

 

3.3.3 Javaslatok a kulcsindikátorok közérthető bemutatására 

Az indikátorok kidolgozása és értékelések során bemutatásra kerültek az emberi folyamatok 

hatásai, a fenntarthatóság vagy éppen a fenntarthatatlanság felé való átmenet tendenciái és 

irányai. Ezeknek a mutatóknak a közzététele igen nagy jelentőséggel bír, ugyanis 

kulcsfontosságú, hogy a társadalom minden szereplője kellő információkat kapjon a 

természeti erőforrások helyzetéről, ezek időbeli és térbeli változásáról, mivel ez lehet az egyik 

katalizátora az oly sokszor emlegetett paradigmaváltásnak, a fenntartható fejlődési elvek 

cselekvésbe fordításának. 

 A természeti erőforrásokhoz kapcsolódó mutatók közzététele önmagában nem elegendő, a   

társadalom szereplőinek tájékoztatása során javasoljuk összekapcsolni a fenntartható fejlődés 

legfontosabb üzeneteit - melyek a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia tartalmaz – 

az indikátorokkal oly módon, hogy a mutató által jelzett helyzetkép és tendencia támassza alá 

és erősítse meg a fenntartható fejlődés elveit és értékválasztását. 
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A természeti erőforrások mutatóinak bemutatásakor szükségesnek tartjuk megerősíteni, hogy 

a fenntartható fejlődés négy erőforrása szorosan kapcsolódik egymáshoz, bár jelen esetben a 

természeti erőforrások indikátorainak ismemertetése a cél, ezek szoros összefüggésben állnak 

a társadalmi, humán és gazdasági erőforrásokkal, kölcsönösen hatással vannak egymás 

alakulására. A rendszerszemlélet megjelenítése egyik előfeltétele a fenntartható fejlődés 

megértésének. 

 A mutatók közzétételének sikeressége pontos tervezést igényel. A természeti erőforrások 

indikátorainak bemutatásakor első lépésként szükséges eldönteni , hogy mely célcsoportok 

felé kívánjuk eljuttatni az információkat. Véleményünk szerint a tájékoztatásnak - különböző 

szakmai szinten – a társadalom valamennyi szereplőihez el kell jutnia. Az alábbi célcsoportok 

meghatározását javasoljuk: 

 közvélemény, lakosság,  

 civil szervezetek  

 egyházak képviselői 

 tudományos műhelyek 

 döntéshozók: kormányzat és intézményei, önkormányzatok és intézményei, 

gazdasági szervezetek 

 Ebben a fejezetben az első két célcsoporttal foglalkozunk. A célcsoportok meghatározását 

követően második lépésként kommunikációs szakemberek bevonásával meghatározásra 

kerül az indikátorok bemutatásának pontos célja. Ez a figyelem felkeltésétől konkrét 

cselekvési lehetőségek felvázolásáig terjedhet. Célszerű eldönteni, hogy rövid távú vagy 

hosszabb távú célokat fogalmazunk meg. A rövid távú célok elsősorban a jelenlegi helyzet 

bemutatását, míg a hosszabb távú célok a tendenciák, a térbeli dimenziók, és az 

összehasonlíthatóság elemeit is tartalmazzák. 

 Az indikátorok bemutatásának harmadik lépése a konkrét eszközök felvázolása és 

megvalósítása. Ezek kidolgozását célszerű kommunikációs szakemberek bevonásával 

végezni. Megfontolandó a tájékoztatás térbeli dimenzióját meghatározni: országos, regionális 

vagy helyi szinten tervezzük az információk átadását. Néhány – a teljesség igénye nélkül – 

felvázolt eszköz: 

 Információs lapok: legfeljebb A5-ös méretű kemény papírra nyomtatott információk, 

mely egy-egy kiválasztott erőforrás mutatót ismertet. Elsősorban ábrák, diagramok és kevés 

magyarázó szöveg segítségével helyzetképet mutat be. Mindhárom térbeli dimenzió esetében 
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alkalmazható, amennyiben nemcsak országos szintű, javasolt térképes formában a regionális 

adatok megjelenítése is. Megfontolandó az indikátorokhoz kapcsolva egy-egy 

fenntarthatósági értéket, akár szlogen formájában feltüntetni.  

 Természeti erőforrás index - leporello: Egy természeti erőforráshoz kapcsolódóan több 

indikátor értékelését tartalmazza. Lehetőséget ad a természeti erőforráshoz kapcsolódó 

komplex értékelés bemutatására. Tudományos háttér információkat közvetítene a hajtóerőkről 

valamint a bizonytalansági faktorokról. Grafikonok segítségével hívná fel a figyelmet a 

tendenciákra, jelölve, hogy mennyire sürgető beavatkozásra van szükség. 

 Média kampány, országos és helyi tévében: 1-2 perces „közérdekű reklámanyagként” 

térképeket, grafikonokat, rövid spotokat használna a tájékoztatásra. Minden média közvetítés 

csak egy indikátort mutatna be, neves közéleti személyiségek magyarázatával. A reklámblokk 

végén egy rövid a lakosság körében is könnyen értelmezhető és megvalósítható javaslat az 

adott természeti erőforrás fenntartható használatára. 

 Sajtóbeszélgetések: országos hazai és nemzetközi szakfolyóiratok munkatársaival. Rövid 

vitaindítót követően, mely egy-egy természeti erőforrás bemutatásán túl a fókuszba helyezni a 

z egyes erőforrások közötti összefüggéseket, hajtóerőket. 

 Fórumok és kerek-asztal beszélgetések: egyetemeken, tudományos műhelyekben, mely 

elsősorban a rendelkezésre álló indikátorok továbbfejlesztését, pontosítását célozná meg. 

Tematikus programok keretén belül bevonásra kerülnének a felsőoktatásban részvevő oktatók 

és hallgatók, középiskolai tanárok.  

 Összefoglalva a fentieket megállapítható, hogy egy világos, átfogó kommunikációs 

stratégia megalkotására van szükség, melynek egyik katalizátora lehet a természeti 

erőforrások mutatóinak bemutatása, értékelése oly módon, hogy a szakmai szemléletmód 

tiszteletben tartása mellett megteremtse a lehetőséget a kommunikációs szempontok 

jelenleginél sokkal következetesebb alkalmazására, hogy a magyar társadalom körében 

széleskörű párbeszéd kezdődjön a fenntarthatóságról, azok elveiről, értékeiről és a 

megvalósítás lehetséges lépéseiről. 

3.3.4 Ajánlások a döntéshozók tájékoztatása érdekében teendő lépésekről 

Ebben a fejezetben felvázoljuk a döntéshozók tájékoztatásának fontosságát, azokat az elveket 

és lehetőségeket, melyek elősegítik a fenntarthat fejlődés felé való átmenetet. Ennél a 

célcsoportnál elsődleges cél annak a felismerésnek a tudatosítása, hogy a cselekvés nem 
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halogatható. Olyan üzenetek közvetítésére van szükség, melyek túlmutatnak a természeti 

erőforrások aktuális állapotának bemutatásánál, az adott mutató csak eszköz a mélyebb 

összefüggések felvázolására. Főbb üzenetek között említhetjük:  

 világos különbséget kell tenni a jólét, és a jól-lét között, a jólétre való folyamatos 

törekvés válik világunkban a jól-lét elérésének gátjává, 

 a növekedés és a fejlődés fogalmának szembeállítása, az ellentétek részleteinek 

feltárása elősegítheti a feladatok „finomhangolását”, 

 újra kell értelmeznünk és tartalommal megtölteni az egészség, a jó környezet, a 

biztonság, a műveltség, a munka és annak öröme, az erkölcsi normák, az 

önbecsülés, az önazonosság, az autonómia, a család, a másik ember méltósága, a 

gondoskodás, a bizalom és az együttműködés fogalomkörét, 

 a négy erőforrás viszonyrendszerének részletes feltárása segíthet a fenntarthatóság 

felé való átmenet gyakorlati lépéseinek kidolgozásában, 

 a véges természeti erőforrások meghatározzák a másik három erőforrás további 

alakulását, stb. 

 mit jelent a paradigmaváltás a hétköznapokban 

 ok-okozati összefüggések és hajtóerők  

 Ehhez a célcsoporthoz sorolhatjuk a kormányzati szektor szereplői, a kormányzati 

háttérintézmények vezetőit, az önkormányzati és a gazdasági döntéshozókat, a vállalkozókat. 

Tudásuk nélkülözhetetlen a közügyeket érintő döntéseknél, a közéletben, valamint 

meghatározó szerepet töltenek be az egyes erőforrások fenntartható használatában.  

 A politika és a kormányzat elsősorban az intézményeken és a jogrenden keresztül érhet el 

kedvező változást, az állampolgárok „szemléletváltása” nem lehet közvetlen feladata. Az 

elmúlt 3 évben létrejöttek azok az alkotmányos rendelkezések, jogszabályok, hivatalok -  

reményeink szerint a közeljövőben megalakul az NFFS-t elfogadó országgyűlési határozatban  

megfogalmazott államtitkári testület - amelyek képesek jelezni a döntéshozók számára a 

nemzeti erőforrások megfelelő megőrzéséhez elengedhetetlen feltételeket, és bizonyos 

esetekben a szükséges erőforrás-védelmi intézkedéseket ki tudják kényszeríteni. Az elmúlt 

években készült nagy ívű nemzeti stratégiák, mint amilyen a Nemzeti Energiastratégia, 

Vidékstratégia, Vízstratégia, stb. nagy hangsúlyt fektettek a fenntartható fejlődés alapelveinek 

beépítésére a célok és beavatkozások szintjén. Ezek sikeressége azonban abban rejlik, hogy a 

cselekvési tervek kidolgozása során, a pályázatok kiírásakor és azok értékelésekor milyen 
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mértékben jelennek meg a fenntarthatósági kritériumok. Még ennél is fontosabb, hogy ezek 

megvalósítása során a pályázók hogyan teszik magukévá és valósítják meg a gyakorlatban 

ezeket az alapelveket. Ahhoz, hogy ennek a cselekvési láncnak a végén valóban konkrét 

lépések szülessenek és beinduljon a fenntarthatóság felé való elmozdulás, nélkülözhetetlen a 

döntéshozók tényszerű, pontos tájékoztatása, melyek egyik eszköze lehet a természeti 

erőforrásokat bemutató indikátorok értékelése. Amennyiben a döntéshozók gondolkodásában 

megjelenik a hosszú távú hatások mérlegelésének szándéka és képessége, a rendszerszemlélet 

és a természeti erőforrások korlátos rendelkezésre állásának felismerése jó esély van arra, 

hogy bölcs, kiegyensúlyozott döntéseket hoznak.  

 Összegzésképpen megállapítható, hogy a döntéshozók fenntarthatósággal, természeti 

erőforrásokkal kapcsolatos tájékoztatásának jelentősége nem a különböző területeiről gyűjtött 

adatok megdöbbentő összegzésében vagy az ezek alapján megfogalmazott figyelmeztetésben, 

hanem sokkal inkább az új szemléletmódjában rejlik.  
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